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RESUMO 

 

stamos em plena era do 

conhecimento e da 

informação. No sistema 

capitalista, perder tempo 

significa deixar de ganhar 

dinheiro, criar condições favoráveis à 

produção e direcionar-se em favor do 

tempo gera viabilidade econômica em 

todo o segmento da empresa. O capital 

humano vem sendo considerado um 

grande aliado às organizações. Pessoas 

com suas habilidades, competências e 

comportamento exercem papel 

fundamental nessa busca da viabilidade 

econômica, para isso as organizações 

tem cada vez mais investido em capital 

humano qualificado, tendo esta visão, 

este artigo tem por objetivo investigar o 

real valor do capital humano nas 

empresas e organizações buscando 

relacionar a necessidade deste valor 

enfatizando a teoria que vem sendo 

difundida por autores desta área. 
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Capital Humano. Capital Intelectual. 

Gestão do Conhecimento. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente artigo tem por finalidade demonstrar a importância do Capital 

Humano na organização atual. Um funcionário, dependendo de suas habilidades e 

competências, pode agregar valor, gerando resultados ainda melhores para as 

organizações. 

Fazemos parte de uma sociedade dinâmica e extremamente evolutiva. As 

organizações são um sistema aberto que recebe vários e diferentes insumos, processa-

os, agrega valor e os transforma em resultados muito maiores de que os custos 

incorridos. Estes são a maior fonte geradora de riqueza organizacional, e a eles, 

denominamos pessoas, único bem que não pode ser copiado, tornando-se um diferencial 

competitivo. O sucesso de uma empresa está diretamente ligado ao seu pessoal, seu 

principal ativo, responsável pelo aumento da qualidade de seus produtos e serviços. 

 O artigo irá definir os conceitos de Capital Humano, de Capital Intelectual, 

Talento Humano, Gestão do Conhecimento e sua relação com a grande possibilidade de 

crescimento das organizações, investindo em qualificação, conhecimento, treinamento 

do seu maior patrimônio, ou seja, as pessoas que compõe a organização. O tema 

proposto buscou discorrer ainda sobre a valorização e a retenção do Capital Humano 

nas organizações, pois o mesmo já é considerado peça fundamental com suas 

habilidades, competências e conhecimentos e dessa forma propiciam um retorno 

satisfatório às organizações. 

 

TALENTO HUMANO 

 

 Gerir talento humano está se tornando indispensável para o sucesso das 

organizações. Ter pessoas não significa necessariamente ter talentos. Um talento é 

sempre um tipo especial de pessoa. E nem sempre toda pessoa é um talento. Talentos 

são pessoas dotadas de competências. Para ser talento a pessoa precisa possuir um 

diferencial competitivo que a valorize. Hoje, o talento envolve quatro aspectos 

essenciais para a competência individual: 

* Conhecimento – É o saber. 

*  Habilidade – É o saber fazer 

*  Julgamento – É o saber analisar a situação e o contexto 
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*  Atitude – É o saber fazer acontecer. 

 Ao atrair os melhores, é importante lembrar que os talentos chegam de todas as 

formas, tamanhos, cores e idades. A diversidade deve ser compreendida e acolhida se as 

organizações estiverem dispostas a atrair os melhores. Ao desenvolver os melhores 

profissionais, a organização do futuro precisa dispor de uma função estratégica de 

recursos humanos, tornando duas funções distintas: A Administração de Recursos 

Humanos e o comprimento da legislação até recrutar, desenvolver e reter o capital 

humano. 

 O investimento no ser humano deve ser contínuo, pois já se percebe hoje a 

dificuldade de encontrar verdadeiros talentos humanos. Passará a ser um fator de 

diferenciação competitiva nas organizações o alinhamento de valores e princípios e a 

determinação de uma visão compartilhada.  

 Gente talentosa será o recurso pelo qual as organizações travarão as maiores 

disputas no futuro. É o que aponta o relatório da PricewaterhouseCoopers Managing 

Tomorrow´s People: The Future of Work at 2020 (Gerindo as Pessoas do Amanhã: O 

Futuro do Trabalho em 2020). 

Não basta ter talentos para possuir capital humano. É preciso ter talentos que 

sejam integrados em um contexto acolhedor. Se o contexto é favorável e incentivador, 

os talentos podem se desenvolver e crescer. Se o contexto não é adequado, os talentos 

fogem ou ficam amarrados e isolados. O conjunto de ambos – continente e conteúdo - 

proporciona o conceito de capital humano. 

