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 “Que o reino do imperador prevaleça por mil, dez mil gerações e para a 

eternidade, da mesma forma que pequenos pedregulhos se transformem em grandes 

rochas e sejam finalmente cobertas pelo musgo” (Hino Nacional do Japão).  

Este poema de autor desconhecido foi escrito há mais de mil anos. Resumia 

o desejo dos anciãos japoneses por uma nação forte e perene como grandes rochas geradas 

pela junção gradativa de pedregulhos e que depois cobertas pelo musgo, levariam muito 

tempo para se formar. (antigamente acreditava-se que as rochas eram formadas desta 

maneira) 

O mesmo pode ser dito para as capacidades organizacionais. Estas são criadas 

a partir de rotinas que evoluem, se renovam e se transformam sistematicamente pela ação 

de seus gestores. Isto demanda tempo e esforço. Contudo conferem competências e 

recursos heterogêneos e consequentemente vantagem competitiva aos seus possuidores. 

 

  



 
 

 
 

RESUMO 

 

O processo das transformações e evoluções organizacionais é o fenômeno a ser estudado. 

As organizações evoluem e forjam suas estratégias de crescimento, dominância de 

mercado e rentabilidade sobre um portifólio de recursos e competências para obter 

sistematicamente uma vantagem competitiva. Este processo é operacionalizado por 

capacidades organizacionais que podem ser adquiridas, desenvolvidas, combinadas ou 

descontinuadas através de melhorias incrementais, redesenho e inovações em seus 

processos, produtos e serviços. A teoria de capacidades organizacionais se destaca pela 

explicação da heterogeneidade de desempenho entre as organizações, especialmente em 

ambientes de constantes transformações. Este estudo é composto de três artigos que têm 

o objetivo de analisar e explicar os mecanismos e o processo de transformação das 

organizações sob a lente da teoria de capacidades organizacionais. O primeiro artigo, 

explica de que forma as capacidades operacionais são configuradas pelas capacidades 

dinâmicas. Explora os seus impactos e propagação pela organização observando fatores 

inibidores e aceleradores no nível da rotina, funcional e interfuncional. Contribui em 

entender os mecanismos e esforços de configuração de um portifólio de capacidades e 

incentiva o diálogo entre as teorias de capacidades e de rotinas organizacionais. 

Instrumentaliza o gestor ampliando a sua visão para configurações de sua base de recursos 

em diversas situações de negócio como projetos de aquisições, fusões, alianças ou de 

mudanças tecnológicas. O segundo artigo, demonstra, através de um levantamento de 

enfoque longitudinal, o processo de evolução de capacidades organizacionais de uma 

empresa que atua no varejo de comércio eletrônico. Identifica os elementos da teoria de 

capacidades que influenciam na evolução e impactos na operação. Aumenta o diálogo 

entre as capacidades dinâmicas e as capacidades dinâmicas gerenciais e estabelece uma 

sustentação teórica para os modelos de negócios. Mostra a importância das capacidades 

dinâmicas para a prática em identificar e antecipar oportunidades, conduzindo a dinâmica 

da inovação e da transformação. Proporciona um instrumento que oriente as organizações 

nas escolhas e operacionalização de suas estratégias fundamentada na orquestração de 

rotinas e capacidades de que dispõem e que deverá possuir para obter vantagem 

competitiva. O terceiro artigo, identifica os elementos de gestão de startups. Estuda a 

interação entre  capacidades dinâmicas, dinâmicas gerenciais e o ecossistema. Contribuiu 

em aproximar os estudos de empreendedorismo com estas correntes teóricas. Gerou um 

conjunto de conhecimentos  que auxilia os atores dos ecossitemas em otimizar o seu 



 
 

 
 

relacionamento com as startups, além de um instrumento que auxilie os gestores em 

desenvolver e utilizar da melhor forma as suas capacidades dinâmicas e gerenciais.  

Palavras-chave: Capacidades organizacionais, rotinas, capacidades operacionais, 

capacidades dinâmicas, capacidades dinâmicas gerenciais, empreendedorismo, startups, 

ecossitemas 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

The organizational process of transformations and evolutions is the phenomenon to be 

studied. Organizations evolve and forge their strategies for growth, market dominance 

and profitability over a portfolio of resources and competencies to systematically gain 

competitive advantage. This process is operationalized by organizational capabilities that 

can be acquired, developed, combined or discontinued through incremental 

improvements, redesign and innovations in its processes, products and services. The 

theory of organizational capabilities stands out by explaining the performance 

heterogeneity among organizations, especially in dynamic environments. This study 

consists of three articles that aim to analyze and explain the mechanisms and process of 

transforming organizations under the lens of organizational capability theory. The first 

article explains how operational capabilities are configured by dynamic capabilities. It 

explores its impacts and propagation by observing inhibitory and accelerators factors at 

the routine, functional and interfunctional level. It contributes to understand the 

mechanisms and efforts of setting up a portfolio of capabilities and encourages the 

dialogue between both theories of organizational capabilities and routines. It 

instrumentalizes the managers by expanding their vision for resource base configurations 

in various business situations such as acquisitions, mergers, alliances or technological 

changes. The second article demonstrates, through a longitudinal approach, the 

organizational capabilities evolving process of a e-commerce retail company. It identifies 

capabilities theory elements that influence the operations evolution.  It enhances the 

dialogue between dynamic and managerial capabilities and establishes a theoretical 

support for business models. It presents the importance of dynamic capabilities to practice 

in identifying and anticipating opportunities, leading to the dynamics of innovation and 

transformation. It provides an instrument that guides organizations in their choices and 

strategies based on which routines and capabilities they have and should possess to gain 

competitive advantage. The third article identifies startup companies management 

elements. It studies the interaction between dynamic, managerial capabilities and 

ecosystems. It improves the dialogue between entrepreneurship studies with these 

theoretical lenses and generates a knowledge set that helps the ecosystems actors to 

optimize their relationship with startups. It also generates an instrument that helps 

managers to develop and use their dynamic capabilities and managerial skills in the best 

way. 



 
 

 
 

Keywords: Organizational capabilities, routines, operational capabilities, dynamic 

capabilities, dynamic managerial capabilities, entrepreneurship, startup, ecosystems. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação 

O tema da pesquisa diz respeito a empresas. As que objetivam proporcionar um 

retorno financeiro sustentável aos seus acionistas, através da obtenção de vantagem competitiva 

independentemente do seu porte, localização geográfica ou segmento de atuação. Esta 

vantagem pode ser obtida por antecipação e pioneirismo, através de um rápido desenvolvimento 

e colocação de produtos e serviços (Rockart e Dutt, 2015). Também, conseguida pela posse de 

conhecimentos e recursos organizacionais diferenciados e únicos, estabelecendo barreiras à 

imitação (Hoopes e Madsen, 2008). Estes resultados não são obtidos em curto prazo. Exige-se 

tempo, investimentos, acúmulo de conhecimentos e esforço no aprendizado. Necessita-se 

adquirir recursos e alocá-los convenientemente para viabilizar operações e capturar valor, 

monitorando constantemente as oportunidades e os riscos do negócio (Teece, 2007). Este é um 

processo sistemático que combina transformações e evoluções de competências e ativos para 

alcançar seus objetivos organizacionais (Helfat et al., 2007). 

 Neste contexto, a proposta da pesquisa não é estabelecer as causas da origem das 

empresas, ou justificar a sua existência.  O foco é entender os mecanismos que levam as 

empresas a desenvolverem seus recursos e competências (Lavie, 2006), num processo 

transformativo e evolucionário (Helfat e Peteraf, 2003) para ganho de vantagem competitiva 

(Helfat et al., 2007). A explicação passa pela análise e evidenciação de como as organizações 

podem ser heterogêneas em desempenho, através da aquisição, desenvolvimento e manutenção 

de recursos e competências distintas e idiossincráticas (Dosi, Nelson e Winter, 2002) ao longo 

do tempo. 

Porter (1986), trouxe através da teoria de organização industrial, a ideia que o 

segmento e contexto eram fatores determinantes do sucesso. Estudos posteriores mostraram que 

somente fatores exógenos não eram suficientes para explicar a vantagem competitiva e era 

necessário considerar elementos endógenos como recursos internos de valor. Estes são difíceis 

de obter, construir, transacionar, imitar ou substituir pois são únicos (Barney, 1991; Peteraf, 

1993). São adquiridos no mercado externo de fatores (Barney, 1986) ou construídos ao longo 

do tempo pelo acúmulo de experiência e conhecimentos organizacionais (Dierickz e Cool, 

1986). Não basta possuí-los, é preciso protegê-los (Wernerfelt, 1984), pois a sua posse confere 

o pioneirismo e posição de dominância, possibilitando a sua utilização e a captura de valor antes 
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de seus competidores. Prahalad e Hamel (1996), complementaram este argumento com o 

conceito de competências internas  organizacionais como formas de diferenciação e sustentação 

de sua competitividade. A posse de recursos de valor idiossincráticos permitia explicar a 

heterogeneidade de desempenho em relação à concorrência. Este conceito evoluiu, culminando 

com o desenvolvimento da teoria baseada em recursos.  

Posteriormente, surgiram críticas sobre a sua eficácia (Priem e Butler, 2001), pois 

recursos por serem estáticos, poderiam perder valor ao longo do tempo (Miller e Shamsie, 

1996). Precisariam ser constantemente criados ou renovados, caso contrário, mudanças 

ocasionadas por demandas de clientes e mercados (Priem, 2007; Bowman e Ambrosini, 2010), 

por novas tecnologias (Anderson e Tushman, 1990; Lavie, 2006; Christensen, Raynor e 

McDonald, 2015), por eventos significativos (Helfat e Peteraf, 2003) como aquisições, fusões 

ou alianças (Helfat et al., 2007), por novos modelo de negócios (Jacobides e Winter, 2012) não 

poderiam ser explicados adequadamente. O modelo estático, abriu espaço para o 

desenvolvimento da teoria de capacidades estruturada principalmente por Winter (2000; 2003), 

Dosi, Nelson e Winter (2002), Helfat et al., (2007), Hoopes e Madsen (2008), e Leiblein (2011), 

direcionando a importância da alocação e renovação de recursos, operacionalizados por 

capacidades organizacionais (Biesenthal, Gudergan, Ambrosini, 2019). 

Capacidades organizacionais são um conjunto de rotinas e ações gerencias (Teece, 

2007). São desenvolvidas ou adquiridas para endereçar, alocar e orquestrar os recursos da 

empresa representados por ativos tangíveis e intangíveis como instalações, pessoas, 

conhecimento e marca (Barney, 1991).  Neste caso, as capacidades organizacionais também 

serão consideradas como um tipo de recurso. Subdividem-se em capacidades dinâmicas e 

operacionais (Winter, 2000, 2003; Teece, 2014). As primeiras trazem elementos de inovação e 

constante adaptação aos processos de negócio, garantindo a renovação sistemática da base de 

recursos da organização (Helfat et al., 2007). As capacidades operacionais garantem a execução 

do dia a dia e entregas no curto prazo de produtos e serviços através de rotinas administrativas 

e de controle (Winter, 2000; Teece, 2014). As capacidades dinâmicas atuam indiretamente 

sobre o desempenho de empresas através da ação sobre as capacidades operacionais. 

O conceito inicial sobre capacidades dinâmicas foi apresentado por Teece, Pisano 

e Shuen (1997) e evoluiu com as fundamentações de Winter (2003), Hoopes e Madsen (2006) 

e depois Helfat et al., (2007). Capacidades dinâmicas são competências de alto nível que 

qualificam a empresa com a habilidade de construir, integrar e transformar sistematicamente 

recursos e competências para atender a modificações de ambiente externo (Teece, Pisano e 
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Shuen, 1997; Teece, 2007; Helfat et al., 2007). Fazem parte as rotinas que identificam e avaliam 

oportunidades, as que mobilizam os recursos para endereçá-los, capturando valor para a 

empresa e mantendo esta renovação constante (Teece, 2007). Determinam a velocidade e o grau 

de alinhamento entre as oportunidades e as necessidades do ambiente (Teece, 2014). Moldam 

o ecossistema em que se encontram, determinam alianças, desenvolvem modelos de negócios 

viáveis e novos produtos e processos (Teece, 2013). 

Estudos anteriores procuraram relacionar a teoria de capacidades dinâmicas a 

negócios empreendedores (Arthurs e Busenitz, 2006; Ma, Zhou e Fan, 2015) vinculando-a a 

um perfil de empreendedorismo e liderança (Teece, 2012). Posteriormente, Adner e Helfat 

(2003), introduziram o conceito de capacidades dinâmicas gerenciais, demostrando que os 

determinantes de sucesso não se limitavam às influências do segmento ou da empresa. A 

qualidade das decisões gerenciais também conferia heterogeneidade no desempenho da 

organização. 

Transformações são resultados de ações e decisões gerenciais ad hoc (Winter, 2003; 

Teece, 2014) ou pela ação de capacidades dinâmicas (Winter, 2003, Teece, 2012). Utilizando-

se destas, as empresas alteram continuamente o seu portifólio de ativos e capacidades 

operacionais (Sirmon, Hitt e Ireland, 2006; Helfat et al., 2007; Sirmon et al., 2011). Isto leva a 

uma melhor integração da operação (Zollo e Singh, 2004) e consequentemente a um 

desempenho superior (Hoopes e Madsen, 2008).  

Rockart e Dutt (2015), mostraram que a velocidade de mudanças e a obtenção 

antecipada de um nível elevado de desempenho das capacidades organizacionais é determinante 

para a obtenção de vantagem competitiva. Os primeiros a mudar obterão vantagem e ao final 

competirão numa situação mais estável em busca do potencial máximo para as capacidades 

selecionadas. Posteriormente mostrou-se que as organizações necessitam desenvolver não 

algumas, mas portifólios de recursos e de capacidades (Lavie, 2006; Laamanen e Wallin, 2009) 

devidamente orquestradas (Sirmon et al., 2011) e atuando de forma integrada (Helfat et al., 

2007).  

1.2 Operacionalização 

O objetivo foi identificar, analisar e entender o processo e mecanismos empregados 

na transformação das empresas pela formação e evolução de seu portifólio capacidades e 

recursos. Utilizando-se das lentes da teoria de capacidades organizacionais, foram 
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desenvolvidos três artigos independentes e complementares no sentido de entender este 

processo. 

Figura 1.1  – Esquema geral dos três artigos 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O primeiro artigo, “Mecanismos de transformações organizacionais: O fenômeno 

da configuração de capacidades operacionais pela ação de capacidades dinâmicas”, é teórico. 

Explica de que forma as capacidades de ordem zero, substantivas ou operacionais são 

configuradas pelas capacidades dinâmicas ou de primeira ordem. Além disso, explora os seus 

impactos pela organização observando fatores inibidores e aceleradores no nível da rotina, 

funcional e interfuncional.  

O segundo artigo, “A evolução das rotinas e capacidades organizacionais: Um 

estudo de caso longitudinal em uma empresa de varejo de comércio eletrônico”, é empírico, de 

natureza qualitativa e com enfoque longitudinal. Demonstra, através de um levantamento 

retrospectivo, o processo de evolução de capacidades operacionais, dinâmicas e dinâmicas 

gerenciais.  

O terceiro artigo, “Sem recursos, mas com muita garra: Explicando o 

desenvolvimento das startups utilizando a lente teórica de capacidades dinâmicas” é empírico, 

de natureza qualitativa e com recorte cross sectional. Identifica os elementos que interferem na 
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gestão de startups pela interação de capacidades dinâmicas e dinâmicas gerenciais e como estas 

últimas são impactadas pelo ecossistema. 

Figura 1.2 – Esquema geral artigo 01 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

No primeiro artigo, a análise foi feita sob duas perspectivas. Primeiramente o 

processo de configuração de capacidades foi analisado no nível micro, estudando a atuação das 

rotinas organizacionais e a inter-relação de seus elementos constituintes.  A segunda perspectiva 

foi estudar no nível macro, observando como este fenômeno se propaga pela organização nos 

níveis funcional e interfuncional. O estudo procurou explicar de que forma fatores como a 

natureza da capacidade dinâmica que pode ser incremental ou disruptiva e a existência de metas 

determinam o escopo e a complexidade das modificações. Adicionalmente, mostrou como 

inibidores e aceleradores, atuando como moderadores podem impactar o esforço de 

configuração. Já a propagação de configuração na organização ocorre em extensão e 

profundidade e que dependem da quantidade, diversificação e distribuição de rotinas, 

participantes e áreas envolvidas. O esforço pode impactar a duração, a velocidade da 

propagação, custo e qualidade associados. 

As contribuições para a teoria foram entender os mecanismos e esforços de 

configuração das capacidades operacionais a partir das capacidades dinâmicas, através do 

estudo da interação entre as suas respectivas rotinas. Depois, analisar o processo de sua 

disseminação pela organização nos níveis funcional e interfuncional. Estes achados 

complementaram estudos anteriores relacionados ao processo de evolução e transformação de 



27 

 
 

empresas sob ação de capacidades. Aproximaram as teorias de capacidades e de rotinas 

organizacionais. Também se analisou a configuração em função da natureza incremental e 

disruptiva da capacidade dinâmica e do papel dos aceleradores e inibidores na eficácia, 

eficiência do processo. Já as contribuições para a prática foram instrumentalizar o gestor 

ampliando a sua visão para configurações de sua base de recursos em diversas situações de 

negócio como a integração e otimização de operações em projetos de aquisições, fusões, 

alianças ou de mudanças tecnológicas. Pode orientar os gestores como balancear os esforços 

para atender as dimensões de duração, qualidade e custos.  

O segundo artigo utiliza o método de caso único com enfoque longitudinal para 

estudar o processo evolutivo de recursos e capacidades de uma empresa do segmento de varejo 

de comércio eletrônico. Usando uma abordagem retrospectiva, identificou na sua trajetória 

eventos significativos como a criação, aquisição, desenvolvimento,  complementariedade e 

descarte de recursos, rotinas e capacidades organizacionais. 

Figura 1.3 - Esquema geral artigo 02 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Utilizando-se das lentes teóricas de capacidades organizacionais, o estudo 

identifica, conceitua e analisa os elementos como decisões, atividades e eventos que originaram 

e modificaram as capacidades e rotinas e consequentemente as operações da organização. 

Confirma-se a existência dos clusters de capacidades dinâmicas (Teece, 2007), responsáveis 

pela identificação de oportunidades, criação e modificação de rotinas, capacidades operacionais 
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e modelos de negócios e pela transformação contínua da organização. Adicionalmente, verifica-

se que as capacidades dinâmicas também se modificam com o tempo demostrando a ação de 

capacidades dinâmicas gerenciais. Rotinas e capacidades operacionais são forjadas por modelos 

de negócio que por sua vez são criados, modificados e combinados pela ação de capacidades 

dinâmicas. 

Como contribuições, o estudo estende a aplicabilidade da teoria de capacidades  

enriquecendo o conhecimento sobre a sua formação e desenvolvimento. Identifica elementos 

de orquestração, evolução do ciclo de vida e impactos na operação de uma forma conjunta. 

Identifica o conceito de sobreposições (overlap) entre as capacidades encontradas nos 

diferentes estágios evolutivos e separados pelos eventos significativos. Aumenta o diálogo entre 

as capacidades dinâmicas e as capacidades dinâmicas gerenciais. Estabelece uma maior 

sustentação teórica para os frameworks de modelos de negócios relacionando-os com a 

literatura de capacidades organizacionais. Para a prática, mostra a importância das capacidades 

dinâmicas em identificar e antecipar oportunidades, conduzindo a dinâmica da inovação e da 

transformação. Orienta os gestores na identificação e planejamento de ações para lidar com 

fatores que impactam o desenvolvimento de capacidades e rotinas organizacionais após os 

eventos significativos. Proporciona um instrumento que oriente as organizações nas escolhas e 

operacionalização de suas estratégias fundamentada na orquestração de rotinas e capacidades 

de que dispõem e que deverá possuir para obter vantagem competitiva. Traz insights para os 

gestores sobre a relevância e implicações das capacidades dinâmicas e operacionais no processo 

de evolução e fortalecimento de seus modelos de negócios e operações. Mostra que modelos de 

negócio, considerados um instrumento de visualização e planejamento, facilitam a visualização 

da lógica do negócio e a evolução de capacidades.  

O terceiro artigo procurou entender quais são as características de gestão em 

empreendimentos do tipo startups. Utilizando as lentes teóricas da teoria de capacidades 

dinâmicas e capacidades dinâmicas gerenciais, o estudo foca na identificação e análise de gestão 

das startups utilizando-se do método de análise de conteúdo.  

Figura 1.4 - Esquema geral artigo 03 
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Fonte: Elaborado pelo Autor 

Startups, são empreendimentos com propostas inovadoras de produtos ou serviços. 

Atuam num ambiente de incerteza na aceitação da sua proposta, trazendo maiores riscos ao 

negócio (Blank e Dorf, 2014). O pioneirismo é um dos fatores essenciais para a sua 

sobrevivência pois precisam lançar seus produtos e ganhar escala rapidamente (Ries, 2012), 

reduzindo as chances do mercado e dos concorrentes diretos de copiá-los. Diferem das empresas 

já estabelecidas fundamentalmente por possuírem poucos ativos, recursos e capacidades 

organizacionais (Weiblein e Chesbrough, 2015; Wouters, Anderson e Kirchberger, 2018). 

Também diferem dos pequenos negócios tradicionais, pois estes já possuem um mercado e 

operações conhecidos.  

O objetivo foi identificar, elementos e relações que impactam na formação e no 

desenvolvimento da sua gestão, conectando a teoria de capacidades dinâmicas e a gestão 

empreendedora de startups em diferentes contextos e explicar a operacionalização de startups e 

seu relacionamento com ecossistemas. O estudo mostrou que as características empreendedoras 

são invariantes com o contexto. Mostra-se que o suporte dos atores do ecossistema impacta 

diretamente nos elementos de capacidades dinâmicas gerenciais representados pela cognição 

gerencial, capital social e capital humano, cujas características repousam diretamente nos sócios 

empreendedores. Estes elementos gerenciais, por sua vez, impactam diretamente os clusters de 

capacidades dinâmicas (Teece, 2007), direcionando e convertendo as caracteristicas de 
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liderança dos sócios empreendedores na construção de competências e capacidades 

organizacionais que moldam a gestão e o desenvolvimento das startups. 

Foram identificados novos conceitos de primeira ordem como o conceito de suporte 

do ecossistema e de segunda ordem cujos elementos constituintes foram a diversidade e 

intensidade de suporte e a intensidade de relacionamento entre atores. Estes impactam e 

auxiliam na formação das capacidades dinâmicas gerenciais. Em relação ao capital humano, 

foram identificados conceitos de segunda ordem como o balanceamento de competências de 

sócios e a experiência relacionada com a proposta de valor. Em relação à cognição gerencial, a 

existência de um propósito, as capacidades de assimilar novos modelos mentais, de organização 

e de seguir um método de desenvolvimento de produtos. Um modelo de proposições 

corroborado pelas evidências, consolidou os elementos emergentes e suas relações que 

impactam no desenvolvimento das startups. Isto comprova, complementa e amplia a aplicação 

da teoria de capacidades organizacionais aproximando-a com estudos sobre 

empreendedorismo. Para a prática, o estudo contribuiu para gerar um conjunto de 

conhecimentos  que auxilia os atores dos ecossistemas em otimizar o seu relacionamento com 

as startups. Gera um instrumento que auxilie seus gestores em desenvolver e utilizar da melhor 

forma as suas capacidades dinâmicas e gerenciais. 

  



31 

 
 

2.0 ARTIGOS 

2.1 ARTIGO 01 – Mecanismos de transformações organizacionais: O fenômeno da 

configuração de capacidades operacionais pela ação de capacidades dinâmicas. 

Resumo: Este estudo teórico examina em profundidade o fenômeno da configuração de 

capacidades operacionais a partir de capacidades dinâmicas. A teoria de capacidades 

organizacionais se destaca pela explicação da heterogeneidade de desempenho entre as 

organizações onde capacidades operacionais sustentam o dia a dia das entregas e as capacidades 

dinâmicas alteram sistematicamente a base de recursos incluindo as capacidades operacionais. 

