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RESUMO 
 
O capital intelectual é considerado, na atualidade, a força motriz para obtenção de vantagens competitivas, 
pois está relacionado com conhecimento e valor que gera para as organizações. Não há na literatura um 
consenso sobre o conceito de Capital Intelectual, sendo que novas conceituações e formas de 
entendimento vêm surgindo ao longo dos anos. Desse modo, o objetivo desta pesquisa consiste em 
conhecer, a partir da literatura científica, as definições sobre Capital Intelectual, suas dimensões de análise 
e os distintos modelos de avaliação. A partir de uma abordagem qualitativa e exploratória, este estudo está 
sendo desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica, efetuada a partir de levantamento de artigos 
científicos disponíveis em bases de dados. Até o momento elaborou-se o protocolo de pesquisa e efetuou-
se a busca nas bases de dados. Na sequência, os artigos resultantes desta busca serão analisados e 
espera-se, ao final desta pesquisa, conhecer as diversas definições, dimensões e modelos de avaliação de 
Capital Intelectual. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Capital Intelectual; Competitividade; Conhecimento organizacional.  

 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O conhecimento é inerente ao ser humano, é construído ao longo da vida, e 
atualmente é considerado um fator indispensável para as organizações. Nesse contexto, 
a literatura considera a existência de dois tipos de conhecimento, o conhecimento tácito e 
o conhecimento explícito. De acordo com Carvalho (2012), o conhecimento tácito não é 
um conhecimento palpável e nem explicável, mas sim profundamente pessoal, e por esse 
motivo muito mais difícil de ser compartilhado. Já o conhecimento explícito é o 
conhecimento visível e tangível, é possível entendê-lo como o conhecimento codificado 
em uma linguagem que apresenta uma estrutura formal e sistêmica que facilita sua 
transmissão. Isso confere a esse tipo de conhecimento um caráter mais impessoal. 

O conhecimento e/ou a sua valorização como um recurso econômico para as 
organizações, associado às tecnologias, constituem o Capital Intelectual de uma 
organização. John Whitefield Kendrick, em 1961, afirmou que o conceito do Capital 
Intelectual foi utilizado pela primeira vez no século XIX pelo economista alemão Friedrich 
List, em 1844, que o definiu como aquele que se refere às ações, ou à humanidade, por 
acumulação dos descobrimentos, invenções, esforços etc. (COSTA; BENTANCOURT; 
SELIG, 2017).  

Com o passar do tempo e com a evolução tecnológica que revolucionou as 
organizações, surgiu a necessidade de aprimorar os estudos uma vez que o Capital 
Intelectual está relacionado com conhecimento e o valor que ele gera às organizações. 
Não há, na literatura, um consenso sobre o conceito de Capital Intelectual, contudo, nos 
últimos anos, novas conceituações e formas de entendimento vêm surgindo. Os estudos 
são frequentes nas áreas de contabilidade, economia e administração. Assim, trata-se de 
um tema que evidencia características multidisciplinares, uma vez que cada autor 
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apresenta um conceito que melhor se adéqua ao seu campo de estudos (ANTUNES; 
MARTINS, 2007). 

Costa, Bentancourt e Selig (2017) afirmam que um Capital Intelectual bem 
administrado pode otimizar a performance financeira das organizações e gerar vantagem 
competitiva de mercado. Na Era do Conhecimento, segundo esses autores, as 
organizações mais bem-sucedidas são aquelas que empregam seus ativos intangíveis 
melhor e mais rapidamente, sendo que a competitividade entre as organizações passou a 
ser baseada nos seus ativos intelectuais, ou seja, no Capital Intelectual das organizações. 

Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa consiste em conhecer, a partir da 
literatura científica, as definições sobre Capital Intelectual, suas dimensões de análise e 
os distintos modelos de avaliação. A realização desta pesquisa se justifica tendo em vista 
que, por meio de uma pesquisa sistematizada, baseada em métodos científicos, busca-se 
um melhor entendimento acerca desse tema.  
 