 

O acirramento da competição nos diversos mercados, a maior exigência dos 

clientes por bens de qualidade e uma prestação de serviços adequados às 

expectativas exigem que as empresas invistam nos processos internos e, 

principalmente, que desenvolvam ações de busca de um ambiente 

organizacional capaz de reter os profissionais necessários ao bom 

desempenho das suas atividades. (MARRAS, 2010, p.121) 

 

 Os processos de reconhecimento e manutenção desses talentos são utilizados 

para criar condições ambientais e psicológicas para suas atividades e incluem o controle 

e a administração da cultura da organização, clima, disciplina, higiene, segurança e 

qualidade de vida. 
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RETENÇÃO DE TALENTOS 

 

 Após o processo de identificação de talentos, é necessária uma estratégia pré-

definida no momento da retenção e manutenção dos talentos identificados. 

 No momento em que as empresas despontam para a valorização do Capita 

Humano, muitas iniciativas são desenvolvidas área reter talentos coorporativos e fazer 

com que esses não migrem para a concorrência.  

 Charles Handy, apud Stewart afirma: 

Acredito que as empresas deveriam ser comunidades de membros, pois 

acredito que as empresas são coisas, são as pessoas que a administram. Para 

manter as pessoas dentro da empresa, não podemos mais considerá-las 

funcionários. Para manter as pessoas na empresa, é preciso haver algum tipo 

de continuidade e uma noção de pertencimento. (STEWART, 1998 p. 90 e 

91) 

 Segundo Stewart (1998), existe um paradoxo no âmago da era da informação, 

pois enquanto os empregadores enfraquecem os laços de segurança no emprego e na 

lealdade, mais eles dependem do Capital Humano; por outro lado como os trabalhadores 

de conhecimento levam para o trabalho não só seus corpos, mas também suas mentes, 

eles são muito mais leais ao trabalho (embora não sejam o empregador). E apara agravar 

o problema, os trabalhadores do conhecimento mais valiosos são também os mais 

prováveis de sair da empresa. Levando junto seu talento e seu trabalho. 

 Para manter um bom profissional é necessário muito mais do que motivação ou 

alta remuneração, é preciso desenvolver o comprometimento, que é o entusiasmo, a 

satisfação para o trabalho, é fazer com que o funcionário se sinta envolvido com a 

organização Saber quais são seus objetivos profissionais dentro da organização. 

 Assim, Stewart lembra que: 

A acelerada popularidade das opções sobre ações e planos de propriedade por 

parte dos funcionários são formas óbvias nas quais as empresas podem 

segurar seu Capital Humano associando-o ao Capital Financeiro. 

(STEWART, 1998, p.94) 

 Esse é um exemplo profundo de como a era da informação mudou a natureza da 

empresa. 

Stewart (1998) ainda aborda a necessidade organizacional de conter e reter o 

conhecimento – um capital intangível e o principal fator de produção da Economia do 
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Conhecimento. Stewart (1998, p.79) também conclui que “os líderes precisam focalizar 

e acumular talento onde necessários seja por meio da contratação ou do ensino”. 

 

CAPITAL HUMANO  

 

 As empresas, os governos e outras instituições são marcadas pelas pessoas, As 

pessoas que atuam numa organização, seja ela pública ou privada ou do terceiro setor 

compreendem o DNA daquela organização. É o Capital Humano o principal 

combustível para movimentar uma organização. 

Passada a era da reengenharia, da reestruturação organizacional e dos projetos 

em qualidade total, o mundo coorporativo hoje, vive em plena era da informação e 

geração de conhecimento inovador. Para sobreviver a esse ambiente complexo o 

principal desafio é a incessante busca por vantagens competitivas, e nesse contexto 

todas as “pessoas da organização” são o maior reservatório potencial de diferencial 

competitivo. 

Nos dias de hoje, o único patrimônio das organizações que não pode ser copiado são as 

“pessoas”, o talento de cada uma dessas pessoas faz a diferença. O Capital Humano é 

um dos principais ativos geradores de riquezas nas empresas. O valor de cada indivíduo 

contribuiu para o crescimento da organização e pode ser aumentado ou depreciado e 

acordo com as políticas e práticas de gestão aplicadas.  

Capital Humano é composto de dois aspectos principais: 

1- Talentos: Dotados de conhecimentos, habilidades e competências que são 

constantemente reforçados, atualizados e recompensados. Contudo, não se 

pode abordar o talento isoladamente como um sistema fechado. Sozinho, ele 

não vai longe, pois precisa existir e coexistir dentro de um contexto que lhe 

permitirá liberdade, autonomia e retaguarda para poder se expandir. 

2- Contexto: É o ambiente interno adequado para que os talentos floresçam e 

cresçam. Sem esse contexto, os talentos não se desenvolvem. O contexto é 

determinado por aspectos como: 

a) Arquitetura organizacional, com um desenho flexível, integrador com 

uma divisão de trabalho que coordene as pessoas e o fluxo de processos e 

das atividades de maneira integrada. A organização do trabalho deve 

facilitar o contato e a comunicação das pessoas. 
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b) Cultura organizacional, democrática e participativa que inspire confiança, 

comprometimento, satisfação, espírito de equipe. Uma cultura baseada 

em solidariedade entre as pessoas. 

c) Estilo de gestão, baseado na liderança renovadora e no coaching, com 

descentralização de poder, delegação e empowerment. 

