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RESUMO 

 

Percebemos que as empresas estão passando por transformações e mudanças constantes, e a cada 
dia o fator que está em evidência é o Capital Humano, ou como é mais conhecido, Capital Intelectual. 
Empresas modernas e até mesmo as mais tradicionais, estão mudando sua visão em relação aos 
recursos humanos de sua empresa, deixando de enxergá-los apenas como um capital físico, como 
um capital capaz de agregar valores, contribuindo com mudanças positivas, auxiliando na melhoria de 
processos internos, além de crescer e ajudar a empresa a se destacar no mercado. Mas é importante 
ressaltar que para obter sucesso com o capital da empresa, é necessário investir em treinamentos 
específicos e preparar o colaborador para a execução do processo definido. O presente trabalho tem 
como objetivo destacar a importância e a valorização do Capital Intelectual nas empresas, despertar 
o desejo de mudança para que ocorra transformações a fim de que traga recompensas para ambos 
os lados. A metodologia para o desenvolvimento baseou-se em pesquisas bibliográficas, sendo 
consultados pelo acervo da biblioteca das Faculdades Integradas de Ourinhos, assim como fontes 
disponíveis na Internet. 
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ABSTRACT 
 

We realized that companies are undergoing transformation and constant change, day the factor that is 
highlighted is the Human Capital, or as it is known, Intellectual Capital. Modern companies and even 
the more traditional ones, are changing their view on human resources of your company, failing to see 
them just as physical capital, as a capital capable of adding value, contributing to positive changes, 
assisting in the improvement of internal processes, and grow and help the company stand out in the 
market. But it is important to emphasize that to be successful with the company’s capital, it is 
necessary to invest in specific training and preparing empolyees for the implementation of defined 
process. This paper aims to highlight the importance and value of intellectual capital in business, 
arouse the disere of change to occur transformations in order to bring rewards for both sides. The 
methodology for the development is based on literature searches, being consulted by the library 
resources of the Faculdades Integradas de Ourinhos, as sources available on the Internet. 

 
Keywords: Intellectual Capital; Recovery; Transformations. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 Podemos ver que dentro das organizações existe um fator importante e 

precioso que pode gerar e trazer grandes benefícios para as mesmas e também 

para seus clientes e fornecedores. Todas as mudanças e transformações que vêm 
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acontecendo há muitos anos dentro das empresas, vêm colocando cada dia mais 

esse fator em evidência, e o nome dele é: Capital Intelectual, também conhecido 

como capital humano, ou ativo intangível. 

 Um capital intelectual bem selecionado, em que possa haver um bom 

ambiente de trabalho, capacitação, investimento e um excelente aproveitamento, 

pode fazer gerar grandes benefícios e ganhos para a organização, gerando assim, 

melhores resultados na competitividade entre elas, dando um destaque e avanço 

para a empresa. Drucker (1999), respeitado entre os pares da Administração, relata 

em seus escritos, que depois da 2ª Grande Guerra, deu-se início a muitas inovações, 

mudanças e transformações no campo industrial; o conhecimento e a informação 

tiveram grande momento de importância, contribuindo para um grande avanço para 

as gerações futuras, da qual trouxe inúmeros benefícios para a atual sociedade.  

Sua observação também o fez refletir sobre o fim e o início de uma nova etapa que 

ocorreria por essas novas mudanças dentro da história da sociedade industrial, 

passando para a sociedade do conhecimento, ou seja, aqueles que buscam 

desenvolvimento, a qual Drucker (1970) deu o nome de: “Uma Era da 

Descontinuidade”. Essa Era, segundo o autor, descreve nessas quatro 

descontinuidades citadas abaixo: 

 

1ª. Estão surgindo tecnologias genuinamente novas. É quase certo que elas 
criarão novas indústrias importantes e novos tipos de grandes empresas e 
que tornarão, ao mesmo tempo, obsoletas as grandes indústrias e 
empreendimentos atualmente existentes. [...] As próximas décadas da 
tecnologia lembrarão, mais provavelmente, as últimas décadas do século 
passado, quando nascia uma grande indústria baseada em nova tecnologia 
poucos anos após o aparecimento de outra, e não farão lembrar a 
continuidade tecnológica e industrial dos últimos cinqüenta anos; 2ª. 
Estamos diante de grandes mudanças na economia mundial. [...] O mundo 
tornou-se, em outras palavras, um mercado, um centro de compras global; 
3ª. A matriz política da vida social e econômica está mudando celeremente. 
A sociedade e a nação de hoje são pluralistas; 4ª. O conhecimento, nestas 
últimas décadas, tornou-se o capital principal, o centro de custo e o recurso 
crucial da economia. Isso muda as forças produtivas e o trabalho; o ensino 
e o aprendizado; e o significado do conhecimento e suas políticas. Mas 
também cria o problema das responsabilidades dos novos detentores do 
poder, os homens do conhecimento. 

 

 Tofller (1980), em seu livro “A Terceira Onda”, divide e define os três grandes 

fatores de transformação em diferentes períodos. São elas: A revolução agrícola, 

revolução industrial e a revolução do conhecimento. A revolução agrícola é um 

conjunto de avanços e mudanças que proporcionaram aumento da produção no 
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campo, que ocorreu através do aumento populacional exigia um aumento para suprir 

as necessidades do consumidor. A revolução industrial, foi marcada pela 

substituição do trabalho artesanal pelo uso das máquinas e o terceiro período, a 

revolução do conhecimento ou era da informação, que junto com ela a criatividade e 

inovação tomam conta de todo ambiente, principalmente no meio empresarial e isso 

só é possível com o uso da informática, que proporciona e abre um leque de opções 

que desejamos para obter as informações necessárias. 

 Sendo assim, por que tantas organizações não se solidificam, não se 

desenvolvem e nem crescem no mercado, mesmo com tanto capital intelectual 

disponível?   