2 METODOLOGIA 

 
Para alcançar os objetivos propostos esta pesquisa configura-se como exploratória 

de caráter qualitativo. Em relação aos procedimentos técnicos, classifica-se como 
bibliográfica, pois busca entender o objeto de estudo a partir de uma revisão da literatura. 
A revisão sistemática é um método de investigação científica com um processo rigoroso e 
explícito para identificar, selecionar, coletar dados, analisar e descrever as contribuições 
relevantes à pesquisa (CORDEIRO et al., 2007).  

Para tanto, emprega-se o método SystematicSearchFlow (SSF), desenvolvido por 
Helio Aisenberg Ferenhof e Roberto Fabiano Fernandes (2016), com o intuito de 
sistematizar o processo de busca nas bases de dados científicas, a fim de garantir a 
repetibilidade e evitar viés do pesquisador. O método SSF é composto por 4 fases e 8 
atividades, conforme pode ser observado no Quadro 1 e explicados a seguir.  
 
Quadro 1: Fases e atividades do método SSF 

Fases Atividades 

Fase 1 – Definição do Protocolo de Pesquisa 1) Definir a estratégia de busca 
2) Consultarem base de dados 
3) Organizar o portfólio bibliográfico 
4) Padronizar a seleção dos artigos 
5) Compor o portfólio de artigos, descritos a seguir. 

Fase 2 – Análise 6) Consolidação dos dados 

Fase 3 – Síntese 7) Elaboração de Relatórios 

Fase 4 – Escrita Científica 8) Escrever 

Fonte: Elaborado a partir de Ferenhof e Fernandes (2016). 

 

Em relação à primeira fase, a atividade 1 - estratégia de busca - abrange um 
conjunto de procedimentos que definem os mecanismos da pesquisa e a recuperação de 
informações online. Na atividade 2 - consulta em bases de dados - o pesquisador define a 
estratégia de busca e a executa nas bases previamente selecionadas. A atividade 3 está 
relacionada à organização das bibliografias. A atividade 4 - padronizar a seleção dos 
artigos - refere-se à criação de filtros de seleção. Nesta atividade ocorre a leitura dos 
títulos, resumos (abstract) e palavras-chaves de cada artigo com vistas a efetuar a 
escolha daqueles que estejam alinhados com o tema da busca. Outros filtros podem ser 
aplicados desde que alinhados à estratégia pré-estabelecida. Por fim, na atividade 5 é 
realizada a composição do portfólio de artigos. Esta atividade envolve a leitura de todos 
os artigos na íntegra, permitindo mais uma filtragem para excluir as publicações que não 
demonstraram aderência ao tema objeto de estudo (FERENHOF; FERNANDES, 2016). 

Já na segunda fase, atividade 6 - consolidação dos dados - será realizada a 
combinação de alguns dados, como por exemplo, os artigos, journals e autores mais 
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citados, ano em que houve mais publicações sobre o tema de pesquisa, dentre outros. É 
nesta fase que o pesquisador se habilita à interpretação dos dados e tem a possibilidade 
de levantar as lacunas de conhecimento existentes, bem como obter os dados 
bibliométricos. Indica-se o uso de uma matriz de análise e síntese, denominada matriz do 
conhecimento. (FERENHOF; FERNANDES, 2016).  

Na terceira fase, atividade 7 – síntese – as conclusões sobre o tema são 
construídas e, então, condensadas em relatórios. A síntese dos dados permite a geração 
de novos conhecimentos, pautados nos resultados apresentados pelas pesquisas 
anteriores (FERENHOF; FERNANDES, 2016).  