Contudo, ainda não está claro na literatura como este processo de interação e configuração 

transformativa ocorre na organização. A análise foi feita sob duas perspectivas. Primeiramente 

estudando o processo de configuração no nível micro, observando o papel das rotinas e da inter-

relação de seus elementos constituintes. Depois, no nível macro, analisando como este 

fenômeno se propaga pela organização nos níveis funcional e interfuncional. Demonstra-se que 

a natureza das capacidades dinâmicas e a existência de metas determinam o escopo, a 

complexidade e o impacto das modificações. Adicionalmente, mostra como inibidores e 

aceleradores impactam no esforço de configuração. Conclui-se com um framework de 

proposições que contribuiu com o avanço no conhecimento sobre a teoria de capacidades e com 

o seu diálogo com as rotinas organizacionais. Além disso, instrumentaliza o gestor com o 

objetivo de planejar, adquirir, desenvolver, implantar e integrar suas capacidades e rotinas 

otimizando desde melhorias incrementais até operações mais robustas como aquisições, fusões, 

alianças e inovações tecnológicas. 

Palavras-chave: Rotinas organizacionais; Capacidades organizacionais; Capacidades 

dinâmicas; Capacidades Operacionais; Inibidores e aceleradores. 

2.1.1 INTRODUÇÃO 

É fato que as empresas sofrem uma forte pressão do mercado por conta das 

condições dinâmicas impostas pelas demandas de seus clientes (Priem, 2007; Bowman e 

Ambrosini, 2010) ou pelo surgimento de novas tecnologias (Anderson e Tushman, 1990; Lavie, 

2006; Christensen, Raynor e McDonald, 2015). Esta situação pode gerar eventos que conduzem 

a transformações organizacionais (Helfat e Peteraf, 2003) como uma aquisição, fusão ou aliança 

(Helfat et al., 2007) ou uma configuração de seus modelos de negócios (Jacobides e Winter, 

2012). Consequentemente, alteram continuamente o seu portifólio de ativos e competências 

(Sirmon, Hitt e Ireland, 2007; Sirmon et al., 2011), para se adaptarem ao novo contexto (Teece, 

Pisano e Shuen, 1997; Eisenhardt e Martin, 2000; Helfat et al., 2007; Teece 2007).  

A configuração sistemática das operações e recursos (Sirmon, Hitt e Ireland, 2007; 

Teece, 2014) é essencial para a manutenção de vantagem competitiva. Recursos podem perder 

valor com o tempo pois dependem do contexto e da evolução do ambiente (Henderson e 

Cockburn, 1994; Miller e Shamsie, 1996). Esta transformação é conseguida por ações e 
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decisões gerenciais ad hoc (Winter, 2003; Teece, 2014) ou pela ação de outras capacidades 

organizacionais (Winter, 2003, Teece, 2014). Neste sentido, a aplicação de mecanismos de 

configuração e orquestração de recursos e capacidades (Sirmon, Hitt e Ireland, 2007; Sirmon et 

al., 2011) podem levar a uma melhor integração da operação (Zollo e Singh, 2004) e 

consequentemente a um desempenho superior em operações (Hoopes e Madsen, 2008).  

O fenômeno da configuração de recursos fundamenta-se na teoria de capacidades 

organizacionais (Dosi, Nelson e Winter, 2002), que traz novos elementos para explicar as 

origens da heterogeneidade de desempenho das organizações e consequente vantagem 

competitiva (Hoopes e Madsen, 2008; Leiblein, 2011).  Ela complementa a teoria da 

organização industrial (Porter, 1996), mostrando que não apenas o segmento e o contexto eram 

relevantes para o desempenho das empresas, mas também por fatores endógenos. 

Adicionalmente, complementa a teoria baseada em recursos (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991;  

Peteraf, 1993) cujos recursos de valor, raros e difíceis de copiar ou substituir eram considerados 

estáticos (Priem e Butler, 2001). 

Capacidades organizacionais subdividem-se em dinâmicas e operacionais (Winter, 

2000, 2003; Teece, 2014). As primeiras trazem elementos de inovação e constante adaptação 

aos processos de negócio, garantindo a renovação sistemática da base de recursos da 

organização (Helfat et al., 2007). Diferentemente, as capacidades operacionais garantem a 

execução do dia a dia e entregas no curto prazo de produtos e serviços da organização (Winter, 

2000; Teece, 2014). 

Sabe-se também que as capacidades dinâmicas reconfiguram as capacidades 

operacionais (Helfat et al., 2007; Teece, 2014; Biesenthal, Gudergan, Ambrosini, 2019) e que 

estas impactam diretamente no desempenho das empresas, moderadas por condições de 

dinamismo do ambiente (Drnevich e Kriaciunas, 2011). Bowman e Ambrosini (2003), 

mostraram como os recursos são reconfigurados pelas capacidades dinâmicas através de 

processos de transformação e recombinação de ativos, alavancando o seu escopo de atuação e 

aprendizado, nas quais ocorrem a repetição e a experimentação de capacidades operacionais 

para fazer melhor e mais rápido.  

Salvo alguns estudos como os de Wilhelm, Schlomer e Maurer (2015) e de 

Biesenthal, Gudergan e Ambrosini (2019), que estudaram o impacto de capacidades dinâmicas 

nas empresas, ainda existe a necessidade identificar e entender os mecanismos pelos quais as 

capacidades dinâmicas modificam as capacidades operacionais e como este fenômeno se 
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propaga pela organização. Neste sentido, Lavie (2006), distinguiu o objetivo das capacidades 

dinâmicas que abordam o que fazer em relação às configurações de capacidades que abordam 

como fazer. O estudo analisa o processo de configuração de capacidades operacionais pelas 

dinâmicas sob três perspectivas.  

A primeira observa rotinas analisando como seus elementos constituintes atuam e 

interagem neste processo. Entender os mecanismos de relacionamento entre os elementos 

internos das rotinas pode levar a um estreito entendimento de como as organizações aprendem 

e mudam (Feldman e Pentland, 2005). As rotinas organizacionais são os elementos 

fundamentais e constituintes das capacidades organizacionais (Dosi, Nelson e Winter, 2000; 

Winter, 2003). Estão distribuídas por toda a organização pois são executadas por múltiplos 

atores em tempo e locais distintos (Feldman e Pentland, 2005) e carregam o DNA e o 

conhecimento da organização (Narduzzo, Rocco, Warglien, 2000). Se as rotinas são os blocos 

de construção de capacidades (Dosi, Nelson e Winter, 2002 e Winter, 2003), ainda existe pouco 

diálogo entre as duas teorias em que a relação entre rotinas e capacidades não é estudada em 

profundidade. Uma vez que as rotinas constituem ambas as capacidades dinâmicas e 

operacionais, entende-se que o estudo das interações no nível de rotinas é essencial para 

entender o processo de configuração. Estudos sobre capacidades organizacionais sofrerem 

grandes avanços desde os trabalhos seminais de Winter (2000), Dosi, Nelson e Winter (2002), 

Helfat e Peteraf, (2003), Hoopes e Madsen (2006) e depois para as capacidades dinâmicas com 

Teece, Pisano e Shuen (1997), Eisenhardt e Martin (2000), Winter (2003), Helfat et al. (2007), 

Teece (2007), Wang e Ahmed (2007) e Wilden, Devinney e Downing (2016). Porém, os estudos 

ainda estão limitados na sua formação (Peng, Schroeder e Shah, 2008) ou na sua vinculação 

com o desempenho (Wu, Melnyk e Flynn, 2010; Wilhelm, Schlomer e Maurer (2015) e a visão 

macro ainda prevalece (Foss, 2011). Abre-se espaço para futuros estudos no nível do micro 

fundamento através do estudo do indivíduo, de suas interações e efeitos nas rotinas e 

capacidades (Abell, Felin e Foss, 2008; Foss, 2013; Greve, 2013). A visão com enfoque em 

microfundamentos disseca as rotinas e as interações entre seus elementos segundo a teoria de 

rotinas organizacionais (Feldman e Pentland, 2003), permitindo estudar a origem das mudanças 

organizacionais. Estudos que mostram um direcionamento neste assunto foram feitos por Di 

Stefano, Peteraf e Verona (2014) que estudaram as capacidades dinâmicas como regras e rotinas 

que interagem e Grodal, Nelson e Siino (2015), na formação de rotinas num processo de 

engajamento contínuo no desenvolvimento de atividades inovativas. Porém, ainda não se têm 



34 

 
 

abordado claramente como as rotinas de capacidades organizacionais são reconfiguradas, uma 

vez que a teoria de capacidades e o estudo das rotinas têm sido pesquisadas de forma isolada. 

A segunda perspectiva é estudar o processo de disseminação e propagação da 

configuração pela organização. Neste sentido, a velocidade da configuração de capacidades 

ocorre torna-se essencial para garantir o pioneirismo (Rockart e Dutt, 2015). Quanto antes as 

configurações forem implementadas mais rapidamente seus resultados serão transformados em 

vantagem competitiva. Além disso, outros estudos mostraram a importância da orquestração de 

recursos no direcionamento vertical e horizontal da organização (Sirmon et al., 2011), 

observando a natureza incremental ou disruptiva (Lavie, 2006) e reforçando o entendimento 

das implicações da configuração no nível funcional e interfuncional.  

Uma terceira perspectiva é entender os fatores que interferem na configuração 

(Szulanski, 1996) e impactam no seu esforço. Refere-se ao entendimento da ação de 

aceleradores e inibidores nas perspectivas da interação entre os elementos das rotinas e sua 

disseminação pela organização. Existem estudos sobre sua origem e seus impactos no 

desempenho operacional (Barton, 1992; Szulanski, 1996; Ranft e Lord, 2002). Outros 

abordaram os impactos no processo de configuração e interação entre capacidades (Lavie, 2006; 

Garicano e Wu, 2012; Fawcett, Magnan e McCarter, 2008; Bapuji, Hora e Saeed, 2012; Wilden, 

Devinney, Dowling, 2016). Porém, seus efeitos na operação ainda são observados de forma 

isolada, abrindo espaço para uma análise mais ampla e integrada do fenômeno. Além disso, 

estes estudos transitam no nível de capacidades e não permeiam o nível das rotinas 

organizacionais.  

Ato contínuo, para solucionar estas questões, segue o problema de pesquisa: Como 

ocorre o processo de configuração das capacidades operacionais em função da ação das 

capacidades dinâmicas?  Neste escopo, surgem as seguintes questões complementares: Quais 

são os fatores incluindo inibidores e aceleradores que impactam no esforço da configuração? 

Como a interação entre os elementos das rotinas contribuem com a configuração? Como esta 

se propaga pela organização nos aspectos de extensão e profundidade organizacionais?  

Os objetivos deste ensaio teórico foram analisar o processo de configuração de 

capacidades operacionais pelas capacidades dinâmicas.  Observar nas perspectivas de rotinas e 

da propagação pela organização nas dimensões funcionais e interfuncionais. Finalmente, 

explicar como fatores inibidores e aceleradores interferem no esforço desta configuração. Foi 

utilizado o método de pesquisa bibliográfica com ênfase na argumentação de lógica dedutiva. 
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Como resultado, foi construído um framework  a partir de contribuições teóricas e empíricas 

existentes na literatura e relacionadas à teoria de capacidades, rotinas organizacionais e 

inibidores e aceleradores.  

As contribuições para a academia foram aproximar as teorias de capacidades e de 

rotinas organizacionais analisando em profundidade e extensão os mecanismos de configuração 

de capacidades operacionais a partir das capacidades dinâmicas. Adicionalmente, analisou-se o 

esforço da configuração em função de aceleradores e inibidores e consolidando os resultados 

num framework integrado e dedicado a uma avaliação holística da configuração. Para a prática, 

instrumentaliza o gestor, ampliando a sua visão para configurações de sua base de recursos em 

situações incrementais e disruptivas. O conhecimento prévio de potenciais inibidores e 

aceleradores é fundamental para avaliar o processo de disseminação e dos esforços requeridos. 

Consequentemente, o entendimento destes impactos pode facilitar a sua atuação na integração 

e otimização de operações em projetos de aquisições, fusões, alianças ou de mudanças 

tecnológicas. Finalmente, o estudo orienta as organizações nas escolhas e operacionalização de 

suas estratégias fundamentada na orquestração de capacidades de que dispõem e que deveriam 

dispor para a obtenção de vantagem competitiva. 

Foram conduzidas duas sínteses teóricas. A primeira abordou a teoria de 

capacidades organizacionais desdobrando-se em capacidades dinâmicas,  operacionais e a sua 

relação. A segunda, a teoria de rotinas organizacionais, dissecando os seus elementos 

constituintes. Em seguida foi apresentado o processo de configuração com análise de esforço 

sob as perspectivas de interação entre os elementos constituintes das rotinas e o processo de 

propagação da configuração pela organização na visão funcional e interfuncional. Além disso, 

foram examinados os principais fatores intervenientes incluindo inibidores e aceleradores sob 

as duas perspectivas. A análise resultou num framework de proposições pelo qual foram 

discutidas as implicações quanto à configuração para os distintos fatores apresentados. 

Finalmente foram analisadas as implicações para a academia e para a prática, limitações e 

sugestões para trabalhos futuros. 

2.1.2 DOMÍNIO TEÓRICO 

2.1.2.1 A teoria de capacidades organizacionais 

A teoria de capacidades (Winter, 2000, 2003; Dosi, Nelson e Winter, 2002; Hoopes 

e Madsen, 2008; Leiblein, 2011; Jacobides e Winter, 2012; Argyres et al., 2012; Argyres e 

Zenger, 2014), procura explicar a origem da heterogeneidade de desempenho entre empresas 
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de mesmo segmento. Mostra-se que a sua posse possibilita à empresa orquestrar, alavancar e 

endereçar seu portifólio de recursos (Helfat et al., 2007; Sirmon et al., 2011) para a manutenção 

e busca de desempenho e de vantagem competitiva (Sirmon, Hitt e Ireland, 2007).  

Não é coincidência que existe uma grande congruência de elementos com a teoria 

baseada em recursos (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Peteraf, 1993). As duas teorias se 

complementam através da seleção de recursos e capacidades que os alavancam (Makadok, 

2001), fundamentando-se segundo Leiblein (2011), na lógica baseada em dois pilares: a 

existência de heterogeneidade de recursos que conferem um diferencial competitivo e de 

barreiras à imitação por exigirem um certo período de tempo para serem desenvolvidas e 

formadas (Dierickz e Cool, 1989), tornando-as idiossincráticas. Segundo Hoopes e Madsen 

(2008), as duas teorias são ramos de uma mesma linha. 

Atribui-se à Barney (1991) e à Peteraf (1993) a estruturação dos fundamentos da 

teoria baseada em recursos que procurou explicar o desempenho de empresas com base no 

valor, raridade, grau de mobilidade e grau de replicação dos ativos que possui. 

Complementarmente, Dierickz e Cool (1989) acrescentaram a importância do desenvolvimento 

interno como uma origem relevante de recursos, contrapondo a noção da sua aquisição somente 

pelo mercado de fatores (Barney, 1986) como única fonte. Amit e Schoemaker (2003), 

diferenciando recursos e capacidades desenvolvem noções importantes que fortalecem esta 

teoria. 

Paralelamente, com fundamentos semelhantes à teoria baseada em recursos, a teoria 

de capacidades organizacionais inicia a sua ascensão baseada nos estudos originais de Penrose 

e depois nos estudos de Richardson analisados respectivamente por Kor e Mahoney (2000) e 

Cario (2005). Atribui-se à Richardson a denominação inicial do termo capacidades que 

enfatizava a cooperação entre empresas para complementarem suas cadeias produtivas através 

de especializações.  Gradativamente capacidades passaram a ser definidas como ativos, porém 

compostos por um conjunto de rotinas que se utilizam de recursos (Winter, 2000; Dosi, Nelson 

e Winter, 2002). 

Prahalad e Hamel (1990) e depois Henderson e Cockburn (1994) já preconizavam 

a importância de competências organizacionais como fonte de diferenciação e vantagem 

competitiva. Os primeiros, abordaram o conceito de core competence quando distinguiram o 

conceito de portifólio de produtos e portifólio de competências. Competência foi definida como 

o conjunto de aprendizados, comprometimento e trabalho nutridos e utilizados por toda a 
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organização, coordenando múltiplas habilidades e direcionando-as na geração de novos 

produtos e valor (Prahalad e Hamel, 1990). Já Henderson e Cockburn (1994), mostraram dois 

tipos de competências, a que abrange as habilidades relacionadas ao conhecimento tácito e a 

competência de arquitetura que integra e desenvolve outras novas.  

A teoria de capacidades foi reforçada por estudos empíricos que a exploraram para 

a explicar o sucesso das organizações, na configuração, flexibilização, renovação e adaptação 

de seus recursos e modelos de negócio (Holbrook et al., 2000; Klepper e Simons, 2000; 

Langlois e Steinmueller, 2000; Rosembloom, 2000; Tripsas e Gavetti, 2000; Harreld, O’Reilly 

III e Tushman 2007; Lee e Klassen, 2008). Jacobides e Winter (2012), mostraram que a 

estrutura e agência, respectivamente limitam o desenvolvimento de capacidades e as direcionam 

para os interesses da organização. Seguem um ciclo de vida (Helfat e Peteraf, 2003), cujas fases 

passam pela formação, desenvolvimento, maturidade e após um determinado evento, uma 

capacidade pode ser replicada, redirecionada, renovada ou descontinuada de forma progressiva 

ou abrupta. 

Winter (2000), contribuiu na sua fundamentação, definindo a capacidade 

organizacional como uma coleção de rotinas de alto nível que fornece à gestão um conjunto de 

opções para a tomada de decisões e que produzem resultados significativos e específicos. Estas 

rotinas são significativas para a organização, bem conhecidas, controladas e operacionalizadas 

pelos gestores organizacionais pelas quais as informações necessitam ser coordenadas e 

transformadas em resultados. Finalmente, capacidades precisam ser estimuladas por decisões e 

direcionadas intencionalmente para suportar ações específicas de negócio. Segundo Dosi, 

Nelson e Winter (2002), capacidade organizacional é uma forma de conhecimento, que produz 

e ou desenvolve novos produtos e serviços. Neste caso, a contribuição foi na distinção entre as 

rotinas organizacionais mais repetitivas e automáticas das rotinas que produzem resultados 

relevantes e conscientes para a organização e que constituem as capacidades. Além das rotinas, 

muitas vezes são necessários outros recursos para auxiliá-las na geração de resultados (Winter, 

2000; Dosi, Nelson e Winter, 2002). Winter (2012), adicionalmente reforça estes conceitos 

mostrando que as capacidades organizacionais são os resultados de um processo evolucionário 

a partir de um conhecimento ou capacidade prévia. Não são estáticas e evoluem a partir de sua 

execução por pessoas e contextos que mudam com o tempo. 

A teoria ainda está em fase de maturação. Argyres et al., (2013), por exemplo 

criticaram a teoria de capacidades afirmando que a heterogeneidade é colocada como premissa, 

sem explicá-la e sem analisar as suas origens. Além disso, afirmam que os construtos utilizados 
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como as rotinas abordam um nível macro de variáveis e não no nível individual de micro 

fundamentos. 

Uma grande ramificação dentro da perspectiva de capacidades organizacionais foi 

estabelecida quando Teece, Pisano e Shuen (1997), definiram as capacidades dinâmicas.  São 

um conjunto de rotinas e ações gerenciais que agem sistematicamente para alterar a base de 

recursos, incluindo outros tipos de capacidades (Teece, Pisano e Shuen, 1997, Winter, 2003; 

Helfat et al., 2007; Teece, 2014). Ajudam a reorganizar seus modelos de negócio e conferem 

uma sustentação do negócio a longo prazo. O seu conjunto é a fundação para uma empresa se 

adaptar e sobreviver em regimes de constantes mudanças (Winter, 2003, Helfat et al., 2007, 

Teece 2012). Inicialmente foram definidas para mercados muito voláteis Teece, Pisano e Shuen 

(1997), e depois Eisenhardt e Martin (2000), definiram-nas para atuar em mercados 

moderadamente dinâmicos.  

Teece, Pisano e Shuen (1997), definiram capacidades dinâmicas como um conjunto 

de competências permitindo a empresa criar produtos e processos em contextos de constates 

mudanças. Para Einsenhardt e Martin (2000), são rotinas que integram, criam reconfiguram a 

descartam recursos. Para Zollo e Winter (2000), são atividades aprendidas e padronizadas para 

gerar e modificar as rotinas em busca de eficácia organizacional. Para Winter (2003), a 

capacidade de criar, modificar e estender capacidades operacionais. Para Zahra et al., (2006), a 

habilidade de reconfigurar rotinas e recursos em função da visão de sua gestão. Para Wang e 

Ahmed (2007), é uma orientação para reconfigurar renovar e recriar recursos e capacidades em 

resposta às mudanças do ambiente e para Helfat et al., (2007) a capacidade da organização em 

propositadamente alterar a sua base de recursos. 

Já as capacidades operacionais fazem a empresa gerir o conjunto de suas rotinas 

essenciais que operam a empresa e garantem a entrega dos seus produtos e serviços através de 

rotinas administrativas e de controle da empresa (Collis, 1994); Winter, 2000; Teece, 2014). 

Winter (2003), diferenciou as capacidades dinâmicas das operacionais, denominando-as 

respectivamente em zero e primeira ordem. Easterby-Smith, Lyles e Peteraf (2009), 

denominaram como capacidades dinâmicas e funcionais. Helfat e Winter (2011) mostraram que 

às vezes é difícil distinguir a capacidade dinâmica da operacional e que, em alguns casos, 

capacidades também podem assumir ambas as funções operacionais e dinâmicas. Afirmam que 

uma mudança no ambiente faz com que os atores de capacidades operacionais possam atuar em 

capacidades dinâmicas para depois retornarem para as suas funções originais.  
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2.1.2.2 Capacidades dinâmicas 

Capacidades dinâmicas têm o foco na gestão e no empreendedorismo, precisando 

ser combinadas com uma boa estratégia para serem efetivas (Teece 2013). São baseadas em 

conhecimentos e habilidades individuais ou coletivos (Teece, 2012).  Promovem o aprendizado, 

a flexibilização e a inovação, auxiliam a identificar e capturar novas oportunidades estratégicas, 

orquestrar ativos organizacionais, criar conhecimentos, internalizá-los em novos modelos e 

formas organizacionais e em produtos e serviços (Helfat et al., 2007, Teece, 2014).  

Não estão baseadas somente em rotinas, mas em ações de liderança e 

empreendedoras (Teece, 2012). São competências de alto nível que determinam a habilidade 

de integrar, construir e reconfigurar e até mesmo alterar o ambiente. Determinam a velocidade 

e o grau de alinhamento entre as oportunidades e necessidades do ambiente para atingir 

vantagem competitiva e retornos aos seus acionistas. Diferentemente das capacidades 

operacionais, são difíceis de imitar dificultando a entrada dos concorrentes conferindo 

pioneirismo e vantagem competitiva à empresa (Teece, 2014). Propiciam às empresas a sua 

adaptação às mudanças e às condições do ambiente através da geração, alteração ou eliminação 

de recursos (Teece, Pisano e Shuen, 1997; Eisenhardt e Martin, 2000; Teece, 2007). Wang e 

Ahmed (2007), afirmaram que a teoria de capacidades dinâmicas complementa a teoria baseada 

em recursos por esta ser de natureza estática e não considerar o dinamismo de mercados e 

transformar recursos em vantagem competitiva. Dixon, Meyer, Day (2010), apresentaram um 

framework que demonstrou a transformação da empresa e sua evolução com o uso de 

capacidades dinâmicas.  

Com relação à sua aplicabilidade, Teece, Peteraf e Leih (2016), mostraram como 

capacidades dinâmicas podem auxiliar as organizações e lidarem com as incertezas e agilidade. 

Definiram agilidade como a capacidade de redefinir e redirecionar recursos para criação e 

proteção de atividades de alto retorno. Daneels (2010), mostrou através de um estudo de caso 

como as capacidades dinâmicas auxiliam a empresa na alavancagem, criação, acesso a recursos 

externos e o seu descarte. Ambrosini, Bowman e Schoemberg (2011), estudaram  a capacidade 

de aquisição para a criação de valor através da integração e aprendizado transformando e 

configurando ativos e recursos através de alavancagem e replicação. 

