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VALORIZAÇÃO DO CAPITAL INTELECTUAL PELAS ORGANIZAÇÕES 

 

1- Resumo 

 

Este estudo tem como objetivo verificar de que forma as organizações estão 

valorizando o seu capital intelectual, a metodologia utilizada para a concretização 

deste estudo foi através de uma abordagem bibliográfica e descritiva. Os resultados 

esperados são sobre a valorização do capital intelectual pelas organizações, 

conseqüência da mudança organizacional relacionada à administração de materiais 

intangíveis. 

 

2- Introdução 

 

É indispensável visualizar como as empresas estão despertando para uma 

nova realidade, era da Informação, levando em conta que o conhecimento se torna 

primordial para valorizar capital intelectual em uma organização.  

Segundo um dos mais respeitados consultores de administração, Peter 

Drucker, teve inicio logo após a 2ª Guerra Mundial que se caracterizou por 

significativas inovações, transformações e mudanças, nas quais a informação e o 

conhecimento passaram a ter uma fundamental importância, as empresas tendem a 

desfrutar de uma nova gestão.  

A procura de aperfeiçoamento demonstra que as organizações estão 

investindo cada vez mais em pessoas com habilidades, criatividade,inteligência e 

outros diferenciais, visando proporcionar ao colaborador do capital intelectual a 

percepção da importância do papel que desempenha e os conseqüentes resultados 

para organização.  

 Decorrente disto, os investimentos realizados por qualquer organização que 

almeje estruturar o seu respectivo capital intelectual é considerado financeiramente 

de grandes proporções. 
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3- Objetivos 

 

Desenvolver uma pesquisa bibliográfica visando verificar de que forma as 

organizações vêm valorizando o seu capital intelectual. 

 

 

4-  Metodologia 

 

“O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 

maior segurança e economia, permite alcançar os objetivos – conhecimentos validos 

e verdadeiros” (MARCONI E LAKATOS, 2000. p. 46), resumindo o conjunto de 

idéias que irá direcionar para chegar no objetivo da pesquisa.  

Foi utilizada pesquisa bibliográfica de artigos científicos, livros, a principal 

fonte de pesquisa foi na Faculdade de Jaguariúna junto à biblioteca do campus I e II, 

no 1º semestre de 2017 e internet. 

Para compor esse estudo foi utilizado o método qualitativo, descritivo sendo 

que a estratégia de pesquisa escolhida foi à bibliográfica. 

 

 

5- Desenvolvimento 

 

O capital Intelectual esta diretamente relacionada aos elementos intangíveis 

resultantes das atividades e práticas administrativas e desenvolvidas pelas 

organizações para se adaptarem e atuarem na realidade atual. (CRAWFORD, 

Richard (1994) Capital Humano (Livro) - BROOKING, (1996).pa.12 à 16. - 

STEWART, 1998 E 2001- LEV, 2001,2003,2004), De acordo com os autores, em um 

ambiente economicamente competitivo, as organizações empresariais fazem uso 

intenso desse recurso do conhecimento para se  manterem competitivas e esse fato 

vem transformando, nas suas atividades, estruturas gerenciais e desempenhos. 

Conseqüentemente, a materialização da aplicação desse recurso, mais as 

tecnologias disponíveis, empregadas para garantir as suas continuidades, produzem 

benefícios intangíveis que lhes agregam valor.  
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Segundo LEV (2001), o capital Intelectual é gerado pelos investimentos em 

três elementos: Inovação, Desenho organizacional diferenciado, e Recursos 

humanos. De acordo com ROOS, EDVINSON E DRGONATTI-(1997), O CONCEITO 

DE CAPITAL INTELECTUAL, é exposto de duas formas, identificadas por positiva e 

negativa. Na forma POSITIVA, o capital intelectual consiste na soma do 

conhecimento de seus membros e da materialização desse conhecimento, em 

marcas, produtos e processos. Na forma NEGATIVA, o capital intelectual, com 

“alguma coisa” que cria valor, mas é intangível e representa a diferença entre o valor 

total da companhia, e o seu valor financeiro. 

Porém, ainda os autores (EDINSSOW, DRAGONETTI, 1997 PÁG. 29), a 

melhor opção para o entendimento do conceito de capital intelectual é distinguir os 

diferentes componentes desse complexo e abrangente conceito; pois ajuda além da 

compreensão do mesmo, a trazê-lo para o nível estratégico e operacional da 

organização. 

