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Como definir indicadores? 

Ref.: A visão de Edvinsson e Malone 

Existem 05 tipos de indicadores:  

A - Capital Humano  

Se refere a toda capacidade, conhecimento, habilidade e experiência individuais dos 

empregados e gerentes devendo ser incluído também a criatividade e a inovação 

organizacionais. A seguir são relacionados os indicadores sugeridos pelos autores 

para a medição do Capital Humano de uma empresa:  

 Índice de liderança (%)  

 Índice de motivação (%)  

 Índice de empowerment (por 1000)  

 Número de empregados.  

 Número de empregados / Número de empregados em parcerias (%)  

 Rotatividade dos empregados (%)  

 Número médio de anos de serviço com a empresa  

 Número de gerentes  

 Número de gerentes do sexo feminino  

 Despesas de treinamento/empregado (R$)  

 Idade média dos empregados.  

 Porcentagem de empregados com menos de 40 anos (%)  

 Tempo de treinamento (dias/ano).  
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B - Capital Estrutural  

Ele pode ser descrito como todos os elementos que dão suporte ao capital humano. 

Nele estão incluídos fatores como qualidade e o alcance dos sistemas de informação, 

a imagem da empresa, os bancos de dados, o relacionamento com os clientes, os 

conceitos organizacionais, patentes, marcas registradas, direitos autorais e a 

documentação.  

O Capital Estrutural ele pode ser visto como a união do capital de clientes com o 

capital organizacional, que por sua vez pode ser desmembrado em capital de 

processos internos e capital de renovação e desenvolvimento, conforme mostrado 

na figura 2 a seguir.  

 

Figura 2 - O capital intelectual 
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C - Capital de Clientes - alguns exemplos de indicadores  

 Participação de mercado (%)  

 Número de clientes  

 Vendas anuais/cliente (R$)  

 Número de clientes perdidos  

 Acesso telefônico ou eletrônico (%)  

 Duração média do relacionamento com o cliente  

 Porte médio do cliente (R$)  

 Classificação dos clientes (%)  

 Número de visitas dos clientes à empresa  

 Número de dias empregados em visitar clientes  

 Clientes/número de empregados (R$)  

 Número de empregados da linha de frente do atendimento  

 Número de gerentes da linha de frente do atendimento  

 Tempo médio decorrido entre o contato feito com o cliente e a concretização 

da venda  

 Índice de contatos da linha de frente de atendimento/vendas fechadas (%)  

 Índice de clientes satisfeitos (%)  

 Taxas de clientes que voltam a comprar (%)  

 Número de pontos de venda  

 Investimentos em TI (R$)  

 Investimentos em TI/serviço e suporte por cliente (R$)  

 Número de clientes internos de TI  

 Número de clientes externos de TI  

 Número de contatos/empregados na área de TI  

 Conhecimento de TI por parte dos clientes (%)  

 Despesas de suporte/cliente (R$)  

 Despesas de atendimento/cliente/ano (R$)  

 Despesas de atendimento/cliente/contato (R$)  
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D - Capital de Renovação e Desenvolvimento - alguns exemplos de 

indicadores  

 Despesas com o desenvolvimento de competências/empregado (R$)  

 Índice de Empowerment dos Empregados  

 Despesas de renovação/empregado (R$)  

 Despesas de renovação/linha de produto ou serviço (R$)  

 Porcentagem de horas aplicadas em "Método e tecnologia" (%)  

 Porcentagem de horas de treinamento (%)  

 Porcentagem de horas de desenvolvimento (%)  

 Visão dos empregados (Índice de Empowerment)  

 Despesas de P & D / despesas administrativas (%)  

 Número de empregados empreendedores/número total de empregados (%)  

 Tempo necessário para se estabelecer um escritório no exterior  

 Despesas com TI/despesas administrativas (%)  

 Despesas de treinamento/empregado (R$)  

 Despesas de treinamento/despesas administrativas (%)  

 Despesas de desenvolvimento de negócios/despesas administrativas (%)  

 Porcentagem de empregados com menos de 40 anos (%)  

 Despesas de desenvolvimento de TI/despesas com TI (%)  

 Despesas com treinamento em TI/despesas com TI (%)  

 Recursos investidos em R & D/investimento total (%)  

 Número de clientes  

 Idade média dos clientes, número de anos de escolaridade e nível de renda  

 Duração média do cliente em meses  

 Compras médias dos clientes/ano (R$)  

 Investimentos em treinamento/cliente (R$)  

 Investimentos em novos programas de serviço/suporte/treinamento de 

clientes (R$)  

 Comunicações diretas com os clientes / ano  

 Número médio de contatos feitos pelos clientes / ano  
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 Despesas não relacionadas ao produto / cliente / ano (R$)  

 Investimento no desenvolvimento de novos mercados (R$)  

 Investimento no desenvolvimento do setor (R$)  

 Investimento em programas de análise estratégica da concorrência (R$)  

 Investimento no desenvolvimento de parceiros estratégicos.  

 Número de empregados atuando nas instalações dos parceiros.  

 Número de empregados dos parceiros atuando nas instalações da empresa.  

