
ICETEC - INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUC. E 

TECNOLOGIA DE VOTUPORANGA 
 
 

 

 

1 

 

 

CAPITAL INTELECTUAL COMO FATOR COMPETITIVO PARA A 

ORGANIZAÇÃO 

 

 

 
 

Crystian Garcia – RA150006 

Letícia Máximo – RA150014 

Natália Dantas – RA150001 

Orientador: Prof. Me. Sileno Marcos A. Ortin 

 

 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo, mediante uma revisão bibliográfica, 

demonstrar a importância do capital intelectual dentro das organizações para obtenção de 

sucesso como diferencial competitivo no mercado globalizado. Para tanto, foi evidenciando 

seu surgimento, conceito, aplicabilidade e como os colaboradores podem desenvolver bens 

intangíveis à empresa ao utilizar essa modalidade de recurso que valoriza seus conhecimentos 

acadêmicos, habilidades práticas, experiências vividas e histórico corporativo, tornando as 

empresas que valorizam o capital intelectual mais fortes e competitivas no mercado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: capital intelectual, diferencial competitivo, conhecimento. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Se hoje o mundo é globalizado e as tecnologias são similares ou até mesmo 

compartilhadas, por que uma empresa se destaca e outras não? 

Capital intelectual! Neste artigo apresentamos a importância desse elemento dentro 

das organizações como diferencial competitivo e, consequente, gerador de riquezas para a 

organização. 

Segundo Crawford (1994), o conhecimento é a capacidade de aplicar informação a 

um trabalho ou um resultado específico. No mundo onde a informação esta disponível, 

literalmente à palma da mão, o capital intelectual passou a ser o elemento principal para o 

sucesso das organizações, tornando-se um recurso presente em todas as atividades. Por isso, 

as empresas vêm investindo cada vez mais em seus colaboradores, buscando o retorno deste 

investimento através de ideias inovadoras, patentes, softwares, certificados de qualidade e 

também podendo possuir um diferencial mercadológico para seus produtos comercializados 

ou serviços prestados. 
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Para Sveiby (2000), muito mais do que contribuir para a valorização total da 

empresa, o conhecimento é a base de sua estrutura interna e externa. Para poder competir e 

enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais exigente, as empresas têm que investir em 

recursos humanos. 

Dessa forma, faz-se necessário aprofundarmos nesse assunto, pois as atuais 

mudanças no mercado de trabalho e dentro das próprias organizações, impulsionam 

estudiosos e proprietários a entender o impacto do capital intelectual na competitividade 

mercadológica das organizações.  

No Brasil, Terra (2000) identificou que o recurso conhecimento vem aumentando 

aceleradamente sua importância para o desempenho empresarial e que os desafios impostos 

pela relativa e recente abertura econômica tornam a questão da gestão do conhecimento ainda 

mais fundamental para as empresas brasileiras. 

De acordo com Davenport e Prusak (1998), há múltiplos fatores que levaram à 

valorização do capital intelectual por parte das organizações. Essa junção de várias causas é 

um dos principais motivos pelos quais o ato de adquirir o conhecimento ganhou importância 

fundamental. A percepção e a realidade de um mundo competitivo e globalizado compõem 

uma das forças motrizes da sobrevivência empresarial. As constantes mudanças e o aumento 

da competição de consumidores, cada vez mais sofisticados, fizeram com que as empresas 

buscassem um melhor desempenho para se destacarem em seus mercados. Mais uma vez tem-

se o  conhecimento como “combustível”, diferencial, que agrega valor para o desempenho das 

organizações. A sociedade do conhecimento tem crescido de forma exponencial, tornando-se 

imprescindível dentro das empresas. 

De acordo com Hall (1992), o capital humano pode ser identificado como sendo a 

perícia e a reputação dos colaboradores, sendo esses recursos de conhecimentos que 

contribuem significativamente para o sucesso da empresa. 

Assim, a importância deste trabalho justifica-se devido ao crescente questionamento 

do capital intelectual tanto no meio empresarial, onde as empresas buscam por um maior 

entendimento do assunto, quanto no meio acadêmico.  

