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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é mostrar a realidade das organizações, o conhecimento 

como chave do sucesso, os efeitos que o Capital Intelectual gera nas organizações 

quando estão focados na qualidade e no crescimento das empresas. O trabalho 

propõe uma quebra na desvalorização dos funcionários e passar a seguir um 

modelo onde leva a mudança desse cenário. Nos dias de hoje uma organização que 

motiva e que capacita sua base, neste caso são os funcionários, tem vantagens 

competitivas no mercado.  Serão realizadas pesquisas, tabelas e demonstrativos 

onde estará vista a valorização das organizações quando tem um Capital Intectual 

forte, motivado e capacitado, temos uma mudança no Capital Financeiro, onde 

desperta os talentos, que gerará inovação e mudanças. Este trabalho tem como 

finalidade demonstrar a visão real dentro das organizações que as empresas são 

bem vistas quando investe nesse ativo, pois estará cuidando da chave do sucesso 

da organização. 

 

Palavras-chaves: Capital Intectual, Organização, Talento. 

 

Introdução 

 

O Capital Intectual não representava os ativos intangíveis das organizações, com o 

passar dos anos, vemos eles se tornando componente essencial para gerar lucro.  

Devido ao ocorrido o colaborador não tinha seu devido valor, seu conhecimento, 

suas habilidades estavam sendo apenas mais um passivo nas empresas de 

pequeno e grande porte, públicas ou privadas. 

A pesquisa mostra que, quando o Capital Intelectual é valorizado, quando o mesmo 

é comprovado e tiver nitidez da sua essência, será capaz de ser um grande gerador 

de lucro, entrará como ativo nas organizações. 

O Capital Financeiro é fundamental para analisar a saúde financeira, e os geradores 

desse lucro precisam ser motivados, essa é a missão dos gestores, empresários, 

funcionários e de toda a equipe na organização, não importando sua atividade. 

O Ativo Humano é a base do ativo que gera competição entre as empresas, será 

desnecessária uma empresa que investe no marketing, em ações, máquina, mas 

deixa de lado umas das chaves que poderá leva-lo ao sucesso financeiro, quanto a 



investimentos em pessoa nas organizações, à um retorno financeiro e de 

conhecimento. 

 Dessa forma, o presente trabalho, tem por fim, mostrar que quando o Capital 

Intectual é bem visto e considerado um ativo, ocorre lucro, experiência e motivação 

das gerações, tendo assim uma vantagem competitiva. 

 

OBJETIVO GERAL E ESPECIFICOS 

 

Objetivo Geral 

 

Mostrar a importância do Capital Intectual nas organizações e seu valor intangível e 

provar sua importância juntamente no lucro final. 

 

Objetivos Específicos 

 

• O que compõe o Capital Intelectual. 

• Analisar quais efeitos ela gera nas organizações. 

• Comprovar que o Capital Intelectual é um ativo intangível nas organizações 

que gerará lucro. 

• Avaliar como gerar o Capital Intelectual como ativo intangível nas 

organizações. 

• Comprovar que o Capital Intelectual quando trabalhado gerara vantagem 

competitiva. 

 

 

Metodologias  

 

O trabalho será desenvolvido pesquisas com bases textuais, em artigos sobre a o 

Capital Intelectual e suas bases de conhecimentos.  

A metodologia de desenvolvimento deste trabalho, será analisado as influencias dos 

dependentes, analises qualitativa. 

Pesquisas realizadas com Universitários com termino do curso, mostrando sua 

verdadeira motivação dentro da organização.  



Questões de pesquisas: O  que é o Capital intelectual? O que o compõem, O capital 

Intelectual como vantagem competitiva? O Capital intelectual como gerador de 

Lucro, Estratégias para sua Utilização. 

Levando assim a hipóteses alternativas, irá provar que o Conhecimento dos 

colaboradores bem trabalhado é a chave de sucesso para quaisquer empresas. 

 

Desenvolvimento 

 

Capital Intelectual 

 

STEWART (1998) O Capital Intelectual é a fonte de inovação que não é propriedade 

da empresa e sim do funcionário, mas através de cuidados de dedicação, esse 

conhecimento é aplicado na empresa, o empreendedorismo será uma das chaves 

para ter um crescimento e motivação dentro da organização. 

 

O que Compõem o Capital Intelectual 

 

Segundo Chiavenato (2016), as pessoas são o capital humano dentro das 

organizações, à medida que tenham conhecimentos e agregam valor para as 

organizações se tornam importantes e valiosas. O trabalho está cada vez mais 

mental e menos físico, ou seja, o que era importante antes como à mão de obra hoje 

já não é tão válido como o conhecimento e capacidade que cada um tem adquirido.  