 A justificativa disso tudo, possivelmente seja o mau uso, ou a má aplicação e 

valorização de seu capital intelectual dentro da organização, na qual acabam 

obtendo resultados negativos. Não adianta somente ter capital intelectual, mas este 

sim precisa ser lapidado, treinado, capacitado, valorizado e explorado em seus 

conhecimentos e com suas experiências adquiridas no decorrer dos anos, para 

aplicá-los dentro das necessidades da empresa, é preciso descobrir novas 

competências, ajudá-los a descobrir e exercitar seus conhecimentos, potencial, 

alavancando os futuros administradores a reavaliar com os bons olhos da 

consciência este precioso capital humano: o capital intelectual.   

 Desta forma podemos considerar grandes benefícios tanto para a área 

empresarial, quanto para a área pessoal do colaborador, garantindo que o mesmo 

quando é bem aproveitado dentro de sua empresa, o motive de forma que busque 

métodos de aprendizagem e melhoramentos constantes. O administrador dentro das 

organizações precisa analisar melhor o histórico do capital intelectual, desde seu 

aparecimento, até seu presente momento, e fazer uma prévia de como ele 

continuará crescendo e se destacando como um objeto de grande valor para as 

organizações. É neste momento atual que se observa o valor e a importância do 

“Capital Intelectual” dentro das organizações: capital humano, ativo intangível, 

pessoas, gente, seres humanos.  

 Hoje, para ser um vencedor no meio dessa competitividade, as organizações 

precisam de novas ideias, pessoas que pensam, analisam, se dedicam, que tenham 

garra e determinação em vencer, que buscam novas experiências e sejam sábias e 

práticas, pessoas que buscam descobrir coisas novas, amam o que fazem 

desbravadores, especialistas e com excelência no que fazem. Nem sempre se 
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vence uma guerra com muitos soldados, mas sim, com a capacidade que seus 

poucos soldados têm; a excelência e qualidade fazem que os poucos se tornem 

como se fossem muitos. Karsten e Bernhardt (2003) comentam sobre um ótimo 

exemplo de uma organização que possui pouco capital intelectual, mas, com 

excelente nível profissional, superando números com qualidade e  não  com 

quantidade, apenas; o exemplo citado pelos autores está na Finlândia, onde está 

uma filial da empresa  NOKIA,  que  fatura  US$  200  milhões  por  ano, contando 

com cinco  empregados. Apenas cinco funcionários (capital intelectual), gerando 

bons resultados. 

 Observando a necessidade das empresas, é importante ressaltar a relevância 

do capital intelectual nas organizações, seus valores e influências capazes de 

transformar pequenos negócios em grandes com um empenho e eficiência da parte 

dos colaboradores que muitas vezes passam despercebidas por muitas delas no 

ambiente empresarial.  

 Sendo assim, este estudo tem por objetivo apresentar e ressaltar a 

importância e valorização do capital intelectual dentro das organizações, no governo 

e nas instituições de ensino, como também o próprio capital intelectual na sua 

relação de colaborador; despertá-los para uma mudança que provoque profundas 

transformações, na qual todos os lados terão suas recompensas, pois é uma 

caminhada na quais ambos precisam andar juntos e em sintonia, um ajudando ao 

outro e ambos crescendo e trazendo grandes resultados de transformações e 

inovações.  

 A idealização e finalização deste material de estudo acadêmico foi elaborado 

a partir de com pesquisas bibliográficas; livros, revistas e artigos de autores 

acadêmicos e profissionais do ramo, assim como material da Internet; para que 

todos possam analisar com mais precisão o quão este tema é de suma importância 

para uma organização séria e idônea, que tem todos os dias grandes desafios para 

permanecerem vivas e produtivas dentro desse mercado global, cheio de grandes 

investidores e negociadores, disputando cada dia mais uma fatia maior desse 

mercado lucrativo de negócios. 

 

2 CAPITAL INTELECTUAL 
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 Ainda nos primórdios da Era industrial, as organizações davam mais valor 

para o capital físico, a força física dos operários e sua inteligência e conhecimento; 

os operários tinham apenas sua importância para cumprir ordens e tarefas, 

utilizando sua força braçal, porém, atualmente na era do conhecimento e da 

informação, as grandes organizações estão revertendo este antigo conceito  

estimando e supervalorizando o capital intelectual, homens e mulheres que buscam 

o conhecimento e aprendizagem, que têm ideias brilhantes, pessoas que trazem 

inovações, mudanças, e que, por meio dessa procura por capacitação profissional, é 

possível gerar grandes revoluções empresariais, no sentido de gerar muitos 

benefícios, lucros, conquistas de mercado, inovações de novos produtos e novos 

serviços, mantendo a organização ativa e superando a grande competitividade que a 

globalização tem gerado, pois se uma organização queira sobreviver e manter-se 

viva no mercado atual, ela precisa ser uma empresa que valoriza seu capital 

humano, o capital intelectual, dando capacitação, reciclagem, incentivos, campo de 

estudos, aprendizagem e oportunidades, fazendo investimento para que este possa 

crescer e desenvolver-se profissionalmente dentro da mesma.  

Esse processo continua crescendo fortemente nas áreas que concerne ao 

trabalho e também a força de trabalho. Drucker (1999) declara que a nova classe de 

trabalhadores industriais passará por grandes desafios jamais vividos ou 

experimentados antes, como citado logo abaixo:  

 

A ascensão da classe que sucedeu os trabalhadores industriais não é uma 
oportunidade para eles, mas um desafio. O novo grupo dominante é dos 
"trabalhadores do conhecimento". [...] a maioria dos novos empregos requer 
qualificações e exigem muita educação formal e a capacidade de aplicar 
conhecimentos teóricos e analíticos. Eles demandam uma rentabilidade e 
abordagem diferente ao trabalho e, acima de tudo, um hábito de 
aprendizado contínuo.  