Quanto à otimização de gestão de operações, as capacidades dinâmicas podem 

manifestar-se de várias formas. Podem complementar sua base de recursos (Hill e Rothaermel, 

2003; Wang e Zajac, 2007; Adegbesan, 2009), efetuar de forma sistemática fusões e aquisições 
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(Harrison et al., 2001; Puranan, Singh e Chaudhuri, 2009; Sears e Hoetker, 2014), criar alianças 

(Anand e Khanna, 2000; Das e Teng, 2000; Ireland et al., 2002; Wang e Rajagopalan, 2015), 

desenvolver produtos e serviços (Verona,1991), desenvolver rotinas de inovação e de melhoria 

incremental (Peng, Schroeder e Shah, 2008) e criar um novo desenho organizacional (Fellin e 

Powell, 2016).  

As capacidades dinâmicas são dependentes de um contexto (Helfat et al., 2007). 

Um ambiente de mudanças mais dinâmico faz diferença no seu uso em relação ao desempenho 

das empresas como mostram Drnevich e Kriaciunas (2011) e Wilhelm, Schlömer e Maurer 

(2015). Wu (2010) e Rindova e Kotha (2011), utilizam a lente de capacidades dinâmicas para 

respectivamente mostrar como as empresas aumentam sua vantagem competitiva mesmo em 

ambientes voláteis e mercados hiper-competitivos como o da internet.  

Em relação à sua origem, Zollo e Winter (2002) Barralez-Molina, Bustinza, 

Gutierrez e Gutierrez (2013), mostraram que as capacidades dinâmicas são desenvolvidas pelo 

acúmulo de experiência, disseminação e codificação de conhecimentos afetando diretamente as 

capacidades operacionais. Di Stefano, Peteraf e Verona (2014), mostraram as capacidades 

dinâmicas como regras e rotinas.  

Teece (2007; Teece, 2012), classificou as  capacidades dinâmicas em um primeiro 

nível em que atuam as funções de desenvolvimento de produtos, por exemplo. Já as capacidades 

de alto nível constituem-se de decisões gerenciais. Nestas repousam capacidades para 

identificação de oportunidades, avaliação e implantação e transformação contínua (Teece, 

2007). Schilke (2014) abordou a capacidade de segunda ordem como aprendizado para 

modificar a capacidade dinâmica de primeira ordem de efetuar alianças. 

Para as capacidades que constituem as decisões gerenciais, Teece (2007), 

desenvolveu um framework classificando a sistemática de renovação da base de recursos em 

três clusters ou grupo de capacidades dinâmicas. Estes clusters são conjunto de rotinas e ações 

gerenciais que necessariamente não seguem uma sequência pré-definida e podem não se 

manifestar em todas as empresas. Estas habilidades precisam estar no corpo gerencial e 

contribuem com o alinhamento entre as operações e as necessidades do mercado. 

O primeiro destes clusters é um conjunto de rotinas denominado sensing.  Objetiva 

explorar o mercado, novas tecnologias e necessidades de clientes identificando e avaliando 

oportunidades, demandas latentes e novos modelos de negócios. Requer uma visão de potencial 
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de mercado, determinando um posicionamento de pioneirismo e o melhor momento para entrar 

no negócio. Suas rotinas constituem testes de mercado e escuta ativa do público-alvo. 

O segundo é um grupo de rotinas denominado seizing. Moldam o ecossistema em 

que se encontram, desenvolvem novos produtos e processos. estruturam e mobilizam os 

recursos, desenham modelos de negócio viáveis, avaliando as alternativas em termos de custo 

benefício. Objetivam endereçar uma determinada oportunidade e capturar o valor gerado. 

Requerem uma disciplina de avaliação de investimentos e construção de competências. 

Necessitam da competência de solução de problemas e lógica para manter a competitividade 

através de melhorias, combinando, protegendo e reconfigurando ativos e intangíveis e 

tangíveis. Reforçam e qualificam a propriedade intelectual, implementam modelos de negócio, 

alavancam ativos complementares, investem em instalações da operação, asseguram capital e 

recursos humanos, a motivação de pessoas e a criação de um sistema de incentivos, orquestram 

ativos com o ecossistema através da cadeia de valor.   

O terceiro cluster é composto de rotinas de transforming que garantem contínuas 

mudanças. Renova, complementa e recombina ativos, conhecimentos, gere riscos, refina de 

modelos de negócios. São necessárias quando novas oportunidades mais radicais precisam ser 

endereçadas. Também são necessárias para flexibilizar a rigidez trazida pelo acúmulo de ativos 

e procedimentos operacionais (Teece, 2013). Desenvolvem capacidades, escalam, estendem e 

expandem as competências e rotinas para outras capacidades. 

Wang e Ahmed (2007), mostraram também fatores adaptativos, absortivos e 

inovativos das capacidades dinâmicas e similares ao conceito de sensing e seizing de Teece 

(2007). Ambrosini, Bowman e Collier (2009) apresentaram os três tipos de capacidades 

dinâmicas, a incremental, de renovação e regenerativo respectivamente para melhorias 

incrementais, novos produtos e aquisições. 

Adicionalmente, existe um subset de capacidades dinâmicas denominadas de 

capacidades dinâmicas gerenciais (Adner e Helfat, 2003). Afirmaram que o desempenho da 

organização também depende da heterogeneidade de decisões gerenciais. São as que constroem, 

integram e reconfiguram recursos e competências organizacionais. Augier e Teece (2016), por 

sua vez, mostraram a importância do papel da liderança no desempenho organizacional. 

Sirmon, Gove e Hitt (2008) e Kor e Mesko (2013), abordaram a importância de capacidades 

dinâmicas para moldar a lógica dominante dos executivos da empresa e garantir a sustentação 

do negócio. 
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2.1.2.3 Capacidades operacionais 

A literatura existente sobre capacidades operacionais ainda é reduzida, porém não 

diminui a sua importância. São também conhecidas como capacidades de ordem zero ou 

substantivas. Diferentemente das capacidades dinâmicas que garantem a inovação, 

sustentabilidade e renovação da empresa, as capacidades operacionais são um conjunto de 

rotinas que operacionalizam os modelos de negócios da empresa e responsáveis pela entrega 

sistemática de seus produtos e serviços (Winter, 2000; Wu, Melnyk e Flynn 2010; Teece, 2014). 

Coltman e Devinney (2013), confirmaram a sua função operacional e a definiram como a 

capacidade de uma organização em propositadamente agrupar seus recursos permitindo que a 

organização execute suas tarefas de transformar entradas e saídas. 

Teece (2014), reforçou o conceito e mostrou que as capacidades operacionais 

abrangem funções administrativas, de governança, operacionais e são facilmente imitáveis não 

constituindo uma diferenciação e heterogeneidade entre concorrentes. (Teece, 2014). Pelo fato 

de serem facilmente copiáveis podem ser transformados em práticas. (Winter, 2000; Wu, 

Melnyk e Swink, 2012). São diferentes de práticas operacionais pois estas constituem-se em 

conhecimentos, procedimentos e soluções genéricas (Wu, Melnyk e Flynn, 2010; Wu, Melnyk 

e Swink, 2012) e capacidades comercializáveis de alta mobilidade e com facilidade de absorção 

de conhecimento pelas organizações.  

Wu, Melnyk e Swink (2012) definem práticas operacionais como um conjunto de 

atividades facilmente transferíveis pelas organizações e já as capacidades operacionais são 

específicas da empresa. As práticas, por sua vez, contribuem com a repetição, codificação e 

padronização das rotinas auxiliando o seu desempenho (Zollo e Winter, 2002). Como exemplos, 

as práticas ou capacidades móveis e disponíveis no mercado podem ser ações de melhoria 

contínua e controle de qualidade total, redução de variabilidade e de desperdícios. 

Em relação à sua tipologia, Wu, Melnyk e Flynn (2010), iniciaram uma discussão 

sobre portifólio de capacidades organizacionais quando categorizaram as capacidades 

operacionais em grupos e apresentaram seis tipos de construtos relevantes para a operação: a 

melhoria operacional que atua na transformação incremental da operação, a inovação 

operacional que traz uma transformação mais radical e confere novas soluções,  customização 

operacional que adapta seus produtos e processos às necessidades de produtos e de mercado 

desenvolvendo conhecimento específico, cooperação operacional que traz maior 

relacionamento e troca de informações com seus parceiros e internamente entre áreas, 
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responsividade operacional que traz agilidade na reação às demandas de clientes em termos de 

variedade e de volume e finalmente a reconfiguração operacional que altera a base de recursos 

através de investimentos e desinvestimentos em resposta às mudanças do ambiente. Nesta 

mesma direção, Coltman e Devinney (2013), estudaram o papel dos gestores na modelagem das 

capacidades operacionais em contextos de comoditização e customização de serviços que 

apresentam seis tipos: engajamento de clientes para construir e aprofundar o relacionamento 

com os mesmos, coordenação funcional cruzada para incentivar a colaboração e alavancagem 

de recursos, soluções criativas para incrementar e gerar novas soluções de negócio, melhoria 

de operações para incentivar transformações incrementais, infraestrutura de TI para garantir a 

distribuição e suporte de informações por toda a organização e entrega  profissional para 

garantir a qualidade de propostas comerciais. 

2.1.2.4 Relação entre capacidades operacionais e dinâmicas 

Capacidades organizacionais evoluem, se transformam, são adquiridas, 

substituídas, recombinadas ou extintas durante seu ciclo de vida (Helfat e Peteraf, 2003), pois 

sistematicamente são submetidas às avaliações gerenciais que alinham as suas funções e 

relevância ao desempenho da empresa. Coen e Maritan (2011), mostraram o uso das 

capacidades dinâmicas como um instrumento de alocação de recursos para investir ou adquirir 

capacidades operacionais mostrando a importância da relação. 

Sabe-se que o desempenho observado pelos clientes está relacionado diretamente 

com as capacidades operacionais uma vez que estas são responsáveis pela operacionalização e 

entrega dos produtos e serviços da organização (Teece, 2014). Cabe às capacidades dinâmicas 

modificar e configurar sistematicamente as capacidades operacionais, além de outros recursos 

da organização (Teece, 2014). Portanto, o efeito da capacidade dinâmica sobre o desempenho 

das empresas é indireto (Ambrosini e Bowman, 2009). Ela impacta os recursos incluindo as 

capacidades operacionais e estas relacionam-se com o desempenho operacional da organização 

(Biesenthal, Gudergan e Ambrosini, 2019). 

Outros estudos confirmaram a relevância desta relação como o de Zahra, Sapienza 

e Davidsson (2006) e Protogeou, Caloghirou e Lioukas (2011). Ambos mostraram que as 

capacidades operacionais são mediadoras da relação entre capacidades dinâmicas e o 

desempenho da empresa. Rahmandad (2012), mostrou através de um modelo quantitativo a 

relação entre capacidades dinâmicas e operacionais e as variáveis intervenientes como o custo 
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(estoque de rotinas e recursos, depreciação, eficiência e alocação de recursos)  das capacidades 

operacionais e dinâmicas. 

Fainschmidt et al., (2016), incrementaram o conhecimento desta relação 

considerando agora a moderação pelo dinamismo do ambiente.  Wilhelm, Schlomer e Maurer 

(2015), mostraram que o desempenho da organização tem uma relação indireta com a 

capacidades dinâmicas que podem afetar de formas diferentes as rotinas operacionais 

dependendo do tipo de força de dinamismo do ambiente. Demostraram que a eficácia é a 

mesma, mas a eficiência devido aos custos da transformação é impactada para ambientes mais 

dinâmicos. Zollo e Winter (2002) e depois Pentland et al., (2012), mostraram que a melhoria 

de rotinas e capacidades ocorre de forma cíclica. Ela varia ao longo do tempo e é regida por 

ciclos de configuração que possuem frequência e duração. Drnevich e Kriaciunas (2011), por 

sua vez, mediram o uso das capacidades dinâmicas através de frequência de seu uso. Zahra, 

Sapienza e Davidsson (2006), afirmaram que ambas capacidades operacionais e capacidades 

dinâmicas possuem diferentes forças e efeitos dentro das organizações. Afirmaram que 

capacidades operacionais e conhecimento organizacional determinam quais capacidades 

dinâmicas são necessárias para fazer frente às mudanças de ambiente. Falaram sobre uso 

repetitivo, aplicação, ritmo, regularidade e frequência do exercício das capacidades dinâmicas 

sobre a capacidades operacionais. Propuseram que a falta de desempenho das capacidades 

operacionais aliada à mudança contínua de ambiente, incentivam o uso de capacidades 

dinâmicas.  

2.1.2.5 Teoria de rotinas organizacionais 

A importância e evolução sobre o estudo das rotinas é um assunto recorrente 

(Hansen e Vogel,  2011). Trazem confiabilidade, velocidade para as organizações (Cohen e 

Bacdayan, 1994). Propiciam estabilidade, mudanças e ao mesmo tempo são promotores e 

inibidores de flexibilidade na adaptação ou transferência de aprendizado (Feldman e Rafhael, 

2002; Pentland e Feldman, 2005). 

Helfat e Karim (2014), mostraram que rotinas organizacionais são essenciais para a 

efetividade do desenho das organizações. Feldman e Pentland (2003), estabeleceram as bases 

para uma nova teoria de rotinas organizacionais. Definiram rotinas como um conjunto de 

atividades repetitivas, com um padrão de ação reconhecível, executados por múltiplos 

participantes e ações interdependentes. Grant (1991), já enfatizava as rotinas como elementos 

essenciais na composição de capacidades organizacionais, confirmado depois por Winter 
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(2000). Para Dosi, Nelson e Winter (2002), rotinas são elementos de acumulação de 

conhecimento, podendo ser replicados e transferidos internamente e são compostos de regras e 

mecanismos de decisão e acionadas por pessoas. Rotinas não pertencem a um indivíduo, mas 

são organizacionais envolvendo múltiplos atores e ações interdependentes resultando num 

padrão conhecido pelos participantes (Dosi, Nelson e Winter, 2002; Pentland e Feldman, 2005). 

Becker (2004), apontou outros benefícios da existência de rotinas como a redução 

de incerteza e a captura e armazenamento de conhecimento tácito de forma coletiva. Becker et 

al., (2005), afirmaram que rotinas são as unidades básicas para entender as capacidades 

organizacionais e as mudanças nas organizações. A sustentação da organização e 

competitividade dependem destas mudanças.  

Rotinas são formadas e melhoradas através de persistência e repetição de atividades 

(Cohen e Bacdayan, 1994) ou podem ser geradas por tentativa erro (Rerup e Feldman, 2011). 

Elas são depósitos de conhecimento específico (Becker 2004) tácito e explícito, envolvem 

múltiplos atores dispersos pela organização. Cohen e Bacdayan (1994), relacionaram a criação, 

mudança e estabilização de rotinas através de seu relacionamento com a memória 

procedimental que está relacionada com habilidades e hábitos individuais mostrando como as 

tarefas são feitas de forma automática abrangendo atividades cognitivas e motoras. 

Rotinas são constituídas de atividades e formam as capacidades organizacionais 

(Winter, 2000). Consequentemente são as rotinas das capacidades dinâmicas que reconfiguram 

as rotinas das capacidades operacionais (Teece, 2007; Helfat et al., 2007; Biesenthal, Gudergan, 

Ambrosini e 2019). Estas também podem eventualmente ser reconfiguradas por uma decisão 

ad hoc (Winter, 2000) e por ações gerenciais (Teece, 2012, 2014). 

Para Pentland e Feldman (2005), as ações e resultados são coletivos e 

interdependentes entre indivíduos e áreas funcionais. As regras e ações são relacionadas de 

forma recursiva pelas quais ações criam e recriam as regras e que por sua vez direcionam e 

restringem as ações. Mudanças que podem decorrer de eventos diversos podem ser 

incorporadas às rotinas. Feldman (2000), apontou motivos para a mudança de rotinas pelos seus 

executores: quando as ações não produzem os resultados desejados, quando estes resultados 

não desejados trazem novos problemas que precisam ser resolvidos, quando resultados 

produzem novos recursos que levam a novas oportunidades e quando os participantes 

encontram oportunidades para melhorar os resultados. Feldman (2003), mostra como as rotinas 

são alteradas de forma voluntária baseada no contexto da organização. 
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Argot e Darr (2000), mostraram como o conhecimento é incorporado em 

indivíduos, tecnologia e estrutura. Reforçaram a importância da disseminação da configuração 

de rotinas através do transporte de conhecimento por procedimentos e regras . Mostraram 

também que o conhecimento adquirido por aprendizado via execução, deprecia e perde valor 

rapidamente. Deken et al., (2016), estudaram a influência das interdependências entre rotinas 

para a geração de resultados diferenciados. Mostraram que uma vez criada, esta necessita ser 

estabilizada. Mostraram três tipos de tarefas: as que adaptam ações para tarefas conhecidas, as 

que expandem para outros que não as conhecem e as que criam ações novas e não são 

conhecidas. Becker (2004), aponta gatilhos que disparam alterações entre rotinas que podem 

ser uma outra rotina ou um evento externo. Feldman e Pentland (2003), dividem a rotina em 

três elementos como mostra a figura 2.1.  

Figura 2.1 – Os elementos constituintes da rotina organizacional 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Feldman e Pentland (2003) 

Segundo Pentland e Feldman (2005), os aspectos ostensivos são narrativas ou 

scripts que dependem de um contexto e são disseminados pelos participantes da rotina. 

Representam o conhecimento que é interpretado pelos executores. O aspecto ostensivo 

apresenta grande variabilidade (Feldman e Pentland, 2003) e aumenta à medida que uma maior 

quantidade de funções e colaboradores são envolvidos e necessitam ser comunicados e 

capacitados. Pentland e Feldman (2005), mostraram que o aspecto performativo são ações 

específicas e práticas executadas por diversos colaboradores, em tempos, locais e por razões 

específicas. Consequentemente, tal qual o aspecto ostensivo, apresenta também grande 

variabilidade na sua operacionalização (Feldman e Pentland, 2003).  Já os artefatos são a 

manifestação física dos aspectos ostensivos através das regras, fluxos de trabalho, sistemas de 

informações, procedimentos operacionais e layouts e dos aspectos performativos através de 

evidências de execução como o registro em banco de dados e checklists (Pentland e Feldman, 

2005). Artefatos são criados pelos gestores para dar forma aos scripts mentais estabelecidos, 

mas não determinam necessariamente como o aspecto performativo será executado.  
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2.1.3 O PROCESSO DE CONFIGURAÇÃO DE CAPACIDADES OPERACIONAIS 

O processo de configuração da base de recursos da organização, especificamente 

de capacidades operacionais é disparado pela ação sistemática de capacidades dinâmicas 

(Helfat et al., 2007; Teece, 2014; Biesenthal, Gudergan e Ambrosini, 2019). Estas possuem 

uma natureza que determina a sua complexidade e a sua abrangência de escopo (Lavie, 2006). 

A transformação decorrente da configuração pode ser incremental como uma ação Kaizen de 

melhoria local (Brunet e New, 2003) ou disruptiva como a implantação de uma nova tecnologia 

(Anderson e Tushman, 1990) ou uma operação de fusão, aquisição ou aliança (Helfat et al., 

2007). Dener e Tushman (2003), já haviam abordado o conceito de exploitation para ações 

incrementais e de exploration para ações de inovação.  

Lavie (2006), já havia classificado o processo de configuração de capacidades 

organizacionais em três categorias: como evolução para incrementos e ou alterações em rotinas, 

como transformação de capacidades organizacionais pela inclusão ou exclusão de rotinas e 

como substituição de um portifólio de capacidades quando existe uma troca total de capacidades 

para um determinado negócio. Complementarmente, Ambrosini, Bowman e Collier (2009), 

definiram que existem três tipos de capacidades dinâmicas: a incremental que mantém a base 

de recursos em ambientes estáveis, a de renovação para a alteração e combinação que altera o 

estoque da base de recursos e as regenerativas que configuram as próprias capacidades 

dinâmicas. Adicionalmente, Peng, Schroeder e Sha (2008), também classificaram as 

capacidades em melhorias incrementais e de inovação. 

Transformações incrementais ou disruptivas (Lavie, 2006; Ambrosini, Bowman e 

Collier, 2009) estabelecem a complexidade e escopo da configuração e determinam o esforço 

necessário para cumprir um processo de configuração. O esforço de configuração necessita ser 

estimado pela gestão (Lavie, 2006; Helfat et al., 2007) e a partir deste são estabelecidas metas 

de configuração como qualidade, duração, custos (Boyer, Swink, Rosensweig, 2005). Devem 

seguir o orçamento e funcionalidades desejadas (Helfat et al., 2007) e estratégias que 

estabelecem a intensidade, alocação de recursos e velocidade de configuração (Lavie, 2006; 

Rockart e Dutt, 2015). A duração de configuração como meta é relevante pois o seu 

desempenho pode impactar no pioneirismo e consequente obtenção de vantagem competitiva 

na partida (Rockart e Dutt, 2015).  

O cliente percebe diretamente as transformações implementadas na organização 

quando adquire ou utiliza um produto ou serviço resultado de uma rotina da capacidade 
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operacional (Teece, 2014). Consequentemente, os clientes observam indiretamente um maior 

ou menor impacto destas configurações operacionais pela ação de  capacidades dinâmicas. Isto 

pode ser traduzido em dimensões de preço e custo, qualidade, flexibilidade e inovação e entrega 

(Boyer, Swink, Rosensweig, 2005). Estas dimensões são operacionalizadas através do 

estabelecimento e atingimento de metas de configuração (Rockart e Dutt, 2015). Winter (2000), 

já havia proposto a medição de performance de capacidades organizacionais como uma variável 

contínua e não binária. Mostrou que existem várias dimensões a serem mensuradas e que elas 

dependem de determinado contexto e evoluem com o tempo.  

O processo de configuração pode ocorrer até que seja atingida uma meta desejada 

e estabelecida pelos gestores (Lavie, 2006; Rockart e Dutt, 2015). Winter (2000), vinculou a 

questão da finalização da configuração ao atingimento das metas. Afirmou que o momento para 

deixar de investir em uma determinada capacidade seria quando os custos marginais superassem 

os seus benefícios marginais. Estas metas podem ser de eficácia como o desempenho desejado 

para o resultado da configuração em todas as rotinas envolvidas (Winter, 2000; Lavie 2006; 

Helfat et al., 2007; Rockart e Dutt, 2015) e de eficiência como velocidade (Rockart e Dutt, 2015 

) e rendimento de um processo de configuração (Helfat et al., 2007).  

Ranft e Cord (2002), apontaram a velocidade lenta de implementação como um 

facilitador da implementação após a aquisição e na preservação de conhecimento tácito e 

capacidades de uma empresa adquirida. Já para a transferência de conhecimento tácito e de 

capacidades, inicialmente ocorre de forma rápida e depois decresce com o tempo. Rockart e 

Dutt (2015), mostraram que as empresas podem alcançar a vantagem competitiva com uma taxa 

de desenvolvimento de capacidades maior que o competidor. A velocidade de disseminação é 

importante trazendo o pioneirismo para o aproveitamento desta vantagem. 

Os gestores de capacidades possuem uma percepção da meta realizada em relação 

à meta desejada. A meta desejada poderá não chegar ao potencial máximo de utilização da 

capacidade (Lavie 2006). Em relação à meta de eficácia, Lavie (2006), afirma que existem dois 

tipos de gaps em relação às metas de configuração. O primeiro denomina-se gap operacional, 

resultado da diferença entre o valor máximo percebido e o valor atual da configuração pós 

mudança. O segundo é chamado de gap cognitivo, resultado da diferença entre o valor máximo 

da configuração e o valor máximo percebido. À medida que o gap operacional aumenta, as 

necessidades de transformações aumentam na mesma proporção, de incrementais em rotinas, 

de transformações em capacidades e até de substituições de portifólios. 
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Rockart e Dutt (2015), apresentaram para a capacidade organizacional os conceitos 

de meta de desempenho potencial máximo e o seu desempenho atual. A velocidade de redução 

da diferença entre eles faz com que a sustentação de vantagem competitiva aconteça. Além 

disso, mostraram que podem existir fatores que impedem ou aceleram esta taxa como a 

complexidade de configuração e experiência prévia. Helfat et al. (2007), mostraram outras 

formas de medição de capacidades. O indicador de adequação evolucionária (evolutionary 

fitness) mede a sobrevivência, crescimento e vantagem competitiva da organização através da 

modificação constante de sua base de recursos e o indicador de adequação técnica (technical 

fitness) mede a eficiência de configuração. O ciclo de configuração de capacidades operacionais 

se encerra quando se atinge, na visão dos gestores responsáveis pela transformação, um valor 

satisfatório em relação às metas de desempenho de eficácia estabelecidas para as capacidades 

organizacionais envolvidas. 

