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Devido a um grande avanço das tecnologias, por causa do processo acelerado da 

globalização as organizações vêm se tornando cada vez mais frágeis, sob o ponto de 

vista da produtividade, competitividade, criatividade, inovação e aprendizagem. Esse 

período de mudanças não só no cenário econômico brasileiro, como mundial vem 

sendo apontado como um período de transição de uma Sociedade Industrial para uma 

Sociedade do Conhecimento. Fazendo assim com que as organizações passassem a 

enxergar que temos um novo fator de produção a ser gerenciado, o Capital Intelectual. 

Chiavenato (2004) afirmou que o Capital intelectual é a soma de tudo o que você sabe. 

O maior patrimônio de uma empresa são os conhecimentos, experiências que as 

pessoas têm e agregam na organização que exercem suas funções. Todo o que o 

conhecimento ser humano insere na organização deve ser visto como um valor 

significativo que está sendo adicionado a sua empresa, como uma vantagem 

competitiva de cada uma, pois cada empresa tem a sua, agregando valor na mesma. 

Entendendo que a mensuração do capital intelectual para as organizações é um 

processo dificultoso, muitas não conseguem realizar. Este bem intangível é um 

diferencial de mercado e se torna uma oportunidade em tempos de crise. Há um tempo, 

o patrimônio de uma organização era realizado através de bens tangíveis, e com essa 

mudança de realizar através daquilo que não se podem ver, as organizações devem 

estar preparadas para esta mudança. Mas muitas pararam no tempo e não 

conseguiram acompanhar o avanço da tecnologia. Desta forma, a questão central deste 
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trabalho é: Como mensurar o capital intelectual de uma organização? Este trabalho tem 

como objetivo central entender a forma de mensuração do capital intelectual dentro do 

ambiente de marketing. O marketing está totalmente ligado à área estratégica, e com 

isso inclui o capital intelectual como uma forma estratégica de tomada de decisões e um 

diferencial dentro desta área. A principal ideia de mensuração do capital intelectual é 

conseguir compreender segundo, Kaplan e Norton (1997), que o que não pode ser 

medido, não pode ser gerenciado, mostrando a relevância de se identificar e mensurar 

os ativos intangíveis. Se não for avaliado, mensurado, através de indicadores um 

elemento, não será possível a identificação adequada de sua presença e nem será 

possível controlar sua evolução. (GRACIOLI; CLARISSA, E SERGIO; PAULO, 2004). O 

desenvolvimento deste trabalho foi dividido em duas fases: Fase 1: Levantamento 

bibliográfico e pesquisa exploratória a partir da base de conhecimento do Google 

Acadêmico; Fase 2: Será aplicada uma pesquisa de opinião visando a validação dos 

conceitos apresentados e evidenciação dos possíveis ganhos obtidos. Como resultado 

esperados tem se que com esta pesquisa espera-se identificar formas de mensuração 

do capital intelectual a partir das iniciativas de marketing. Busca se ainda a 

evidenciação dos conhecimentos gerados a partir das iniciativas de marketing. Notou se 

com o parcial desenvolvimento deste trabalho as formas de mensuração do capital 

intelectual nas organizações, bem como, os ganhos relacionados a tal medição junto a 

organização. Entende se que a partir dessas ferramentas, mesmo que supostamente, 

pode se construir um novo olhar para as atividades de Marketing. 
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