 

Com todas essas mudanças e transformações, as empresas não podem ter 

medo de investir na capacitação de seus colaboradores, pois eles precisam de 

conhecimento, aprendizagem, treinamento, capacitação, e valorização profissional, 

para que possam produzir mais frutos para o crescimento e desenvolvimento da 

empresa.                                                                                                                                     

O capital intelectual não deve ser apenas um colaborador contratado, mas 

sim, uma mente contratada, alguém que faça o uso de seus dons, talentos e 

conhecimentos, gerando benefícios atuais e futuros nas organizações, precisando 
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assim, haver também um pessoal capacitado para fazer o gerenciamento do capital 

intelectual dentro das organizações, tal como um departamento de gestão de 

conhecimento, desenvolvido dentro de muitas organizações que aprendem e 

reaprendem que valorizam a busca do saber e do aprendizado, pois o capital 

intelectual precisa estar em constante processo de aprendizado, buscando novos 

conhecimentos para utilizarem a favor da organização em que trabalham, para não 

continuarem estagnados no tempo, mantendo as mesmas coisas, o que é totalmente 

contrário do posicionamento de uma organização que aprende que procura trabalhar 

em conjunto de novas descobertas com seus colaboradores, como o exemplo citado 

por Riche e Monte Alto (2001, p. 53): 

 

A unidade de aprendizagem moderna é o grupo e não os indivíduos 
isolados. A característica mais marcante das equipes poucas alinhadas é a 
dispersão de energia. Todos podem estar trabalhando com o maior afinco, 
todavia seus esforços podem não estar contribuindo efetivamente para a 
eficiência do trabalho coletivo. O aprendizado em equipe é a disciplina que 
vai tentar conduzir um processo de alinhamento e de desenvolvimento da 
capacidade de um grupo para criar resultados que seus membros realmente 
desejam alcançar.  

 

Mesmo sendo difícil mensurar o capital intelectual por se tratar de um ativo 

intangível, ainda assim é preciso buscar formas e maneiras de gerenciá-lo, dar 

forma e direção para cumprir com os alvos impostos pela organização, para que seu 

crescimento e produtividade organizacional também sejam benéficos.    

Serviços rotineiros dentro de uma empresa qualquer pessoa pode fazer, o 

que a torna fácil de ser substituída por outra ou por máquinas, ao contrário do capital 

intelectual, um potencial difícil de ser encontrado, por isso tem que ser estimado e 

valorizado, não podendo ser tratado como uma peça fácil de ser descartada, como a 

citação abaixo do autor DeLuiz (2001, p. 09): 

 

O trabalhador não qualificado, que dispõe de mão de obra repetitiva, 
rotineira e prescrita, característicos do modelo taylorista/fordista, foi sendo 
substituído, nas empresas e instituições que adotaram as novas formas de 
organização do trabalho, por um trabalhador polivalente, integrado, em 
equipe, com mais flexibilidade e autonomia. 

 

Nessa nova era do conhecimento, a classe trabalhadora terá esse grande 

desafio que o mercado econômico está estabelecendo, são requisitos que vão além 

da aparência e do uso da força física apenas, pois o novo colaborador precisará 
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estar mais preparado intelectualmente para se estabelecer e conseguir uma vaga de 

trabalho.                                                                                                                          

É preciso agir e reagir diante das novas propostas de mercado. De acordo 

com Lima (2015, s/p): 

 

A falta de iniciativa é um dos grandes obstáculos ao desenvolvimento 
profissional. O funcionário que faz só o que lhe é exigido se aproveita do 
trabalho alheio ou adota a lei do mínimo esforço, tem poucas chances de 
avançar na carreira. A empresa não é instituição de caridade. Hoje, mais 
que nunca, ela precisa superar seus limites continuamente para oferecer 
bons serviços a seus consumidores e jamais conseguirá isso com uma 
equipe sem iniciativa. Para se sobressair no atual modelo econômico, a 
empresa necessita de pessoas realizadoras que: Façam o que precisa ser 
feito, mesmo sem ser solicitadas; resolvam problemas em vez de criá-los, 
ignorá-los ou de transferi-los para os outros; tenham a qualidade do seu 
trabalho como marca registrada; corram risco e se dediquem como se 
fossem donas dos negócios. A iniciativa é a qualidade que diferencia um 
funcionário ativo, notável, com visão empreendedora, do medíocre. 

 

          O colaborador proativo e que busca o conhecimento e aprendizado, é o que 

terá maior chance de assumir novos comandos dentro das organizações pelo seu 

perfil desbravador e compromissado, sempre procurando estar fazendo antes o que 

os outros ainda estão esperando para serem mandados a fazer depois. 

Kuenzer (2013) faz algumas citações importantes do que se espera das 

instituições de ensino, com a desejada formação dos novos profissionais 

capacitados, que conseguirão vagas de trabalho por se encaixarem dentro dos 

requisitos oferecidos pelo mercado, como citado abaixo: 

 

Articulação entre o conhecimento básico e conhecimento específico a partir 
do mundo do trabalho, concebido enquanto lócus de definição dos 
conteúdos que devem compor o programa, contemplando os conteúdos das 
ciências exatas, das diferentes linguagens, da tecnologia e outros; - 
Articulação entre saber para o mundo do trabalho e saber para o mundo das 
relações sociais, privilegiando-se conteúdos demandados pelo exercício da 
cidadania, que se situam nos terrenos da economia, da política, da história, 
da filosofia, da ética e assim por diante; - Articulação entre conhecimento do 
trabalho e conhecimento das formas de gestão e organização do trabalho; - 
Articulação dos diferentes atores para a construção da proposta: setores 
organizados de sociedade civil, professores e pedagogos, responsáveis 
pela gestão estatal de educação e responsáveis pela formação de 
profissionais de educação. (KUENZER, 2013, p. 58). 
 