Propõe-se que o processo de configuração trabalha inicialmente no nível dos 

elementos constituintes da rotina (Feldman e Pentland, 2003) e uma vez que estas estão 

interligadas, o processo de configuração também se propaga no nível da organização 

(Narduzzo, Rocco e Warglien, 2000; Sirmon et al., 2011). São duas as dimensões de difusão 

ou propagação. A funcional relacionada às melhorias incrementais nas quais as configurações 

estão limitadas a uma ou poucas rotinas e a dimensão interfuncional relacionada às 

reconfigurações disruptivas cujas configurações abrangem várias rotinas e de áreas distintas. 

Helfat e Karim (2014), separaram as rotinas funcionais e inter-funcionais enquanto Sirmon et 

al., (2011), estudaram a orquestração de recursos nas organizações nas perspectivas de 

profundidade, de escopo e evolução temporal. Lavie (2006), por sua vez estudou os mecanismos 

de configurações nos níveis de rotinas, capacidades e seus portifólios. 

Adicionalmente, o processo de configuração e esforço empregado dependerão de 

aceleradores e inibidores (Fawcett, Magnan e McCarter, 2008), que atuarão tanto no nível 

interno das rotinas bem como no processo de propagação nos níveis funcionais e 

interfuncionais. Estes podem impactar o esforço alocado no processo de implementação 

afetando a duração, custo e qualidade da configuração. 

Portanto, o esforço de configuração do conjunto de capacidades operacionais 

dependerá da natureza da capacidade dinâmica que determinará o seu escopo e a complexidade, 

influenciada e limitada por metas gerenciais e moderadas por aceleradores e inibidores no 

processo de propagação pelos níveis funcional e interfuncional. 
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Figura 2.2 - O processo de configuração 

    

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.1.3.1 A perspectiva da interação entre os elementos constituintes das rotinas 

Segundo Pentland e Feldman (2005), as rotinas podem ser analisadas como caixas 

pretas facilitando a análise sob o ponto de vista de seu desempenho como um todo. Podem ser 

também analisadas observando cada um de seus elementos constituintes separadamente ou 

observando as relações entre seus elementos, trazendo maior aprofundamento no estudo da 

configuração. Esta última visão será utilizada como estratégia de análise. 

2.1.3.1.1 A relação entre aspectos ostensivos e performativos 

Pentland et al., (2012), afirmaram que a interação entre os aspectos ostensivos e 

performativos criam oportunidades de variação, seleção e retenção de conhecimentos. Esta 

relação mostra o alinhamento entre o que é interpretado através dos scripts mentais e modelos 

de referência e o que é executado pelos colaboradores. Os aspectos performativos podem ser 

alterados na medida em que os aspectos ostensivos são também modificados pois a relação é 

recursiva, representando um círculo de mudanças endógenas ao longo do tempo (Feldman e 

Pentland, 2003). Neste contexto, as rotinas podem ser criadas, encerradas, reconfiguradas, 

recombinadas, replicadas, redirecionadas, renovadas e descontinuadas. Este é um fenômeno 

semelhante ao ciclo de vida das capacidades organizacionais apresentado por Helfat e Peteraf 

(2003). 

 Os conceitos utilizados pelos colaboradores para executar uma determinada rotina 

podem se modificar e evoluir à medida que seus executores aprendem e incorporam novos 

conhecimentos. Portanto, numa configuração, existe a necessidade dos colaboradores 

envolvidos entenderem a nova mudança através da interpretação do aspecto ostensivo e a 

materializarem no aspecto performativo. O aspecto ostensivo também pode ser interpretado 

como uma meta a ser atingida, abrindo espaço para novas possibilidades de execução. A 
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variabilidade em ambos os aspectos pode ser grande. Uma vez que os conceitos diversos podem 

estar distribuídos por várias pessoas e áreas, estes podem ser interpretadas de forma distinta e, 

consequentemente impactando na variabilidade de execução (Pentland e Feldman, 2005). 

2.1.3.1.2 A relação entre aspectos ostensivos e artefatos 

A variabilidade reduzida no aspecto ostensivo mostra um consenso sobre o 

entendimento do que deverá ser feito entre os diversos participantes da rotina que podem incluir 

colaboradores e gestores. Artefatos, por sua vez, representam os layouts, as instalações, 

sistemas de informações, equipamentos, regras e o procedimentos operacionais padrão, 

estabelecidos pela gestão. A relação entre o aspecto ostensivo que compreende os conceitos e 

os artefatos que é a sua manifestação física como regras, mostra o grau de alinhamento entre 

como os colaboradores interpretam o que deverá ser feito em relação à o quê a gestão espera 

que seja feito (Pentland e Feldman, 2005). Um exemplo deste alinhamento pode ser a 

interpretação da missão e visão da empresa (ostensivo) e o que está registrado e divulgado nos 

avisos e comunicados pela organização (artefatos). A missão interpretada pelos colaboradores 

pode não ser a mesma que a mensagem divulgada pela empresa. Divergências entre aspectos 

ostensivos e artefatos podem indicar diferenças entre objetivos de diferentes grupos na 

interpretação do conhecimento divulgado pela gestão. 

2.1.3.1.3 A relação entre aspectos performativos e artefatos 

Esta relação mostra o nível de controle e o equilíbrio de poder entre colaboradores 

e gestores. O aspecto performativo que compreende a execução das rotinas por pessoas, locais 

e em tempos distintos, prevalece quando os colaboradores possuem maior autonomia em 

relação ao uso dos artefatos materializados por procedimentos operacionais padrão definidos 

pela gestão (Pentland e Feldman, 2005). Na situação em que aspecto o aspecto performativo 

prevalece, as improvisações e inovações podem ser mais frequentes devido à dificuldade de 

monitorar a execução. Neste caso, o aspecto performativo evolui, mas as regras contidas nos 

artefatos permanecem constantes (Pentland e Feldman, 2005). Quando as regras contidas nos 

artefatos são vagas e fracamente definidas o aspecto performativo pode possuir uma variação 

maior pela ausência de controle. Caso contrário, quando os artefatos ou procedimentos 

operacionais são seguidos, a situação reflete uma relação de controle sobre a execução.  

O artefato materializa os objetivos dos gestores e da organização em relação às 

rotinas. Para Pentland e Feldman (2005), a relação entre os aspectos performativos e artefatos 

pode ocultar relação de poder entre gestores e colaboradores. O descasamento entre a execução 
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e o procedimento operacional padrão pode medir o grau de controle exercido. Artefatos podem 

reconfigurar o aspecto performativo e vice versa. Por exemplo, sistemas de qualidade ISO 9000 

podem alterar, padronizar e influenciar o modo de execução. 

Quadro 2.1. Resumo de relacionamento entre os elementos da rotina 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Feldman e Pentland (2003) 

2.1.3.2 A perspectiva de propagação nos níveis funcional e interfuncional 

2.1.3.2.1 A natureza incremental de capacidades dinâmicas - Nível funcional 

Sirmon et al., (2011), já haviam estudado a orquestração de recursos relacionados 

às rotinas nas dimensões profundidade e extensão organizacionais, permitindo uma visão de 

perspectivas funcionais e interfuncionais. Peng, Schroeder e Shah (2008), já sinalizavam a 

existência de um conjunto de rotinas responsáveis pelas modificações incrementais nas 

organizações, no qual o escopo de disseminação era limitado à configuração de rotinas e com 

ações mais padronizadas. Se a natureza da configuração for uma melhoria incremental (Lavie, 

2006; Peng, Schroeder e Shah, 2008; Ambrosini, Bowman e Collier, 2009), a transformação 

usualmente estará limitada às modificações no nível de rotinas numa perspectiva que 

frequentemente não ultrapassa fronteiras funcionais e outras capacidades, Possuirá uma 

extensão de atuação menor na perspectiva funcional como mostra a figura 2.3. 

A configuração no nível funcional também ocorre quando as capacidades 

operacionais alvo de configuração possuem rotinas que estão limitadas em uma determinada 

área. Exemplo disso são rotinas de áreas que possuem determinadas especialidades como as 
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áreas comerciais, logística, pós-vendas, suprimentos ou produção. O esforço dispendido no 

processo de configuração funcional é devido à evolução e modificação das atividades em 

rotinas. No nível de capacidades organizacionais, é devido à inclusão, exclusão ou alteração de 

novas rotinas (Lavie, 2006). Consequentemente, o esforço dedicado na sua difusão será menor 

e aplicado em ciclos (Zollo e Winter, 2002; Pentland et al., 2012) de pequena duração, limitada 

a uma determinada área funcional e necessitando de menor esforço para a coordenação, 

comunicação e codificação. 

Figura 2.3 - A configuração funcional 

  

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.1.3.2.2 A natureza disruptiva de capacidades dinâmicas - Nível interfuncional 

No caso de uma modificação de natureza disruptiva (Anderson e Tushman, 1990), 

originados por transformações significativas, a ação de capacidades dinâmicas podem envolver 

operações como fusões, aquisições, alianças, desenvolvimento de produtos e serviços (Helfat 

et al., 2007) e adaptação às inovações tecnológicas (Edmonson, Bohr e Pisano, 2001). Peng, 

Schroeder e Shah (2008), também já sinalizavam a existência de um conjunto de rotinas 

responsáveis pelas ações de inovação nas organizações diferentemente das ações de melhorias 

incrementais. Em termos de extensão, pode abranger um portifólio de capacidades (Lavie, 

2006; Sirmon, Hitt e Ireland, 2007; Laamanen e Wallin, 2009), alcançando múltiplas 

capacidades e rotinas interdependentes (Becker et al., 2005) e consequentemente mais de uma 

área funcional como mostra a figura 2.4. Lavie (2006), Laamanen e Wallin (2009), Sirmon et 

al., (2011), consideraram três níveis de abrangência na atuação de capacidades organizacionais; 

o portifólio como um agrupamento de capacidades, a capacidade como um agrupamento de 
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rotinas e rotinas como um agrupamento de atividades. Estas capacidades podem estar 

circunscritas em uma determinada área funcional ou não (Sirmon et al, 2011). Adicionalmente, 

Sirmon, Hitt e Ireland (2007), apresentam um framework de gestão de recursos que passa pela 

estruturação do seu portifólio envolvendo a aquisição, desinvestimento, modificação, 

combinação e agrupamento de capacidades.  

Uma capacidade dinâmica pode impactar rotinas pertencentes a capacidades 

operacionais de áreas funcionais distintas (Lavie, 2006) conforme a figura 2.4. Por exemplo, 

capacidades dinâmicas de desenvolvimento de produtos podem impactar rotinas de capacidades 

operacionais que se espalham em diversas áreas funcionais como marketing, engenharia, 

comercial, suprimentos, produção, logística e pós-vendas entre outros (Helfat et al., 2007). 

Segundo Lavie (2006), existem dois tipos de configurações organizacionais não incrementais, 

que são substituições e transformações. As transformações ocorrem no nível da capacidade 

organizacional, quando esta necessita ser complementada, como aquisições de novas rotinas, 

substituição de outras existentes ou descarte. Já as substituições ocorrem quando um conjunto 

completo de capacidades substitui um portifólio já existente, tornando a configuração ainda 

mais radical.  Um portifólio de capacidades pode ser modificado quando por exemplo há um 

redirecionamento ou mudança no modelo de negócios (Lavie, 2006; Laamanen e Wallin, 2009). 

Transformações e substituições (Lavie, 2006), demandam um esforço de configuração maior, 

uma vez que envolvem múltiplas rotinas, capacidades ou um portifólio delas. Requerem uma 

maior demanda de coordenação, comunicação, codificação e incentivos para a sua execução. 

Figura 2.4. A configuração interfuncional 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.1.3.2.3 As naturezas, incremental e disruptiva e a sua relação com os elementos 

constituintes das rotinas 

As questões são a quantidade, diversidade e a distribuição das rotinas envolvidas 

na configuração, no nível funcional para transformações incrementais e no nível interfuncional 

para transformações disruptivas. No nível funcional, os conceitos estão espalhados por uma 

quantidade menor de rotinas, pessoas, locais e áreas, trazendo menor variabilidade para o 

aspecto ostensivo e para o aspecto performativo. Já na perspectiva interfuncional, ocorre o 

contrário; os conceitos estão espalhados por uma quantidade maior de pessoas, locais, áreas, 

rotinas e capacidades, trazendo uma maior variabilidade de interpretação e de execução, 

impactando num maior esforço de configuração. 

Na relação entre os aspectos performativos e artefatos, numa perspectiva funcional, 

a gestão mais concentrada facilita o alinhamento e o controle. Quanto menor a quantidade de 

colaboradores e artefatos a modificar, menor o esforço de comunicação e coordenação. Por 

outro lado, na perspectiva interfuncional, vários gestores e artefatos distribuídos 

horizontalmente aumentam o esforço no controle da configuração e gestão. 

A relação entre o aspecto ostensivo e os artefatos, mostra o consenso que guia os 

colaboradores para a execução e como a gestão deseja que a atividade seja executada. Na 

perspectiva funcional, a menor quantidade de pessoas envolvidas e a menor quantidade de 

artefatos a alinhar e modificar impactam num esforço menor de configuração. Na perspectiva 

interfuncional, de áreas funcionais distintas aumentam também a variabilidade de alinhamento 

entre a interpretação dos conceitos pelos colaboradores e que é esperado pela gestão trazendo 

um maior esforço de configuração. 

Proposição 1: A natureza da capacidade dinâmica e consequentemente escopo e 

complexidade impactam no esforço de configuração. Para a natureza incremental, a visão da 

propagação é funcional e com menor esforço de configuração. Para a natureza disruptiva a 

propagação e interfuncional e com maior esforço de configuração. 

2.1.3.3 A intensidade da configuração devido aos fatores aceleradores e inibidores  

Configurações são transformações organizacionais e podem sofrer a ação de 

resistências internas à mudança (Prahalad e Bettis, 1986; Barton, 1992). Apesar dos benefícios 

trazidos pelo desenvolvimento de capacidades organizacionais, paradoxalmente Barton (1992), 

também as apresentou como um potencial entrave no desenvolvimento e exploração de outras 

capacidades por motivos técnicos, gerenciais e culturais. Adicionalmente, Wang, Senaratne e 
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Rafiq (2015), complementaram esta mesma posição mostrando armadilhas que modelos de 

sucesso podem trazer no desenvolvimento de competências. Teece (2007), também descreveu 

o conceito de rigidez que traz inércia ao processo de transformação de capacidades. Depois 

Hoopes e Madsen (2008), também abordaram barreiras e facilitadores na criação e evolução de 

capacidades. 

Para Ambrosini e Bowman (2009), existem aceleradores e inibidores externos que 

influenciam no desenvolvimento das capacidades dinâmicas, moldadas segundo o contexto e 

ambiente. Afirmaram que mesmo que a capacidade dinâmica seja acumulada para posterior 

uso, ela poderia não gerar o mesmo efeito, pois o ambiente já poderia já ter sido alterado e a 

sua eficácia poderia não ser a mesma. Os próprios gestores também podem impactar no 

processo de aplicação da capacidade dinâmica (Tripsas e Gavetti, 2000; Adner e Helfat, 2003; 

Helfat et al., 2007). 

Aceleradores e inibidores atuam na dimensão organizacional de forma intra e inter 

funcionais e na dimensão de profundidade percorrendo a hierarquia da organização. Eles atuam 

num processo de configuração em três níveis, portifólio de capacidades, capacidades e rotinas 

(Lavie, 2006; Sirmon et al., 2011). Estes fatores estão relacionados à necessidade de 

monitoramento, avaliação, aquisição e descarte de capacidades organizacionais e respectivas 

rotinas (Lavie, 2006). Isto acaba refletindo nos esforços e custos associados aos aspectos 

ostensivos, performativos e artefatos. 

Não existem fronteiras entre áreas funcionais quando se trata da atuação de 

capacidades organizacionais. Portanto, existem aceleradores e inibidores que podem atuar na 

interação entre rotinas, áreas funcionais especializadas e nos níveis interfuncionais. 

Consequentemente, a quantidade de áreas funcionais envolvidas no processo de configuração 

refletirá no esforço de coordenação das atividades. Integrações, fusões, aquisições, alianças, 

novas tecnologias, por exemplo, trazem implicações multifuncionais.  

A atuação de inibidores e aceleradores no processo de configuração de capacidades 

será estudada como fatores moderadores entre a ação de capacidades dinâmicas e o esforço de 

configuração (Ambrosini, V., Aguinis, H., Edwards, J. R., Bradley, K. J., 2016) , observando 

primeiramente a interação entre elementos constituintes da rotina, em seguida as duas 

dimensões funcional e interfuncional. A literatura sobre inibidores e aceleradores relacionadas 

a rotinas e capacidades organizacionais é vasta, porém bastante esparsa e propõe-se uma 

classificação em quatro grupos. O primeiro grupo compreende a gestão de conhecimento 
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analisando a natureza do conhecimento, a memória organizacional, o grau de complexidade de 

conhecimento, o grau de codificação e a experiência organizacional. O segundo compreende o 

grupo de gestão ativa que inclui coordenação, incentivos e metas. O terceiro chamado de 

estrutura compreende a estrutura organizacional, qualidade e interconectividade de ativos. O 

quarto grupo denominado organização compreende as perspectivas de cultura e 

comportamento, comunicação e relação de poder. 

2.1.3.3.1 Gestão de conhecimento 

2.1.3.3.1.1 Natureza do conhecimento 

Szulanski (1996) e Ranft e Lord (2002), apontaram a existência de conhecimentos 

tácitos, conferindo características idiossincráticas a uma determinada capacidade 

organizacional. Atuam como inibidores da transmissão e de retenção do conhecimento pois 

estão fortemente vinculados ao indivíduo e não compartilhados pela organização. Eles estão 

impregnados nas rotinas e disseminados nos aspectos ostensivos que são as guias e as 

referências da prática. Consequentemente, o esforço da configuração pelo aspecto performativo 

depende de sua clara compreensão, uma vez que é executado por pessoas em momentos e locais 

distintos.  

A existência de conhecimento tácito, por ser um conhecimento não codificado e 

intrinsicamente embutido nos modelos mentais dos colaboradores, pode aumentar a autonomia 

da execução, reduzindo a necessidade de uso dos procedimentos operacionais localizados nos 

artefatos. Quanto mais tácitos, a sua codificação torna-se mais difícil, enfraquecendo o uso dos 

artefatos. A execução pelos colaboradores prevalece, conferindo a estes maior autonomia de 

execução impactando na relação de poder entre colaboradores e gestores (Feldman e Pentland, 

2003). Além disso, à medida que são mais tácitos, podem dificultar a padronização e 

consequente compreensão aumentando o esforço de configuração. 

Hábitos fazem parte do conhecimento tácito e consequentemente também estão 

presentes nos aspectos ostensivos. Polites e Karahanna (2013), estudaram a presença de hábitos 

como inibidores no processo de implantação de um novo sistema de informações para as rotinas 

organizacionais. Hábitos podem ser uma barreira na medida em que impedem que o 

conhecimento acumulado e distribuído pelo aspecto ostensivo seja atualizado. No processo de 

propagação das configurações, podem se tornar barreiras pela lógica dominante uma vez que 

impactam na mudança de modelos mentais dos gestores (Prahalad e Bettis, 1996). Finalmente, 

Miller, Pentland e Choi (2012), estudaram a memória declarativa constituída de crenças, 
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imagens, estórias e proposições como conhecimento tácito que não necessitam ser codificadas. 

Mostram que esta aumenta com o uso de experiências passadas, facilita as rotinas em ambientes 

estáveis, porém também pode obstruir ganhos quando se depara com problemas novos. 

Proposição 2a: A natureza do conhecimento atua como um fator moderador entre 

a ação da capacidade dinâmica e o esforço de configuração de capacidades operacionais nos 

níveis funcional e interfuncional. Quanto mais tácito, maior será o esforço de configuração. 

2.1.3.3.1.2 Memória organizacional 

Lewis (2004), identificou três elementos para a retenção de conhecimento. A 

memória especializada é a tendência de grupos de se lembrarem de diferentes aspectos de uma 

atividade ou desenvolver uma habilidade complementar, a credibilidade de tarefa quando os 

membros confiam no conhecimento que cada um possui e a coordenação de tarefa que é a 

habilidade dos membros trabalharem em harmonia para executar a tarefa.  

O conceito de memória transacional descreve como um sistema organizacional 

captura, armazena, e recupera o conhecimento em diversos domínios, facilitando a integração 

e a renovação do conhecimento organizacional transformando-o em uma barreira à cópia 

(Miller, Pentland e Choi, 2012; Argote e Ren, 2012). Segundo Miller, Pentland e Choi (2012), 

agentes organizacionais, através do uso da experiência, constroem memórias transacionais 

solucionando problemas e reduzindo seu tempo de execução. Possibilitam acessar o 

conhecimento além do que já se conhece. Argote e Ren (2012), mostraram a importância de 

memória transacional de saber “quem sabe o quê” para a formação de rotinas. Edmonson, 

Bommer e Pisano (2001), por sua vez, apontaram a importância do aprendizado coletivo para a 

adoção da tecnologia e inovação. Adicionalmente, Cohen e Bacdayan (1994) e Miller, Pentland 

e Choi (2012), estudaram uma outra fonte, a memória procedimental que armazena habilidades 

e é importante para a formação de rotinas. Isto aumenta a riqueza de conhecimento no aspecto 

ostensivo e rapidez na sua interpretação para a execução. Consequentemente, o alinhamento 

entre o aspecto ostensivo e o performativo é reforçado, facilitando e reduzindo o tempo de 

configuração.  

Proposição 2b: A memória organizacional atua como um fator moderador entre a 

ação da capacidade dinâmica e o esforço de configuração de capacidades operacionais tanto 

funcional como interfuncional. Quanto mais preservada, menor será o esforço de configuração. 
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2.1.3.3.1.3 Grau de complexidade do conhecimento 

A complexidade associada à capacidade dinâmica relaciona-se à quantidade de 

fatores causais complexos e desconhecidos, interdependência e o seu grau de vinculação com 

os processos da organização, (Lavie, 2006). Regras de negócio mais simples trazem eficiência 

na modificação de rotinas (Zollo e Winter, 2002). A complexidade do conhecimento, pode 

impactar no alinhamento entre os aspectos ostensivos e performativos. O aspecto ostensivo, que 

armazena os scripts de conhecimentos pode perceber uma maior dificuldade e esforço na sua 

absorção, impactando como os conhecimentos são compreendidos pela execução. O esforço de 

configuração também pode ser impactado pela dificuldade de mudanças de procedimentos 

operacionais se estiverem fortemente vinculados aos ativos e processos da organização. Novos 

conhecimentos mais complexos podem dificultar a sua homogeneização no aspecto ostensivo 

pois requerem uma maior necessidade de comunicação e capacitação. Consequentemente, 

podem dificultar a execução de rotinas e a alteração dos artefatos pela gestão. Uma 

complexidade maior das rotinas pode dificultar a sua execução, aumentando a variabilidade do 

aspecto performativo e aumentando o esforço de configuração. Isto pode favorecer o uso dos 

artefatos como referência mais efetiva para a execução e, neste caso, a sua alteração também 

traz um esforço adicional na configuração.  

Observando a disseminação por outras rotinas, o esforço de configuração  é 

potencializado pela quantidade, variedade de colaboradores e rotinas envolvidas necessitando 

uma maior capacitação e artefatos para alterar. Além disso, rotinas com maior grau de inter-

relacionamento e com maior grau de complexidade na execução podem exigir uma maior 

qualificação do executor para o aspecto performativo e maior será o esforço dedicado em 

modificá-las. Howard-Grenville (2005), mostrou que quando a rotina está bastante inserida na 

estrutura altera-se o esforço de modificação.  

Proposição 2c: O grau de complexidade do conhecimento atua como um fator 

moderador entre a ação da capacidade dinâmica e o esforço de configuração de capacidades 

operacionais tanto funcional como interfuncional. Quanto maior, maior será o esforço de 

configuração. 