O autor cita que dentro do capital intelectual existem outros três elementos como: 

humano, estrutural e relacional. 

Capital Humano: é formado por conhecimentos e capacidades através das pessoas 

que formam uma organização.  

Capital Estrutural: envolve conhecimentos desenvolvidos pela empresa em sistema 

de informação, comunicação, sistemas de gestão, entre outros. 

Capital Relacional: é constituído pelas relações que a empresa estabelece com os 

arredores, como por exemplo: clientes, fornecedores e outros parceiros. 

 

Como identificar e moldar esse Talento 

 



Chiavenato (2016), uma pessoa valiosa e com competências, é aquela que adquire 

quatro componentes básicos: 

 

Conhecimento: as pessoas devem estar preparadas para adquirirem o máximo de 

conhecimento possível, sempre aprenderem se possível de maneira rápida.  

Habilidade: é saber utilizar o conhecimento adquirido de forma concreta, ou seja, 

colocar em prática tudo o que se aprendeu e o que se sabe. Tanto na solução de um 

problema quanto para inovar ou contribuir. 

Julgamento: é analisar certas situações para definir necessidades e decidir como 

aplicar e colocar em prática as habilidades. 

-Atitude: é ter uma atitude e sair da zona de conforto, ou seja, não ficar esperando 

pela ordem do chefe e sim tomar uma iniciativa que ajude a organização caminhar, 

se tornando parceiro da organização.  

Ele cita que o trabalho está sendo em grupos, conjuntos e está deixando de lado 

aquela imagem de trabalho individual. Mas não basta o funcionário ter conhecimento 

se não souber aplicá-lo na organização obtendo retornos. 

Para STEWART (1998), o capital humano é o princípio de tudo, sendo a inovação 

seu principal objetivo. São os humanos que fazem crescer uma organização, 

pensando, inventando máquinas e calculando o retorno sobre o investimento de um 

novo funcionário.  

Quando se tem um trabalho rotineiro, o capital humano não é gerado e nem 

empregado, pois, o empregador não extrai nada desse trabalho, ao contratar um 

empregado, contrata-se uma pessoa e não uma mente, sendo assim, esse 

empregado pode ser substituído ao sair da empresa.  

(STEWART, 1998) O Capital Humano cresce de duas formas: quando a empresa 

utiliza mais o que as pessoas sabem e quando um número maior de pessoas sabe 

mais coisas úteis para organização.  

A relação entre o aprendizado individual e o Capital Humano da empresa, não 

apenas seu estoque de conhecimento, mas sua capacidade de inovar envolve ainda 

mais grupo do que indivíduos. Faz sentido que um ativo empresarial tenha origem 

social. (STEWART, 1998) 

 

 

 A importância do Capital Intelectual 



 

Segundo Gil (2007), com as mudanças devido a era da informação, o capital 

humano é algo muito importante dentro de uma organização. Ele cita, por exemplo, 

se os três funcionários mais importantes da empresa resolvem sair e abrir seu 

próprio negócio se torna então concorrentes. Consequentemente, a empresa em 

que saíram terá prejuízos, como: aquela agilidade e eficiência que tinham por conta 

desses funcionários não será a mesma, fazendo com que os clientes percebam isto, 

e a empresa perca a confiança e credibilidade. 

Para Gil (2007), o capital intelectual pode ser visto de maneiras diferentes, se for 

visto pela Economia, é importante como recursos. Pela Contabilidade é como um 

ativo ou bem e direito. O capital intelectual não é um componente único e sim um 

ativo intangível formado por outros ativos intangíveis como: conhecimento, 

habilidades, valores, cultura individual e filosofia da empresa.  

Segundo Chiavenato (2016), antigamente o intuito das organizações era acumular 

ativos tangíveis e eram bem-sucedidas por incorporarem o capital financeiro, tal 

como, máquinas, equipamentos, fábricas, entre outros. Já hoje, independentemente 

de seu porte ou tamanho, as organizações bem sucedidas são as inovadoras, ou 

seja, é ter o poder e a capacidades de inovar produtos ou serviços, tornando 

rapidamente os demais produtos ou serviços ultrapassados.  

 

 Capital Intelectual como vantagem competitiva 

 

 Competição, o cenário que o mundo se encontra e com o passar dos anos, esse 

foco por liderança e sucesso vem aumentando, diante dos relatos é notaria a 

percepção que empregados motivados e capacitados levam as organizações 

atingirem seus objetivos. 

Na concepção de Gil (2014) as empresas estão buscando valorizar o 

compreendimento das pessoas, tendo como resultados soluções de problemas e 

geração de ativos tangíveis e intangíveis na organização. 

Compreendesse que quando é cuidado do capital intelectual das empresas como 

ativos, se torna uma vantagem competitiva.    