Dessa forma, o objetivo geral, mostrar como o capital intelectual vem sendo utilizado 

como diferencial competitivo pelas organizações. Para alcance desse objetivo são definidos os 

seguintes objetivos específicos: analisar a importância do Capital Intelectual para as 

organizações; mostrar como o Capital Intelectual pode contribuir para que as empresas 

aumentem sua produtividade e sequencialmente seus lucros; evidenciar com uma análise 
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mercadológica – Apple case – como a utilização do capital intelectual dentro das organizações 

pode maximizar os resultados finais e tornar os colaboradores mais ativos. 

Para compor este artigo, foi realizada pesquisa bibliográfica, utilizando- se de livros, 

jornais, revistas, sites e outros meios fidedignos de pesquisa, contendo ainda uma análise de 

um estudo de caso para melhor evidenciar nosso tema. 

 

2. CAPITAL INTELECTUAL 

 

2.1. Origem e Evolução 

 

Em uma era de mudanças constantes, não podia ser diferente no mundo corporativo. 

O mercado pede, além de experiência e uma simples formação, que seus colaboradores sejam 

multifuncionais. Nesse contexto, o capital intelectual é um fator oportuno. 

Segundo Stewart (1998), trata-se de um conjunto de conhecimentos, informações e 

experiências, encontradas nas empresas que agregam valor nos produtos ou serviços por meio 

da aplicação da inteligência humana e não somente pelo fator monetário. 

A origem do capital intelectual se deu juntamente com a sociedade do conhecimento, 

caracterizando-se por uma série de transformações. Desde os primórdios, o capital intelectual 

se manifesta em todas as ações da vida, desde as decisões, até mesmo na sobrevivência da 

espécie humana, e é a partir de pouco tempo que as empresas juntamente com seus 

administradores vêm percebendo a sua influência e as suas implicações nos resultados 

empresariais. Esse assunto tem sido intensamente estudado e debatido, todavia o uso da 

palavra capital intelectual é muito recente em termos de publicação. Segundo Antunes (2007),  

sabe-se que o primeiro assunto publicado utilizando o conceito de capital intelectual foi no 

ano de 1994 por Thomas Stewart. Desde então, definir e explicar o capital intelectual tem sido 

o objetivo de diversos pensadores. 

Diferentes formas, divisões e denominações são dadas ao capital intelectual, 

demonstrando que são encontrados em três lugares: nas pessoas, nas estruturas e nos clientes. 

Para Stewart (1998), o capital humano é a capacidade necessária para que os indivíduos 

ofereçam soluções aos clientes. No entanto, para compartilhar, transmitir e alavancar o 

conhecimento é necessário de ativos estruturais como laboratórios, sistemas de informações, 

conhecimentos dos canais de distribuição que transforma o saber individual em benefício de 

toda a empresa, ou seja, em capital estrutural. O capital de clientes é o valor dos 

relacionamentos de uma entidade com as pessoas com as quais realiza operações. 
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Os mais novos desafios a serem enfrentados pelas empresas são a criação e a 

implantação de projetos que possam gerar, armazenar e gerenciar o conhecimento dos 

colaboradores. Essas alterações, segundo Toffler (1980),  são reflexos da Era do 

Conhecimento
1
 identificado também como a Terceira Onda

2
, a qual vem acompanhada de 

uma grande descentralização de tarefas, e pode ser caracterizada pelo poder intelectual, na 

qual a informação assume o principal papel de recurso econômico. 

Segundo Drucker (1994), o conhecimento da economia está juntamente com a era do 

conhecimento e da informação, não é apenas mais um recurso, ao lado dos fatores de 

produção, o capital e a terra, mas sim o único recurso capaz de proporcionar um significativo 

valor às organizações. As empresas da economia atual estão se preocupando em valorizar 

mais o capital intelectual e, consequentemente, estão se destacando como mais lucrativas e 

promissoras. Nessas organizações o capital intelectual é responsável por 80% do seu 

desempenho competitivo, conforme Corrêa (2004). 

Na visão de Brooking (1996), o capital intelectual é constituído por uma combinação 

de ativos
3
 intangíveis, frutos das mudanças nas áreas de tecnologia da informação, mídia e 

comunicação, que trazem benefícios  para as empresas e capacitam o seu funcionamento. 