 

 É preciso haver uma parceria e sintonia entre a instituição de ensino, o 

mercado de trabalho e o estudante, onde todos estão atentos às mudanças e 

transformações que acontecem no mercado econômico, palco das grandes 
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mudanças que vêm acontecendo e causando grandes efeitos em todos os setores. 

Ao mostrar, dessa forma, suas necessidades de ajustes, modernização, busca por 

conhecimento e novas técnicas de produção, mostrando que o atual mercado 

globalizado precisa ter colaboradores com um novo perfil e capacitação para 

andarem juntos rumo ao sucesso. Mudanças estão constantemente acontecendo tal 

como a área de recursos humanos, segundo a cotação abaixo de Chiavenato 

(1996):  

Mudar a empresa através das pessoas exige necessariamente uma 
profunda reformulação na maneira de administrar as pessoas. Uma coisa 
passa pela outra. E para administrar as pessoas de maneira eficaz urge 
empreender uma respeitável modificação na Área de administração de 
recursos humanos. A modernização da área requer necessariamente a 
adoção de um conjunto integrado de medidas, como implantação de uma 
administração participativa, desenvolvimento de uma cultura empresarial 
eminente democrática, ênfase na qualidade total, uma nova estrutura 
enxuta e flexível, descentralização, compartilhamento de decisões e ações. 

 

Estes são os novos desafios que as organizações terão que se adequar para 

se manterem vivas no atual e futuro mercado de negócios; são as novas mudanças 

nos diversos setores organizacionais que trarão benefícios para os colaboradores e 

também para as empresas, por isso o capital intelectual dentro de uma empresa 

passa a ter seu grande valor nos tempos atuais e futuro. 

 

3 QUEM É O CAPITAL INTELECTUAL OU CAPITAL HUMANO? 

 

 Não há como falar sobre capital intelectual sem citar a peça mais importante 

que compõe esse importante personagem, o ser humano. Capital intelectual é 

formado por pessoas, seres humanos, vidas, gentes de todas as raças, tribos, etnias, 

línguas, povos e nações.  

 Capital Intelectual é o homem em sua essência, que, de acordo com sua 

disposição em aprender e aplicar seus conhecimentos, ele também precisa buscar 

sua capacitação e aplicar seus talentos, então, ele passa a ser uma peça importante 

dentro das organizações, transformando-se em capital intelectual, gerador de 

grandes transformações, mudanças, lucros e benefícios empresariais.                 

             Para dar um maior valor e sentido sobre este conteúdo, nada melhor que 

rever um pouco o passado, onde a própria história descreve sobre a origem do ser 

humano, a sua evolução e sua caminhada rumo ao futuro, mostrando que todas 

essas mudanças ocorridas durante anos e anos na vida do ser humano, traz uma 
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enorme contribuição nos dias atuais para as organizações, que tem o capital 

intelectual (o ser humano), sua principal ferramenta de mudanças, transformações e 

inovações para competir e superar novos desafios empresariais dentro do mercado 

econômico globalizado. 

            De acordo com o criacionismo, que é a crença religiosa que faz parte da 

religião cristã, que tem a Bíblia Sagrada como seu manual de vida, e onde descreve 

a origem da vida e da raça humana, afirmando existir um único Deus sempiterno, 

vivo, soberano e criador de todas as coisas, afirma que o homem é criatura de 

DEUS, formado e gerado segundo a imagem e semelhança de DEUS; por isso o ser 

humano, homens e mulheres, carregam em si, a sabedoria, o conhecimento, a arte 

de criar, pensar, refletir, gerar, de produzir, construir, inovar, mudar, transformar, dar 

vida; isto o torna diferente do restante da criação. 

    A Bíblia Sagrada descreve a origem do homem no livro do Gênesis, capítulo I, 

versículo 26, 27, 28, 29 e 30; também mostrando a diferença do homem com as 

outras criaturas que é o seu cérebro, o seu intelecto, tendo isto como a grande 

diferença dele ser tudo isso que ele é hoje na história humana e também dentro das 

organizações. A origem do homem relatada na história da Bíblia Sagrada, está 

registrado segundo o Livro do Gênesis, no capítulo I, conforme a citação abaixo: 

 

26 Aí ele disse: Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, 
que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, 
sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se 
arrastam pelo chão. 27 Assim, Deus criou os seres humanos; ele os criou 
parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher  28 e os abençoou, 
dizendo: Tenham muitos e muitos filhos; espalhem-se por toda a terra e a 
dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam 
no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. 29 Para vocês se 
alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas 
as árvores que dão frutas. 30 Mas, para todos os animais selvagens, para 
as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras 
como alimento. E assim aconteceu. (BIBLIA SAGRADA, ano, p. xx). 

  

 O texto bíblico citado anteriormente descreve que o homem após ser criado, é 

inserido dentro de um sistema de vida e ele também recebe poder e domínio para 

comandar e controlar as outras cadeias de vida existentes. Assim o homem desde 

os primórdios carrega dentro de si o potencial de lidar superação de novos desafios 

que estão ao teu redor, fazendo dele uma peça importante de mudanças e 

transformações. Além disso, o homem também foi direcionado a buscar pela 

sabedoria e entendimento, para que por meio dela, sua vida fosse cheia de sucesso 
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e crescimento, como é citado no livro de Provérbios, capítulo 3:  

13 Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire 
entendimento; 14 pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata, e 
a sua renda do que o ouro. 15 Mais preciosa é do que as jóias, e nada do 
que possas desejar é comparável a ela. 16 Longura de dias há na sua mão 
direita; na sua esquerda riquezas e honra. 17 Os seus caminhos são 
caminhos de delícias, e todas as suas veredas são paz. 18 É árvore da vida 
para os que dela lançam mão, e bem-aventurado é todo aquele que a 
retém. 19 O Senhor pela sabedoria fundou a terra; pelo entendimento 
estabeleceu o céu. 20 Pelo seu conhecimento se fendem os abismos, e as 
nuvens destilam o orvalho. 21 Filho meu, não se apartem estas coisas dos 
teus olhos: guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso; 22 assim serão 
elas vida para a tua alma, e adorno para o teu pescoço. 23 Então andarás 
seguro pelo teu caminho, e não tropeçará o teu pé. 
 