A tradição dizia que as pessoas de dinheiro são as detentoras dos meios de 

produção, pois são as que contratam os trabalhadores para operar esses meios. Os 

balancetes financeiros, os mercados de ação e as estruturas das empresas refletiam essa 

tradição. Os agentes financeiros possuíam e dispunham de sua propriedade e de seus 

bens; criavam instituições em que vidas e meios de vida dependiam do desenvolvimento 

e exploração daquilo que possuíam. Mas não se pode ser proprietário do cérebro das 

pessoas e nem impedir que as pessoas conduzam seus cérebros a outro lugar. Não se 

controlam mais os bens como se costumava fazer antigamente. Agora, os bens são seus 

próprios proprietários. 

Bens humanos, portanto, nos apresentam um paradoxo. Como as pessoas 

constituem a sua principal vantagem competitiva, a empresa precisa investir nelas, 

desenvolvê-las e ceder-lhes espaço para seus talentos. Quanto mais ela fizer isso, mais 

enriquecerá seus passaportes e aumentará a mobilidade potencial das pessoas. Não há 

como escapar do paradoxo, pois não se pode dar ao luxo de deixar de investir nesses 

bens móveis. Já se pode perceber a transformação nas culturas de nossas empresas.  

O importante é que a empresa não precisa ser grande, para ser valiosa. O valor 

de uma organização não depende mais do seu tamanho. 

  

O RECONHECIMENTO DO CAPITAL HUMANO 

 

 Um dos pré-requisitos para o sucesso das organizações são profissionais 

qualificados no comando das funções e essa demanda nunca foi tão elevada quanto nos 

dias de hoje. Por outro lado, também nunca foi tão difícil manter esses profissionais 

dentro das organizações. Eles agregam valores às empresas e são considerados o 

principal capital. Porém essa visão ainda faz parte de um grupo seleto. A maioria dos 

gestores, não enxergam ou não se preocupam com o valor desse capital humano e 

tratam com desdém esse assunto. 
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Muitos executivos atribuem o sucesso profissional à sua capacidade de escolher 

a pessoa certa para atuar no seu grupo. O sucesso de outros executivos deve-se a 

capacidade dele manter sua equipe ordenada e produzindo harmoniosamente. 

De fato é muito difícil escolher a pessoa certa. Opções no mercado de trabalho é 

o que não falta, inúmeros candidatos para uma única vaga. 

 O time deve atuar satisfeito, harmonioso e bem recompensado. De fato, quando 

vemos publicações sobre as melhores empresas para se trabalhar, um dos itens avaliados 

é a harmonia interna da equipe em relação ao resultado final. Quem avalia a melhor 

empresa são os próprios funcionários e se o ambiente de trabalho não é harmonioso, 

isso recai sobre a empresa. 

Para de chegar ao estágio de satisfação houve primeiro a seleção da equipe. Não 

importa qual seja seu negócio, seu produto, sua estratégia ou serviço, tudo é feito por 

pessoas e essas, tem de ser escolhidas a dedo. 

 Quanto maior for o nível de qualificação profissional, maior é a produtividade, 

melhor é a qualidade e menor é o custo dos produtos e serviços gerados. Já 

identificamos o talento, já o classificamos como nosso Capital Humano e agora? Como 

vamos manter esse capital a nosso favor? 

Atualmente, a organização não pode exigir lealdade de seu próprio pessoal. Pelo 

contrário, ela precisa conquistar essa lealdade, pois não há razão lógica ou econômica 

para que esses bens não passem para um lugar melhor, se o encontrarem. 

As organizações deveriam, em seu plano de gestão, estar atentas à conservação 

de seus talentos, já que elas concentram as relações internas e externas, o conhecimento 

de processos, a história e os valores da empresa.  

Existem perguntas essências na busca dessas respostas, como por exemplo: 

Quem são essas pessoas que produzem resultados? O que elas pensam, o que sentem? O 

que as motiva? Quais seus valores e princípios? Benefícios e salários são importantes, 

mas o mais valorizado nesta relação empresa/empregado ainda é o compromisso, a 

motivação e a paixão dos empregados por seu trabalho, pelo ambiente e o 

reconhecimento de que há justiça nas regras do jogo da empresa. Quando há comunhão 

entre lideranças e liderados, quando o time está alinhado e unido em busca de um 

mesmo propósito, o caminho para o sucesso está traçado. 