Ainda segundo a autora, o capital intelectual pode ser divido em quatro categorias: ativos de 

mercado, ativos humanos, ativos de propriedade intelectual e ativos de infraestrutura. Ela os 

define da seguinte forma: 

 

 Ativos de mercado: potencial que a empresa possui em consequência dos 

intangíveis, relacionados ao mercado, como marcas, clientes, canais de distribuição, 

franquia; 

 Ativos humanos: os benefícios que o colaborador traz para as organizações 

por meio do seu conhecimento, experiência, habilidade para resolver problemas de 

forma coletiva e dinâmica; 

 Ativos de propriedade intelectual: nesta categoria estão os ativos que 

precisam de proteção legal para trazer às organizações benefícios como know-how, 

segredos industriais, copyright, patente e design; 

                                                   
1
 Era do Conhecimento: Avanços tecnológicos nos tempos atuais.  

2
 Terceira Onda: Foi um experimento social para demonstrar que mesmo sociedades democráticas não estão 

imunes a tração do fascismo.  
3
 Ativos: Compreende o conjunto de bens e direitos da empresa, possuindo valores econômicos 
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 Ativos de infraestrutura: as tecnologias, as metodologias e os processos 

utilizados, como cultura, sistema de informação, métodos gerenciais, aceitação de 

risco e banco de dados de clientes. 

 

Bertolla (2017), esclarece que as organizações e sociedades ao longo das décadas 

sofreram com as mudanças dos modelos de gestão. Segundo o autor, a mudança do paradigma 

tradicional: terra, capital e trabalho, baseado em ativos tangíveis, para uma economia baseada 

no conhecimento altera as relações entre as organizações e seus funcionários. Com o aumento 

da produção do conhecimento e de produtos baseados no conhecimento, novos tipos de 

empresas surgiram rapidamente. Porém, a maioria dessas organizações trabalham com 

modelos de gestão utilizados por indústrias em seus processos. Os ativos tangíveis 

tradicionais como máquinas, equipamentos e veículos por si só não estabelecem um 

desenvolvimento sustentado. 

Por sua vez, Leilaert, Candries e Tilomans (2003), destacam que o capital intelectual 

é composto pelo capital humano, capital estrutural, capital de clientes e capital de aliança 

estratégica - foi acrescentado em função da crescente importância das redes, alianças e 

parcerias estratégicas na economia mundial. Para os autores, o poder das redes e alianças é tão 

significativo que se destaca no mercado e chega a influenciar no desempenho competitivo das 

empresas, aumentando, consequentemente, o valor das mesmas. 

Edvinsson e Malone (1998), caracterizam os compostos citados da seguinte forma: 

 

 Capital humano: é composto pelo conhecimento, expertise, poder de inovação 

e habilidade dos empregados mais os valores, a cultura e a filosofia da empresa; 

 Capital estrutural: formado pelos equipamentos de informática, softwares, 

banco de dados, marcas registradas, relacionamento com os clientes e tudo da 

capacidade organizacional que apoia a produtividade dos empregados; 

 Capital de clientes: envolve o relacionamento com clientes e tudo que agregue 

valor para os clientes da organização. 

 

Abaixo, apresentamos uma tabela que apresenta os elementos do Capital Intelectual, 

de acordo com Pacheco (2005, p.62). 
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Tabela 1: Elementos do Capital Intelectual 

Capital Humano Capital Relacional 

Know-how Acordos de franquias 

Educação Clientes 

Qualificação vocacional Fidelidade do cliente 

Conhecimento relacionado ao trabalho Nomes de companhias 

Avaliações ocupacionais Pedidos em carteira 

Avaliações psicométricas Canais de distribuição 

Competências relacionadas ao trabalho Colaborações comerciais 

Ímpeto de empreendedorismo, 

inovatividade, capacitações proativas e 

reativas, mutabilidade. 

Acordos de licenciamento 

Contratos favoráveis 

Capital Estrutural 

Propriedade Intelectual Ativos de Infraestrutura 

Patentes Filosofia gerencial 

Direitos autorais Cultura corporativa 

Direito de projetos Processos gerenciais 

Segredos industriais Sistemas de informação 

Marcas registradas Sistema de rede 

Fonte: Pacheco (2005) 

 

2.2.  Aplicação e Mensuração 

 

O mercado tem exigido das organizações, agilidade, flexibilidade, altos índices de 

eficiência e de eficácia, o que faz com que tenham que modificar seus processos que não 

agregam valor e reestruturar os processos para se manterem competitivas. A performance de 

uma organização diz respeito a sua situação em relação aos seus concorrentes, e é medida 

através de indicadores de desempenho.  