          O valor e o resultado que a sabedoria, o conhecimento e o entendimento 

deixado para o ser humano, proporcionam a este um resultado bom e gratificante, 

onde realmente, aqueles que têm não vendem e nem trocam por nada mais, pois o 

valor da sabedoria é incalculável, como também é mostrado no campo do capital 

intelectual, onde as organizações que possuem um bom quadro com excelentes, 

colaboradores ou capital intelectual, possuem grandes chances de obterem grandes 

retornos por meio da sabedoria e conhecimentos que estes apresentam dentro das 

organizações. 

 É de suma importância poder estar motivando e investindo na vida dos 

colaboradores, neste caso, o capital humano ou capital intelectual.     

 Hoje as pessoas são as peças chave dentro das organizações, é o capital 

humano, e por isso precisa receber mais atenção, cuidado, capacitação, treinamento 

e incentivo para que de acordo com seus dons e talentos, com sua competência 

também individual, eles possam agregar muitos frutos para a organização, tornando 

mais ágil e também competitiva, superando os novos desafios do mercado 

globalizado. 

 Sabe-se que esse capital pode valer mais ou valer menos, na medida em que 

ele demonstre na pratica acúmulos de valores para a organização, pois ele está ali 

para fazer uso de sua mente, dons e talentos, no sentido de captar melhorias para a 

empresa. Assim a organização precisa fazer uso de quatro fatores importantes para 

que essas mudanças sejam realizadas com sucesso, como é visto nesta citação a 

seguir: 

1) Autoridade: dar poder as pessoas para que elas possam tomar decisões 
independentes sobre ações e recursos. 
2) Informação: fomentar o acesso à informação ao longo de todas as 
fronteiras. 
3) Recompensas: proporcionar incentivos compartilhados que promovam os 



 11 

objetivos organizacionais. Um dos mais fortes motivadores é a recompensa 
por um trabalho bem feito. 
4) Competências: ajudar as pessoas a desenvolver as habilidades e 
competências para utilizar amplamente a informação e a autoridade. 
(CHIAVENATO, 2009, p. 70). 

 

 Esses quatro importantes fatores citados acima, despertam na vida do 

colaborador um maior empenho em sua participação e comprometimento com a 

organização, fazendo-o se sentir parte dela. O mesmo colaborador vai se interagir e 

se envolver mais, pois tem também algo que o impulsiona a dar-se mais de si, 

sabendo que também receberá algo a mais em troca, além de ter a oportunidade de 

alcançar novos cargos dentro da empresa, tornando-o mais importante e útil para o 

próprio crescimento e desenvolvimento da organização. 

 A busca pela excelência dentro das organizações não pode parar, por isso é 

preciso ter um capital intelectual seleto e competente, capaz de superar as 

exigências competitivas entre as organizações, conforme citado abaixo: 

 
As pessoas constituem o mais valioso dos recursos da organização. O 
dilema de ARH é: tratar as pessoas como pessoas (dotadas de 
características próprias de personalidade, motivações, valores pessoais 
etc.) A segunda opção está vencendo a primeira. Como as organizações 
são compostas de pessoas, o estudo das pessoas é fundamental para a 
área de RH. Para compreender o comportamento das pessoas, é 
necessário entender que elas vivem e se comportam em um campo 
psicológico e que procuram reduzir suas dissonâncias em relação ao seu 
ambiente. Além disso, o estudo do comportamento humano deve considerar 
a complexa natureza do homem, ser transacional, voltado para os objetivos 
e atuando com um sistema aberto. (CHIAVENATO, 2009, p. 72). 

 

E a partir dessa busca pela excelência, as empresas estão se aperfeiçoando 

à acatar essas grandes mudanças que o próprio mercado está nos proporcionando. 

Os setores de RH nas empresas, vem passando por renovações que o ajudarão a 

compreender melhor os novos processos e procedimentos dentro do setor das 

organizações, pois os novos vêm se destacando cada dia mais como uma peça 

chave e importante dentro das organizações, e para haver um bom aproveitamento 

desse precioso recurso, o setor de RH também está adequando-se às novas 

exigências com a valorização do capital intelectual, sua avaliação, seleção e 

treinamento. Atualmente já não se pode mais usar as mesmas ferramentas para a 

contratação profissional do mesmo, ainda mais agora nos dias atuais com a 

valorização do capital humano ou capital intelectual, que é o grande agente dessa 

transformação no mercado econômico.  
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Com as mudanças acontecendo, algumas definições também vão passando 

por ajustes e aqui se faz uma comparação e apresentação do que seja capital de 

relacionamento, capital estrutural e capital humano, assim, como elas são 

apresentadas por Moura (2006, p. 19), que ainda traz uma definição do capital de 

relacionamento da seguinte forma: 

 

Capital de relacionamento: 
• Relacionamento com clientes escolhidos; 
• Aprendizagem com os clientes; 
• Serviços; 
• Foca do relacionamento e lealdade à empresa; 
• Compartilhamento: 
• De informações, conhecimento experiências; 
• De Projetos; 
• De Soluções. 
• Marcas; 
• Reputações; 
• Alianças e relacionamento com a concorrência; 
• Relacionamento com especialistas e fornecedores; 
• Relacionamento com a sociedade.  

 

A citação acima mostra o alto grau de comprometimento direto do colaborador, 

o ser humano, agindo nas tarefas desempenhadas no capital de relacionamento 

desempenhado dentro da organização. 