2.1.3.3.1.4 Grau de codificação 

Apesar de Heimeriks, Schijven e Gates (2012), apontarem que a codificação pode 

influenciar negativamente o processo de integração de operações, Zollo e Winter (2002), 

afirmaram o contrário. Quando as regras de negócio estão embutidas em sistemas de 



60 

 
 

informações e se as regras forem simples e codificadas, a gestão da modificação pode ser mais 

eficiente. Adicionalmente e neste mesmo sentido, Zollo e Singh (2004), Garicano e Wu (2012) 

e Bingham, Heimeriks e Schijven (2014), mostraram que a codificação de rotinas, auxilia nas 

operações de aquisição, comunicação, disseminação e criação de capacidades. Como ilustração, 

Zollo e Singh (2004), apresentaram que em aquisições e integrações de bancos americanos a 

codificação é relevante para o desempenho da operação, porém o acúmulo da experiência não.  

Setia e Patel (2013), demostraram como as capacidades de criação de repositórios 

de conhecimento pela sua aquisição e assimilação aumentam o valor de mercado da empresa. 

Também mostraram que a codificação de conhecimento e a experiência anterior em capacidades 

dinâmicas atuam positivamente no resultado como por exemplo o nível de integração em 

operações de aquisições. Para Garicano e Wu (2012), a codificação de conhecimento facilita a 

comunicação no nível horizontal na organização. A não existência da codificação força a 

necessidade de comunicação vertical e a coordenação, aumentando o esforço de configuração. 

A codificação está presente nos artefatos. Eles impactam no aspecto performativo 

pois este se utiliza deste conjunto de regras e infraestrutura. A necessidade de codificação 

impacta na atualização de artefatos desde que estes sejam relevantes para o aspecto 

performativo e no alinhamento com o aspecto ostensivo. 

A relação entre os artefatos e o aspecto ostensivo mostra a existência de 

alinhamento sobre o que é conhecido e o que é determinado pela gestão. Para Becker et al., 

(2005), as rotinas são alteradas por decisões gerenciais internas ou por fatores cognitivos como 

procedimentos operacionais presentes nos artefatos. A codificação pode reforçar o uso de 

artefatos, porém não faz necessariamente com que o entendimento dos colaboradores siga as 

regras da gestão.  

A inexistência de documentações ou procedimentos operacionais, traz maior 

variabilidade na interpretação e na execução e pode levar a um maior esforço de integração e 

configuração. Especialmente se as configurações abrangerem múltiplas rotinas, áreas 

funcionais e capacidades como por exemplo num processo de implantação de um novo produto. 

Quanto maior a diversidade de áreas envolvidas, maior a necessidade de alinhamento entre o 

banco de conhecimentos disseminado pelo aspecto ostensivo e pelos diversos artefatos 

necessários na configuração. A quantidade de artefatos a serem modificados por conta da 

necessidade de codificação pode impactar na configuração em função da quantidade de rotinas 

envolvidas. 
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Proposição 2d: O grau de codificação existente de rotinas atua como um fator 

moderador entre a ação da capacidade dinâmica e o esforço de configuração de capacidades 

operacionais tanto funcional como interfuncional. Quanto maior, menor será o esforço de 

configuração. 

2.1.3.3.1.5 Experiência organizacional 

A experiência dos atores participantes do processo é importante na estabilidade de 

resultados das rotinas (Turner e Fern, 2012). Também Zollo e Winter (2000), mostraram o papel 

da experiência acumulada e a articulação de conhecimento que atuam positivamente para o 

desempenho de rotinas operacionais. Contrariamente, Wang, Senaratne e Rafiq (2015), 

apontaram o efeito dos sucessos anteriores como armadilhas e como um efeito negativo da 

experiência no desenvolvimento das capacidades. Além de desenvolvidas internamente, 

experiências podem ser adquiridas do mercado como as práticas (Wu, Melnyk e Flynn, 2010; 

Wu, Melnyk e Swink, 2012) que são capacidades organizacionais disponíveis, móveis e 

comercializáveis no mercado de fatores (Barney, 1986) e podem se tornar facilitadores da 

transformação para os gestores na busca por suas metas. Zahra, Sapienza e Davidsson (2006), 

estudaram a relação entre capacidades operacionais e dinâmicas vinculada ao aprendizado e à 

velocidade de sua utilização. A experiência acumulada composta de  conhecimento, habilidades 

e idade organizacionais são fatores moderadores desta relação.  

A experiência acumulada atua positivamente em ambos os aspectos ostensivo e 

performativo. A experiência dos agentes participantes garante uma consolidação e 

homogeneidade do conhecimento do aspecto ostensivo reduzindo gaps de interpretação na 

execução pelo aspecto performativo. Por outro lado, o fortalecimento da experiência concede 

maior autonomia para os colaboradores e pode enfraquecer o uso dos artefatos. Para Miller, 

Pentland e Choi (2012), através de experiência, os agentes constroem ambas memórias 

transacional e declarativa, solucionando problemas e reduzindo seu tempo de solução. 

Consequentemente, o processo de propagação da configuração é favorecido pela experiência 

que permeia as rotinas envolvidas nos níveis funcionais e interfuncionais. 

A retenção de colaboradores-chave é uma outra forma de armazenar a experiência 

organizacional. Handley (2012), mostrou o efeito negativo no desempenho dada a perda de 

habilidades de colaboradores-chave, venda ou transferência de ativos físicos e terceirização de 

operações. A retenção de colaboradores-chave é um facilitador para a preservação de 

conhecimento tácito e capacidades (Szulanski, 1996) e aumento de seu compromisso (Ranft e 
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Lord, 2002), em relação à empresa adquirida. Turner e Fern  (2012), mostraram que a 

experiência dos seus atores estabiliza as rotinas, reduzem as divergências de execução e quanto 

maiores as limitações dos contextos, maiores as divergências de desempenho. Atua também na 

relação entre o aspecto ostensivo e performativo pois impacta no conhecimento acumulado por 

todos os colaboradores e gestores envolvidos na preservação do conhecimento. Detém o 

conhecimento das referências e direciona a forma de execução das rotinas. A perda destes pode 

ser minimizada pela construção de artefatos robustos que armazenam os conhecimentos. 

Proposição 2e: A preservação da experiência organizacional, atua como um fator 

moderador entre a ação da capacidade dinâmica e o esforço de configuração de capacidades 

operacionais tanto funcional como interfuncional. Quanto maior, menor o esforço de 

configuração. 

2.1.3.3.2 Gestão ativa 

2.1.3.3.2.1 Coordenação 

Feldman (2000), introduz o conceito de agentes que permitem operacionalizar as 

mudanças, enquanto Sele e Grand (2016), mostraram que os atores intermediários, mantêm as 

conexões entre rotinas interferindo nos seus resultados. Como ilustração, Bingham, Heimeriks 

e Schijven (2014), mostraram como a figura de um escritório de projetos consegue orquestrar 

e desenvolver várias capacidades organizacionais em paralelo. Adicionalmente, Bapuji, Hora e 

Saeed (2012), mostraram, através de um experimento, que rotinas se tornam mais padronizadas 

e robustas através de interações e da presença de um intermediário para transmissão de 

informações entre os participantes. Concluem que quanto melhor a transmissão das intenções 

entre eles, os laços entre as rotinas se fortalecem.  

Ambrosini e Bowman (2009), abordaram gestores como determinantes para a ação 

das capacidades dinâmicas. Esta afirmação é reforçada por Teece (2013; 2014) e Adner e Helfat 

(2003), mostrando que empresas precisam de gestores líderes, que possuam competência de  

motivar, formar e manter relacionamentos internos e externos, promover um aprendizado 

constante e operacionalizar as ações, capturando valor no uso das capacidades.  

Adner e Helfat (2003) e posteriormente Kor e Mesko (2013) e Ambrosini e Sirmon, 

Gove e Hitt (2008), mostraram a importância das capacidades dinâmicas de gestão que 

estabelecem as bases para a heterogeneidade de decisões gerenciais e consequentemente 

heterogeneidade de desempenho. Helfat e Peteraf (2015), complementaram esta visão com um 
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estudo sobre gestores individuais e sua heterogeneidade e exploram a capacidade de solucionar 

problemas, comunicação e senso de orquestração e de cooperação.  

Gestores são essenciais na gestão de recursos (Sirmon et al., 2011), para lidar com 

a potencial resistência de colaboradores (Shih et al., 2013), gerir mudanças (Edmonson, 

Bohmer e Pisano, 2001), para orquestração de ativos, seleção e avaliação de ativos, 

oportunidade e estratégias (Augier e Teece, 2016) e como facilitadores a capacidade 

organizacional de cooperação e coordenação (Grant, 1991). Argyres, Fellin e Foss (2012), 

discutiram governança na estruturação de capacidades e apresentam os fatores de comunicação, 

liderança, coordenação, habilidades funcionais cruzadas.  Di Stefano, Peteraf e Verona (2014) 

mostraram que os agentes de mudança são ou gestores ou a própria organização. As ações são 

mudar as capacidades existentes, adaptar às mudanças de ambiente ou atingir vantagem 

competitiva sobre concorrentes. 

Gestores moldam rotinas e capacidades. Nigan, Huising e Golden (2016), 

exploraram como as rotinas são selecionadas para a transformação por agentes de alto escalão 

na medida em que afetam as suas metas. Coltman e Divinney (2013) estudaram o papel dos 

gestores na modelagem das capacidades operacionais. Pablo et al. (2007), apontaram a 

importância da liderança em selecionar capacidades latentes apropriadas e de valor reconhecido 

e encorajar o seu uso.  

A gestão facilita a homogeneização do aspecto ostensivo facilitando a execução 

pelo aspecto performativo. Também alinha suas expectativas com os artefatos equilibrando 

forças com a execução. Na perspectiva das rotinas, a gestão atua na elaboração e no 

estabelecimento de artefatos e orquestração entre os aspectos ostensivos e performativos. 

Precisa garantir a homogeneização do aspecto ostensivo, o seu alinhamento com o aspecto 

performativo e o seu monitoramento construindo e padronizando artefatos que os suportem.  

O papel da coordenação funcional e interfuncional também é relevante para a 

integração da configuração. A gestão e a comunicação assumem um importante papel na 

mediação entre aspectos ostensivos, performativos e artefatos que estão em áreas funcionais 

diferentes. Uma maior quantidade de áreas funcionais resulta numa maior quantidade de 

colaboradores aumentando a comunicação sobre as mudanças propostas pela capacidade 

dinâmica resultando num esforço de coordenação maior. 

Proposição 3a: O grau de excelência em coordenação atua como um fator 

moderador entre a ação da capacidade dinâmica e o esforço de configuração de capacidades 
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operacionais tanto funcional como interfuncional. Quanto maior, menor o esforço de 

configuração. 

2.1.3.3.2.2 Incentivos 

Szulanski (1996), Ranft e Lord (2002) e Gupta e Hoopes e Knott (2015), apontaram 

incentivos financeiros e motivação como fatores de sucesso das ações de configuração da 

operação. Para Becker et al., (2005), rotinas são alteradas por decisões gerenciais  internas ou 

externas e por fatores motivacionais como incentivos. Stiles et al., (2015), mostraram como 

novas rotinas são criadas e modificadas através de um novo modelo de negócio e como os 

aspectos motivacionais e cognitivos são importantes. 

Incentivos podem auxiliar positivamente no alinhamento entre o aspecto ostensivo 

e artefatos. No aspecto ostensivo, podem facilitar a homogeneização e comunicação dos 

conceitos e referências entre os colaboradores e gestores. Podem atuar como fatores de 

recompensa que influenciam positivamente no sucesso da implantação das estratégias (Harreld, 

O’Reilly III e Tushman (2007). Esta homogeneização pode facilitar o alinhamento entre o que 

está  materializado nos guias de gestão representado pelos artefatos e conceitos disseminados 

entre os colaboradores. 

Incentivos podem auxiliar positivamente no equilíbrio de poder entre o aspecto 

performativo e artefatos. Os incentivos podem determinar que os colaboradores executem suas 

tarefas de acordo as regras materializadas nos artefatos reduzindo o poder e a autonomia dos 

executores em exercer as suas próprias regras. A gestão poderia estabelecer um peso maior para 

seguir com as regras contidas nos artefatos em detrimento de como a atividade é executada.  

Incentivos podem auxiliar positivamente no alinhamento entre os aspectos 

ostensivos e performativos reduzindo a variação entre os conceitos interpretados e a execução. 

Podem incentivar a disseminação padrão dos scripts de como executar as atividades. A 

padronização de metas comuns entre áreas e gestores pode proporcionar homogeneização e a 

redução de variabilidade tanto de conceitos como de execução na busca por sinergia e redução 

de esforço.  

O resultado destes incentivos no aumento da sinergia entre os aspectos ostensivo, 

performativo e dos artefatos relacionados será refletido nas evidências e indicadores registrados 

nos próprios artefatos. Eles são os instrumentos de monitoramento do desempenho como 
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instrumentos de aferição deste cumprimento. Se não existir um sistema adequado de artefatos 

para medição, a implantação do plano de incentivos pode ser prejudicada. 

Maiores incentivos podem facilitar a configuração nos dois níveis interação, 

funcional e interfuncional. Os incentivos podem ser instrumentos para facilitar o alinhamento 

para o atingimento de metas comuns entre rotinas de mesma função ou de áreas funcionais 

distintas facilitando a disseminação de áreas com gestões diferentes. A limitação de uma ou 

poucas áreas funcionais envolve uma menor quantidade de rotinas e colaboradores reduzindo o 

uso dos incentivos. 

Proposição 3b: O grau de incentivos atua como um fator moderador entre a ação 

da capacidade dinâmica e o esforço de configuração de capacidades operacionais tanto 

funcional como interfuncional. Quanto maior, menor o esforço de configuração. 

A existência de metas de configuração pode afetar positivamente a relação entre os 

aspectos ostensivos e performativos reduzindo o esforço de configuração. Metas podem reduzir 

a variabilidade das interpretações e facilitar a colimação de referências e guias de trabalho no 

aspecto ostensivo e consequentemente padronizam e facilitam as execuções das rotinas. 

A existência de metas pode afetar positivamente a relação entre os aspectos 

ostensivos e artefatos reduzindo o esforço de configuração. Um direcionamento mais assertivo 

da gestão pode facilitar o alinhamento entre as referências e guias de trabalho interpretado pelos 

colaboradores e o que é oferecido e determinado pelos gestores através das  instalações e regras 

descritas nos procedimentos operacionais.  

A existência de metas pode afetar positivamente a relação entre os aspectos 

performativos e artefatos reduzindo o esforço de configuração. O direcionamento no uso de 

artefatos padroniza e facilita o controle da execução pela gestão com menor resistência em 

relação às regras descritas nos procedimentos operacionais. 

Outra questão é a quantidade de rotinas, colaboradores e áreas funcionais 

envolvidas no nível funcional para transformações incrementais e no nível interfuncional para 

transformações mais disruptivas. Nas transformações que abarcam várias áreas e gestores 

distintos, se as metas forem comuns, o alinhamento poderá ser maior e o esforço de 

configuração será menor com maior eficácia no atingimento de metas. Neste sentido, Graebner 

(2004), já estudara facilitadores do processo de integração de empresas de tecnologia propondo 

o estabelecimento de responsabilidades cruzadas. Sirmon e Hitt (2009), mostraram que quando 
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as decisões de investimento e emprego e alocação de capacidades são congruentes, existe a 

maximização de resultados. Adicionalmente, Foss (2011), apresentou o conceito de produção 

conjunta em que participantes do processo reconhecem o valor da cooperação e coordenação 

para o atingimento de objetivos comuns.  

Metas e ações compartilhadas são relevantes para alinhar os resultados de 

configuração quando existirem várias áreas funcionais. O monitoramento (Lavie, 2006) é 

necessário para ambos os gestores da capacidade dinâmica como a capacidade operacional para 

garantirem o cumprimento de seus objetivos e metas. Quando as metas são mais congruentes 

pode facilitar a configuração e contrariamente, quando as metas não precisam ser 

compartilhadas pode dificultar a configuração.  

Proposição 3c: A existência de metas atua como um fator moderador entre a ação 

da capacidade dinâmica e o esforço de configuração de capacidades operacionais tanto 

funcional como interfuncional. Quanto mais assertivas e definidas menor o esforço de 

configuração 

2.1.3.3.3 Estrutura 

2.1.3.3.3.1 Estrutura organizacional 

Felin e Powell (2016), mostraram que as estruturas organizacionais impactam no 

desenvolvimento da capacidade dinâmica. No nível funcional e interfuncional a estrutura 

influencia no processo de transformação e configuração de recursos da organização (Sirmon et 

al., 2011). Teece (2007; 2013), abordou a influência de estruturas descentralizadas e 

centralizadas em benefício da agilidade na gestão e consequentemente dos clientes. Brauer e 

Laamanen (2014), estudaram a influência de downsizing na performance das rotinas. Mostram 

que pequenas mudanças são benéficas para a sua eficiência. Puranan, Singh e Chaudhuri (2009), 

mostraram que em determinadas condições, a estrutura de integração e coordenação podem 

causar um menor efeito disruptivo. Wilden, Devinney e Dowling (2016), apontam que 

estruturas com ênfase em comunicação, descentralização e com menos adesão às regras e 

estruturas formais, controle de informações, reporte, regras e procedimentos, atuam com mais 

sucesso na aplicação das capacidades dinâmicas para a configuração de operações.  

A estrutura organizacional, pode impactar na comunicação dos conceitos entre os 

aspectos ostensivo e performativo. Uma estrutura mais horizontal ou mais vertical pode 

impactar a velocidade de disseminação entre os conceitos interpretados e a execução. Também 

pode impactar na relação de poder entre os aspectos performativo e artefatos pois a estrutura de 
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governança e controle pode incentivar o uso de artefatos na execução das atividades. A estrutura 

mais horizontal também afeta o alinhamento entre os aspectos ostensivos e artefatos quando 

aproxima os conceitos disseminados entre os colaboradores com as regras e guias 

materializados nos artefatos. Quanto maior e mais complexa for a organização, maior o nível 

de barreiras para a configuração nas perspectivas funcional e interfuncional. A limitação de 

uma ou poucas áreas funcionais resulta numa menor quantidade de rotinas e colaboradores 

envolvidos no processo facilitado a configuração. 

Proposição 4a: O grau de complexidade da estrutura organizacional atua como um 

fator moderador entre a ação da capacidade dinâmica e o esforço de configuração de 

capacidades operacionais tanto funcional como interfuncional. Quanto maior, maior o esforço 

de configuração. 

2.1.3.3.3.2 Qualidade dos ativos 

Capacidades organizacionais atuam em conjunto e muitas vezes dependem de  

outros recursos (Dosi, Nelson e Winter, 2002). Consequentemente, a qualidade e a robustez da 

infraestrutura da organização composta de equipamentos, sistemas de informações e instalações 

podem impactar no esforço da configuração. Reforçando este argumento, Edmonson, Bommer 

e Pisano (2001) e Luo, Fan e Zhang (2012), apontaram que a infraestrutura de TI é um 

facilitador de eficiência operacional.  

A infraestrutura é composta de artefatos (Feldman e Pentland, 2003), 

consequentemente, uma infraestrutura eficaz, pode impactar positivamente no alinhamento 

entre os aspectos ostensivos e artefatos trazendo mais transparência aos colaboradores em 

relação às intenções da gestão. Uma infraestrutura eficaz, pode reduzir o gap na relação de 

poder entre os aspectos performativos e artefatos eliminando barreiras de interpretação, de 

procedimentos e instruções de trabalho para a execução. Nas perspectivas funcional e 

interfuncional, a infraestrutura, a padronização e a eficácia dos artefatos podem facilitar a 

disseminação da configuração. 

Proposição 4b: A qualidade dos ativos atua como um fator moderador entre a ação 

da capacidade dinâmica e o esforço de configuração de capacidades operacionais tanto 

funcional como interfuncional. Quanto maior, menor o esforço de configuração. 
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2.1.3.3.3.3 Interconectividade dos ativos 

Existem rotinas com maior dependência de recursos tangíveis como equipamentos, 

máquinas, sistemas e neste caso pode haver uma maior complexidade dificultando uma 

configuração. Quando a infraestrutura possui compartilhamento com ativos de fornecedores e 

clientes, a configuração tende a ser mais trabalhosa. Teece (2007), abordou esta questão como 

ativos co-especializados. Hill e Rothaermel (2003), mostraram os potenciais fatores para que 

empresas estabelecidas não aproveitem as novas tecnologias emergentes enquanto as novas 

entrantes se aproveitam delas. As explicações são o custo para investir nesta nova tecnologia e 

o atual estado de interligação da sua cadeia de fornecimentos e clientes. 

Proposição 4c: O grau de interconectividade com outros ativos atua como um fator 

moderador entre a ação da capacidade dinâmica e o esforço de configuração de capacidades 

operacionais tanto funcional como interfuncional. Quanto maior, maior o esforço de 

configuração. 

2.1.3.3.4 Organização 

2.1.3.3.4.1 Comunicação 

A comunicação, o compartilhamento de informações, a criação de um ambiente 

incentivador para a construção de relacionamentos de confiança são fatores intervenientes do 

processo de transformação (Pablo 1994; Edmonson, Bohmer e Pisano, 2001; Zollo e Winter, 

2002; Argyres et al., 2012). Teece, (2007) e depois Garicano e Wu (2012), abordaram e 

reforçaram a importância da comunicação na distribuição de conhecimento na organização 

tanto vertical como horizontalmente e coordenada por um tradutor ou gestor de comunicação 

para otimizar as operações. A facilitação e a distribuição de informações foram consideradas 

como uma forma de capacidade operacional (Blyler e Coff, 2003). 

Uma comunicação mais efetiva entre as áreas, pode impactar positivamente na 

disseminação dos conceitos entre os aspectos ostensivo e performativo. Isto pode ser 

relacionado com a redução de variabilidade no aspecto ostensivo na interpretação de conceitos, 

referências, conhecimentos e informações, facilitando a sua disseminação para a sua execução 

uma vez que vários atores podem compartilhar o processo de configuração. Uma comunicação 

mais efetiva entre as áreas, pode impactar positivamente no alinhamento entre os aspectos 

ostensivos e artefatos. A comunicação agiliza, dá transparência e reduz as diferenças entre a 

interpretação de conceitos e as regras estabelecidas pela gestão, facilitando a sua modificação 

pelos gestores e a sua adoção pelos participantes.  
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Paruchuri e Eisenman (2012), estudaram como o conhecimento em pesquisa e 

desenvolvimento evolui e é disseminado nas organizações após uma operação de fusão. 

Segundo Szulanski (1996), num processo de aquisição, uma fonte confiável de conhecimento 

influencia no comportamento do receptor, a riqueza de comunicação melhora o clima 

organizacional e a sua transferência. Além disso, afirmou também que o tamanho relativo das 

empresas envolvidas pode ser uma barreira para comunicação. Ranft e Lord (2002), apontaram 

a importância do grau de comprometimento entre colaboradores num processo de aquisição de 

empresas. Constitui-se na geração de publicidade positiva para a empresa adquirida, mostrando 

as novas responsabilidades da empresa resultante através de visitas frequentes nas instalações 

da adquirida e compromisso de investimento em treinamento e desenvolvimento. Apontaram 

também que a riqueza de comunicação melhora o clima organizacional como um facilitador 

para a preservação e transferência de conhecimento. Pablo (1994), mostrou que o grau de 

integração entre operações de aquisição depende da interdependência entre tarefas entre as 

organizações. Depende do compartilhamento entre habilidades e recursos críticos para criação 

de valor e preservação das características únicas da empresa adquirida.  

As rotinas de capacidades envolvidas podem pertencer a uma mesma área funcional 

o que facilitaria a configuração por estarem sob a direção de um mesmo gestor e contexto de 

execução. Consequentemente, a limitação de uma ou poucas áreas funcionais resulta numa 

menor quantidade de colaboradores, menor variabilidade de execução facilitando e reduzindo 

o esforço de comunicação sobre as mudanças propostas pela capacidade dinâmica. Do 

contrário, se as rotinas configuradas estiverem em áreas funcionais distintas, a maior 

variabilidade de conceitos e de execução entre os colaboradores o esforço de comunicação será 

maior. 

Proposição 5a: O grau de intensidade de comunicação atua como um fator 

moderador entre a ação da capacidade dinâmica e o esforço de configuração de capacidades 

operacionais tanto funcional como interfuncional. Quanto maior o grau de comunicação entre 

as áreas envolvidas, menor o esforço de configuração. 