Conforme Fernandes (2004), a abordagem utilizada para explicar a performance de 

uma organização é conhecida como a visão da organização baseada em recursos (VRB
4
). 

Abordagem esta que propõem que toda organização é baseada em recursos financeiros, 

humanos e físicos. 

Segundo Straioto (2000), é importante ressaltar que as empresas que ainda não 

identificaram a importância dos investimentos em educação e treinamento em capital humano 

encontram-se em desvantagens em relação às demais. Portanto uma organização que não 

                                                   
4
 VRB: Visão Baseada em Recursos, [e uma perspectiva de estratégia que explica a vantagem competitiva a 

partir de recursos e competências distintivos da organização. 
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detém conhecimento acaba se limitando a adquirir tecnologias, tendo sua capacidade de 

crescimento, frente às outras organizações, reduzida. O grau de sucesso na competividade 

econômica está vinculado diretamente com o capital intelectual, ocupando papel estratégico 

dentro das organizações. 

Um dos princípios básicos, de todo este contexto, diz que é imprescindível que as 

organizações reconheçam, identifiquem, invistam e analisem a importância do capital 

intelectual. A respeito disso, Leif Edvinsson, diretor de capital intelectual na empresa sueca 

Skandia, utiliza uma metáfora para demostrar que a parte visível de uma organização é seu 

resultado financeiro, e fazendo uma similaridade com uma árvore este seria equivalente aos 

frutos. Assim, o capital intelectual, nesta metáfora, equivale à parte oculta, ou seja, às raízes, 

que permitem que os frutos possam subsistir em longo prazo (Edvinsson e Malone, 1998). 

Deste modo, podemos concluir que são os ativos invisíveis ou ativos intangíveis que 

determinam a posição da empresa dentro do mercado atual. 

Segundo Van Bauren (2004), as empresas só poderão identificar o verdadeiro valor 

do capital intelectual através de uma gestão adequada e por meio da utilização de métodos de 

mensuração, porque sem esses padrões, os gestores não conseguirão identificar o nível de 

investimentos e nem mesmo quanto vale uma organização no mercado atual. 

Portanto, para uma gestão eficaz do capital intelectual, torna-se fundamental não 

somente sua identificação e estruturação, mas também sua mensuração, procurando identificar 

de forma objetiva a relação entre capital intelectual e performance da organização.  

Com base nesse contexto, iremos apresentar alguns dos principais métodos para 

mensuração do nível de capital intelectual da empresa: 

 Navegador de Skandia, considerado o primeiro modelo de mensuração do 

capital intelectual, foi desenvolvido na Skandia, em 1991, por Edvinsson e sua 

equipe de especialistas contábeis e financeiros. Essa estrutura se sustenta nos 

valores de sucesso que devem ser maximizados e incorporados à estratégia 

organizacional. O modelo objetiva cinco áreas diferentes, como foco financeiro, 

clientes, processo, renovação e desenvolvimento e foco humano. 

 Monitor de Ativos Intangíveis, desenvolvido por Sveiby, um dos pais do 

movimento do capital intelectual, desenvolveu este modelo para a Celimi, tendo 

como objetivo a estruturação de um painel onde são apresentados indicadores 

relacionados com os ativos intangíveis da empresa. Esse modelo consiste em um 

documento que faz a listagem de várias medidas financeiras e não financeiras da 
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empresa, essas medidas, por sua vez, relacionam a habilidade de uma organização 

em relação ao crescimento, à eficiência e à estabilidade, proporcionando um maior 

controle dentro da administração. 

 Balanced Scorecard5
, desenvolvido em 1990 pelos estudiosos Kaplan e 

Norton, tem como objetivo a implantação de novos sistemas de medidas de 

desempenho aliados as estratégias organizacionais. A metodologia do BSC vem 

auxiliar uma gestão estratégica à medida que busca facilitar a compreensão da 

missão e das estratégias organizacionais bem como a construção de um sistema de 

medida integrado com a estratégia. 

