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RESUMO 
 

O capital intelectual é um ativo intangível que envolve desde as capacidades, 

habilidades e experiências das pessoas no âmbito organizacional, onde se 

desenvolvem competências que agregam valores a organização e as pessoas que 
as constituem. E para se manterem competitivas as organizações estão 

aprimorando suas técnicas e ferramentas de gestão. Portanto, a Gestão do 

Conhecimento está sendo desenvolvida com o intuito de identificar, captar, criar, 

disseminar e utilizar o conhecimento, na busca de um aprendizado contínuo tanto 

das organizações, dos Gestores de Recursos Humanos e dos colaboradores.  

 
Palavras – Chave: Gestão do Conhecimento, Capital Intelectual, Gestores de 
Recursos Humanos. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Atualmente muitas são as organizações que detêm a capacidade de realizar 

em equipe, tarefas que as pessoas isoladamente não conseguiriam desempenhar. 

Para os Gestores de Recursos Humanos, o fato de gerir pessoas é um ato de 

significativa complexidade, pois as pessoas são o principal ativo da organização e 

necessitam de um aprendizado contínuo. 

As mudanças são constantes no ambiente organizacional, portanto, percebe-
se a necessidade de criar e desenvolver uma nova forma de gestão onde não 

apenas os elementos tangíveis são de maior importância, mas também os 

elementos intangíveis, sendo capazes de contribuir de forma eficiente para a 

obtenção da vantagem competitiva das organizações. 
[...] é necessário os gestores identificarem que os recursos físicos já não 
são os mais importantes, pois eles são incapazes de criar e inovar. Assim, 
as pessoas assumem a primeira posição, em termos de elemento 
organizacional, capaz de efetivamente criar valor organizacional. Aqui, 
estamos no campo do capital intelectual. (FRANCO, 2012, p. 203). 
 

O capital intelectual surge como uma nova teoria organizacional capaz de 

propor diversas maneiras de gerir as organizações, gerando maior valor ao 

conhecimento e a experiência de seus colaboradores. 



 
 

As organizações consideram como principal capital intelectual o 

conhecimento, o qual deve ser explorado ao máximo para que a organização atinja 

seus objetivos e uma possível metodologia de trabalho para este fim é a Gestão do 
Conhecimento. 

A Gestão do Conhecimento, especificamente, visa conquistar acertos 
organizacionais, por meio de estratégia dirigida pela motivação e facilitação 
dos conhecimentos dos trabalhadores. (FRANCO, 2012, p. 212). 
 

Percebe-se que as organizações estão em busca de desenvolvimento 

crescente e dependem de seus colaboradores, para isto precisam criar uma nova 
metodologia de Gestão onde o conhecimento surge para promover o alcance de tal 

resultado. Com isso, as organizações deixaram de focar em seus produtos e 

serviços e passaram a olhar com maior atenção as pessoas que fazem parte dela. 

Cada indivíduo com seus valores, crenças e experiências e que, quando 

compartilhado com a organização, formam-se uma rica fonte de conhecimento. 

Qual a importância da Gestão do Conhecimento e do capital intelectual para 
os Gestores de Recursos Humanos diante dos novos contextos de gerenciamento? 

O conhecimento como método de desenvolver, crescer e obter o sucesso 

organizacional advém da formação de um conjunto de dados, informações e 

conhecimentos, que são utilizados pelos Gestores de RH com o intuito de oferecer a 

seus colaboradores a oportunidade de criarem e transferirem o seu capital 
intelectual de forma eficaz e participativa, proporcionando resultados efetivos para a 

organização. 

Observa-se que apesar das organizações estarem em busca de crescimento 

e desenvolvimento, nem sempre o capital intelectual é explorado, talvez pela falta de 

prática na administração da Gestão do Conhecimento. 

OBJETIVO GERAL 
 

Evidenciar a importância do capital intelectual, destacando o conhecimento 
como meio fundamental para a obtenção do comprometimento e do envolvimento 

dos colaboradores. 

 



 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Despertar o interesse do Gestor de Recursos Humanos para a prática 

e a aplicação da Gestão do Conhecimento; 

 Otimizar o conhecimento de maneira que se torne uma vantagem 
competitiva. 

