
DCI – capital intelectual, competitividade e 
sustentabilidade empresarial 

Nome Intellectual Capital Statement (ICS) 

Objetivo 
Avaliar, como instrumento de gestão estratégica, os fatores intangíveis, 
quantificar a sua contribuição para a criação de valor e permitir a 
dedução de medidas adequadas para o desenvolvimento. 

Público-alvo Pequenas, médias e grandes empresas 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Multissetorial 

Justificativa 

É entendimento comum para a maioria das empresas europeias que o 
conhecimento é um fator de produção e, como tal, a gestão do “Capital 
Intelectual” torna-se cada vez mais importante para as organizações, por 
determinar sua competitividade e sustentabilidade. 

Escopo geográfico Europa 

Ano de 
implementação 

2004  

Descrição dos 
serviços e atividades 
realizados 

A metodologia é um diagnóstico de capital intelectual, um instrumento de 
gestão estratégica que mostra como esse capital está ligado às metas, 
aos processos internos e ao sucesso dos negócios de uma empresa, 
permitindo identificar os pontos que demandam mudanças e 
reavaliações, contribuindo para o desenvolvimento da organização.  

A Declaração de Capital Intelectual (DCI) trabalha o conhecimento 
gerado pelo capital intelectual dividido em: fatores do ser humano (know-
how de uma empresa), estrutura (processos organizacionais) e capital 
relacional (relacionamento com o cliente).  

O trabalho tem início com oficinas realizadas para identificar e avaliar a 
empresa, suas especificidades e fatores de capital intelectual. Determina-
se, assim, a visão e a cadeia de valores da organização, reunindo 
subsídios para o planejamento.  

Os passos individuais contam com o suporte de um aplicativo – o ICS 
Toolbox – com os dados relativos ao plano de negócios, realçando os 
principais processos e fatores de sucesso do negócio. A duração da 
aplicação da metodologia é de 1 a 6 meses, dependendo da 
complexidade do negócio e do porte da empresa. 

Resultados e 
evidências 

A Declaração de Capital Intelectual (DCI) é baseada em experiências 
internacionais e tem tido ampla disseminação em todo o continente 



disponíveis europeu. A metodologia foi testada em 2004 em 14 empresas. A partir 
dessa data, centenas de empresas alemãs já a adotaram, inclusive no 
Brasil, onde a Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP) a 
utiliza na capacitação de empresas associadas, tendo contribuído para o 
desenvolvimento de 40 delas em 2012. Assim, desde 2010, foi 
implementada em mais de 350 micro e pequenas empresas, assim como 
em importantes corporações na região. 

Instituição Executora 

Nome Instituto Fraunhofer 

País Alemanha 

Setor Pesquisa 

Clientes Pequenas, médias e grandes empresas nacionais e internacionais de 
diversos setores 

Tamanho 

Possui 66 institutos independentes e cerca de 22.000 colaboradores, 
entre engenheiros, professores, consultores e pesquisadores qualificados. 
Trabalha com um orçamento de 1,9 bilhões de euros, sendo que mais de 
1,6 bilhões vem de contratos de pesquisa com a indústria e financiados 
de projetos com o governo. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

Ter uma metodologia que possa auxiliar os empreendedores a avaliar, 
criar parâmetros de gestão e melhorar pontos críticos, minimiza as 
incertezas e promove o desenvolvimento dos negócios de forma 
consistente. A Declaração de Capital Intelectual (DCI) abre a 
possibilidade de crescimento pela ótica do diagnóstico e de um 
planejamento baseado em recursos tangíveis e intangíveis da empresa. 

Conclusão 

A Declaração de Capital Intelectual (DCI) é uma metodologia utilizada em 
pequenas e médias empresas no Brasil e em vários países da Europa, 
auxiliando-as a tornar fatores “abstratos” em capital visível das micro e 
pequenas empresas. Adicionalmente aos benefícios internos que agrega, 
o método proporciona mais transparência para os investimentos de 
possíveis partes externas interessadas no desenvolvimento do negócio, 
seja um investidor privado ou organismos de fomento, como o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a 
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) ou o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).Introduzir a DCI, por 
exemplo, como uma das ferramentas do Sebrae, no atendimento aos 
seus clientes seria uma possibilidade. 

 