 Technology Broker6 foi desenvolvido por Annie Brooking, baseado na 

auditoria do capital intelectual. Esse modelo consiste em um questionário que deve 

ser realizado na empresa, tendo como objetivo obter informações sobre todos os 

elementos do capital intelectual que a empresa possui e, a partir destas informações, 

são utilizadas formulações para quantificar o capital intelectual (Brooking, 1996). O 

modelo e a avaliação funcionam como um diagnóstico que estimula os gerentes a 

desenvolverem indicadores de capital intelectual em forma de pesquisa (Van Buren, 

2004). A metodologia para avaliação do capital intelectual identifica e mede 

atributos de uma empresa que aparecem nas demonstrações contábeis. 

 

A necessidade de armazenar informações e de instituir meios dinâmicos para ter 

acesso ao contexto, sempre que for necessário, tem se tornado cada vez mais evidente. 

Historicamente a partir do desenvolvimento científico e tecnológico que sucedeu a II Guerra 

Mundial, houve um grande crescimento da informação denominada de “explosão da 

informação”, sendo responsável por apresentar as alterações no produto decorrente da 

produção e capacidade intelectual humana, entendendo como compreender o universo da 

Propriedade Intelectual. Hoje em dia a sociedade é baseada na informação, tornando-se um 

grande desafio nas atividades intelectuais que cada vez mais se tornam evidentes, 

principalmente na forma de abordar a proteção jurídica de propriedade intelectual, que em 

seu contexto pode ser entendida como uma parte substancial das criações do intelecto 

humano.  

                                                   
5
 Balanced Scorecard: Indicadores de Balanceados de Desempenho, é uma metodologia de gestão e medição 

de desempenho. 
6
 Technology Broker: corretor de tecnologia (tradução livre). 
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Com a finalidade de harmonizar os direitos e assegurar a PI
7
 ao redor do mundo, no 

ano de 1967 na Convenção de Estocolmo, a ONU criou a Organização Mundial de Proteção 

Intelectual, OMPI, que é uma entidade de direito internacional público com sede em 

Genebra. A nível nacional o INPI
8
 foi criado em 1970 e é uma autarquia federal vinculada ao 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior responsável por registros de 

criações do ser humano, incluindo conhecimento, tecnologia e saberes.  

Entende-se que o sistema de PI compreende direitos relativos a: autor e conexos 

(obras literárias, artísticas e softwares); propriedade industrial (patentes e marcas) e Sui 

Generis (conhecimentos tradicionais e manifestações folclóricas).  

A propriedade intelectual leva em consideração a elaboração de um projeto de 

negócios e marketing, onde as empresas estejam integradas com o seu planejamento geral do 

empreendimento.  

Os procedimentos básicos para garantir a gestão dos bens intangíveis que envolvam 

o direito sobre a PI de uma organização devem abranger alguns pontos: consultar bancos de 

dados, evitando o uso de marcas registradas; proceder uma análise de viabilidade técnica e 

comercial para inventos patenteáveis; certificar-se de que essas invenções não sejam 

divulgadas antes do pedido de depósito da patente e que esses segredos de negócio sejam 

mantidos dentro da organização; ter o cuidado de proteger os ativos de PI nos países que 

serão comercializados os produtos ou serviços e, por fim monitorar periodicamente o 

mercado para saber se a PI da organização não está sendo violada.  

Somente no mês de julho de 2018 segundo o INPI (2018), os pedidos de depósito de 

propriedade industrial totalizaram 2.161 patentes, 18.266 marcas, 505 desenhos industriais, 

230 programas de computador, 98 contratos de tecnologia e 3 indicações geográficas. 

Apresentaram aumento em relação ao mês anterior os pedidos de marcas (9,3%), enquanto 

tiveram redução os pedidos de patentes (-9,0%), desenhos industriais (-7,8%), contratos de 

tecnologia (-14,0%) e programas de computador (-3,0%).  

Essa análise demonstra o potencial que temos para explorar a propriedade 

intelectual de cada um como indivíduo e como isso pode acarretar em mudanças 

significativas no processo de produção de uma empresa, sua posição no mercado e até em 

seu relacionamento com os clientes, tudo isso em função de se tornar cada vez mais 

competitivo no mercado perante seus concorrentes. 

