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RESUMO 
 
Ativos intangíveis, como o capital intelectual, são motrizes do desenvolvimento das organizações e seu 
gerenciamento propicia diferenciais que intensificam o valor dessas companhias em relação aos seus 
concorrentes. Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo analisar as práticas adotadas para o 
gerenciamento do capital intelectual em empresas de base tecnológica, as quais são fundamentadas em 
atividades intensivas em conhecimento. Adota-se como abordagem a pesquisa qualitativa, exploratória e 
descritiva, caracterizando-se como estudo de caso. A coleta de dados será efetuada por meio de 
entrevistas, realizadas com o auxílio de um roteiro semiestruturado, em empresas de base tecnológica da 
cidade de Maringá, Estado do Paraná. Espera-se, com a execução desta pesquisa, analisar as práticas 
empregadas pelas empresas para gerenciar o capital humano, relacional e estrutural. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Na atualidade, o que determina a posição competitiva das empresas não é o capital 
físico ou financeiro, mas sim o Capital Intelectual (KLEIN, 1998). O Capital Intelectual é 
um bem intangível existente em todas as organizações, e se bem gerido, pode se tornar 
um fator crucial para seu desenvolvimento. Stewart (1998, p. 13) explica que o Capital 
Intelectual constitui “a matéria intelectual – conhecimento, informação, propriedade 
intelectual, experiência, que pode ser utilizada para gerar riqueza”.  

O Capital Intelectual é composto por três dimensões: Capital Humano, Capital 
Estrutural e Capital Relacional. O Capital Humano pode ser compreendido como as 
habilidades, o conhecimento, o know-how das pessoas envolvidas na empresa; o Capital 
Estrutural se refere à estrutura interna das organizações; e o Capital Relacional inclui 
todos os recursos envolvidos nas relações entre a empresa e seus stakeholders 
(BRANDT; DRAGHETTI; TENORIO, 2018). 

Vivemos em um mundo globalizado em que a cada dia surgem novas mudanças 
que afetam diretamente as empresas e desse modo, elas precisam sempre estar atentas 
para não ficarem estagnadas e perder sua posição de mercado. Segundo Stewart (1998), 
essas mudanças são resultado de diversos acontecimentos mundiais que evoluíram com 
a globalização da economia que, por um lado, abriu novos mercados, mas, por outro, 
gerou uma grande quantidade de concorrentes.  

Empresas que atuam no segmento de tecnologia são as mais afetadas com essas 
alterações. As empresas de base tecnológicas (EBTs) são empresas com elevada 
tecnologia e têm foco em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de produtos e processos 
inovadores. As EBTs são criadas com a finalidade de desenvolver produtos, serviços ou 
processos produtivos com conteúdo tecnológico novo, ou com aprimoramento significativo 
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de tecnologia, oriundos de pesquisa científica ou aplicação de técnicas complexas 
(PINHEIRO; PINHEIRO, 2002). 

Desse modo, o Capital Intelectual, nessas empresas, está atrelado diretamente ao 
desenvolvimento de tecnologias, produtos e processos, pois é a base de todo o 
conhecimento da organização, é a partir dele que é extraído o conjunto de 
conhecimentos, habilidades e experiências, ou seja, todas as informações necessárias 
para mover a organização e garantir que sobreviva no mercado. Quando bem gerido, o 
Capital Intelectual, além de manter a empresa competitiva, a torna mais flexível perante a 
estabilidade do mercado. Seu gerenciamento correto propõe o conhecimento certo, na 
hora e no local certo, trazendo assim uma maior eficiência nos processos da organização, 
uma vez que sua comunicação interna também é melhorada (PINHEIRO; PINHEIRO, 
2002).  

Sendo assim, o objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar as práticas 
adotadas para o gerenciamento do Capital Intelectual em empresas de base tecnológica. 
 
2 METODOLOGIA 
 

Essa pesquisa configura-se como qualitativa, exploratória e estudo de caso. A 
pesquisa qualitativa é aquela que, segundo Vieira e Zouain (2005), atribui importância 
fundamental aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos discursos e aos 
significados transmitidos por eles. Nesse sentido, esse tipo de pesquisa preza pela 
descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que o envolvem. Já a pesquisa 
exploratória, de acordo com Gil (1999), tem como objetivo principal desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais 
precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.  

O método a ser empregado nesta pesquisa é o estudo de caso, que para Yin 
(2001, p.32) é uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de um 
contexto da vida real, sendo que os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 
claramente definidos. O estudo de caso colabora para responder questionamentos de 
como e o porquê de determinada questão, e também é visto como uma maneira de olhar 
para a realidade de nossa sociedade.  