2.1.3.3.4.2 Cultura 

A cultura e o comportamento mais homogêneos entre os colaboradores das rotinas 

podem facilitar a padronização de conceitos, consequentemente a execução das atividades e a 

adoção de artefatos. Culturas semelhantes facilitam a integração em operações de aquisição 

entre empresas (Barton, 1992; Pablo, 1994). A cultura atua sobre comportamento dos 
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indivíduos (Pablo, 1994; Harreld, O’Reilly III e Tushman, 2007; Wilden, Devinney, Dowling, 

2016); consequentemente, suas reações perante mudanças ocasionadas por modificações 

processuais podem impactar nos resultados de configuração de capacidades. Teece (2007), 

apontou o impacto da cultura e limitações cognitivas dos gerentes em relação ao aproveitamento 

de oportunidades. Contrariamente, Bertels, Howard-Grenville e Pek (2016), mostraram a 

cultura como uma dualidade funcionando ao mesmo tempo como barreira e facilitador na 

execução de rotinas. 

A homogeneidade cultural pode impactar positivamente no alinhamento entre os 

aspectos ostensivo e performativo pois a redução de variabilidade no entendimento e  

interpretação dos conceitos pode ter como consequência uma maior padronização e 

produtividade de execução. A homogeneidade cultural pode impactar positivamente no 

alinhamento entre os aspectos ostensivos e artefatos pois reduz o gap entre o entendimento dos 

conceitos e referências disseminados na rotina e os padrões materializados pela gestão nos 

artefatos. A homogeneidade cultural entre os colaboradores das áreas envolvidas pode reduzir 

a relação de poder entre os aspectos performativo de execução e os artefatos que representam a 

vontade da gestão pois uma interpretação mais uniforme tende a uma execução mais 

padronizada e com maior suporte em procedimentos operacionais. A homogeneidade cultural 

entre os colaboradores das áreas envolvidas pode aumentar o alinhamento entre os aspectos 

ostensivos e os artefatos pois aproxima conceitos e o objetivo da gestão.  

No nível funcional e interfuncional, podem ocorrer divergências entre áreas no caso 

de fusões, aquisições ou alianças (Pablo, 1994). Uma maior homogeneidade cultural pode 

facilitar o alinhamento entre colaboradores para o atingimento de metas comuns, facilitando a 

propagação da configuração por áreas com gestões diferentes. 

Proposição 5b: O grau de homogeneidade cultural atua como um fator moderador 

entre a ação da capacidade dinâmica e o esforço de configuração de capacidades operacionais 

tanto funcional como interfuncional. Quanto maior o grau de homogeneidade cultural entre as 

áreas envolvidas, menor o esforço de configuração. 

2.1.3.3.4.3 Relação de poder 

A relação de poder entre as áreas funcionais, gestão e entre colaboradores é uma 

consequência do embate pelo controle. Pablo (1994), mostrou a importância do aspecto político 

no processo de integração pós-aquisição de empresas. Mostrou que a necessidade de possuir 

habilidades e experiências anteriores em operações aquisições, o exercício de poder e o tamanho 
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da empresa adquirente em relação à empresa adquirida são fatores de sucesso da integração da 

operação. Ranft e Lord (2002), mostraram que uma maior proporção de gestores da empresa 

adquirente para funções-chave pós-operação de aquisição acaba se tornando uma barreira para 

a autonomia da empresa adquirida, impactando negativamente na retenção de colaboradores e 

na comunicação entre as duas organizações. Afirmam que o grau de autonomia da empresa 

adquirida facilita a preservação de conhecimento tácito e de capacidades no processo de 

transição. Puranan, Singh e Chaudhuri (2009), mostraram que nas operações de aquisição de 

pequenas por grandes empresas de tecnologia, pode destruir as capacidades de inovação da 

adquirida.   

No nível de rotinas, pode impactar a relação entre os aspectos performativo que 

representam o que é executado e os artefatos que representam os procedimentos operacionais a 

serem obedecidos e objetivados pela gestão. Por exemplo, numa situação em que a 

homogeneidade da operação seja relevante entre os colaboradores, o poder exercido pela gestão 

pode determinar a padronização de execução com base no que está registrado e materializado 

nos artefatos como as instruções de trabalho. Da mesma forma, a relação de poder entre as áreas 

pode impactar no alinhamento entre o aspecto ostensivo representado pelos conceitos que 

permeiam os colaboradores e os artefatos que materializam os procedimentos desejados pela 

gestão. Por exemplo, no entendimento coletivo sobre a interpretação e a descrição sobre a 

missão da empresa (Feldman e Pentland, 2003). A relação de poder entre os gestores e 

colaboradores das rotinas também deve ser considerada no processo de configuração. Howard-

Grenville (2005), mostra como os agentes e o poder relativo entre participantes, coordenação, 

cultura influenciam na formação de rotinas. Segundo Szulanski (1996), pode ocorrer que a fonte 

transmissora de uma informação pode ser relutante em distribuí-la por receio de perda de poder 

e privilégios, não devotando esforço no processo de transferência.  

Nos níveis funcional e interfuncional, quando as relações de poder entre as áreas 

em que se encontram as rotinas estão desbalanceadas, maiores são as chances de existirem 

barreiras no processo de configuração pelo instinto de preservação de conhecimento e 

autonomia resultado em esforço maior na configuração. O grau de influência ou importância 

das áreas podem alterar o equilíbrio da relação e poder conferindo vieses na configuração. 

Como exemplo, no caso de fusões, aquisições ou alianças, o esforço pela preservação do 

conhecimento e experiências adquiridas ao longo do tempo pelas diferentes áreas e pessoas 

envolvidas pode ser alvo da ação do uso do poder impactando negativamente na configuração 

desejada. 
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Proposição 5c: O desbalanceamento de poder entre áreas atua como um fator 

moderador entre a ação da capacidade dinâmica e o esforço de configuração de capacidades 

operacionais tanto funcional como interfuncional. Quanto maior o desbalanceamento de poder 

entre as áreas envolvidas, maior o esforço de configuração. 

Figura 2.5 – Proposições 

  

   
Fonte: Elaborado pelo autor 

2.1.4 RESUMO DA DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS 

Argumento 1: A natureza da capacidade dinâmica que aciona as  transformações 

organizacionais que podem ser incrementais ou disruptivas pode impactar no modo e no esforço 

empregado no processo de configuração. As transformações incrementais estão usualmente 

limitadas ao âmbito funcional e as disruptivas ao âmbito interfuncional. A principal questão 

que envolve os aspectos funcional e interfuncional baseia-se na quantidade, diversificação e a 

distribuição das rotinas e o envolvimento de diferentes áreas funcionais e gestores no processo 

de configuração. Isto impacta no processo de propagação e esforço de configuração das rotinas 

em função da quantidade de colaboradores e áreas observando as relações entre os aspectos 

ostensivos através de conceitos e referências, em artefatos através de regras e procedimentos e 

no aspecto performativo através da execução. Este argumento estende os conceitos de 

transformações incrementais e disruptivas para exploitation e exploration de Benner e Tushman 
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(2003) e complementa os estudos de configuração de capacidades de Lavie (2006) e a 

orquestração de ativos e recursos de Sirmon et al. (2011) e Helfat et al., (2007). 

Argumento 2: A existência de metas definidas pela gestão previamente à 

configuração impacta no processo de propagação e esforço de configuração. As metas 

estabelecidas previamente à configuração para eficácia em termos de custo, duração e qualidade 

da configuração são determinadas em função da natureza da capacidade dinâmica de inovação 

ou melhoria incremental e que moldam o seu escopo e complexidade.  Os custos são limitados 

pelo orçamento e estratégias de investimentos. A duração é determinada pelo apetite ao  

pioneirismo e na rapidez de retorno dos resultados e qualidade é determinada pela garantia e a 

adequação às exigências do mercado e sustentabilidade do negócio. 

O esforço, custo e duração relacionam-se com a velocidade de configuração 

(Rockart e Dutt, 2015). Portanto, quanto antes as configurações forem executadas, mais 

rapidamente as implementações poderão ser transformadas em vantagem competitiva.  Os 

investimentos organizacionais são finitos, consequentemente uma priorização é necessária para 

a alocação destes na operacionalização de capacidades dinâmicas e configuração de 

capacidades operacionais. Além disso, o esforço a ser dedicado depende de investimentos e 

prioridades associados à importância e aos resultados trazidos pela capacidade dinâmica.  

O estabelecimento de metas facilita a configuração (Lavie, 2006). Metas concretas 

e definidas alinham e padronizam a comunicação entre os gestores e colaboradores envolvidos 

na transformação. As metas estão contidas em aspectos ostensivos reduzindo a sua variabilidade 

e consequentemente podem aumentar a produtividade da execução reduzindo o esforço de 

configuração. Além disso, esta redução de variabilidade de interpretação pode aumentar o 

alinhamento entre os aspectos ostensivos e artefatos. Finalmente, uma vez que as metas podem 

estar distribuídas em várias áreas funcionais se houver alinhamento entre as áreas e gestores o 

esforço de comunicação tende a ser menor. 

A duração total, qualidade e custo são as dimensões do resultado da configuração. 

As ações de configuração diminuem de frequência e duração à medida que as rotinas se adaptam 

às mudanças propostas pela capacidade dinâmica que originou a transformação. As ações de 

configuração requeridas até o atingimento da meta de desempenho relacionada às capacidades-

alvo determinam o ritmo da transformação das rotinas. Gradativamente, cada ciclo de ações 

contribuirá com a eficácia e eficiência dos resultados da transformação e no desempenho da 
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capacidade-alvo. Pablo (1994) e Lavie (2006), abordam o custo da coordenação e integração 

como relevantes no processo de integração de operações.  

Barney (1999), Winter (2003) e Teece (2007), apontaram custos como uma barreira 

no desenvolvimento de capacidades dinâmicas. Barney (1999), mostrou que quando as 

empresas não possuem todas as capacidades necessárias para o seu sucesso, elas as criam ou as 

adquirem. Contudo, o custo da aquisição se for alto, pode comprometer seus benefícios.  

Lavie (2006) já estudara os custos de configurações originadas por mudanças 

tecnológicas. Para a evolução incremental em rotinas, apresenta os custos de monitoramento, 

de aprendizado e reaprendizado, codificação, comunicação, aquisição e encerramento. Para a 

transformação de capacidades, aponta os custos de adaptação e integração e riscos como causas 

de insucesso de integração. Para custos de substituição por portifólios de capacidades, 

apresentou os custos de monitoramento, avaliação, desaprendizado, aquisição e a ação de 

desabilitar capacidades. Isto traz implicações de esforço na perspectiva interfuncional. Ele é 

impactado pelos custos de coordenação, comunicação, gestão de conhecimento como 

aprendizado e ou desaprendizado, custos de redirecionamento, desativação, criação e 

modificações de capacidades. 

Os custos de coordenação e comunicação ocorrem devido ao esforço pelo 

envolvimento de rotinas de múltiplas áreas funcionais. Isto aumenta o esforço para a 

configuração dos três elementos constituintes das rotinas que são os aspectos ostensivos, 

performativos e artefatos.  Custos aumentam pelo envolvimento de múltiplos gestores e metas. 

Este argumento estende os conceitos de metas estabelecidos inicialmente por Lavie (2006), 

Helfat et al. 2007 e Rockart e Dut (2015) mostrando como estas moderam a o esforço 

configuração para a ação de capacidades dinâmicas sobre as operacionais. 

Argumento 3: Existem fatores aceleradores e inibidores organizacionais que 

moderam a relação entre a ação da capacidade dinâmica sobre a capacidades operacionais. 

Atuam na perspectiva da rotina e de seus elementos e nas dimensões funcional e interfuncional. 

Aceleradores e inibidores internos à organização podem  impactar o esforço empregado na 

configuração da base de capacidades operacionais. A sua existência ou ausência, assim como o 

grau de intensidade empregados podem afetar esta relação.  

A intensidade do esforço empregada na configuração é uma consequência da ação 

de moderadores representados por aceleradores e inibidores da organização. Nesta direção, 

verificou-se que inibidores e aceleradores atuam no nível de rotinas mais especificamente na 
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relação entre seus elementos ostensivos, performativos e artefatos. Consequentemente, estes 

fatores podem impactar no esforço necessário, qualidade,  duração e consequente propagação 

da configuração das capacidades operacionais.  

A principal questão na relação do aspecto ostensivo com o performativo reside na 

heterogeneidade de conceitos e de ações de execução. Quanto mais homogêneos forem os 

conceitos, menor será o esforço necessário para promover uma transformação, uma vez que 

este procura seguir o script estabelecido. O aspecto ostensivo pode estar distribuído em várias 

áreas e mostra como uma rotina é entendida ao ser executada. Quanto mais distribuídos os 

conceitos pelas diferentes áreas, maior será dificuldade de configuração pois este aspecto acaba 

guiando o aspecto performativo. Os fatores que aumentam a homogeneidade de conceitos 

facilitam a sua disseminação. A principal questão na relação entre o aspecto ostensivo e os 

artefatos está no alinhamento entre a gestão e a operação. Se o aspecto ostensivo for 

heterogêneo, o esforço em artefatos deverá ser maior para promover uma padronização. Se os 

artefatos tiverem pouca relevância, o esforço para a renovação de codificação será menor, 

porém o esforço direcionado na transformação do aspecto ostensivo será maior. A principal 

questão da relação entre o aspecto performativo e os artefatos está na relação de poder e controle 

da gestão sobre a operação. O esforço de configuração dependerá da estrutura e relação de poder 

entre os aspectos performativo e artefatos e dos fatores que possam modificar esta relação. Este 

argumento estende os estudos anteriores de (Drnevich e Kriaciunas, 2011; Teece, 2014; 

Biesenthal, Gudergan, Ambrosini, 2019), pois identifica e consolida os principais achados sobre 

aceleradores e inibidores que podem impactar e moderar o esforço de configuração para a ação 

de capacidades dinâmicas sobre as operacionais. 

2.1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do estudo foi identificar, analisar e entender o processo e os mecanismos 

da configuração, propagação e esforço necessário de transformações das capacidades 

operacionais a partir da ação de capacidades dinâmicas. O estudo considerou duas perspectivas 

para avaliar a configuração. A primeira abordou no nível de rotinas organizacionais, analisando 

as relações entre seus elementos constituintes e suas implicações no processo de configuração. 

A segunda, foi no nível organizacional, mostrando como as configurações se propagam e se 

disseminam pela empresa nas dimensões de profundidade e extensão aqui denominadas 

respectivamente como visão funcional e interfuncional.  
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A intensidade de esforço necessária para executar a configuração é função do tipo 

da capacidade dinâmica atuante que pode ser incremental ou disruptiva, refletindo em 

complexidade e escopo requeridos. A propagação de configuração na organização ocorre em 

extensão e profundidade denominados respectivamente interfuncional e funcional e que 

dependem da quantidade e distribuição de rotinas, respectivos participantes e áreas envolvidas. 

Além disso, a relação entre a ação de capacidades dinâmicas e o esforço dedicado no processo 

de configuração são moderados por fatores aceleradores e inibidores. A intensidade dedicada 

em um processo de configuração de recursos, rotinas e capacidades alvo, poderá impactar na 

duração, na velocidade da propagação, custo e qualidade associados.  

As contribuições para a teoria e academia foram primeiro, aprofundar o 

entendimento dos mecanismos e esforços de configuração das capacidades operacionais a partir 

das capacidades dinâmicas, através do estudo da interação entre as suas respectivas rotinas e do 

processo de sua disseminação pela organização nos níveis funcional e interfuncional. Estes 

achados complementam estudos anteriores relacionados ao processo de evolução de 

capacidades e transformação das empresas sob a ação de capacidades dinâmicas. 

No âmbito de rotinas, mostrou-se como são configuradas a partir de seus elementos 

fundamentais como artefatos, aspectos ostensivos e performativos aumentando o diálogo entre 

as teorias de capacidades e de rotinas organizacionais. Adicionalmente, analisou-se a 

intensidade e a velocidade de disseminação da configuração na organização em profundidade e 

extensão como função da natureza da capacidade dinâmica e metas estabelecidas e moderadas 

pela ação de fatores internos aceleradores e inibidores. 

As contribuições para a prática foram instrumentalizar o gestor auxiliando-o na 

implantação de ações que envolvam configurações de portifólio de capacidades e rotinas como 

melhorias incrementais, integração e otimização de suas operações em projetos de aquisições, 

fusões, alianças e mudanças tecnológicas. Além disso, apresentou como os inibidores e 

aceleradores podem impactar na formação, configuração e no desenvolvimento de rotinas e 

capacidades, com impactos no esforço necessário dependendo do tipo de capacidade dinâmica 

considerada, incremental ou disruptiva. Consequentemente, mostra aos gestores como 

balancear os esforços para atender as dimensões de duração, qualidade e custos num processo 

de configuração, seja incremental ou disruptiva. 

Este trabalho também apresentou limitações. As proposições apresentadas 

necessitam ser averiguadas em trabalhos empíricos qualitativos ou quantitativos subsequentes. 
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Além disso, o estudo concentrou-se nas teorias de capacidades e de rotinas organizacionais, 

cujo arcabouço leva a um conjunto de discussões relacionadas e limitadas somente a estas duas 

teorias. Outras perspectivas poderiam ser utilizadas para observar o fenômeno de configurações 

de capacidades operacionais e outros recursos. 

Alguns aspectos podem inspirar estudos futuros. No processo de disseminação da 

configuração, aceleradores e inibidores que podem atuar tanto no nível de rotinas como no nível 

organizacional, poderiam ser estudados quantitativamente no processo de configuração de 

capacidades e recursos pelas capacidades dinâmicas. Também poderiam ser observados os 

indicadores de eficácia e de eficiência deste processo. Adicionalmente, propõe-se explorar 

novas pesquisas empíricas nas configurações de rotinas e capacidades em operações de fusões, 

alianças, aquisições e mudanças tecnológicas observando respectivos aceleradores e inibidores, 

o processo de propagação das configurações e o esforço dispendido. 

Finalmente, estudos procuram, no momento do estabelecimento das melhores 

estratégias, determinar quais capacidades organizacionais são necessárias para aumentar a 

vantagem competitiva da organização. Num primeiro momento, na visão de planejamento, 

olha-se num extremo, o portifólio de capacidades e no outro as rotinas organizacionais. Porém, 

nas ações de implementação, integração e coordenação de rotinas e capacidades, mostra-se que 

as visões funcionais e interfuncionais em termos de processos, podem se tornar lentes 

complementares para analisar estes fenômenos . 
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2.2 ARTIGO 02 - A evolução das rotinas e capacidades organizacionais: Um estudo de caso 

longitudinal em uma empresa de varejo de comércio eletrônico. 

Resumo: 

As organizações evoluem continuamente para se adaptarem às demandas do mercado e às 

mudanças tecnológicas. Selecionam suas estratégias com base em critérios competitivos, 

porém, a sua operacionalização é feita através das suas capacidades organizacionais. Podem 

optar por desenvolvê-las, adquiri-las, complementá-las, descontinuá-las ou alterá-las num 

processo evolutivo que ocorre através de melhorias incrementais, redesenho e inovações em 

seus produtos, serviços e processos. A academia propõe que a teoria das capacidades explica a 

heterogeneidade e manutenção de desempenho das empresas a partir da construção e renovação 

contínua de sua base de competências e recursos. Porém ainda está fundamentada em poucos 

estudos empíricos e na maioria dos casos numa abordagem cross-sectional. Este estudo 

soluciona esta questão através de um estudo de caso único com enfoque longitudinal. Aborda 

o processo evolutivo de capacidades organizacionais de uma empresa de varejo focada em 

comércio eletrônico. Utilizando-se das lentes teóricas de capacidades, o estudo identifica, 

conceitua e analisa os elementos como decisões, atividades e eventos que originaram e 

modificaram as capacidades e rotinas e consequentemente as operações da organização. Os 

resultados alinham-se com a perspectiva de evolução, acúmulo de experiência e conhecimento, 

base da teoria de capacidades organizacionais. Como principais achados, confirma-se a 

existência dos clusters de capacidades dinâmicas responsáveis pela identificação de 

oportunidades, criação e modificação dos modelos de negócios e da transformação contínua da 

organização. Além disso demonstra-se como os recursos organizacionais são criados, 

modificados e combinados pela ação de capacidades dinâmicas e das capacidades dinâmicas 

gerenciais. A contribuição para a academia está em aprofundar o uso e a aplicabilidade da teoria 

para descrever os fenômenos de evolução e transformação das organizações. Para a prática a 

sua contribuição reside em estender a aplicabilidade da teoria, proporcionando um instrumento 

para inovar e reduzir obsolescência de seus modelos de negócio e de sua base de ativos. 

Adicionalmente que oriente os gestores em suas escolhas estratégicas com base nas capacidades 

de que dispõem e que deverão possuir para obtenção de vantagem competitiva.  

Palavras-chave: Rotinas organizacionais; Modelos de negócio; Capacidades organizacionais; 

Capacidades dinâmicas; Capacidades dinâmicas gerenciais; Capacidades Operacionais; Estudo 

de caso longitudinal. 

2.2.1 - INTRODUÇÃO 

“O Banco tem de estar permanentemente em transformação. [...] , a chave para o 

êxito está na capacidade permanente de se transformar. Isso não envolve apenas agilidade 

interna [...], mas uma cultura adaptável. As pessoas geralmente são avessas a mudanças e uma 

empresa que quer estar sempre em transformação precisa que as pessoas sintam na mudança 

o seu ambiente de conforto. Não o contrário.” (Cândido Bracher, CEO do Banco Itaú 

Unibanco) 
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As organizações evoluem continuamente para se adaptarem às demandas do 

mercado (Teece, Pisano e Shuen, 1997; Eisenhardt e Martin, 2000), às demandas de clientes 

(Priem, 2007; Bowman e Ambrosini, 2010) e às mudanças tecnológicas (Anderson e Tushman, 

1990; Lavie, 2006; Christensen, Raynor e McDonald, 2015). Estas selecionam suas estratégias 

com base em critérios competitivos (Rosensweig e Easton, 2010), porém a sua 

operacionalização é feita através do uso de suas capacidades organizacionais (Dosi, Nelson e 

Winter, 2002; Wu, Melnyk e Flynn, 2010). Podem optar por desenvolvê-las, adquiri-las, 

complementá-las, descontinuá-las ou alterá-las num processo evolutivo (Helfat e Peteraf, 

2003). Devem almejar um grau de maturidade superior em relação a seus concorrentes (Winter, 

2000; Hoopes e Madsen, 2008; Sirmon et al., 2010). Este resultado é conseguido através de 

melhorias incrementais, redesenho e inovações em seus produtos, serviços e processos (Lavie, 

2006; Helfat et al., 2007; Peng, Schroeder e Shah, 2008; Sirmon et al., 2011). 

A teoria de capacidades organizacionais (Dosi, Nelson e Winter, 2002), tem 

fundamentado diversos estudos que buscam explicar as origens de desempenho diferenciado e 

sustentabilidade das organizações através de suas transformações internas e evolução de seus 

recursos (Winter, 2000; Helfat et al., 2007; Hoopes e Madsen, 2008; Leiblein, 2011). 

Capacidades dinâmicas, um tipo de capacidade organizacional (Teece; Pisano; Shuen, 1997; 

Winter, 2003; Helfat et al., 2007) são as responsáveis por modificar sistematicamente e 

propositadamente a base de recursos que conferem às organizações uma heterogeneidade e 

consequentemente vantagem competitiva e rentabilidade sustentável (Helfat et al., 2007). 

Rockart e Dutt (2015), mostraram que a velocidade de mudanças e a obtenção antecipada de 

um nível de desempenho elevado das capacidades organizacionais é determinante para a 

obtenção de vantagem competitiva. 

Vários autores caminham na direção de um maior aprofundamento sobre a teoria 

de capacidades e de seus impactos no desempenho das organizações (Tatikonda et al., 2013) e 

no entendimento sobre a adaptação, transformação e renovação de seus portifólios de recursos 

(Rothaermel e Hill, 2005; Sirmon et al., 2007). Neste contexto, estudos procuram explicar as 

origens e fundamentos do desempenho diferenciado nas empresas (Hoopes; Madsen, 2008), a 

partir da construção e renovação contínua de suas capacidades e recursos ao longo do tempo 

(Winter, 2000; Helfat et al., 2007). Contudo, estudos empírico-qualitativos que relacionam 

estas transformações às ações e evolução de capacidades organizacionais ainda foram 

parcamente observados ou teorizados (Ambrosini e Bowman 2009).  
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Estudos, como o Helfat e Peteraf (2003), mostraram o processo de evolução das 

capacidades, porém individualmente e não de forma conjunta. Neste sentido, estudos empíricos 

poderiam aprofundar o entendimento do processo da formação e desenvolvimento de um 

portifólio de recursos e capacidades ao longo do tempo. Outros estudos convidaram para que 

fossem realizadas pesquisas relacionando capacidades dinâmicas e desempenho (Wang e 

Ahmed, 2007). O processo de reconfiguração de capacidades operacionais pelas capacidades 

dinâmicas ainda foi pouco observado empiricamente (Easterby-Smith, Lyles e Peteraf, 2009). 