Stewart (1998) O conhecimento quando é aplicado de forma sofisticada, 

diversificada, inovadora e inteligente, fará a organização ter chance de sobreviver e 

crescer. 



Kanaane e Ortigoso (2010) citam que o mundo dos negócios está em constantes 

transformações e mudanças, e oferecendo desafios constantes para todos os 

gestores, os autores confirmam que diante deste cenário, o capital humano poderá 

contribuir de forma incalculável, desde que as empresas percebam que o 

conhecimento é sua maior riqueza e um recurso importante quando aplicado de 

forma planejada e inovadora. 

Quando a empresa investe nesse ativo intangível, são nítidas as mudanças, pois 

trabalhadores motivados geram lucros e riquezas, o ser humano é a chave do 

sucesso, são talentos que devem ser percebidos, capacitados e treinados. 

De acordo com Chiavenato, os fatores que leva a mudanças esperadas dentro da 

organização são desempenhados pela Gestão de Pessoas que direciona o potencial 

humano nas empresas, os talentos. 

Chiavenato (2010) “ (...). As mudanças que ocorrem nas empresas não são somente 

estruturais. São acima de tudo mudança culturais e comportamentais transformando 

o papel das pessoas que delas participa (...)”. 

Não são somente os ativos tangíveis geradores de riquezas que necessitam de 

transformação e estratégias quando a algum problema no final do balanço, mas o 

Capital Intelectual também por proporcionar lucro requer cuidados. 

Percebe-se, contudo, a necessidade do cuidado do humano nas organizações, 

capacitar e escolher os talentos chaves para obter lucro e riquezas, incentivar os 

funcionários a darem seu máximo e ter retorno deste investimento dos dois lados. 

 

Ferramentas para Medir o Capital Intelectual 

 

O capital intelectual depende definitivamente de encontrar alternativas severas de 

acompanhá-lo, correlacionadas a resultados financeiros. Os dados que desejamos 

deveriam, em primeiro lugar, permitir que a gerência avaliasse o desempenho de 

cada ano, medisse o progresso em direção ás metas, e em segundo lugar e ainda 

mais difícil, permitir comparações entre empresas.  

(STEWART, 1998) A avaliação de ativos do conhecimento deve ser imprecisa, mas 

também há muita adivinhação nos números isolados.  

Cada empresa precisa pensar em suas próprias fontes e usos do capital intelectual, 

assim dar os primeiros passos: formas de medir o valor geral de ativos intangíveis, 



medições do capital intelectual; medições do capital estrutural e medições do capital 

do cliente.  

(STEWART, 1998). Essa abordagem resulta em uma alternativa poderosa para 

visualizar simultaneamente várias dimensões do capital intelectual e que poderia 

atuar como uma espécie de navegador, guiando as empresas na gerência de ativos 

do conhecimento.  

 

Capital Intelectual como Ativos Intangivel  

 

Além de ser um recurso abundante as ideias são livres e valiosas, ter ideia é uma 

característica humana e não requerem treinamento nem educação especial, o 

desafio gerencial está no desenvolvimento organizado de ideias construtivas, ou 

seja, as pessoas que sabem servir o cliente e possuem vantagens competitivas, é 

um ativo importante.  

(STEWART, 1998) O Capital humano pode ser definido pelo valor presente nos 

salários, Este, sofre uma grande influência quando se tem treinamentos e educação, 

por isso o gerenciamento é ocasional, e um dos principais motivos, é a dificuldade 

de individualizar o custo de se remunerar os funcionários do valor de investir neles.  

 (STEWART, 1998) As pessoas que possuem conhecimento é a base para as mais 

valiosas conexões, quem tem o poder da informação em muitos casos controla o 

negócio.  

 

Sendo diferente dos concorrentes  

 

As vantagens de gerenciar o conhecimento dos concorrentes e das principais contas 

são tão convincentes que, para muitas empresas isoladamente, já justificam o 

investimento. 

STEWART (1998, p. 106 citado por LASKER) ‘’. É disfuncional tirar a gestão do 

conhecimento do contexto de desempenho. Você não deve mapear o conhecimento 

de sua organização se não puder ligá-lo a estratégia ou ao desempenho que 

impulsiona a estratégia. ’’ A importância da aplicação no mundo real como a 

inteligência do concorrente. 

 

  



Uma pesquisa realizada com empresas no varejo que focam no Capital Intelectual 

mostra a importância desse investimento de cuidar deste ativo intangível e sua 

importância dentro de qualquer organização.   

 

Gráfico 1. 

 

Para uma análise apurada foi utilizado o método de pesquisas com bases textuais, 

métodos qualitativos. 