A permanência de um profissional talentoso é um ganho para a organização, e as 

trocas entre empresa e empregado é que possibilitam essa estabilidade. Um funcionário 

que não vislumbra um futuro promissor na empresa, provavelmente cogitará a ideia de 
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novos rumos profissionais. Não podemos deixar de lembrar que a falta de expertise das 

lideranças organizacionais em lidar com situações de grandes mudanças e conflitos 

também é uma ameaça, e se o colaborador não encontrar suporte para estabelecer a 

harmonia no ambiente, existe a probabilidade de deterioração de capital intelectual. 

 

O VALOR DO CAPITAL HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 Existe algo mais estratégico para uma organização do que o ser humano? Quanto 

vale um funcionário brilhante ? Quanto custa um executivo descomprometido? Seria 

possível uma empresa ter sucesso com funcionários desmotivados? O empresário atento 

às mudanças sabe que na era do conhecimento, o seu principal ativo é o capital humano.  

No passado, o gestores das empresas se preocupavam em obter os melhores 

recursos materiais para a construção de uma infraestrutura que lhes possibilitassem 

alcançar altos índices de produção. Isso por sua vez, lhes permitiam ótimos resultados 

econômicos, já  que teriam cada vez mais excedentes para comercializar. Essa 

forma de pensar e administrar os negócios predominou por quase dois séculos, tendo 

seu início na época da Revolução Industrial. Por volta da metade do século passado, 

estudiosos começaram a voltar sua atenção para um dos fatores mais importantes dentro 

de qualquer organização: a influência dos homens e de sua capacidade transformadora. 

 E onde está o conhecimento importante para o crescimento da empresa? Ele está, 

principalmente, onde o funcionário está. E o funcionário que levanta a informação e 

desenvolve a base de conhecimento útil ao trabalho. A esse funcionário interessa muito 

o crescimento da empresa e o seu aprimoramento pessoal e profissional. Por isso, o 

corpo funcional pode ser um grande laboratório de inovação, que atuará adequadamente 

caso haja uma política firme, responsável, respeitosa e desenvolvedora do saber e das 

iniciativas. 

 Essa tendência de crescente valorização daquilo que não se pode ser mensurado 

simplesmente em dinheiro é algo que deve se acentuar com o passar do tempo. Cada vez 

mais as organizações irão buscar as melhores maneiras de criarem ambientes que 

possibilitam a seus funcionários pensar e criar conhecimento. Mayo (2003) afirma que o 

Capital Humano das organizações é muito mais importante do que o balanço 

patrimonial, o que importa é o valor, e apenas pessoas podem entregar e criar valor para 

acionistas de qualquer organização. 
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 A área de gestão de pessoas, atualmente tem novas responsabilidades. Deve 

participar ativamente da gestão dos ativos intangíveis. Cabe a ela preocupar-se com o 

desenvolvimento e a valorização do capital humano, entendido os valores e crenças, as 

competências individuais, as relações de trabalho, o estilo de liderança e os sistemas de 

comunicação e compartilhamento de saberes. Há uma consciência em formação de que 

o desempenho conquistado de qualquer empresa é resultado do capital humano 

disponível. Quanto melhor o capital humano, maior o resultado (produtividade, 

lucratividade) no presente e no futuro. Um dos desafios da área de gestão de pessoas é 

identificar a correlação entre investimento em capital humano e resultados potenciais. 

 A área de gestão de pessoas está saindo, cada vez mais, de uma perspectiva 

exclusivamente processual, antiga área de pessoal, para voltar-se a uma ação mais 

sistêmica e estratégica, vinculada as necessidades das organizações. A transformação 

disso pode ser vista nos modelos conceituais de ação de gestão de pessoas, voltados 

hoje, para o fortalecimento do capital intelectual da organização. Os processos 

tradicionais de gestão de pessoas não são desprezados, muito pelo contrário. Mas uma 

nova dimensão de gestão de pessoas nasce com uma visão estratégica e negocial, 

equilibrando as ações de curto, médio e longo prazo. 

 Ao enxergar a empresa no longo prazo, a área de gestão de pessoas passa a 

perceber com mais clareza que as verdadeiras mudanças são alicerçadas nos valores e 

nas crenças , de forma lenta e gradual. Enquanto as área de negócios desejam um 

funcionário ativo, vendendo o máximo e atendendo o cliente da melhor forma 

sustentada. Que o bom atendimento e o excelente desempenho nas vendas sejam razão 

de profissionalismo permanente e responsável, e não fruto de um processo impositivo, 

gerador de estresse no presente e desentendimentos no futuro. Enquanto o negócio tende 

a olhar para o “aqui e agora”, a gestão de pessoas precisa olhar para o futuro e suas 

consequências. 