Na quarta e última fase, a atividade 8 – escrita científica - deve-se levar em 
consideração além do objetivo da pesquisa o destinatário, ou seja, onde será publicado o 
trabalho resultante. O pesquisador deve investigar o journal ou evento ao qual irá 
submeter; verificar se está alinhado ao objetivo do estudo; atender as normas de 
submissão; verificar o estilo de linguagem, voz passiva ou ativa; preparar todos os 
documentos para a submissão de acordo com as normas; criar a carta de apresentação 
do artigo ao editor e remover qualquer menção de autoria dos artigos para garantir a 
revisão às cegas. Por fim, garantir que o documento resultante esteja adequado com as 
normas gramaticais da língua em que o documento foi redigido (FERENHOF; 
FERNANDES, 2016). 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

Para alcançar o objetivo proposto nesta pesquisa inicialmente elaborou-se o 
Protocolo de Pesquisa, de acordo com o contido na fase 1 do método SSF. Assim, quanto 
à atividade 1 dessa primeira fase, a estratégia de busca, primeiramente foram definidas 
as base de dados para a pesquisa, Dimensions, Scielo, Web of Science e Scopus, bem 
como os termos utilizados para a busca, isto é, “capital intelectual”, “conhecimento 
organizacional” e “modelos de avaliação”. Ademais, estabeleceu-se como recorte 
temporal o período de 2014 a 2018. 

A atividade 2, consulta em bases de dados, foi realizada em julho de 2019. Para 
tanto, a base de dados utilizada foi a Dimensions, sendo que foram buscadas as palavras-
chave no título e resumo dos artigos; na Scielo a busca ocorreu em todos os índices e em 
apenas artigos completos; na Web of Science a busca foi em tópico, que inclui pesquisa 
no título, resumo e palavras-chave; por fim, na Scopus a busca foi no título, resumo e 
palavras-chave. A quantidade de artigos encontrada, bem como as palavras-chave 
empregadas, estão relacionadas no Quadro 1, categorizada por base. 

 
Quadro 1: Resultados encontrados por base de dados. 

Palavras-chave Dimensions Scielo Web of 
Science 

Scopus 

“Intellectual Capital” 1848 102 1.500 1197 

“Intellectual Capital” AND “Organizational 
knowledge” 

16 9 43 18 

“Intellectual Capital” AND “Evaluation 
model” 

0 3 9 4 

“Intelectual Capital” AND “Evaluation 
models” AND “Organizational knowledge” 

0 0 2 0 

Total 1864 114 1.554 1.219 

Fonte: As autoras (2019). 

 
Na sequência foi efetuada a atividade 3, organização das bibliografias, sendo 

que os resultados da busca foram transferidos para uma planilha do Microsoft Excel com 
vistas a permitir uma melhor visualização. Em relação à atividade 4, padronização da 
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seleção dos artigos, foram estabelecidos os filtros de seleção dos artigos, ou seja, a 
leitura dos títulos, resumos (abstract) e palavras-chaves de cada artigo com vistas à 
efetuar a escolha daqueles que estejam alinhados com o tema desta pesquisa.  

Assim, os próximos passos da pesquisa consistem na exclusão dos artigos 
duplicados e leitura do título e resumo, recusando-se aqueles que não abordam sobre o 
tema Capital Intelectual. Posteriormente, será efetuada a leitura da introdução e 
conclusão dos artigos para selecionar aqueles que passarão por uma leitura completa. 
Por fim, serão então selecionadas as publicações que servirão para a execução desta 
pesquisa, com vistas a identificar as definições sobre Capital Intelectual, suas dimensões 
de análise e modelos de avaliação. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como resultados parciais desta pesquisa tem-se a elaboração do Protocolo de 
Pesquisa, relativo à Fase 1 do Método SSF. Por sua vez, as buscas nas bases de dados 
revelaram a existência de milhares de artigos que empregam o termo Capital Intelectual, 
contudo, ao associá-lo às palavras conhecimento organizacional e modelos de avaliação, 
os resultados são reduzidos significativamente, algo já esperado, pois se trata de um 
tema recente e em ascensão.  

Por meio da leitura completa dos artigos a serem selecionados, espera-se compor 
o portfólio de artigos que propiciarão conhecer as diversas definições, dimensões e 
modelos de avaliação de Capital Intelectual, pois se trata de um importante bem intangível 
para o desenvolvimento das organizações na atualidade que permitem gerar vantagem 
competitiva de mercado. 
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