Estudos longitudinais (Pablo, 2007; Easterby-Smith, Lyles e Peteraf, 2009; Tatikonda et al., 

2013; Garcia e Bignetti, 2014, Ma, Zhou e Fan, 2015), poderiam propiciar lentes mais 

adequadas para observar este fenômeno. Hill e Rothaermel (2003), mostraram que a adaptação 

à uma descontinuidade é decisiva na sobrevivência das organizações e Lavie (2006), procurou 

estabelecer mecanismos de mudança para portifólios de capacidades, capacidades e rotinas a 

partir de um evento de mudança tecnológica. Daneels (2010), utilizando as lentes de 

capacidades dinâmicas, observou como os recursos da empresa puderam, ao longo do tempo, 

ser alterados através de alavancagem, acesso, criação e descarte. Neste contexto, Teece (2012), 

já apontava a necessidade de estudos para observar em profundidade a ação da capacidade 

dinâmica, assim como estender o conhecimento sobre a evolução de mudanças organizacionais 

a partir de eventos significativos (Raff, 2000; Jacobides e Winter, 2012).  

Consequentemente, endereça-se a estes gaps de conhecimento o seguinte problema 

de pesquisa: Como as operações de uma organização evoluem ao longo do tempo observadas 

sob as lentes da teoria de capacidades organizacionais? Para a sua operacionalização, foram 

identificados e analisados os eventos significativos que ocorreram ao longo da trajetória da 

organização e que impactaram a formação de suas rotinas e capacidades.  Foram analisadas as 

suas origens, priorização, configuração e integração de forma holística e o papel dos gestores 

no processo de transformação. Examina-se o fenômeno através de um estudo de caso único 

longitudinal retrospectivo sob as lentes da teoria de capacidades. Objetivou identificar, analisar 

e mostrar o processo de formação e a evolução de capacidades e rotinas de uma empresa de 

varejo focada nas vendas por comércio eletrônico. Os objetos analisados serão as rotinas que 

formarão as capacidades organizacionais e respectivos portifólios.  

As contribuições para a academia foram estender a aplicabilidade da teoria das 

capacidades organizacionais, entendendo em profundidade o seu processo de formação e 

desenvolvimento. Observou-se  o ciclo de vida e impactos na operação de uma forma conjunta. 

Foram identificados vários insights no processo de formação como por exemplo o conceito de 
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sobreposições e priorizações. Analisou-se os mecanismos de configuração de capacidades 

operacionais a partir das capacidades dinâmicas e estas pelas capacidades dinâmicas gerenciais.  

Para a prática consolida os estudos e resultados sobre o desenvolvimento de capacidades numa 

visão integrada, instrumentalizando o gestor com o objetivo de facilitar a integração e 

otimização de suas operações como projetos de aquisições, fusões, alianças e mudanças 

tecnológicas. Traz insights sobre a relevância e implicações das capacidades dinâmicas e 

operacionais no processo de evolução e fortalecimento de seus modelos de negócios e 

operações. 

Inicialmente foi feita uma síntese sobre a teoria de capacidades organizacionais, 

rotinas e modelos de negócio. Em seguida, foram apresentados os procedimentos 

metodológicos e a descrição do caso único longitudinal. Os eventos e elementos identificados  

ao longo da trajetória organizacional foram agrupados e analisados numa abordagem post facto.  

Foram descritas as rotinas, capacidades operacionais, dinâmicas e dinâmicas gerenciais e 

analisadas à luz das evidências e da teoria. Finalmente foram apresentadas as considerações 

finais contendo limitações, implicações para a prática e para a academia além de sugestões para 

trabalhos futuros. 

2.2.2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.2.2.1 Capacidades organizacionais e a origem da heterogeneidade de 

desempenho 

Um dos principais temas da estratégia é explicar a origem da heterogeneidade de 

desempenho entre empresas (Barney, 1991; Porter, 1996; Dosi, Nelson e Winter 2002; Helfat 

et al., 2007; Hoopes e Madsen, 2008; Leiblein, 2011). A teoria de organização industrial 

defende que o segmento em que se insere a organização é o fator preponderante na explicação 

sobre a origem de desempenho (Porter, 1996). Numa outra visão de caráter mais endógeno, a 

teoria baseada em recursos afirma que a posse de recursos de valor, raros, de difícil substituição 

e mobilidade determinam o desempenho da organização (Barney, 1991; Peteraf, 1993). 

Posteriormente, a teoria de capacidades organizacionais (Winter, 2000; Dosi, 

Nelson e Winter 2002; Hoopes e Madsen, 2008; Leiblein, 2011; Jacobides e Winter, 2012), 

auxiliou a teoria baseada em recursos na distinção de recursos e capacidades (Amit e 

Schoemaker, 1997). Trouxe uma postura mais ativa através da aplicação, endereçamento e 

organização dos recursos na captura de valor e obtenção de vantagem competitiva (Winter, 

2000; Helfat et al., 2007). Também conferiu uma explicação para as transformações 
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organizacionais e efeitos decorrentes de mudanças do meio ambiente (Teece, Pisano e Shuen, 

1997; Eisenhardt e Martin, 2000; Hoopes e Madsen, 2008; Leiblein, 2011). 

Existe uma grande congruência de elementos com a teoria baseada em recursos 

(Barney, 1991; Peteraf, 1993) pois as duas teorias se complementam, fundamentando-se 

segundo Leiblein (2011), na lógica baseada em dois pilares: a existência de heterogeneidade e 

de barreiras à imitação. Segundo Hoopes e Madsen (2008), as duas teorias são ramos de uma 

mesma linha em que recursos e capacidades que inicialmente se confundiam, foram aos poucos 

sendo diferenciados em construtos distintos (Amit e Shoemaker, 1997). Posteriormente, 

Maritan e Peteraf (2010), mostraram a congruência dos mecanismos que explicam a 

importância da posse, aquisição e acumulação de recursos e que existem oportunidades para a 

interação entre adquirir, complementar e desenvolver recursos e capacidades. 

A teoria de capacidades organizou-se baseada nos estudos originais de Penrose e 

depois em Richardson. Foi ele quem atribuiu a denominação inicial do termo capacidades em 

que enfatizava a cooperação entre empresas para complementarem suas cadeias produtivas 

através do conceito de especializações.  Gradativamente as capacidades organizacionais 

passaram a ser definidas como ativos e recursos, compostos por um conjunto de rotinas que 

também pode utilizar recursos (Winter, 2000; Dosi, Nelson e Winter, 2002). Prahalad e Hamel 

(1990) e depois Henderson e Cockburn (1994), já preconizavam a importância de competências 

organizacionais como fonte de diferenciação e vantagem competitiva. Os primeiros, abordaram 

o conceito de core competence quando distinguiram o conceito de portifólio de produtos e 

portifólio de competências. Competência foi definido como o conjunto de aprendizados, 

comprometimento e trabalho nutridos e utilizados por toda a organização, coordenando 

múltiplas habilidades e direcionando-as na geração de novos produtos e valor (Prahalad e 

Hamel, 1990).  

A teoria de capacidades organizacionais evoluiu, notadamente através de pesquisas 

provenientes da área de estratégia e reforçadas por estudos empíricos que exploraram a utilidade 

da teoria para a explicar o sucesso das organizações (Bititci et al., (2011), na reconfiguração, 

flexibilização, renovação e adaptação de seus modelos de negócio (Holbrook et al., 2000; 

Klepper e Simons, 2000; Langlois e Steinmueller, 2000; Rosembloom, 2000; Tripsas e Gavetti, 

2000; Harreld, O’Reilly III e Tushman 2007; Lee e Klassen, 2008). Neste contexto, a área de 

gestão de operações que usualmente empresta teorias de outras disciplinas (Linderman e 

Chandrasekaran, 2010; Walker et al., 2014), utiliza-se desta teoria para estruturar e explicar o 

desempenho de seus próprios fenômenos como o desenvolvimento de produtos e serviços 
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(Verona, 1991; Langlois e Steinmueller, 2000; Tripsas e Gavetti, 2000; Rosembloom, 2000), a 

operacionalização de alianças e aquisições (Helfat et al., 2007) e melhoria incremental (Peng, 

Schroeder e Shah, 2008). 

As capacidades organizacionais são atribuídas às empresas e não para o indivíduo 

(Dosi, Nelson e Winter, 2002). Exigem um certo período para serem desenvolvidas e formadas 

(Dierickz e Cool, 1989) ou podem ser adquiridas no mercado de fatores (Barney, 1986). 

Seguem um ciclo de evolução (Helfat e Peteraf, 2003), cujas fases são de formação, 

desenvolvimento, maturidade, replicação, redirecionamento, renovação ou descontinuidade de 

forma progressiva ou abrupta. Sua função é alavancar e orquestrar recursos (Sirmon et al., 2007; 

Sirmon et al., 2011) e produzir resultados significativos (Winter, 2000) garantindo vantagem 

competitiva para a empresa (Sirmon et al., 2007).  

Winter (2000), contribuiu na sua fundamentação, definindo a capacidade 

organizacional como uma rotina ou coleção de rotinas de alto nível que junto com determinadas 

informações, fornece à gestão um conjunto de opções para a tomada de decisões que produzem 

resultados significativos e específicos. Estas rotinas são importantes para a organização, bem 

conhecidas, controladas e operacionalizadas pelos gestores organizacionais nas quais as 

informações necessitam ser coordenadas e transformadas em resultados. Precisam ser 

estimuladas por decisões e direcionadas intencionalmente para suportar ações específicas de 

negócio. Para Dosi, Nelson e Winter (2002), capacidade organizacional é uma forma de 

conhecimento, que produz e ou desenvolve novos produtos e serviços. Distinguem as rotinas 

organizacionais mais repetitivas e automáticas das rotinas que produzem resultados relevantes 

e conscientes para a organização e que constituem as capacidades. Winter (2000), propõe a 

medição de desempenho de capacidades como uma variável contínua e não binária. Mostra que 

existem várias dimensões a serem mensuradas, dependem de determinado contexto e evoluem 

com o tempo. Winter (2012), reforça estes conceitos mostrando que as capacidades 

organizacionais são os resultados de um processo evolucionário a partir de um conhecimento 

ou capacidade prévia. 

Uma grande ramificação na teoria de capacidades foi estabelecida quando Teece, 

Pisano e Shuen (1997), definiram capacidades dinâmicas “como a habilidade que uma empresa 

possui para integrar, construir competências internas e externas para enfrentar mudanças 

rápidas no ambiente”. Numa outra perspectiva, Eisenhardt e Martin (2000), definiram 
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capacidades dinâmicas como rotinas que em ambientes moderadamente dinâmicos atuariam 

como rotinas ou melhores práticas mais facilmente copiáveis.  

Winter (2003), partindo do conceito de capacidades organizacionais, mostra a 

diferença entre capacidades operacionais e dinâmicas ordenando-as e denominando-as 

respectivamente em capacidades de zero e de primeira ordem. Collis (1994), Winter (2000) e 

Teece (2007), já distinguiam as capacidades organizacionais em duas categorias, as que 

executariam funções básicas ou operacionais, das capacidades de aprender, mudar, adaptar e 

renovar ou dinâmicas. As primeiras garantiriam a continuidade das operações e entregas dos 

produtos e serviços permitindo a empresa operar no curto prazo (Winter, 2000; Teece, 2012) e 

a segunda uma renovação constante da base de recursos incluindo as próprias capacidades 

(Helfat et al., 2007).  Ambrosini, Bowman e Collier (2009), por sua vez classificaram as 

capacidades como incrementais que continuamente modificam a base de recursos, as de 

renovação que ajustam o mix da base de recursos e as regenerativas de recursos para os que não 

atendem mais aos requisitos de negócio. 

Um importante aspecto foi levantado por Barreto (2010), Wang, Senaratne e Rafiq 

(2015) e Wilhelm, Schlomer e Maurer (2015), mostrando que o desempenho da organização 

tem uma relação indireta com as capacidades dinâmicas. Estas impactam as capacidades 

operacionais, responsáveis pela entrega dos produtos e serviços das empresas. As capacidades 

dinâmicas e operacionais possuem objetivos distintos, porém estão intrinsecamente 

relacionados. Protogerou, Caloghirou e Lioukas (2011), mostraram o impacto das capacidades 

dinâmicas sobre as capacidades operacionais e depois Drnevich e Kriauciunas (2011), 

mostraram a relação entre capacidades dinâmicas e operacionais e desempenho mediados pelo 

dinamismo do ambiente. 

Outros estudos como o de Schilke (2014), abordaram as capacidades de segunda 

ordem que modificam as capacidades dinâmicas de primeira ordem. Mesmo havendo clara 

separação, Winter (2003) e depois Winter e Helfat (2011) mostraram que em alguns casos, as 

capacidades também podem assumir ambas as funções operacionais e dinâmicas. Afirmaram 

que uma mudança no ambiente faz com que os atores de capacidades operacionais possam atuar 

em capacidades dinâmicas para depois retornarem para as suas funções originais.  

2.2.2.1.1 Capacidades dinâmicas 

Winter (2003), seguiu esta mesma linha e definiu capacidades dinâmicas como 

aquelas que operam a extensão, modificação ou criação de capacidades operacionais. Helfat et 
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al., (2007), corroboraram esta posição e definiram como a capacidade de uma empresa 

sistemática e propositadamente criar, estender ou modificar sua base de recursos. Outros 

estudos focalizaram no estabelecimento de conceitos, definições e novas perspectivas para a 

teoria (Wang e Ahmed, 2007). Zahra, Sapienza e Davidsson (2006), mostraram os seus 

benefícios como a construção de novos negócios e estratégias, a entrada em novos mercados, a 

alavancagem de recursos e a introdução de programas de inovação estimulando mudanças. 

São regras e rotinas que interagem (Di Stefano, Peteraf e Verona, 2014). Adaptam-

se às mudanças e condições do ambiente gerando novas capacidades, alterando-as, eliminando-

as e trazendo desempenho e vantagem competitiva às organizações (Teece, Pisano e Shuen, 

1997; Eisenhardt e Martin, 2000; Teece, 2007). Zollo e Winter (2002), mostraram que as 

capacidades dinâmicas são desenvolvidas através de acumulação de experiência, disseminação 

e codificação de conhecimentos afetando diretamente as capacidades operacionais.   

Com relação à sua aplicabilidade, Teece, Peteraf e Leih (2016), mostraram como 

capacidades dinâmicas podem auxiliar as organizações e lidarem com as incertezas e agilidade. 

Definiram agilidade como a capacidade de eficiente e eficazmente redefinir e redirecionar 

recursos para criação e proteção de atividades de alto retorno. Wu (2010), utilizou a lente de 

capacidades dinâmicas para mostrar como as empresas aumentaram sua vantagem competitiva 

mesmo em ambientes voláteis. Rindova e Kotha (2001), utilizando capacidades dinâmicas 

como pano de fundo, mostraram como as mudanças ocorrem em empresas sujeitas a um 

mercado hiper-competitivo como o da internet. Fellin e Powell (2016) e Pablo, et al., (2007), 

mostraram que as organizações podem ser desenhadas para desenvolver capacidades dinâmicas. 

Harreld, O’Reilly III e Tushman (2017), estudaram o desenvolvimento de capacidades 

dinâmicas na IBM apontando fatores de sucesso como a escolha de processos críticos, 

organização formal, pessoas e habilidades e cultura. 

 Relacionadas à otimização de gestão de operações, as capacidades dinâmicas 

podem manifestar-se de várias formas, como complementar sua base de recursos (Wang e 

Zajac, 2007; Adegbesan, 2009), efetuar de forma sistemática fusões, e aquisições (Harrison et 

al., 2001; Puranan, Singh e Zollo, 2006; Puranan, Singh e Chaudhuri, 2009; Sears e Hoetker, 

2014), gerar alianças (Anand e Khanna, 2000; Das e Teng, 2000; Ireland et al., 2002; Helfat et 

al., 2007; Lavie, 2007; Wang e Rajagopalan, 2015), desenvolver produtos e serviços 

(Verona,1991) e desenvolver rotinas de inovação e de melhoria incremental (Peng, Schroeder 

e Shah, 2008). 
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Novas pesquisas aprofundaram o conhecimento da ação das capacidades dinâmicas 

na transformação da base de recursos e especificamente sobre as capacidades operacionais. 

Helfat e Peteraf (2003), mostraram que após um certo estágio de maturidade, capacidades 

dinâmicas poderiam atuar sobre outras capacidades para a auxiliar a sua alavancagem, 

exploração, evolução e reconfiguração ou sua desativação. Por exemplo, Wilhelm, Schlömer, 

Maurer (2015), mostraram a ação das capacidades dinâmicas sobre as operacionais avaliando 

o aumento de seu desempenho e depois Drnevich e Karciunas (2011), através da melhoria e 

desenvolvimento de produtos e serviços, processos, criação de novos relacionamentos com 

clientes e novos negócios. 

A importância da capacidade dinâmica no desenvolvimento das organizações é 

crescente. Fischer et al., (2010), mostraram o desenvolvimento de serviços utilizando os 

conceitos de exploration e exploitation e capacidades dinâmicas. Wollershein e Heimeriks 

(2016), efetuaram um experimento quando apresentaram as características de capacidades 

dinâmicas com o uso eficiente de recursos, coordenação e sequência de ações. 

Quanto à categorização, Bowman e Ambrosini (2003), encontraram seis formas de 

atuação: reconfiguração de atividades de suporte, reconfiguração de processos principais, 

alavancagem de recursos existentes, incentivo e suporte ao aprendizado e integração criativa. 

Wang e Ahmed (2007), classificaram as capacidades dinâmicas como adaptativa, absortiva e a 

inovativa. Na mesma linha, Protogerou, Caloghirou e Lioukas (2011), desagregaram as 

capacidades dinâmicas em processos de coordenação e integração, de aprendizado e de avaliar 

oportunidades e responder a movimentos de mercado.  

Uma outra perspectiva de capacidade dinâmica reside nos estudos de Teece (2007). 

Ele dissecou as capacidades dinâmicas em três dimensões ou clusters. Eles interagem entre si, 

porém necessariamente não seguem uma sequência pré-definida.  O primeiro grupo contempla 

a identificação e avaliação de oportunidades (sensing), o segundo a mobilização de recursos e 

a consequente captura de valor (seizing) e o terceiro abrange a manutenção, re-combinação e 

reconfiguração de ativos de modo a reduzir ameaças e renovação contínua (transforming). 

Katkalo, Pitelis e Teece (2010), associaram os clusters de capacidade dinâmica 

(Teece, 2007) à criação e captura de valor. Mostraram que a criação de valor para sensing é a 

identificação de oportunidades de novos clientes, mercados e modelos de negócios.  Para 

seizing, é a disciplina de investimentos, construção de competências e conseguir novas 

combinações. Para transforming, conseguir recombinações. Já na captura de valor, para 
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sensing, é o posicionamento do pioneirismo que determina o melhor momento para entrar no 

negócio. Para seizing, o reforço e qualificação de propriedade intelectual, a implementação de 

modelos de negócio e alavancagem de ativos complementares e investimento em instalações da 

operação. Para transforming, a gestão de riscos, o refinamento de modelos e o desenvolvimento 

de novos complementos.  

2.2.2.1.2 Capacidades dinâmicas gerenciais 

Uma outra perspectiva aborda a capacidade dinâmica e sua relação com as 

atividades de empreendedorismo nas empresas.  Alvarez e Busenitz (2001), Kor, Mahoney e 

Michael (2007), Sirmon, Hitt e Ireland (2007), já haviam analisado o papel do 

empreendedorismo e processos de gestão em orquestrar recursos. Estes estudos abordaram o 

reconhecimento, criação, alocação, mobilização, combinação e descarte de recursos para a 

criação de entregas heterogêneas superiores às do mercado em resposta ao seu dinamismo. 

Adicionalmente, Helfat et al., (2007), num estudo extenso sobre capacidades dinâmicas, 

apontaram a importância dos gestores para a orquestração de ativos em criar modelos de 

negócios. 

Capacidades gerenciais são essenciais para a organização (Sirmon, Gove e Hitt, 

2006). Aumentam o desempenho quando as decisões gerenciais de alocação de recursos e 

decisões de investimento são congruentes (Sirmon e Hitt, 2009). Afetam positivamente as 

capacidades dos gestores de trazer novas oportunidades externas (Kor e Mesko, 2013). Em 

ambientes dinâmicos, são fundamentais para priorizar entre flexibilidade e eficiência 

(Eisenhardt, Furr e Binghan, 2010). 

Adner e Helfat (2003), enfatizaram a importância das decisões gerenciais para o 

desempenho organizacional. Introduziram o conceito das capacidades dinâmicas gerenciais e 

estabeleceram as bases para relacionar a heterogeneidade de decisões gerenciais com a 

heterogeneidade de desempenho em ambientes dinâmicos. Augier e Teece (2016), por sua vez, 

mostram a importância do papel da liderança no desempenho organizacional. Ambrosini e 

Sirmon, Gove e Hitt (2008) e Kor e Mesko (2013), abordaram a importância de capacidades 

dinâmicas para moldar os modelos mentais (Prahalad e Bettis, 1986) dos executivos. A 

capacidade dinâmica gerencial foi definida como as capacidades pelas quais os gestores criam, 

integram e reconfiguram os recursos e competências da organização com base em três pilares 

conceituais: gestão de capital humano que compreende as experiências passadas, treinamento, 

educação e habilidades aprendidas, a gestão de capital social que compreende a construção de 
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relacionamentos formais e informais internos e externos à empresa e a gestão de cognição que 

engloba modelos mentais e a capacidade de associação entre estes modelos usada para a tomada 

de decisão (Adner e Helfat. 2003). Em continuidade, Augier e Teece (2009) e depois Teece 

(2016), mostraram a importância do papel dos gestores para as capacidades dinâmicas. 

Elevaram a sua importância como empreendedores com responsabilidade de inovar, participar 

das decisões estratégicas, implantação de cultura, identificação de oportunidades e não somente 

selecionar e implementar rotinas.  

2.2.2.1.3 Capacidades operacionais 

As capacidades operacionais fazem a empresa gerir as suas rotinas essenciais de 

entrega de produtos e serviços (Winter, 2000; Teece, 2014). Wu, Melnyk e Flynn (2010), 

iniciaram uma discussão quando apresentam seis tipos de construtos relacionadas às 

capacidades operacionais e relevantes para uma operação: melhoria operacional, inovação 

operacional, customização operacional, cooperação operacional, responsividade operacional e 

reconfiguração operacional. A sua contribuição também foi na sua diferenciação em relação às 

práticas operacionais que possuem alta mobilidade e são conhecidas e disseminadas pelas 

organizações.  

Outros estudos complementares ajudaram a fundamentar este conceito. Mishra, 

Devaraj e Vaidyanathan (2013), propuseram mais um nível para as capacidades operacionais 

através da introdução das atividades. Kortmann, Gelhard, Zimmermann e Piller (2014), 

consideraram não como um conjunto de rotinas, mas competências associadas à eficiência 

operacional e flexibilidade. Coltman e Divinney (2013) utilizaram não como um conjunto de 

rotinas, mas como características associados às prioridades competitivas e melhores práticas. 

Estudaram o papel dos gestores na modelagem das capacidades operacionais em contextos de 

comoditização e customização de serviços classificando-as em seis tipos: engajamento de 

clientes, coordenação funcional cruzada, soluções criativas, melhoria de operações, 

infraestrutura de TI e entrega. 

2.2.2.1.4 As rotinas organizacionais 

Grant (1991), já enfatizava as rotinas como elementos essenciais na composição de 

capacidades e depois confirmada por Winter (2000) e Dosi, Nelson e Winter  (2002). Rotinas 

organizacionais (Rerup e Feldman (2011) são essenciais para a efetividade do desenho e 

redesenho das organizações (Helfat e Karin, 2014). Criam modelos de referência e valores 
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organizacionais que são conectados através de processos de tentativa e erro (Hansen e Vogel, 

2011). 