Na literatura, instituições diferenciadas para se denominar os elementos que 

compõem o capital intelectual, tais como: Elementos Intangíveis, Ativos intangíveis, 

Recursos intangíveis e, ainda, Capital intangível, conforme se pode verificar em 

(BONTIS, 2001-BROOKING,1996-CADDY,2002- CRAWFORD,1994-EDVINSSON e 

MALONE (1998), Descobrir o valor real de sua empresa pela identificação do capital 

intelectual. 

Nas classificações, encontram-se os elementos de capital intelectual 

associados ao conhecimento e a capacidade do aprendizado organizacional, gestão 

de recursos humanos, e ainda, a tecnologia de informação, a marca, a liderança 

tecnologia, a qualidade dos produtos, aos clientes, ao marketing, dentre outros 

(BUKN, LARSEN 2000). Uma explicação, para esse fato pode estar na própria 

natureza abstrata desses elementos que são gerados por igualmente intangíveis, 

conhecimento tanto como recurso (insumo), quanto produto podem e devem ser 

vistos isoladamente e também no conjunto, pois produzem Sinergia. Os autores 

levam consideração, a igualdade, de recursos, de um estar ligado ao outro, para 

esses mesmos elementos, o autor SVEIBY tem empregado a denominação de 

ativos intangíveis. 
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Os autores concordam quanto à origem da formação do capital intelectual, 

adotam as classificações mencionadas, ou fazem pequenas alterações que não 

prejudicam sua essência. 

LEV (2001, P. 17), CONSIDERA QUE O CAPITAL INTELECTUAL, ”é um 

ativo intangível que, se gerenciado com sucesso, proporcionabenefício para a 

empresa. 

SVEIBY (1999,P. 196), As partes interessadas avaliam duas finalidades 

principais: A apresentação interna – a empresa descreve-se de forma mais prévia 

possível para os envolvidos, clientes, credores, fornecedores, gerente, acionistas e 

demais interessados pela informação contábil; a fim de que possam avaliar a 

qualidade de sua gerência. A apresentação externa – avaliação é feita para a 

gerência,ela precisa conhecer o máximo possível a empresa para poder monitorar o 

seu progresso e tomar medidas corretivas quando necessário. 

Entende-se que tanto o progresso de medição, quanto o de gestão do 

CAPITAL INTELECTUAL constitui-se em processos de avaliação. Independente do 

objetivo pretendido e dos critérios envolvidos, irá proceder a um julgamento sobre 

tributo. 

PEREIRA (1999, p. 190), Introduz modelos de gestão do CAPITAL 

INTELECTUAL, que visão atribui valor no sentido qualitativo e quantitativo, por meio 

das mensurações, visam avaliar os resultados das atividadesno processo para 

atingir alvos, e acompanhamento de forma a avaliar a expectativa de retorno desses 

ativos. 

As empresas e demais instituições, que são sociedade de pessoas com 

objetivos bem definidos, e fazem o papel de reunir e operacionalizar especialidades 

do conhecimento, e com isso consegue maior eficiência e eficácia na gestão do 

conhecimento; para atender seus objetivos, e cumprir suas missões. 

TOFFLER (1980) diz que, no momento atual, identificada como destaque da 

onda, é a “era do conhecimento”, onde se permite uma grande descentralização de 

tarefas. É uma fase que é caracterizada pelo poder do cérebro na qual a informação 

assume o papel de principal recurso econômico com a sociedade do conhecimento; 

os recursos naturais, a inteligência das pessoas, agregam valor dos produtos e 

serviços. Como argumenta DRUCKER (1996), o conhecimento passou a ser o 

“recurso”, ao invés de um recurso. (PAIVA, Simone Bastos,(1999, pa.76 à 82) o 
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conhecimento passou a representar um papel importante com diferencial positivo, 

para as empresas que sabem adquiri-lo, mantê-lo e utilizá-lo de forma eficiente e 

eficaz. Esse conhecimento passou a gerar o capital intelectual que, às vezes, é bem 

mais importante que o capital econômico. 

O principal motivo disto é que a “Era industrial”, ainda vê as pessoas como 

custos, e não como receitas, ela se torna como um verdadeiro fantasma, e 

assombra o mundo empresarial, é um problema para os que desejam adotá-lo. E 

para transformarmos o capital intelectual, em conhecimento, material bruto, é a partir 

do momento que passamos agregar valor aos produtos e serviços. Esse capital é, 

em alguns casos, mais valioso do que o próprio capital econômico. 