                                                   
7
 PI: Propriedade Intelectual 

8
 INPI: Instituto Nacional de Propriedade Intelectual 
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2.3.  Valor Competitivo 

 

Atualmente as organizações que desejam se destacar no mercado precisam 

principalmente explorar o conhecimento de seus colaboradores, ou seja, seu capital 

intelectual. O ambiente dos negócios é algo imprevisível e tende a ter mudanças constantes e 

somente as organizações que oferecem soluções rápidas é que conseguem sobreviver 

mediante aos problemas impostos. Dessa forma, saber identificar e gerir adequadamente o 

capital intelectual é fundamental para conseguir desenvolver produtos, serviços e sistemas 

diferenciados que ajudem a permanecer no mercado. Não adianta querer inovar os processos 

se a organização não valoriza seus colaboradores. Empresas de sucesso gerenciam seu capital 

intelectual integradamente para conquistar seus objetivos e compartilham internamente o 

conhecimento adquirido e as inovações tecnológicas. 

As empresas hoje devem considerar que o orçamento alocado em capital intelectual 

deve ser considerado investimento e não custo. Conforme publicação do site eletrônico, 

Administradores, ainda que seja difícil contabilizar, a partir da definição de capital intelectual 

já é possível perceber que os ativos intangíveis agregam valor aos produtos das empresas, seja 

através das técnicas utilizadas para a sua fabricação, das inovações alcançadas ou do bom 

relacionamento com clientes.  

Dessa forma, podemos ver que não apenas colaboradores como também quem está à 

procura de uma nova oportunidade no mercado de trabalho precisa se adequar, já que este tem 

exigido um novo perfil profissional, o que faz com que se adequem a este perfil, quem nos 

alerta para isso é o professor de gestão de pessoas em MBA
9
 da Fundação Getúlio Vargas.  

El-Kouba (2017, p.1), que destaca, ainda, que essas mudanças vieram para ficar, “as 

transformações da carreira individual e no mercado de trabalho, outro modelo na relação com 

o trabalhador, são um caminho sem volta.” 

Por outro lado, as organizações têm o grande desafio não só de reter seus talentos 

como atrair novos, estratégia esta necessária para manter sua posição de mercado. Esse é 

também o pensamento de Almeida (2017). Em matéria publicada no portal Administradores, 

informando que através de pesquisa, constatou que “... a grande busca de realização do sonho 

profissional é através de organizações que fazem investimento no capital intelectual do 

colaborador...”, demonstrando assim que essa atitude se transforma em um grande insumo das 

                                                   
9
 MBA: Master of Business Administration, é um grau acadêmico de pós-graduação destinado a gestores e 

administradores de empresas. 
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empresas e que podem fazer uma diferença na concorrência direta. A alta governança 

coorporativa tem a preocupação de apresentar outros benefícios, com receio de perder este 

capital intelectual para outras organizações. Dessa maneira, podemos observar que os 

indivíduos são fundamentais nas organizações, sendo eles os principais responsáveis pelo 

desempenho das empresas.   

As pessoas não querem mais apenas um bom salário, mas ter a possibilidade de 

desenvolvimento pessoal. Por outro lado, as empresas querem que elas aumentem seu estoque 

de conhecimento organizacional. São elas, as pessoas, quem devem assumir a 

responsabilidade sobre seu próprio processo de aprendizagem e, também, reconhecer que 

novos conhecimentos precisam ser adquiridos de maneira cada vez mais rápida, contínua e 

adaptada aos desafios correntes das organizações.  

Quando se afirma que os recursos humanos são uma das decisões de investimento 

mais importantes para as empresas preocupadas com a questão do conhecimento, torna-se 

claro que "...quem não atrair, cultivar e mantiver motivados os melhores recursos humanos 

que o mercado pode oferecer, tende, inexoravelmente, a ter sua posição competitiva 

diminuída de modo significativo." (TERRA, 2000, p.161).  

As empresas modernas detêm e podem garantir vantagens competitivas sobre seus 

concorrentes, a partir de suas marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas e 

programas de computadores que são considerados ativos valiosos. 

Portanto, segundo Terra (2000), aqui se encontra a gestão do conhecimento refletida 

no poder da mente e no talento dos funcionários que, consequentemente, levará ao sucesso 

ambos os lados, ou seja, os indivíduos e a organização. 

 

... para que o conhecimento produza vantagem competitiva sustentável, as empresas 

precisam gerenciá-lo de forma pr -ativa, tornando-o independente de qualquer 

funcionário.  sso s   acontece, de fato, no momento em que as organizações são 

capazes de capturá-lo mediante seus sistemas, processos, produtos, regras e cultura. 