 Sabe-se que as empresas precisam potencializar ao máximo o seu capital 

humano hoje, para garantir o sucesso amanhã. Entretanto as pessoas não são prioridades 

da empresa. Embora sejam um ativo fundamental, como já foi dito, não há relação de 

prioridade. Para que as organizações se beneficiem do aumento de capital humano 

gerado, são indispensáveis algumas medidas, em especial: 

 A identificação do capital humano que gera riqueza. Se a empresa não 

conhece sua base de competência, como pode administrar com excelência seu 

capital humano? Nesse particular, sugere-se a construção de banco de talentos 
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nos quais estejam mapeadas as competências dos funcionários, 

principalmente aquelas indispensáveis ao trabalho. Sabendo quais as 

competências o funcionário detém e quais são necessárias, fica mais fácil 

gerenciar o desenvolvimento de competências; 

 A potencialização das competências de seus funcionários. Isso é possível 

aprimorando-se o sistema de identificação e alocação de talentos, de forma a 

levar o funcionário a exercer atividades mais próximas à base de 

competências que detém. 

 A promoção do compartilhamento das competências entre os funcionários. 

O desenvolvimento do valor do compartilhamento é a peça chave para a 

disseminação do saber na organização. Se os funcionários constatam que 

compartilhar conhecimentos é um valor interno admirado e recompensado, a 

empresa tende a desenvolver uma cultura de potencialização do saber. 

Podemos obter diversas definições da expressão “capital humano”. 

Generalizações do tipo “as pessoas são o maior ativo das organizações”, “capital 

humano é a riqueza das organizações” ou ainda “capital humano é a soma de todas 

as competências individuais” são interessantes e dão sentido de importância ao 

tema, mas colaboram pouco com o processo de gestão e mensuração. Em geral, as 

definições aproximam o termo que de algo parecido com “a inteligência ou base de 

competências dos funcionários". O capital humano não é só isso. A Inteligência do 

funcionário isoladamente não garante valor organizacional. O funcionário pode não 

se colocar à disposição do trabalho, o que poderia indicar falta de motivação (ou 

motivo). 

 

Em seu conjunto, as pessoas constituem o capital humano da organização. 

Esse capital pode valer mais ou valer menos na medida em que contenha 

talentos e competências capazes de agregar valor à organização e torná-la 

mais ágil e competitiva.(CHIAVENATO, 2009, p. 173). 

 

 Nas ciências econômicas, o estudo do capital humano vem ocorrendo, desde a 

década de 1950, por meio de investigações empíricas. Pode-se afirmar que o estudo do 

capital humano na economia tem por objetivo compreender como os investimentos em 

educação podem impactar os ganhos pessoais e o crescimento da nação e 
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consequentemente das organizações. Estudar o capital humano, para os economistas, 

significa examinar como os investidores em educação promovem a geração de renda. 

No campo da administração, Taylor um dos precursores da administração 

científica, já se preocupava com o estudo dos tempos e movimento dos operários, 

visando aumentar a produtividade. A verdade ele estava preocupado com o binômio 

“otimização de processos” e “capacidade dos trabalhadores”. Taylor, talvez tenha sido o 

primeiro a identificar o potencial do capital humano para as organizações e como 

explorá-los em benefício do capital financeiro. Embora não utilizasse o termo capital 

humano, seus estudos estavam focados na otimização dos processos de trabalho (no 

contexto da busca da eficiência e da mão de obra qualificada) para a conquista de 

melhores resultados financeiros. 

McGregor, por sua vez, olhava para o trabalhador com alguém capaz de ir além 

dos limites das subserviência e da eficiência. A teoria de McGregor, representa um 

legado da valorização do homem e da capacidade do trabalhador. Começou a criar-se 

um conceito de que respeitar funcionários e investir nos mesmos, significa algo correto, 

além de uma solução sustentável de ponto de vista organizacional. 

Da mesma forma Maslow (1954) e Herzberg (1959) também analisaram o 

comportamento humano no trabalho, na perspectiva de explicar como gerenciar a 

motivação e a autorrealização do trabalhador. 

Ultimamente na área da administração, uma literatura específica sobre capital 

humano, vem sendo desenvolvida com um olhar quase exclusivamente voltado para as 

habilidades do funcionário e sua atitude com o trabalho.  

 

CAPITAL INTELECTUAL 

Na Era da Informação, o Capital Financeiro está deixando de ser o recurso mais 

importante na organização. Outros ativos intangíveis estão assumindo seu lugar e o 

repassando a um plano secundário. Estamos referindo-nos ao Capital Intelectual. 

O capital intelectual engloba conhecimentos adquiridos e acumulados a uma 

organização, ou seja, os conhecimentos acumulados de uma empresa inerentes a 

pessoas, projetos, patentes, sistemas, metodologias e interatividade do ativo humano 

para com a missão da empresa. Em outras palavras podemos afirmar que o capital 

intelectual constitui a matéria intelectual, ou seja conhecimento, informação, 

propriedade intelectual, experiência que pode ser utilizada para gerar riqueza, ou seja o 
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conjunto de informações e conhecimentos encontrados nas organizações, onde agregam 

ao produto/serviço valores mediante a aplicação da inteligência e não do capital 

monetário . É o intelecto das pessoas em prol da organização.  