Na passagem abaixo, Moura (2006, p. 20) faz uma abordagem também do 

que é capital estrutural:   

 

Capital Estrutural:  
• Sistemas de gestão; 
• Filosofia da empresa; 
• Processos; 
• Patentes; 
• Cultura e valores da organização; 
• Sistemas de suporte em geral; 
• Sistemas de recompensa; 
• P & D; 
• Gestão de projetos.  

 

Capital estrutural também pode ser definido por tudo o que a empresa é, e o 

que está contida nela, mesmo depois que seus gestores e funcionários vão embora 

para casa. Ela é o prédio físico e tudo o que ali possui, que foi conquistado ou 

construído. O capital estrutural é mais fácil de ser mensurado, pois ele é aquilo que 

os proprietários e empregados vão construindo no decorrer do tempo, mas que ao 

final pertence à organização. 
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Outra definição também importante dentro das organizações, é mostrada por 

Moura (2006, p. 21), que procura apresentar na citação abaixo o capital humano da 

seguinte maneira: 

 

Capital Humano: 
• Conhecimentos; 
• Competências e habilidades; 
• Atitudes/comportamentos; 
• Experiências; 
• Capacidade de inovação e solução de problemas; 
• Desenvolvimento do profissionalismo; 
• Cultura de comportamento e aprendizagem:  
• Sociabilização; 
• Coletivização.  

 

O capital humano não é patrimônio da organização, eles não pertencem às 

empresas, mas eles contribuem grandemente no crescimento e desenvolvimento da 

mesma dentro dos grandes mercados de negócios. Assim, uma organização que 

valoriza e investe em seu capital humano ou capital intelectual, está na verdade  

investindo possíveis e variadas formas de retornos que somarão lucros para o 

próprio patrimônio ou faturamento da empresa. 

Outra grande contribuição relacionada dentro deste mesmo assunto abordado 

acima é o exemplo citado pelo prof. Luiz Antônio Jóia (2001, p. 56): 

 

O Capital Humano não pertence à empresa, pois é consequência direta da 
soma das habilidades e especialidades de seus empregados. O Capital 
Estrutural pertence à empresa e pode ser negociado (pelo menos em teoria), 
sendo o ambiente real construído pela companhia para administrar e gerar 
seu conhecimento de forma adequada. É composto por todos os processos 
internos e externos que existem dentro da empresa e entre ela e seus 
outros parceiros (capital de processos); pelo Capital de Relacionamento, 
ligado aos fornecedores, clientes, prestadores de serviços e outros 
parceiros principais envolvidos; e pelo capital de inovação, uma 
consequência direta da cultura da empresa e de sua capacidade de criar 
conhecimento novo com base no conhecimento existente. 

 

 Precisa haver uma hegemonia e interação do capital intelectual e a própria 

organização, para que cada parte possa desempenhar suas funções e trazer 

grandes benefícios para os alvos que as empresas pretendem alcançar. 

 

 

3.1 Treinamento e desenvolvimento 
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    Muito mais do que apenas passar conhecimento, o treinamento dentro da 

organização tem por objetivo maior capacitar o colaborador a atender às 

expectativas da empresa. Muitas empresas se organizam e focam em treinamentos 

de acordo com suas necessidades a fim de almejarem equipes funcionais.  

 Com o passar dos anos, as capacitações vêm se tornando mais comum e 

eficiente para empresas, as quais buscam sempre a eficácia nos treinamentos a fim 

de se destacarem no mercado e obterem profissionais capacitados.  

 O treinamento e o desenvolvimento individual ou de equipes na empresa, é 

vista por muitos empresários como perda de tempo ou até mesmo desnecessários, 

em sua organização. O momento de agir é instantâneo! É inviável adiar um 

treinamento nas empresas, pois o mesmo se comprova ser de grande eficiência nas 

organizações. Portanto, não se pode chegar ao sucesso sem um treinamento 

adequado.  

 Marques (s/d, s/p), por exemplo, destaca: “Empresas são resultados de 

pessoas, portanto, se você deseja ter uma organização extraordinária, torne seus 

profissionais extraordinários! ”. Também podemos destacar que funcionários 

competentes não serão competentes para sempre. Seus conhecimentos e suas 

respectivas atividades se tornam depreciadas com o tempo, o que também 

apresenta a necessidade da chamada “reciclagem” com estes colaboradores. 

(JUDGE; ROBBINS; SOBRAL; 2010).  

 Para se aplicar o treinamento na empresa, primeiramente deve-se estudar as 

necessidades da empresa, determinar quais são os pontos que devem ser tratados, 

definir uma estratégia para que facilite na resolução dos problemas internos da 

organização. Quando se identifica o problema ou a necessidade antecipadamente, 

podemos considerar que já temos meio caminho andado. BOOG (2006).  

 O sistema de treinamento e desenvolvimento se inicia pela análise das 

mudanças, visão, missão, valores e outros. A partir disso podemos notar os passos 

para identificação das necessidades e problemas, conforme a figura abaixo: 
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 Fonte: Boog (2007, p. 7). 

  

 O sucesso de uma organização, sem dúvida está nas mãos de um bom 

funcionário, pois é através dele que sairá ideias criativas e funcionais capazes de 

mudar o presente e futuro da empresa. O treinamento e desenvolvimento tem como 

objetivo justamente analisar a eficiência atual com a eficiência pretendida pela 

empresa, afim de melhorar alguns processos ou até mesmo eliminá-los para se 

obter o resultado desejado. (BOOG, 2007).  

 Diante de sua passagem pela empresa, o profissional necessita de uma 

preparação para continuar o seu plano de carreira, e é por isso que empresas de 

todos os segmentos estão se adaptando a esta nova necessidade, e possibilitando 

que seus funcionários adquiram uma bagagem de conhecimento, considerando que 

cabe às empresas fornecer esse complemento para seus funcionários já que, por 

sua vez, ela tem condições de reunir diferentes culturas e formações cujos 
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conhecimentos possam ser compartilhados. (BOOG, 2006, p. 90). 