Organizações que pretendem se posicionar com sucesso no futuro, precisam 

internalizar os novos valores necessários   atração e retenção dos melhores talentos. 

Os dias de lealdade corporativa estão acabados, estão sendo substituídos por valores 

como: confiança, respeito, trabalho em equipe, empowerment, equilíbrio, 

aprendizado, diversão, reflexão e renovação. Organizações que apresentam 
comportamentos de liderança controladora não conseguirão envolver a sua cultura 

corporativa para o crescimento e produção dos conhecimentos de forma efetiva. 

(TERRA, 2000, p.56) 

 

Segundo Sousa (2016), a PI vem se destacando em virtude dos avanços tecnológicos. 

No âmbito econômico é considerado como um instrumento fundamental, de maneira que as 

manifestações de criatividade formam bens imateriais considerados ativos intangíveis que 
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quando transformados em propriedade privada passam a favorecer somente a seus titulares. 

No âmbito social destaca-se a disseminação do conhecimento da transferência de tecnologia e 

do desenvolvimento social. No âmbito jurídico destaca-se pela necessidade da proteção da PI. 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DE UMA ANÁLISE MERCADOLÓGICA – APPLE CASE 

 

Para obter sucesso uma empresa precisa conhecer o mercado em que está inserida, 

saber aonde quer chegar e definir claramente seu posicionamento nesse ambiente, além de 

estar sempre atenta às necessárias de seus clientes e às mudanças que o mercado impõe. 

Seguindo esses preceitos, a Apple Inc., fundada por Steve Jobs e Steve Wozniak, 

com apenas 42 anos de “vida”, encabeça pela oitava vez consecutiva a lista das empresas mais 

valiosas do mundo, divulgada em 23 de maio desse ano pela revista Forbes (2018). Devido à 

valorização do capital intelectual de seus colaboradores aliada à sua estrutura de ponta, a 

marca é referência em inovação, tecnologia e designer. 

O capital intelectual de seus fundadores foi fator determinante para a marca se 

diferenciar dos concorrentes. No início e ainda sem estrutura a dupla desenvolveu 

artesanalmente, na garagem de seus pais, o Apple I que mesmo vendendo poucas unidades foi  

suficiente para sustentar a ideia e ir adiante com os negócios. Depois de aprimoramentos, em 

1977, lançaram o Apple II que foi sucesso até o início da década de 80, a partir daí a inovação 

foi peça fundamental para suas criações como o Apple II, Lisa e o Macintosh com sistema 

operacional MacOS, o que foi revolucionário para a época. Por introduzir a utilização 

doméstica do mouse e pela interface gráfica a empresa se tornou objeto de desejo de seus 

clientes. 

Evoluindo e aperfeiçoando de forma criativa seus produtos, hoje a Apple fabrica 

aparelhos eletrônicos como o iPad, iPhone, iPod, iMac, Macbook entre outros produtos que 

são almejados por diversos consumidores, além de possuir uma vasta cadeia de lojas 

comercias. Dessa maneira, a Apple se consagra como uma empresa robusta, que surpreende 

de forma avassaladora, devido ao seu design inovador e tecnologia de ponta. Isso fez com que 

Jobs buscasse por excelência o segredo notável da Apple, seu design, que conforme conta 

Kahney (2008, p.70) em seu livro, “abordava de forma singular o desenvolvimento de seus 

produtos que são desenvolvidos sob sua orientação, constantemente editados e revistos”. 

Agregando valores aos seus produtos, Jobs foi mestre em inovação criando 

concepções revolucionárias para o mercado e para a sociedade. Contudo, fatos como a 
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renúncia de seu cargo em agosto de 2011 e seu falecimento em outubro do mesmo ano, 

trouxeram à tona a preocupação de como seria o futuro da empresa sem o seu comando, sendo 

ele detentor do grande potencial da companhia: a inovação. Devido a esses fatos as ações da 

companhia tiveram uma leve queda, ocasionado a acreditar que Jobs era o único detentor do 

Capital Intelectual da Apple, fato esse que se mostra contraditório, pois novos talentos estão 

dando continuidade aos projetos da empresa como Jobs cita: “no nosso setor, uma única 

pessoa não consegue mais fazer as coisas, você cria uma equipe de pessoas   sua volta”.  