Podemos ainda adicionar à definição de Capital Intelectual fatores como 

liderança tecnologia e treinamento constante dos empregados. Uma das características 

principais do Capital Intelectual é a interação do conhecimento tácito com o explícito, 

juntamente com a cultura da empresa. 

Ainda segundo Chiavenato (2004), capital intelectual é a soma de tudo o que 

você sabe. Em termos organizacionais o maior patrimônio de uma organização é algo 

que entra e sai pelas suas portas todos os dias, ou seja são os conhecimentos que as 

pessoas trazem em suas mentes, seja sobre produtos, serviços, clientes, processos, 

técnicas. 

O conhecimento é de extrema importância em qualquer segmento da 

organização, e o Capital Intelectual surge como um forte aliado nesse processo. A 

criatividade, a tecnologia aliada ao conhecimento, faz com o ativo da empresa possa 

crescer surpreendentemente através do Capital Intelectual.  

A inteligência torna-se um ativo quando se cria uma ordem útil a partir da 

capacidade intelectual geral – ou seja, quando assume forma coerente (uma 

mala direta, um banco de dados, um agenda para uma reunião, a descrição de 

um processo); quando capturada de uma forma que permite que seja descrita, 

compartilhada e explorada; e quando pode ser aplicada a algo que não 

poderia ser realizado se continuasse fragmentado como moedas em um 

bueiro. O Capital Intelectual é o conhecimento útil em nova embalagem. 

(STEWART, 1998, p.61)  

 

A mesma preocupação para o reconhecimento e manutenção do Capital 

Humano, também serve para o Capital Intelectual, Dessa forma para evitarmos a perda 

ou evasão do capital intelectual de uma determinada organização para o mercado ou 

para a concorrência devemos levar em conta a necessidade de que, por meio de 

negociação, manter e melhorar as condições em que o exercício profissional acontece.  

Em suma, todo e qualquer ativo intangível de uma organização, podem ser 

tratados como Capital Intelectual, inclusive conhecimento.  
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CAPITAL HUMANO X CAPITAL INTELECTUAL 

 

Os conceitos de Capital Intelectual e Capital Humano por muitas vezes se 

confundem, porém, é importante deixar claro que o Capital Humano é um dos 

integrantes do Capital Intelectual. 

Durante a Era Industrial, para uma organização ser considerada bem sucedida 

era necessário que a mesma incorporasse o Capital Financeiro, ou seja, edifícios, 

fábricas, equipamentos, investimentos financeiros, e os fizesse crescer e expandir cada 

vez mais. O retrato do sucesso era representado pelo tamanho da organização e suas 

instalações físicas, pela riqueza financeira e principalmente pelo patrimônio contábil. O 

foco do sucesso eram os ativos tangíveis.  

A acumulação de recursos, financeiros e materiais era um dos objetivos mais 

claros das organizações. Esse objetivo era na época Industrial, hoje em dia as 

organizações bem sucedidas são extremamente ágeis e inovadoras. É a capacidade de 

uma organização produzir bens e serviços criativos e inovadores que transformam os 

demais produtos e serviços em coisas obsoletas e ultrapassadas.  

O Capital Intelectual de uma organização é constituído de ativos intangíveis 

como:  

Capital Interno – Envolve a estrutura interna das organizações, conceitos, 

modelos e sistemas administrativos e de computação. A estrutura interna e as pessoas 

constituem juntas, o que geralmente chamamos de organização. A cultura ou o chamado 

espírito organizacional, também faz parte dessa estrutura interna. 

Capital Externo – Envolve a estrutura externa da organização, ou seja, as 

relações com clientes e fornecedores, bem como marcas, marcas registradas, patentes e 

a reputação ou imagem da empresa. O valor desses ativos é determinado pelo grau de 

satisfação com que a empresa soluciona os problemas de seus clientes.  

Capital Humano – é o Capital de gente, de talentos e competências. A 

competência de uma pessoa envolve a capacidade de agir em diversas situações, tanto 

para criar ativos tangíveis como intangíveis. Não basta ter pessoas, é necessária uma 

plataforma que sirva de base e um clima que impulsione as pessoas e utilize os talentos 

existentes. Dessa forma, o Capital Humano é basicamente constituído de talentos e 

competências das pessoas.  