A pesquisa estudada foi feita por uma empresa X, que mostra a visão de 1.379 

líderes de empresas de diferentes porte e ramo de 79 países que mostraram que a 

necessidade que o mercado está de encontra e conquistar profissionais qualificados. 

Além do mais a pesquisa mostra como essas empresas trabalham para conquistar o 

mercado e provam que o Capital Intelectual desenvolvido é considerado chave de 

sucesso. 

 

Gráfico 2. 
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Outro ponto importante é como eles lidam com o Capital Humano, e o que eles 

identificaram com as 5º melhores redes do setor, levantando assim os motivos pelos 

quais os colaboradores a valorizam tanto, mostrando assim que quando a empresa 

encontra e motiva sua equipe, quando a uma valorização no Capital Intelectual a 

empresa se desenvolve. 

 

Resultados 

 

O Gráfico 1, mostra a porcentagem da pesquisa realizada pelo 1.379 líderes.de 

como lidar com o Capital Intelectual onde a pesquisa mostrou que 69% dos 

executivos brasileiros tem dificuldades de encontrar esses profissionais, podendo 

assim prejudicar o desenvolvimento da empresa. 

Com os dados apresentados visualizamos que o mercado está em busca de 

profissionais qualificados, onde chegará um tempo onde as empresas estarão em 

concorrência não em busca somente de clientes mais sim de pessoas capacitadas 

de levar lucro para a organização, a pesquisa mostra como essas empresas 

trabalham para conquistar o mercado e provam que o Capital Intelectual 

desenvolvido é considerado chave de sucesso. 

Outro ponto importante é como eles lidam com o Capital Humano, e o que eles 

identificaram com as 5º melhores redes do setor, levantando assim os motivos pelos 

quais os colaboradores a valorizam tanto, mostrando assim que quando a empresa 

encontra e motiva sua equipe, quando a uma valorização no Capital Intelectual a 

empresa se desenvolve. 

Um dos resultados apresentados na pesquisa qualitativas as empresas visualizadas 

não enxergam os funcionários apenas como executores, mas como parte integrante 

e fundamental da estratégia, pois ele faz parte do resultado no balanço. 

O gráfico 2 mostra o crescimento em o investimento em treinamento pois quando 

mais o cuidado para com eles, a empresa ganha esse retorno em lucros. 

O Treinamento é visto com uma troca de confiança, assim é um modo de encontrar 

esse talento e mante nas organizações. 

 

Considerações Finais 

 



Mostramos a importância do Capital Intectual nas organizações e seu valor 

intangível e provamos a sua importância juntamente no lucro final. 

Foi resaltado o que compõe essa ferramenta, quais efeitos são gerados nas 

organizações que aplica de forma correta. 

Comprovamos que o Capital Intelectual é um ativo intangível nas organizações que 

gerará lucro. 

Quando é gerada uma valorização os colabores são motivados para conquistar pela 

empresa e com a empresa. 

  O Capital Intelectual voltado ao conhecimento é encontrado e moldado, a 

empresa independente deu seu porte ganha vantagens. 

No mercado atual está cada vez mais escasso para encontrar profissionais 

engajados, que aplica seu Maximo na organização. 

Portanto o Capital Intelectual é proporcionado como vantagem competitiva por que é 

soma do conhecimento de todos em uma empresa. 

 

Fontes Consultadas  

 

CHIAVENATO, Idalberto, 1936, Administração de recursos humanos: fundamentos 

básicos/Idalberto Chiavenato. - 8.ed. ver. e atual. Barueri, SP: Manoele, 2016.- 

(Série recursos humanos) 

CRAWFORD, Richard. Na era do capital humano: o talento, a inteligência e o 

conhecimento como forças econômicas-seu impacto nas empresas e nas decisões 

de investimentos. São Paulo: Atlas, 1994. 

GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas: enfoque nos papeis profissionais/ Antonio 

Carlos Gil. – 1. ed. – 15. Reimpr. – São Paulo: Atlas, 2014. 

GIL, Antonio de Loureiro, 1940- Balanço intelectual, BIN: a estratégia com projetos 

de mudanças e o reconhecimento dos talentos humanos / Antonio de Loureiro Gil, 

José Carlos Melchior Arnosti. – São Paulo: Saraiva, 2007. 

FIGUEIREDO, José Carlos, 1945- O ativo humano na era da globalização / José 

Carlos Figueiredo. – São Paulo: Negocio Editora, 1999. 

KANAANE, Roberto. ORTIGOSO, Sandra Aparecida Formigari. Manual de 

treinamento e desenvolvimento do potencial humano. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

STEWART, Thomas A. Capital intelectual: a nova vantagem competitiva das 

empresas. Rio de Janeiro: 11. Ed. Campus, 1998. 