CHAVENATO relata que na era da informação, o recurso mais importante 

deixa de ser o capital financeiro para ser o capital intelectual, baseado no 

conhecimento; significando assim, que o recurso mais importante na atualidade, não 

é mais o dinheiro, mas o conhecimento.  

O capital financeiro guarda sua importância relativa, mas ele depende 

totalmente do conhecimento sobre como aplicá-lo e rentabilizá-lo adequadamente. O 

conhecimento, ele ficou na dianteira de todos os mais recursos organizacionais, pois 

todos eles passaram a depender do conhecimento. 

O conhecimento é a informação estruturada que tem valor para uma 

organização; ele conduz as novas formas de trabalho e de comunicação, as novas 

estruturas de tecnologias e novas formas de interação humana. Pois o 

conhecimento, estar dentro das cabeças das pessoas, as pessoas aprendam, 

desenvolvam e aplicam, quando necessário, na utilização adequada dos demais 

recursos organizacionais. 

Os recursos são inertes e dependentes da inteligência humana, que utiliza o 

conhecimento. O conhecimento é criado e modificado pelas pessoas, e é obtido pela 

interação social, estudo trabalho e laser. Por isso, as organizações bem sucedidas, 

são aquelas que sabem conquistar e motivar as pessoas, para que elas aprendam a 

aplicá-los deus conhecimentos na solução dos problemas, e na busca da inovação, 

rumo a excelência; é aquela que consegue aplicar e rentabilizar o seu 

conhecimento. 
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O conhecimento é um recurso diferente, não ocupa espaço físico. Ele é um 

ativo intangível, em uma organização do conhecimento, os assuntos financeiros não 

apresentem necessariamente o verdadeiro valor do negócio. 

A Valorização do Capital Intelectual nas empresas vem aumentando, e 

passam a ser visita com uma ótica do conhecimento, Hoje em dias as inovações 

tecnológicas estão cada vez mais acessíveis a todos os setores econômicos, 

reduzindo cada vez mais a distância gigantesca entre as empresas, que passam a 

ter total possibilidade e acesso as novidades e evoluções, que surgem a cada dia. 

Hoje as empresa tem um diferencial, não são só as máquinas utilizadas no 

processo produtivo, mas elas visam o conhecimento coletivo gerado e adquirido, as 

habilidades criativas, conhecimento, as atitudes, os valores, visões, e motivação das 

pessoas que integram suas empresas, e assim geram um grau de satisfação dos 

clientes muito elevados.  

Schmidt e Santos (2002), diz que o conhecimento tácito e muito abrangente 

nas habilidades de desenvolvimento, o aprendizado adquirido, tais como somado às 

percepções, crenças e valores tem tido como certos e que refletem na imagem de 

como o ele percebe a realidade ao seu redor,  e assim se moldando a forma  de 

como lidar com o mundo e seus conhecimentos adquiridos, alguns fatores que 

compõem o capital intelectual e educação e da pesquisa acadêmica, palpites, 

intuições, visão do mundo, experiências adquiridas.  

Hoje se a nova riqueza é o conhecimento, capital e o trabalho passam a ser 

menos contrario. Capital Intelectual é cada vez mais valorizado onde o seu 

relacionamento e sua identidade e valorizado. Esse trabalho é cada vez mais 

importante, pois tem a capacidade de adquiri e gerar e gerir idéias, de conectar-se, 

comunicar-se e relacionar-se com pessoas, sejam elas clientes, parceiros, outros 

profissionais de qualquer área e até mesmo o círculo familiar e de amigos, já que 

qualidade de vida e muito importante para influenciar o resultado final do trabalho.  

Antes o Homem mais rico do mudo era associado ao petróleo, isso a mais 

de um século, hoje o homem mais rico do mundo está associado ao conhecimento, 

a sua capacidade de adquiri cada vez mais conhecimento. 

Capital intelectual e conhecimento existente um bem intangível que a 

organização que pode usar para uma empresa diferenciada. Quanto mais inteligente 

for sua organização, mais sofisticada e integrada à uma nova economia, 



6 
 

diversificada a sua velocidade e complexidade a empresa terá muita chances 

sobreviver e crescer e agregar valores juntos aos seus colaboradores. 