O Capital Intelectual nada mais é do que a soma do conhecimento de todos em 

uma organização, proporcionando a mesma, vantagens competitivas. É a capacidade 
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mental coletiva, um recurso obtido exclusivamente dos seres humanos onde 

desenvolvem seu potencial, gerando conhecimento e inovando os objetivos das 

organizações. Enquanto o Capital Humano na realidade é um profissional que agrega 

talento, mas que precisa necessariamente de um ambiente propício a desenvolver este 

talento. É união de talento, competência, qualificação e preparo. As organizações 

procuram adaptabilidade e o colaborador ter o compromisso em se manter 

constantemente atualizado, assim ele aumenta sua dosagem de conhecimento e amplia 

seu leque de desenvolvimento e qualificação, é neste momento que se forma o Capital 

Humano. Para que uma empresa desenvolva produtos e serviços, deverá ser composta 

de uma qualificado capital humano originado pelo conhecimento adquirido e 

experiência das pessoas, alcançando os objetivos da organização.  

 

GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 O Conhecimento e a Informação são as armas competitivas mais poderosas da 

nossa era. Em todos os setores, as organizações bem sucedidas são as que detêm as 

melhores informações ou as controlam de forma mais eficaz. Essencialmente, hoje, as 

organizações precisam aprender a gerenciar o conhecimento. 

 O conceito de Gestão do Conhecimento parte da premissa de que todo o 

conhecimento existente na empresa, na cabeça das pessoas, nas veias dos processos e no 

coração dos departamentos, pertence também à organização. Em contrapartida, todos os 

colaboradores que contribuem para esse sistema podem usufruir de todo o 

conhecimento presente na organização. 

 Para compreendermos Gestão do Conhecimento, devemos iniciar descrevendo 

os conceitos de dado, informação, conhecimento, chegando assim ao processo de 

Gestão do Conhecimento. 

 Dado, pode ter significados distintos, dependendo do contexto no qual a palavra 

é utilizada. Para uma organização, dado é o registro estruturado de transações. 

Genericamente pode ser definido como um conjunto de fatos distintos e objetivos, 

relativos a eventos. É informação bruta, descrição exata de algo ou algum evento. Os 

dados em si não são dotados de relevância, propósito e significado, mas são importantes 

por que são a matéria prima essencial para a criação da informação. 

 Informação é uma mensagem com dados que fazem a diferença, podendo ser 

audível ou visível, e onde existe um emitente e um receptor. Pode ser considerado como 
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o insumo mais importante da produção humana. É um fluxo de mensagens, um produto 

capaz de gerar conhecimento. 

 O Conhecimento não é puro, nem simples, mas é uma mistura de elementos; é 

fluido e formalmente estruturado; é intuitivo e, portanto difícil de ser colocado em 

palavras. Ele existe dentro das pessoas e por isso é complexo e imprevisível. 

 Gestão do Conhecimento é, portanto um processo sistemático de identificação, 

criação, renovação e aplicação dos conhecimentos que são estratégicos na vida de uma 

organização. É a administração dos ativos de conhecimento das organizações. 

 A Gestão do Conhecimento levas às organizações a mensurar com mais 

segurança a sua eficiência, tomar decisões acertadas com relação a melhor estratégia a 

ser adotado em relação aos seus clientes, concorrentes, saber identificar as fontes de 

informação, saber administrar dados e informações, saber gerenciar seus 

conhecimentos. Trata-se da prática de agregar valor à informação e distribuí-la.  

 Tratada como um modelo de gestão dedicado a gerar riquezas a partir do Capital 

Intelectual e do conhecimento da organização, a Gestão do Conhecimento é um 

conjunto de técnicas, condutas e posturas dedicadas ao zelo do saber organizacional.  

 A Gestão do Conhecimento exige cuidados e atenção especial para com as 

pessoas, uma vez que são justamente as pessoas que detêm e produzem o conhecimento. 

O conhecimento de fato, existe na cabeça das pessoas. A capacidade para inovar, decidir 

e agir são prerrogativas humanas. A GC tem como objetivo permanente a melhoria do 

desempenho humano. Nesse caso a Área de Recursos Humanos e a Gestão do 

Conhecimento se encontram. É preciso reconhecer que processos típicos da área de RH 

das organizações, como: seleção de profissionais, planos de treinamento e 

desenvolvimento de pessoal desempenham papel importantíssimo na aquisição, criação, 

compartilhamento e uso do conhecimento organizacional. Segundo Angeloni (2002), na 

era do conhecimento, busca-se o “homem global”, o homem integrado. Nessa nova 

organização, o homem se transforma em coletor de informações. A cultura 

organizacional adquire importância crucial e passa a ser o elo de ligação entre a gestão 

do conhecimento e a gestão de recursos humanos. 

 Organizações que compreendem a Gestão do Conhecimento não como um 

projeto, mas como um compromisso com o desenvolvimento sustentado de 

competências e troca de experiências e conhecimentos estratégicos, abrem enormes 

possibilidades para os profissionais de RH. Os melhores profissionais desta área, já 

estão atuando estrategicamente em suas organizações, por meio de inúmeras iniciativas 
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ancoradas no objetivo fundamental de desenvolvimento de competências humanas, que 

juntas formam a competência coletiva. 