 Devido às mudanças que as empresas estão passando, percebemos o quão 

importante é o treinamento para os funcionários, seja para os novos ou mais 

experientes, mas que precise de reciclagem em suas determinadas funções.  

 Matos e Lopes (2008, p. 233) afirmam que: 

 
No quadro de crescente globalização, a economia confronta as empresas 
com inúmeros desafios, já não chega produzir, as premissas actuais 
assentam no acesso ao conhecimento como condição para se atingir a 
produtividade e a competividade. 
 

Foltran et al. (2012, p. 3) citam que:  

 
Proporcionar um treinamento pode significar para a organização preparar 
seus funcionários a desenvolver habilidades, conhecimentos, 
padronização das tarefas e até mesmo mudar o comportamento. Tem 
como objetivo aumentar o desempenho profissional e motivacional do ser 
humano, melhorando os resultados e gerando um bom clima 
organizacional. 

 

Diante desses argumentos é importante ressaltar que empresas devem 

sempre enxergar os processos de treinamentos não como um custo, algo 

desnecessário ou adiável e sim como um investimento de um futuro de sucesso 

para a organização o que se torna uma vantagem competitiva para a mesma. 

 

4 VALORIZAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO CAPITAL INTELECTUAL POR MEIO DE 

COMPETÊNCIAS 

 

O atual mercado econômico está muito competitivo e isso faz ele exigir 

melhores soluções pela busca de novos talentos (capital intelectual), que farão a 

grande diferença como peça chave dentro dos planos estratégicos das variadas 

organizações. Esses novos talentos precisam ser procurados, atraídos ou então 

descobertos através de diretrizes organizacionais, que utilizarão de seus meios e 

políticas para obtenção desse precioso recurso humano. As atuais empresas não 

estão oferecendo vagas apenas para cumpridores de tarefas, mas, elas têm 

procurado muito mais ainda por excelentes profissionais, verdadeiros colaboradores 

que tragam contribuições extras curriculares nos diversos ramos e setores dentro 

das organizações. São soluções na área de produção, estoque, compras, vendas, 

marketing, logística, etc. Essas grandes necessidades pela busca de melhores 
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colaboradores trazem mudanças também no modelo tradicional de gestão de 

recrutamento e seleção do Recursos Humanos, que necessitará de boas 

ferramentas e meios para descobrir e manter esses novos talentos (capital 

intelectual) que produzirão bons frutos dentro das organizações. Porém, se não 

houver um excelente aproveitamento, isso também pode trazer prejuízos, percas e 

danos irreparáveis, tanto a organização como ao colaborador. 

Dentro das várias formas de recrutar, avaliar e selecionar um bom 

colaborador há uma forma que se utiliza por meio de competências, as quais 

Sant’anna (2002, p. 23) possui algumas pesquisas relacionadas com as 

competências necessárias pelos gestores, ou capital intelectual. Entre elas estão:  

 

 [...] domínio de novos conhecimentos técnicos associados ao exercício do 
cargo ou função ocupada; capacidade de aprender rapidamente novos 
conceitos e tecnologias; criatividade; capacidade de inovação; capacidade 
de comunicação; capacidade de relacionamento interpessoal; capacidade 
de trabalhar em equipes; autocontrole emocional; visão de mundo ampla e 
global; capacidade de lidar com situações novas e inusitadas; capacidade 
de lidar com incertezas e ambiguidades; iniciativa de ação e decisão; 
capacidade de comprometer-se com os objetivos da organização; 
capacidade de gerar resultados efetivos; capacidade empreendedora.  

 

Dessa maneira, o processo seletivo ajudará a escolher o candidato com o 

perfil mais adequado e próximo das necessidades que a organização precisa. Este 

método não traz 100 % de acerto, mas deixa mais próximo dos atributos do 

colaborador e as exigências e ocupações que a organização oferece, sabendo que 

algumas exigências que faltam serão construídas no relacionamento do colaborador 

com a organização, aumentando assim, sua competência e conhecimentos que 

beneficiarão a ambos. Outra contribuição sobre a questão de competências, é o 

pensamento de Robbins (2002); que o gestor ou capital humano necessita ter ao 

menos três competências essenciais para cumprir seus ideais de maneira eficaz: 

 

1. Habilidades Técnicas: capacidade de aplicar os conhecimentos ou 
especialidades específicas, adquiridas no exercício de suas funções. 
 2. Habilidades Humanas: capacidade de trabalhar com outras pessoas, 
compreendendo-as, motivando-as, delegando tarefas e administrando 
conflitos. 
 3. Habilidades Conceituais: capacidade mental para analisar e diagnosticar 
situações complexas, tomar decisões, processar e interpretar racionalmente 
as informações. 
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O capital intelectual tem o desafio de usar suas qualidades e competências 

para desempenhar sua função dentro das organizações.  É preciso ter conhecimento 

para aplicá-lo dentro das necessidades que a empresa oferece, permitindo 

constante desenvolvimento.  

Heene e Sanchez (1997), também fazem uma apresentação do valor gerado 
e produzido pelas competências dentro das organizações, e ele as apresenta na 
qual a dinâmica seria a primeira, em segundo as cognitivas, e por fim as holísticas: 

 
Em primeiro lugar, que as competências são dinâmicas, pois a 
alavancagem de competências e a construção de competências exigem a 
ocorrência de interação de pessoas e grupos dentro das empresas; de 
empresas e fornecedores externos de recursos; de firmas e clientes; de 
empresas competitivas e cooperativas. Em segundo lugar, as competências 
também são sistêmicas, pois as firmas funcionam como sistemas abertos 
que visam a alcançar objetivos definidos, cujos ativos tangíveis e intangíveis 
interconectados são organizados sob uma lógica estratégica de realização 
de resultados, mediante o uso de vários processos gerenciais, incluindo a 
alavancagem e a construção de novas competências. Em terceiro lugar, as 
25 competências também são cognitivas, na medida em que assumem 
características de uma disputa entre conhecimentos gerenciais para 
identificar as competências importantes para a organização no futuro, 
tornando-se o foco dos objetivos organizacionais de construção de 
competências. Dadas as diferenças de cognição gerencial, têm-se 
diferenças de padrões de construção de competências e atividades de 
alavancagem. Finalmente, as competências são holísticas, uma vez que a 
Teoria da Competição Baseada em Competências propõe uma medida de 
desempenho da firma que vai além dos indicadores de retorno financeiro e 
rentabilidade, apresentando uma visão de empresa como sistema 
multidimensional, ao mesmo tempo quantitativo e qualitativo, tangível e 
intangível: humano, social e econômico. (HEENE; SANCHEZ, 1997, p. 116).  