METODOLOGIA 
 

A metodologia é embasada em pesquisas bibliográficas, onde as obras são 

de caráter reflexivo e que apresentam aspectos importantes sobre o tema. 

Todavia, pelo fato deste projeto ser de característica exploratória e bibliográfica, 

os resultados esperados se encontram de forma subjetiva, levando a interpretação 

conforme a visão de quem o analisa. 

DESENVOLVIMENTO 

DEFINIÇÃO DE CAPITAL INTELECTUAL 
 

 É o principal ativo intangível utilizado pelas organizações, através do qual os 

colaboradores dotados de competências, habilidades e proatividade são essenciais 
para o desenvolvimento organizacional e profissional. 

 Segundo FRANCO (2012, p. 205): 

Então, podemos definir capital intelectual como o conjunto de elementos 
organizacionais intangíveis capazes de criar valor organizacional no futuro 
e, assim proporcionar vantagem competitiva para as empresas que têm 
competência para gerir o conhecimento de seus funcionários notáveis. 

 É imprescindível destacar o quão é elevada a importância do capital 

intelectual para reter, inserir e manter os profissionais nas organizações que estão 
cada vez mais em busca de profissionais qualificados. 

 De acordo com TERRA, capital intelectual pode ser classificado como fontes 

internas, sendo capital de liderança (é o valor intangível que as equipes de líderes 

possuem nos ambientes organizacionais), capital social (se refere ao ambiente em 



 
 

que se cria e compartilha o conhecimento que os colaboradores têm na 

organização), capital estrutural (são os resultados obtidos por meio do trabalho 

intelectual dos colaboradores) e capital humano (está relacionado com os 
colaboradores que tem papéis notáveis dentro do ambiente organizacional); e a 

fonte externa o capital de rede (Network Capital), que se refere ao valor encontrado 

a partir das relações que as organizações tiverem com seus clientes, parceiros e 
fornecedores, cujo objetivo é a criação de valor. 

GESTÃO DO CONHECIMENTO 
 

 Segundo NONAKA e TAKEUCHI (2008), os percussores da Gestão do 

Conhecimento e da Teoria da Espiral do Conhecimento, dividem o conhecimento em 
duas dimensões, sendo a epistemológica e a ontológica. 

 Na dimensão epistemológica o ser humano reflete sobre o impacto do seu 

conhecimento sobre si próprio, ou seja, a sua prática e a sua etapa de 
desenvolvimento, distinguindo o conhecimento em Tácito e Explícito. 

O conhecimento tácito é pessoal, específico ao contexto e, por isso, difícil 
de formalizar e comunicar. O conhecimento explícito ou “codificado”, por 
outro lado, refere-se ao conhecimento que é transmissível na linguagem 
formal, sistemática. (NONAKA e TAKEUCHI, 2008, p. 57). 

 Já na dimensão ontológica, o indivíduo é o criador do conhecimento, portanto, 

sem indivíduos não há organizações. A organização precisa apoiar os indivíduos 

criativos proporcionando a estes talentos, subsídios para que estes criem seus 
conhecimentos. 

A criação do conhecimento organizacional, dessa forma, deve ser 
compreendida como um processo que amplifica “organizacionalmente” o 
conhecimento criado pelos indivíduos e o cristaliza como parte da rede de 
conhecimentos da organização. (NONAKA e TAKEUCHI, 2008, p. 57). 

 A junção destas duas dimensões forma-se o conhecimento tácito (subjetivo) e 

o conhecimento explícito (objetivo). Porém, para aderir a este novo modelo de 

gerenciamento, os gestores encontrarão dificuldades entre a obtenção e a 

transferência do conhecimento individual do colaborador (tácito) e do conhecimento 

transmissível (explícito) num processo de interação para a formação e a promoção 
da espiral do conhecimento. 



 
 

AMBIENTE PARA A CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO – Ba 
 

 Para que se crie um conhecimento, é necessário que haja um ambiente 

favorável, tanto dentro quanto fora da organização, de modo que os gestores e sua 

equipe consigam correlacionar suas funções, direcionando-as para as metas e os 

resultados esperados pela organização. Mas vale ressaltar que este espaço onde 

será criado o conhecimento, funcione como um refúgio para se discutir os problemas 
e refletir sobre as possíveis soluções.  