Atribuir esse valor intangível, que é um GAP existente entre o balanço 

patrimonial da empresa e o seu valor de mercado, é hoje um dos grandes desafios 

que enfrentamos, especialmente para as empresas que detêm elevado intelectual de 

uma empresa vale de três a quatro vezes a mais do seu valor contábil.  

Precisamos estar sempre em aprendizagem, pois o conhecimento depende 

disto, de disciplinas, aprendizagem, como um conjunto de práticas para construir 

capacidades, nas organizações; isto é feito através de disciplinas capazes de fazer 

com que pessoas, possam conduzir as organizações para mudanças e inovações 

contínuas. Em uma empresa ou organização de aprendizagem, elas aderir cinco 

disciplinas: 

Domínio pessoal, Modelo mentais, visão compartilhada, Aprendizado em 

equipe, Pensamento sistêmico. 

Todas estas tem um papel fundamental para um bom desempenho 

organizacional. É como um todo, cada um desenvolve competência, dentro do seu 

definido espaço. 

 

 

6- Resultados  

Natura busca conciliar tecnologia e conhecimento estratégico em seu corpo 

funcional, entendendo que inovação é um processo coletivo, onde a interação entre 

as pessoas é essencial e a colaboração é fundamental. Profissionais 

empreendedores, inovadores, intuitivos, criativos e líderes são primordiais no 

alcance de suas metas. A Natura estimula o conhecimento e a troca através das 

relações, objetivando o aprendizado contínuo, facilitando a identificação do 

conhecimento tácito e explícito na busca por vantagem competitiva. 

 

7- Conclusão 

 

Conclui-se que, o capital intelectual, e de acordo com a pesquisa, tem 

grande importância para o desenvolvimento, ambiental e organizacional de uma 
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empresa. A necessidade de continuar neste mercado agressivo e muito bem 

preparado para enfrentar qualquer obstáculo que a concorrência possa opor. 

As organizações estão vivenciando uma nova "era" em que a valorização do 

conhecimento e a competência em saber e fazer as coisas;Inovando e descobrindo 

grandes potenciais, dentro de um ambiente em que vários membros atuam isso tem 

sido um grande diferencial estratégico. 

 No mercado de competências, tem demonstrado que é preciso está 

preparado, pois sempre haverá obstáculos, como muros altos, para se opor a frente 

de nossas decisões. E para isto precisamos ter conhecimentos, habilidades para 

saídas oportunas e favoráveis; tanto para o progresso como para o desenvolvimento 

no nosso ambiente de trabalho no dia a dia. 

Conforme estudo realizado, as informações foram bem amplas, ao destacar 

a necessidade do Capital Intelectual, ser a estrutura em todos os sentidos 

abrangentes, ao modo e a maneira a se direcionar aos resultados que a empresa 

almeja alcançar. E para que seus objetivos sejam alcançados, o aprofundamento de 

conhecimentos ou conteúdos, estão sendo refinados (ou apurados) para que 

o  desempenho seja concretizado da melhor maneira. 

A principal importância foi levar em consideração, questões que, as 

empresas têm o capital intelectual, e muitas das vezes, deve ser levado em 

considerações às particularidades, no modo de direcionar os resultados que ela 

deseja alcançar. O que é muito importante, é a valorização, é a grandiosidade, e 

campo amplo de informações, em todos os sentidos, para a valorização desse 

capital intelectual; Uma riqueza dentro das organizações, que andam de mãos 

dadas com o capital estrutural financeiro da empresa. 

 O conhecimento, proporcionado pelos colaboradores, tendo incentivo, 

sendo valorizado, através de programas de aprendizado, (pela empresa) que deve 

investir reter talentos, para que possam contribuir com sucesso empresarial, 

constituir vantagens competitivas aos concorrentes. 

A valorização, o relacionamento da empresa, nesse sentido, faz com que ela 

desenvolva bons serviços e produtos; tendo esse reconhecimento de capital humano 

que se origina do próprio conhecimento adquirido pelas pessoas. 

E para que esses estudos cresçam ainda mais, nessa tão importante 

ferramenta de gestão, e tenha bastantes técnicas específicas, devemos ter 
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consciência de sua importante e essencial necessidade, em todos os sentidos de 

desempenho e competitividade. É importante destacar, que estamos sempre 

aprendendo, e o aprimoramento profissional constante, nos levam a grandes 

habilidades, competências e experiência para um bom usufruto. 
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