 Valor total do sistema EDI (R$)  

 Upgrades do sistema EDI (R$)  

 Capacidade do sistema EDI (R$)  

 Produtos (ou componentes) da empresa projetados pelos parceiros (%)  

 Percentual de treinamento, serviço e suporte aos clientes de responsabilidade 

dos parceiros (%)  

 Programas de treinamento conjunto da empresa e de seus parceiros (R$)  

 Novos produtos sendo desenvolvidos  

 Taxa histórica dos novos produtos da empresa que chegam ao mercado (%)  

 Expectativa de vida histórica de novos produtos  

 Proporção de novos produtos (lançados a menos de dois anos) em relação à 

linha completa de produtos da empresa (%)  

 Investimento de R&D em pesquisa básica (%)  

 Investimento de R&D no design do produto (%)  

 Investimento de R&D em aplicações (%)  

 Investimento em suporte e treinamento referentes aos novos produtos (R$)  

 Número de patentes da empresa  

 Idade média das patentes da empresa  

 Patentes em fase de registro  

 Valor dos sistemas gerenciais da empresa (R$).  

 Contribuição dos sistemas de informações gerenciais às receitas corporativas 

(R$)  

 Valor dos sistemas de engenharia do projeto da empresa (R$).  
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 Contribuição dos sistemas de de engenharia do projeto para as receitas da 

empresa (R$)  

 Valor dos sistemas de informações sobre as vendas corporativas (R$).  

 Contribuição dos sistemas de informações sobre as vendas corporativas sobre 

as receitas da empresa (R$)  

 Valor dos sistemas de controle de processo (R$).  

 Contribuição dos sistemas de controle de processo as receitas corporativas 

(R$)  

 Valor das redes de comunicação corporativa (R$).  

 Contribuição da rede de comunicação corporativa às receitas da empresa  

E - Capital de Processos Internos - - alguns exemplos de indicadores  

 Despesas administrativas / ativos administrativos (R$)  

 Despesas administrativas / receita total  

 Custo dos erros administrativos / receitas gerenciais (R$)  

 Rendimento total comparado ao índice (%)  

 Tempo de processamento de pagamento a terceiros  

 Contratos redigidos sem erro  

 Pontos funcionais / empregado-mês  

 PCs / empregado  

 Laptops / empregado  

 Despesas administrativas / empregado (R$)  

 Despesas com TI / empregado (R$)  

 Despesas com TI / despesas administrativas (%)  

 Número de empregados em TI / número de empregados (%)  

 Despesas administrativas / prêmios brutos recebidos (%)  

 Capacidade do equipamento de informática  

 Equipamentos de informática adquiridos (R$)  

 Empregados trabalhando em casa / total de empregados (%)  

 Conhecimento de informática dos empregados  
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 Meta de qualidade corporativa  

 Desempenho corporativo / meta de qualidade (%)  

 Equipamentos de TI adquiridos há menos de dois anos / meta de qualidade 

(%)  

 Custo do equipamento de TI adquirido há mais de dois anos / acréscimo de 

receita (%)  

 Custo do equipamento de TI adquirido há menos de dois anos / acréscimo de 

lucro (%)  

 Valor do equipamento de TI descontinuado pelos fabricantes (R$)  

 Valor do equip. de TI descontinuado pelos fabricantes / valor do equip. total 

de informática (%)  

 Custo de reposição do equipamento de TI descontinuado pelos fabricantes 

(R$)  

 Valor do equipamento de TI produzido por fabricantes que cessaram suas 

atividades (R$)  

 Equipamentos de TI órfãos / equipamento total de TI (%)  

 Custo de reposição dos equipamentos de TI órfãos (incluindo softwares 

incompatíveis) (%)  

 Capacidade de TI / empregado  

 Desempenho dos equipamentos de TI / empregado  

Para que uma empresa possa avaliar seu valor de mercado, além de ter que 

conhecer seu capital intelectual ela deve considerar indicadores que possam medir o 

capital financeiro.  
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F - Capital Financeiro  

Os autores propõem os seguintes indicadores para medir o capital 

financeiro de uma empresa:  

 Ativo total (R$)  

 Ativo total/empregado ($)  

 Receitas/Ativo total (%)  

 Lucro/Ativo total ($)  

 Receita da atuação em novos negócios ($)  

 Lucro resultante da atuação em novos negócios ($)  

 Receita/empregado ($)  

 Tempo dedicado aos clientes/número de horas trabalhadas pelos empregados 

(%)  

 Lucro/empregado ($)  

 Receita de negócios perdidos em comparação à média do mercado (%)  

 Receitas de novos clientes/receita total (%)  

 Valor de mercado ($)  

 Valor de mercado/empregado ($)  

 Retorno sobre o ativo líquido (%)  

 Retorno sobre o ativo líquido resultante da atuação em novos negócios ($)  

 Valor agregado empregado ($)  

 Despesas com TI/despesas administrativas (%)  

 Valor agregado/número de empregados em TI ($)  

 Investimentos em TI ($)  

 Valor agregado/cliente  

 Investimento em P & D  

 