Contudo, ainda em outubro de 2011, devido ao lançamento do iPhone 4S, as ações da 

empresa bateram recordes fechando em US$422 possuindo assim o maior valor de mercado 

entre todas as companhias de capital aberto estimado em US$391 bilhões (G1, 2018). Ou seja, 

desde o falecimento de Steve Jobs a empresa se ancorou no topo do ranking das empresas 

mais valiosas do mundo e não saiu mais, mostrando que não possuía apenas uma, mas sim 

várias “mentes brilhantes”, um conjunto de capital intelectual que agrega valor   marca e que 

a empresa sempre busca reter, valorizar e conquistar novos para integrar seu quadro.  

Jobs utilizou todo seu conhecimento para criar a Apple, entrelaçando tecnologia, 

design, marca e moda, construindo assim uma experiência completa ao consumidor para que 

seus produtos funcionem perfeitamente. O fortalecimento da empresa está ligado à pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, fatores que derivam do capital intelectual de seus trabalhadores. 

De acordo com o que mencionamos no texto, para Stewart (1998, p.67) a companhia adquiriu 

“valiosos materiais intelectuais sob a forma de ativos e recursos, perspectivas e capacidades 

tácitas e explícitas” encontrados nas pessoas, na estrutura e nos clientes. 

 

3. 1. Resultado da Análise  

 

O capital intelectual está condicionado as habilidades, experiências e conhecimentos 

dos empregados, juntamente com o poder de inovação e criatividade integrantes da cultura e 

filosofia organizacional. Corresponde aos benefícios que o indivíduo pode oferecer para a 

organização, otimizando a relação de causa e efeito. Para Antunes (2007, p.82) “quanto 

melhor o capital humano/ativo humano de uma organização, melhores resultados ela 

alcançará no Capital  ntelectual”, ou seja, o capital intelectual constitui-se das pessoas 

integrantes de uma organização que precisam ser mantidas e desenvolvidas para o sucesso da 

empresa. 

Por meio disso, a Apple firmou uma série de parcerias produtivas. A companhia 

sempre buscou pessoas geniais para realizar os trabalhos com excelência, desenvolvendo 
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assim produtos incríveis. Sempre em busca do mais alto nível de qualidade dos seus 

colaboradores, fazendo com que a equipe se torne uma vantagem competitiva para empresa 

frente as suas rivais. 

A empresa construiu assim seu império, nos entendimentos de Edvisson e Malone 

(1998) captando igualmente a dinâmica de uma organização inteligente em um ambiente 

competitivo em mudança, criando uma companhia dedicada a atividades que resultassem em 

inovação, baseando a riqueza organizacional em torno de talentos e habilidades. Em 

conformidade com o acima citado, Kahney (2008, p. 115), afirmando que “a companhia 

oferece como estímulo a seus colaboradores opções de compra de ações como recompensa no 

momento em que ingressam na empresa”. Assim com uma gestão participativa, a Apple 

cresce conforme a maneira com que utiliza o conhecimento agregado dos seus colaboradores, 

fazendo assim o uso adequado para as utilidades necessárias junto ao mercado em benefício 

da organização. 

Observa-se que o capital intelectual da Apple é a matéria prima dos 

benefícios/resultados obtidos pela organização, sendo fonte de inovação e renovação. Ele é 

base fundamental para que os indivíduos ofereçam soluções para seus clientes e para a 

empresa, sendo o ingrediente principal da receita do sucesso. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo não sendo um capital tangível como máquinas, equipamentos e estrutura, é 

necessário investimento e gestão no capital intelectual das organizações, pois atualmente é 

notável que nem toda empresa, investe no referido capital. Estas possuem o costume de olhar 

seus funcionários apenas como uma despesa a mais no fechamento do mês e deixam de 

investir em programas de qualificação e capacitação de seus colaboradores, acarretando em 

um ineficiente processo de capacitação de pessoal para o desenvolvimento e diferenciação da 

empresa no mercado que está inserido.    

Frente à globalização, o compartilhamento de tecnologias e o anseio das empresas 

para se estabelecerem no mercado, foi identificada a importância do capital intelectual como 

um diferencial competitivo. Portanto, investir em pessoas é o melhor caminho para o sucesso 

de uma empresa e sua consequente sobrevivência num mundo competitivo, haja vista que, 

somente o capital intelectual poderá conquistar novas ideias e transmitir conhecimentos, 

maximizando os resultados da empresa. 
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