 
Assim, as competências dentro das organizações são variadas e todas elas 

têm seu grau de valor, que geram resultados surpreendentes nas mudanças que as 

organizações pretendem alcançar. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Atualmente considerando as mudanças que estão ocorrendo no mundo 

globalizado dos negócios, as organizações precisam focar melhor na importância e 

valorização do capital intelectual dentro de suas empresas, pois colaboradores bem 

aproveitados, podem gerar e produzir os recursos que podem trazer grandes 

mudanças significativas para que as organizações possam crescer e se solidificar no 

mercado. Para que possam existir mudanças na importância e na valorização do 

capital intelectual dentro das organizações, precisa haver uma participação em 

conjunto de todos os fatores envolvidos neste dilema (governo, instituições de 

ensino, organização, ambiente de trabalho e o próprio colaborador, o capital 
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intelectual). O país para se desenvolver e crescer precisa de mão de obra 

especializada e capacitada dentro de vários setores da economia e desenvolvimento 

do país, assim, precisa haver uma parceria do governo com as instituições de ensino, 

e esta levar a responsabilidade para dentro das salas de aulas e apresentar aos 

seus alunos formandos, que não adianta apenas ter um diploma em mãos, mas que 

precisa haver comprometimento, qualificação e desempenho nos estudos e na vida 

profissional, onde os mesmos precisam assumir essa relação de transformação, 

inovação, superação e competência dentro das organizações, colocando o capital 

intelectual como um diferencial que precisa estar constantemente sendo capacitado, 

motivado, preparado, sempre buscando aprimoramento e novas ideias que possam 

gerar grandes benefícios para a organização na qual ele faz parte. Primeiramente a 

organização precisa ser o campo da experiência desses novos desafios, a empresa 

precisa buscar e acreditar nos efeitos benéficos que as mudanças e aplicação do 

conhecimento, do aprendizado e da informação produzem ao seu próprio favor 

quando ela se compromete e procura assumir junto com seus colaboradores, assim, 

nessa parceria junto com seu capital intelectual, todos serão beneficiados.  

Se existe uma organização que não acredita e nem desenvolve este tipo de 

processo, dificilmente esta empresa irá sobreviver no futuro. Também é necessário 

que haja um bom ambiente de trabalho para que o capital humano possa 

desenvolver e produzir frutos dos seus conhecimentos, experiências e talentos, pois 

dificilmente algum colaborador que almeja grandes objetivos, vai querer trabalhar em 

algum lugar no qual não representa nada daquilo que ele busca para si. Ele precisa 

ser motivado e também receber mais treinamento e capacitação para que suas 

ideias possam ir amadurecendo cada dia mais de acordo com as necessidades da 

empresa, assim os dois acabam ganhando com os resultados aplicados. Outro fator 

importante também para as inovações são o tipo de capital intelectual que a 

organização contrata, pois a empresa precisa se adequar com as pessoas certas 

que vão se encaixarem devidamente em suas funções dentro da empresa, essas 

pessoas precisam amar o que fazem, pois assim elas darão sua vida para cumprir 

seus objetivos, pois sentem prazer no que fazem e estão dispostas a pagar o preço 

necessário para que as metas e objetivos da empresa possam acontecer. Não é 

positivo para a empresa contratar pessoas que não tem a qualificação necessária 

que a organização necessita, é imprescindível contratar colaboradores com o perfil 

adequado às necessidades da empresa. As melhores alternativas são profissionais 
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bem treinados e capacitados, pois estes vão produzir e trazer novos lucros e 

dividendos tão esperados pelas organizações, e, além disso, o mesmo vai receber 

em troca os benefícios de seus talentos aplicados a favor da empresa. Tudo isto 

gera novos produtos, novos serviços, novos campos e oportunidades de trabalho, 

novos obstáculos e desafios são superados, contribuindo na geração de crescimento 

na economia e no desenvolvimento do país e do seu povo.  

As organizações precisam ajustar melhor suas políticas internas em relação 

ao capital intelectual, pois a atualidade mostra o quanto ele tem sido de mera 

importância nas mudanças que estão acontecendo dentro das organizações e no 

mundo dos negócios. Mudar é preciso, e isso conta com a ajuda e incentivo de todos, 

pois é algo que precisa também ser cobrado e exigido para se manter em processo 

contínuo de transformação, provocando e mudando mentes e corações, quebrando 

também velhos conceitos, tabus e paradigmas que já se tornaram obsoletos dentro 

da realidade atual da nova era da gestão do conhecimento e informação, na qual o 

capital intelectual vem ocupando seu lugar de destaque, sendo estimado e 

valorizado mais do que o patrimônio físico e estrutural das organizações, onde a 

força física humana está sendo substituída pela capacidade intelectual do 

colaborador, que gera muito mais rendimentos para as organizações. 

Portanto entendemos que ao longo dos anos, as organizações passaram por 

mudanças internas significativas para sua gestão, na qual determinamos que a 

valorização do capital intelectual de uma empresa a impulsiona de forma a 

proporcionar diferentes visões do negócio, a partir do momento em que o capital 

humano é valorizado, treinado e capacitado para exercer mudanças na organização.  
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