Assim, para compreender e interpretar como ocorre o gerenciamento do Capital 
Intelectual em EBTs, a coleta de dados será realizada por meio de entrevistas, realizadas 
com os gestores de EBTs maringaenses. Para tanto, pretende-se empregar um roteiro 
semiestruturado, com questões semiabertas. Os dados obtidos serão transcritos e 
analisados à luz do referencial teórico. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Capital Intelectual é considerado um tema recente e ainda pouco explorado, 
conforme observam Antunes e Martins (2007) com base nos estudos de Stewart (1998), 
Roos et al. (1997) e Antunes (2007), e é definido por Edvinsson e Malone (1998) como 
um conjunto de benefícios intangíveis que agregam valor às empresas. Na visão de 
Rezende (2002), é o conhecimento existente em uma organização que pode ser usado 
para criar uma vantagem diferenciada.  

O Capital Intelectual, de modo geral, é composto pelo Capital Humano, Capital 
Estrutural e Capital Relacional. O Capital Humano está relacionado ao ambiente interno 
da organização, sendo composto pelos conhecimentos, habilidades e atitudes dos 
indivíduos que trabalham na empresa, ou seja, está ligado diretamente às experiências e 
know-how de cada colaborador. Trata-se da dimensão do Capital Intelectual que se refere 
às pessoas como o principal fator de riqueza nas organizações, ou seja, é o capital que 
visa uma maior capacidade de mudança, inovação aprendizagem e sobrevivência das 
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organizações a longo prazo, face à evolução dos mercados. O Capital Humano influencia 
diretamente nos resultados da empresa, pois é através desse capital que se desenvolvem 
inovação e novas estratégias, sendo de responsabilidade da área de Recursos Humanos 
atrair e reter grandes potenciais e talentos para a empresa (PACHECO, 2005).  

O Capital Estrutural é a estrutura de uma organização, consiste em seu ambiente 
interno, sendo sua infraestrutura, tecnologia da informação, planejamentos, políticas e até 
mesmo sua cultura (PACHECO, 2005). Sendo assim, pode-se dizer que o Capital 
Estrutural é a espinha dorsal da organização, é através dele que a organização irá 
funcionar de maneira efetiva e eficaz, auxiliando o capital humano a se desenvolver 
continuamente. Para Schdmidt e Santos (2002), o Capital Estrutural é a transformação do 
conhecimento, do compartilhamento, da criatividade e da experiência, o qual deve ser 
estruturado com o auxílio de tecnologia da informação e das telecomunicações, banco de 
dados e de descrição de processos, a fim de reter na empresa o conhecimento humano. 
Assim, para esses autores, o Capital Estrutural são informações encontradas dentro da 
empresa e codificadas por meio de base de dados, patentes, sistemas, rotinas, estrutura 
física e tecnológica da organização. 

Por fim, o Capital Relacional, de acordo com Stewart (1998), é o capital de 
relacionamento entre empresa e clientes, é o relacionamento contínuo entre as pessoas e 
organizações que prestam serviços e vendem seus produtos. Esse autor afirma que o 
capital relacional, também conhecido como capital de clientes, diz respeito ao valor dos 
relacionamentos externos de uma organização. São os clientes que tornam possível a 
existência da organização, adquirindo seus produtos e/ou serviços, por isso a sua 
lealdade e a sua satisfação são importantes. Esta forma de capital também pode ser 
mensurada e capitalizada como recursos da organização, pois criam valor através de 
fidelidade, qualidade e velocidade na produção de produtos e serviços. 

As dimensões do Capital Intelectual não podem ser trabalhadas separadamente, 
pois precisam atuar de forma integrada para gerar valor à organização. Não adianta a 
empresa ter grandes talentos e não ter uma estrutura sólida para auxiliar na capacitação e 
retenção dos mesmos. Uma organização lida com muitos ativos intangíveis além dos 
ativos tangíveis, e sabê-los gerir de forma eficaz pode se tornar uma grande vantagem 
competitiva no mercado (PACHECO, 2005). 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa está na fase inicial de execução e espera-se, com seu 
desenvolvimento, identificar como ocorre o gerenciamento do Capital Intelectual em EBTs 
da cidade de Maringá, bem como quais são as práticas empregadas para gerenciar cada 
tipo de Capital, ou seja, o Capital Humano, Relacional e Estrutural. 
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