O Ba é um local existencial onde sues participantes partilham seus 
contextos e criam novos significados através de interações. Os participantes 
do Ba trazem seus próprios contextos e por meio das interações com os 
outros e o ambiente, mudam os contextos do Ba, dos participantes e do 
ambiente. (NONAKA e TAKEUCHI, 2008, p. 100). 

 Quando se analisa o grupo de talentos que formam uma organização, 

observa-se que existem pessoas diferentes, com experiências diferentes e que 

vivenciam situações adversas, porém, quando inseridas em um mesmo contexto, no 
caso a organização, interagem, discutindo e refletindo sobre diversos fatores e 
assim o conhecimento poderá ser compartilhado. 

O espaço para a criação do conhecimento evolui à medida que os atores 
interagem uns com os outros e criam tendências para os padrões de 
interação através do tempo e do espaço. (NONAKA e TAKEUCHI, 2008, p. 
115). 

Desta maneira, o Ba nos mostra uma realidade onde a organização é vista 

como um ambiente para criar e compartilhar o conhecimento, este, podendo ser 
inseridos pelos stakeholders. 

MODOS DE CONVERSÃO DO CONHECIMENTO – CICLO SECI 
 

 Com a junção entre os conhecimentos tácito e explícito formam-se quatro 

modelos de conversão do conhecimento, denominado segundo NONAKA E 
TAKEUCHI (2008): 

 A conversão do conhecimento tácito para o tácito é chamado de socialização, 

podendo este ser adquirido através de observação de outros indivíduos e da prática. 
Portanto, ele á absorvido através de experiências e não somente pela transferência 

de informações. 



 
 

Já a conversão do conhecimento tácito para o explícito é denominado 

externalização, sendo este obtido través da interação entre os indivíduos, ou seja, a 
criação de novos conceitos explícitos a partir do conhecimento tácito. 

Quando há a conversão do conhecimento explicito para o explicito é 

denominado combinação. É uma troca entre os indivíduos através da educação 
formal e de outros meios de treinamento. 

E a conversão do conhecimento explícito para o tácito é denominado de 

internalização. Trata-se da absorção do conhecimento pela relação “aprender 

praticando”, ou seja, a junção de todos os conhecimentos. 

OS GESTORES DE RECURSOS HUMANOS E A GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 
 

 Entende-se que o papel dos Gestores de Recursos Humanos é atender às 
expectativas da organização de modo que o sucesso seja alcançado. 

 SPENDER apud FLEURY (2011, p. 29) afirma:  

Os gerentes atuais estão conscientes de que a extensão, a profundidade e 
o escopo do conhecimento e das habilidades da empresa impulsionam, 
crescentemente, suas chances competitivas Têm consciência de que do 
ponto de vista gerencial, há pouca diferença entre o capital humano que vai 
para casa à noite e que o torna disponível mediante as alianças 
estratégicas. 

 Portanto, cabe aos gestores buscar promover o interesse e a propagação do 
conhecimento através de ações junto às suas equipes de trabalho, tornando-as cada 

vez mais competitivas, agregando valor às organizações. 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Compartilhar com os demais Gestores de Recursos Humanos a importância 

do desenvolvimento e aplicação da Gestão o Conhecimento nas organizações; e 

sugerir uma metodologia de trabalho para otimizar o conhecimento, transformando-o 

em fonte de vantagem competitiva. 

 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante do que foi identificado e apresentado no decorrer deste Projeto, 

observou-se, na visão dos autores, a preocupação dos Gestores de RH em aplicar 

processos que possam auxiliá-los na captação e retenção do conhecimento dos 

colaboradores, promovendo medidas que venham aprimorar as competências 

existentes nas organizações. 

 Para a complementação deste Projeto seria relevante um estudo de caso 

sobre a atual implantação da Gestão do Conhecimento nas organizações e de que 

maneira se utiliza o capital intelectual dos colaboradores, pois com a vivência em um 

ambiente organizacional seria possível mensurar quantitativamente e 

qualitativamente através de curvas de crescimento e após a organização ter dado a 

chance dos seus colaboradores em mostrar e aplicar os seus conhecimentos, o 
quanto este compartilhamento seria vantajoso.  
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