 Gerir conhecimento significa cada vez mais gerir pessoas e a própria 

organização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este artigo teve a finalidade de apresentar a importância do Capital Humano 

para as organizações; uma riqueza tão importante e crucial quanto o Capital Financeiro. 

Com o desenvolvimento das ciências humanas, a organização passou a ser analisada não 

só por sua capacidade produtiva e lucrativa, mas também pelo capital humano a ele 

agregado. Nesse ponto vale salientar, como já vimos no decorrer do artigo, que a 

expressão capital humano, reúne em si os conceitos de Educação, Inovação, 

Criatividade e Conhecimento entre outros aspectos intangíveis. Quando bem 

trabalhados, estes ativos gerados pelo esforço humano podem impulsionar uma 

organização para o sucesso em todos os sentidos. 

 Através do que foi visto no artigo, o Capital Humano de uma empresa é a sua 

força de trabalho. Todas as pessoas que trabalham pela organização, que agregam valor 

a ela, que geram resultados financeiros e estabelecem relações sociais estão inclusas 

neste capital. 

Capital Humano não se consegue, se forma. Essa formação do Capital Humano 

se dá através da identificação do talento em meio aos seus próprios funcionários ou em 

um processo de seleção, logo após a identificação, temos o processo de manutenção 

desse Capital Humano para que o mesmo permaneça na organização e possa agregar 

valor através do seu conhecimento, suas habilidade e competências. 

 O Conhecimento proporcionado pelos funcionários, incentivado e valorizado 

pelas empresas constitui uma importante riqueza para as organizações. O Capital 

Humano representa o estoque da qualidade intrínseca aos indivíduos que deve ser visto 

como uma forma de investimento.Quando bem trabalhados, esses ativos gerados pelo 

esforço humano podem impulsionar uma organização para o sucesso.Dessa forma as 

organizações devem investir em seus colaboradores através de programas de incentivos 

e com isso reter talentos o tempo suficiente para que estes contribuam para o sucesso 

das organizações e constituam uma vantagem competitiva frente aos concorrentes. 
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 Na Era da Informação e com a valorização do conhecimento é possível copiar 

máquinas e equipamentos, os produtos dos concorrentes, porém é impossível copiar o 

intelecto e suas informações. Portanto, para que uma organização desenvolva bons 

produtos e serviços, deve ser composta de um qualificado capital humano originado 

pelo conhecimento adquirido e experiência de pessoas, alcançando seus objetivos e 

aumentando a sua riqueza. 

 No que tange à Gestão do Conhecimento, podemos concluir que gerenciar 

conhecimento é uma preocupação antiga do homem. Os seres humanos gerenciam o 

conhecimento desde o tempo das cavernas. Naquela época, eles transmitiam para seus 

descendentes as informações sobre as melhores formas e locais de se obter comida e 

como se defender. A capacidade de gerenciar conhecimentos, inovar e empreender são 

as condições necessárias para o sucesso de uma empresa na sociedade do conhecimento. 

A essa sinergia entre conhecimento, inovação e empreendedorismo damos o nome de 

inteligência empresarial. A alta gestão das empresas do Brasil deve estar atenta para a 

real importância da Gestão do Conhecimento. A GC deve ser entendida como prática 

necessária para a diferenciação em relação à concorrência e para a sobrevivência 

sustentável, e não apenas como recurso de modelagem de processos, como conjunto de 

políticas e cultura organizacional, ou como tecnologia. 

 A organização que souber identificar e manter o seu Capital Humano e seu 

Capital Intelectual, através de um eficiente e estratégico sistema de Gestão de Pessoas e 

Gestão do Conhecimento terá destaque no mercado. Aliando conhecimento e tecnologia 

ao seu Capital Humano, as organizações agregam uma vantagem competitiva 

diferencial frente às demais organizações. 

 Desta forma este artigo propõe uma abordagem clara e de fácil compreensão 

sobre um novo contexto que se insere no mundo organizacional de forma estratégica e 

que se bem abordado e implantado na cultura da organização, pode gerar resultado 

satisfatórios para a organização: a valorização do capital humano. 

 

THE HUMAN CAPITAL VALUE IN ORGANIZATIONS 

 

ABSTRACT 

We are in the era of knowledge and information. In the capitalist system, wasting time 

means fail to make money, create favorable conditions for the production and steer 

themselves in favor of time generates economic viability in any segment of the 
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company. Human capital has been considered great ally organizations. People with their 

abilities, skills and behavior play a crucial role in the pursuit of economic viability for 

that organizations have increasingly invested in qualified human capital with this view, 

this article aims to investigate the true value of human capital in companies and 

organizations seeking to relate the necessity of emphasizing the value theory that is 

being peddled by authors in this area. 
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