Segundo Feldman e Pentland (2003), rotinas são padrões repetitivos, reconhecíveis, 

constituídos de ações interdependentes e executadas por vários participantes. Para Dosi, Nelson 

e Winter (2000), rotinas são elementos de acumulação de conhecimento, podendo ser replicados 

e transferidos internamente e são compostas de regras e mecanismos de decisão e acionadas por 

pessoas. Becker (2004), apontou seus benefícios como redução de incerteza, estabilidade, 

captura e armazenamento de conhecimento tácito de forma coletiva.  

Feldman e Pentland (2003), mostraram que as rotinas podem gerar mudanças por 

si mesmas, apesar da aparente estabilidade e padrão. Dividem a rotina em aspectos ostensivos 

ou scripts que orientam o que fazer, aspectos performativos ou as ações executadas e os 

artefatos que são as regras, indicadores e procedimentos codificados. Afirmam que as ações e 

resultados são coletivos e interdependentes entre indivíduos e áreas funcionais. As regras e 

ações são relacionadas de forma recursiva nas quais ações criam e recriam as regras e que por 

sua vez direcionam e restringem as ações. Mudanças que podem decorrer de eventos diversos 

podem ser incorporadas às rotinas. Pentland e Feldman (2005), exploraram um modelo teórico 

de rotinas para explicar fenômenos organizacionais como estabilidade e mudanças e as abordam 

como promotores e inibidores de flexibilidade na adaptação ou transferência de aprendizado.  

2.2.2.1.5 Modelos de negócios 

Modelos de negócios são largamente aceitos pela comunidade gerencial como 

instrumentos que guiam e facilitam o planejamento da operação (Zott; Amit; Massa, 2010). São 

instrumentos bastante utilizados para a operacionalização de escolhas estratégicas e a partir 

deles, uma empresa poderá entender, simular algumas premissas e operações, mesmo antes de 

lançar-se ao mercado alvo. Traduzem as especificações técnicas para o domínio do negócio 

selecionando e configurando rotinas para atender a um determinado segmento de clientes 

(Teece, 2018). Modelos ajudam a capturar, visualizar, comunicar, analisar e compartilhar a 

lógica do negócio e melhoram o alinhamento com tecnologia trazendo uma reação mais rápida 

às mudanças do ambiente. (Cherbrough; Rosenbloom, 2002; Zott e Amit, 2010; Zott, Amit e 

Massa, 2010). 

Cherbrough e Rosenbloom (2002), definiram modelos de negócio como uma 

composição de proposição e uma cadeia de valor, identificando um segmento-alvo e uma 

estrutura de custos e de receitas. Teece (2010), por sua vez, definiu como uma série de hipóteses 
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dos gestores sobre o que e como os clientes necessitam, como as empresas podem atender da 

melhor forma estas necessidades e serem remuneradas por isso. Zott e Amit (2010), 

apresentaram como um sistema de atividades interdependentes que determinam o modo como 

as empresas fazem negócio com clientes e parceiros. Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005), 

definiram como um conjunto de elementos e seus relacionamentos que expressa a lógica do 

negócio de uma empresa específica. Modelos de negócio são dinâmicos. Amit e Zott (2012), 

mostram que a inovação em modelos de negócio pode ocorrer através de adição de atividades, 

modificação de conteúdo, ligação as atividades de forma diferente e alteração de 

responsabilidades de partes que executam as atividades.  

Na sua operacionalização, foram analisados três frameworks desenvolvidos por 

Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005), Schön (2012) e Wirtz et al., (2016). Todos eles 

apresentaram elementos comuns que podem ser sintetizados em três dimensões. A primeira é a 

proposição e geração de valor, representando a oferta do mix de produtos e serviços para os 

clientes-alvo de diferentes segmentos e áreas geográficas.  A segunda é o modelo de receitas 

abrangendo o relacionamento e a interação com o cliente, canais de distribuição utilizados, a 

captura de valor e a lógica de precificação. A terceira dimensão é o modelo de custos mostrando 

como a empresa contempla lucrativamente a proposta de valor através de seus ativos, operação, 

tecnologia, capacidades e atividades chave e rede de parcerias.  

A capacidade dinâmica pode auxiliar a desenhar e ajustar modelos de negócios. 

Neste sentido, Teece (2010), já relacionava o desenho de modelos de negócio e de capacidades 

organizacionais. Consequentemente, a organização poderia rapidamente testar e implementar e 

revisar modelos de negócios além de integrar, construir e reconfigurar competências internas 

em função das demandas do ambiente, dos clientes e novas tecnologias (Teece, 2007; Helfat et 

al., 2007). 

2.2.3 - DOMÍNIO METODOLÓGICO 

Os objetivos estabelecidos para a pesquisa foram analisar a formação e a evolução 

das capacidades organizacionais e rotinas. Neste sentido procurou-se identificar eventos 

significativos, situações e decisões que ilustraram pontuaram estas transformações. O método 

de estudo de caso único com enfoque longitudinal (Van de Ven e Huber, 1990; Pettigrew, 1990; 

Yin, 2001), foi selecionado para analisar este fenômeno. Este é contemporâneo, possui natureza 

qualitativa, permitindo analisar e interpretar observações, documentos, narrativas e 

depoimentos obtidos de entrevistas remetendo a fatos retrospectivos. Foi utilizado um modelo 
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de visão de processos e não em modelo de variância (Langley, 1999). Neste sentido, a pesquisa 

enfatizou a sequência das relações entre os eventos, aprofundando o entendimento do processo 

de evolução de capacidades, rotinas, recursos e respectivos portifólios. Portanto, não se buscou 

uma quantificação do tipo causa e efeito entre os elementos.  

A teoria foi combinada com os dados que atuaram em conjunto para a obtenção de 

resultados. Neste caso, o estudo de caso único longitudinal enriqueceu a teoria de capacidades 

organizacionais, baseada nos resultados empíricos obtidos. O estudo baseou-se em conceitos já 

conhecidos, retirados da teoria cujos modelos teóricos foram os pontos de partida para o 

desenvolvimento e condução do estudo de caso (Eisenhardt e Graebner, 2007). 

Para este estudo foi escolhido um caso único representado pela empresa foco, suas 

áreas de negócio, modelos de negócio distintos e separados por eventos significativos. Na 

seleção de casos é importante avaliar as unidades de análise que podem ser únicos - holístico 

ou múltiplos - incorporado (Yin, 2001). Cada unidade foi analisada com base em suas rotinas. 

As replicações teóricas das unidades de caso fortaleceram a validação interna mostrando como 

os conceitos e as relações podem ser explicadas teoricamente (Eisenhardt, 1989). Este estudo 

foi dependente de um contexto que procurou identificar relações causais para explicar o 

fenômeno de evolução das rotinas e das capacidades organizacionais da empresa. 

Consequentemente, ao método, foi acrescida a dimensão longitudinal (Van de Ven; Huber, 

1990), utilizando-se de uma perspectiva dinâmica da evolução de competências (Daneels, 

2010).  

Dado que o problema de pesquisa é como as rotinas, capacidades organizacionais e 

respectivos portifólios evoluem nas organizações, o método de estudo de caso longitudinal se 

adequa ao fenômeno, pois procura responder as perguntas por quê e como ocorre o processo de 

formação e evolução de capacidades  num contexto específico. Além disso, procurou-se analisar 

um fenômeno que é contemporâneo mesmo que algumas informações sejam resgatadas do 

passado pelos próprios entrevistados e através de registros históricos por meio de um a 

abordagem retrospectiva. Van de Ven e Huber (1990) e Pettigrew (1990), afirmaram que 

estudos longitudinais são relevantes para identificar mudanças nas organizações em que casos 

retrospectivos auxiliam na comparação com os levantamentos atuais.  

Estudos anteriores têm observado as transformações organizacionais como os de 

Barrat, Choi, Li (2011) que mostraram a importância de estudos de casos para pesquisa em 

operações e os de Rindova e Kotha (2011) que mostraram, através de um estudo longitudinal, 
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como as empresas co-evoluem com os mercados. Como vantagem, o estudo de caso único 

longitudinal, por cobrir um período mais longo, possibilita observar efeitos de interação entre 

capacidades dinâmicas sobre a operacionais (Garcia e Bignetti, 2014), através das 

configurações identificadas. Segundo Tatikonda et al. (2013) e Garcia e Bignetti (2014), o 

método de estudo de caso longitudinal possibilita uma visão mais aprofundada sobre o processo, 

mecanismos de orquestração e decisões que envolvem ações de formação e evolução de rotinas, 

capacidades e portifólios ao longo do tempo. 

O caso a ser pesquisado foi único e limitado à empresa de varejo LEVEROS. Yin 

(2001), Dyer Jr e Wilkins (1991), defenderam a construção de casos únicos com riqueza de 

detalhes desde que significativos para a elaboração de teorias. Eisenhardt (1991), afirma que 

apesar de uma corporação ser em princípio um caso único é, na verdade, uma composição de 

múltiplos subcasos. Siggelkow (2007), afirmou que um caso único pode ser um exemplo 

poderoso, permitindo que se conheçam detalhes que outros tipos de pesquisa poderiam não 

identificar. O objetivo é mostrar que é um fenômeno importante e com o uso da riqueza de 

dados será possível obter novas ideias, refinar teorias e estudar a relação causal de construtos 

mais de perto do que grandes amostras. Este aspecto fica ainda mais importante em estudos 

longitudinais em que os processos evolucionários são relevantes. Dyer e Wilkins (1991), 

enfatizaram o desenvolvimento de estudos de casos mais robustos e profundos em detrimento 

de casos múltiplos e superficiais na descrição de contextos e dinâmica dos elementos.   

Quanto à seleção de casos, segundo Yin (2001), é importante mostrar a razão da 

escolha do caso, ou seja, como foi feito processo de seleção e como a empresa se encaixa no 

escopo da pesquisa e contribuirá com o diálogo com as teorias. Neste sentido, a indústria de 

varejo de ar condicionado obteve um crescimento vertiginoso cujo potencial é ainda grande no 

Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Refrigeração, apenas trinta por cento dos lares e 

empresas brasileiras possuem aparelhos de ar condicionado. A LEVEROS, atuante neste 

segmento como distribuidor e varejista, passou de um faturamento de vinte milhões de reais 

anuais em 2010 para quatrocentos milhões em 2019. Vivenciou vários modelos de negócio 

desde a sua fundação em 1978, de lojas físicas para vendas de comércio eletrônico cujo mercado 

trouxe grande crescimento e expansão para o negócio.  

A justificativa para a sua escolha é por tratar-se de um caso revelador (Yin, 2001). 

A LEVEROS está entre as cinco maiores do seu segmento de varejo comércio eletrônico. 

Percebeu um crescimento significativo nos últimos oito anos e recebeu vários selos de 

qualidade e premiações. Apresentou vários modelos de negócio ao longo do seu 
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desenvolvimento, tornando-se um caso único com várias unidades de análise chamados de caso 

incorporado (Yin, 2001). Langley (1999), mostrou que as unidades de análise podem ser 

separadas por unidades de tempo, permitindo constituir unidades de análise para replicação e 

exploração. Permite mostrar como ações de unidades antecedentes afetaram as a ações de 

períodos subsequentes. A seleção não foi randômica pois objetivou-se uma amostra teórica para 

replicar casos prévios e estender teorias.  

O caso refletiu os objetivos da pesquisa em que múltiplas unidades de análise de 

um caso único fossem replicadas. As unidades de análise selecionadas fizeram parte de uma 

única empresa. Foram separadas por um evento significativo como a mudança de modelo de 

negócio ou implantação de um sistema importante. As subunidades de análise foram 

constituídas de áreas funcionais como vendas, logística e atendimento e respectivas rotinas. 

Estas áreas funcionais possuíam processos que continham mais de uma rotina e que atuaram 

transversalmente às áreas funcionais. Desta forma, objetivou-se garantir que as unidades 

pudessem conter capacidades e rotinas bem como os processos de decisão associados.  

Foi utilizada a estratégia de bracketing temporal (Langley, 1999), na qual fases 

foram criadas a partir da descrição dos eventos. Auxiliou a comparar e replicar ideias teóricas 

e acompanhar a evolução em períodos distintos e descontinuidades. A partir dos dados de 

codificação os padrões emergiram a partir de eventos, incidentes e descrições de atividades e 

rotinas como elementos que foram agrupados em categorias e divididos em propriedades e 

dimensões (Strauss e Corbin 2008). Os objetos de pesquisa foram os processos organizacionais 

relevantes e suas rotinas associadas. A proposta foi a extensão de teoria pois o objetivo foi 

complementar e adicionar novas contribuições para o desenvolvimento da teoria de 

capacidades. Buscou-se uma generalização teórica identificando-se padrões em múltiplas 

unidades de análise dentro de um mesmo caso longitudinal.  

Foram feitas coletas combinando dados quantitativos e qualitativos  (Yin, 2001). 

Foram utilizados roteiros de entrevista semi-estruturados gravados digitalmente e 

posteriormente transcritos. Foi elaborado conforme elementos obtidos previamente na 

literatura. Vide Apêndice 3.1 – Roteiro de entrevistas Leveros. 

As fontes dos dados foram constituídas de entrevistas, documentos como relatórios 

e atas de reunião e observações através de participação em reuniões e comitês. A principal fonte 

de coleta foram as entrevistas. Os documentos foram constituídos de arquivos e apresentações 

contendo indicadores, atas de reuniões e relatórios de desempenho. Também fizeram parte os 
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fluxos operacionais, fluxos de arquitetura de sistemas, documentos de diagnóstico as is e de 

especificação to be de sistemas e observações através de participação como ouvinte de reuniões 

operacionais. 

Fizeram parte das perguntas, além dos objetivos da pesquisa, o escopo, objetivos 

da empresa e da área funcional, o nível de desempenho da empresa e das áreas para as várias 

as dimensões competitivas nos últimos anos. Foram levantados dados quantitativos sobre 

históricos de vendas e outros indicadores para desempenho. Na primeira etapa de definição do 

problema de pesquisa (Eisenhardt, 1989), houve uma especificação a priori de construtos e 

indicadores com base na literatura existente de capacidades organizacionais, rotinas 

organizacionais e modelos de negócio para facilitar o desenho inicial da pesquisa e dos 

protocolos de entrevistas. Apesar do caso ser específico e dependente de um contexto, um 

protocolo de caso elaborado com rigor, permite a sua replicação para outros contextos 

(Eisenhardt, 1989).  

Para as entrevistas, o foco foi em adaptar os protocolos de entrevista dependendo 

do nível hierárquico do entrevistado. Foram feitas entrevistas semi-estruturadas com perguntas 

abertas e fechadas. Foi apresentada previamente para o entrevistado a estratégia de condução 

da entrevista. As rotinas, funções e ou processos identificados foram agrupadas e relacionados 

com capacidades organizacionais. Foram demonstradas como elas estavam e como foram 

agrupadas ao longo do tempo.  

Durante a condução das entrevistas, foi adotado o modelo de narrativa (Riessman, 

2005; Bastos e Biar, 2015) que envolve a construção de uma estória obtendo dados brutos sobre 

a evolução do entrevistado na empresa, das funções executadas e da organização.  A narrativa 

foi importante para estabelecer uma cronologia, facilitando uma análise subsequente. Também 

serviu como instrumento de validação entre relatos distintos de entrevistados reforçando a 

validação do produto da pesquisa.  

A coleta de dados foi executada em três rodadas combinando entrevistas, 

observações e documentações. Eisenhardt (1989), sugere a estratégia de triangulação e a 

composição de dados quantitativos e qualitativos para garantir a validação dos dados. Segundo 

Su et al. (2014), planeja-se o levantamento de dados qualitativos e quantitativos, determinando 

o número de rodadas de entrevistas e o período de coleta. A coleta foi feita junto aos 

colaboradores da alta administração e das áreas funcionais onde foram identificadas as 

principais funções e decisões na evolução de rotinas e capacidades. 
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A primeira rodada ocorreu em julho de 2017 quando a empresa ainda utilizava o 

nome fantasia Multi-Ar. A  segunda em dezembro de 2017 quando a empresa alterou a marca 

para Leveros. A terceira cocorreu em Abril de 2019. As entrevistas semi estruturadas focavam 

em narrativas retrospectivas das atividades de cada colaborador ou gestor.  Foram coletados 

dados como formação e histórico profissional e experiência na função. O objetivo foi possuir 

um espaço de tempo para codificação, revisão e análise dos dados para então retornar para 

dirimir dúvidas, complementar informações ou identificar novos respondentes. Houve ajustes 

nos levantamentos através de informações complementares obtidas nas entrevistas 

subsequentes pois o objetivo foi o estudo profundo do caso com flexibilidade (Eisenhardt, 

1989). O entrevistador aprendeu em relação aos levantamentos anteriores questionando se os 

dados apreendidos eram diferentes dos obtidos nos casos anteriores. 

Quanto à seleção do público-alvo de respondentes, foram selecionados e 

entrevistados um total de trinta e um colaboradores entre representante do sindicato de 

refrigeração, sócios proprietários, diretores, gerentes, coordenadores e analistas experientes 

designados pelos próprios gestores como representativos para o levantamento. Foi seguida uma 

agenda de entrevistas previamente organizada e combinada com a área de recursos humanos. 

Quarenta e quatro entrevistas foram gravadas e transcritas com a duração média de 

quarenta e cinco minutos cada totalizando mais de quarenta horas e novecentas páginas 

transcritas.  Grande parte das entrevistas foi conduzida de forma presencial e outras utilizando 

um aplicativo (skype) para entrevistas remotas. Complementarmente, além das observações in 

loco,  foram obtidos os fluxos operacionais, emails, material institucional, apresentações, 

artigos de mídia. Foram pelo menos dois entrevistados de cada área funcional.  

Foi organizado um diretório contendo os dados coletados e incluindo as gravações, 

transcrições, documentos e relatórios. O trabalho de levantamento e coleta, incluindo as 

revisões foi considerado como encerrado em termos de adição de novas unidades de análise, 

informações ou dados ao atingir a saturação teórica, ou seja, quando o conhecimento 

incremental for mínimo, dado esforço de levantamento adicional Eisenhardt (1989). A etapa de 

codificação das entrevistas e de outras fontes de coleta como fluxos operacionais, e-mails e 

participação de reuniões, utilizou como instrumento o software Atlas 8.0 e planilha MS Excel.  

2.2.4 - O CASO DA MULTIAR- LEVEROS 
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Tiziano Pravato, um imigrante italiano vindo da Toscana estabeleceu-se na 

cidade de Pedrinhas Paulista, uma colônia italiana no interior de São Paulo. A primeira 

experiência em varejo foi a loja montada pelo pai do Sr. Tiziano na mesma cidade. Vendia-

se de tecido, móveis e eletrodomésticos. Nesta loja, desde pequeno, o Sr. Tiziano cuidava 

do conserto dos eletrodomésticos. A loja acabou falindo quando muitos clientes não 

pagaram as suas contas. 

Em 1978, fundou em Assis-SP, a empresa GELOSOM, com foco na prestação 

de serviços de instalação e manutenção de eletrodomésticos da linha branca residencial, 

credenciada como empresa SAB (Serviço Autorizado Brastemp). Ele já era muito focado 

no que fazia. A GELOSOM era autorizada Brastemp, credencial muito importante para 

fornecer manutenção numa cidade, porém exigia-se exclusividade. 

Em 1980 já era referência no setor de varejo da cidade, recebendo o prêmio 

preferência do público Assisense. A sua atuação cobria todo o Oeste Paulista. Com a 

prosperidade da GELOSOM, Tiziano criou em setembro de 1989, uma nova empresa 

especializada na comercialização de peças de reposição para a linha branca, chamada 

REFRIGELO, aumentando o seu faturamento e portifólio de serviços e atendendo às 

demais marcas para manutenção e reposição de peças. 

Em 1995 recebia novo prêmio, desta vez do fornecedor. Em 1999 iniciou 

timidamente a venda de aparelhos de ar-condicionado tipo janela, ainda um item bastante 

caro para as residências dos brasileiros. Em 2000, a REFRIGELO aumentou ainda mais o 

seu portifólio de produtos, iniciando vendas de produtos ligados à climatização de 

ambientes em geral como frigobares e umidificadores, além dos aparelhos de ar 

condicionado.  Começou a fornecer manutenção de ar condicionado em colheitadeiras no 

campo e em carros de passeio. Depois descontinuou este serviço pois dava muito trabalho 

e não compensava. Comprou em sociedade uma loja de Pneus revendedora Michelin que 

depois foi desfeita. Depois comprou uma outra loja de pneus que depois também foi 

vendida.  

Novamente, devido ao sucesso do negócio e sua consequente expansão, em 

2005 adquiriu a MULTI-AR, uma empresa especializada na comercialização de aparelhos 

de ar condicionados na cidade de Marília-SP. Esta marca passou a ser adotada como nome 
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fantasia oficial da empresa REFRIGELO. Era a primeira filial do grupo, localizada fora 

da cidade de Assis/SP.   

Foi criada a BR Pravato em Marília para atender serviços de manutenção de 

ar condicionado em torno da região. Ela posteriormente foi incorporada pela REFRIGELO 

de Assis. A GELOSOM atuava em serviços na região de Assis e a BR Pravato em Marília. 

De 2005 em diante, o grupo MULTI-AR teve uma forte expansão em suas operações, com 

o início das parcerias credenciadas como uma nova modalidade de venda de aparelhos e 

serviços de manutenção. 

Observando a tendência de mercado, inaugurou o seu site institucional em 

2007 que no início funcionava apenas como uma vitrine. Depois, promoveu a abertura de 

diversas filiais (2008-Presidente Prudente, 2009-Assis, 2011-Ourinhos, 2011-Araçatuba, 

2013-Ribeirão Preto, 2015-São Paulo) e três centros de distribuição (2009-Assis-SP, 

2010-Palmas-TO, 2014-Uberlândia-MG, 2016-Alhandra-PB). Também em 2014 se 

desfez de sua primeira unidade de negócios, a GELOSOM.  

Em 2013 lançou o sistema MULTI-AR PLUS para facilitar a captura de 

pedidos junto a seus parceiros. Em 2014, o Grupo MULTI-AR já respondia pela 

comercialização de mais de 150.000 aparelhos de ar condicionado, alcançando um 

faturamento total de R$ 230 milhões/ano.  Para atender à demanda de clientes e a gestão 

dos seus ambientes de back e front de negócios, implantou uma primeira solução de gestão 

integrada ERP, o DB1 sendo depois substituído em 2016 pela solução ERP SAP.  

Em 2016, o fundo de investimento B2capital tornou-se seu sócio investidor. 

Hoje o grupo possui sete lojas físicas no estado de São Paulo. É seller dos principais 

marketplaces do mercado como FAST SHOP, Walmart, Magazine Luiza, CNOVA, B2W 

e Submarino. Em 2017, reposicionou a sua marca e passou de MULTI-AR para LEVEROS 

aumentando o seu portifólio de produtos e serviços. Em 2019 iniciou a venda de outros 

produtos além de ar condicionado como projetos de instalação, painéis solares e 

equipamentos de automação residencial. Inaugurou uma loja conceito em São Paulo para 

proporcionar um espaço de treinamento e vendas de peças de reposição para parceiros e 

locação de espaço de exposições para fornecedores e fabricantes. 

O crescimento da empresa foi de 652% entre 2011 a 2015 com média de 52% 

ao ano. Cresceu 42% em 2011, 84% em 2012, 30% em 2013, 91% em 2014 e 16% em 2015. 
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Em comércio eletrônico foi de 177% com média anual de 23%. Faturou R$ 400 milhões em 

2018. Possui um site www. leveros.com.br, três centros de distribuição de mais de 46 mil 

m2. Possui mais de três mil revendas e instaladores em todo o país. Obteve selo e-bit 

diamante (61 empresas entre 25.131 lojas avaliadas) e o selo RA 1000. Já teve 90.000 visitas 

e 6.000 pedidos em um único dia, 3.500 municípios brasileiros são atendidos no Brasil e 

95% das entregas realizadas dentro do prazo prometido. A figura 3.1. Mostra o modelo 

operacional da LEVEROS. 

Figura 3.1 – Modelo operacional da LEVEROS 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na LEVEROS, existem quatro formas de se comprar um aparelho de ar-

condicionado: O cliente pode comprar diretamente do site da empresa ou também pode ser 

auxiliado por uma equipe de telemarketing receptivo (Telesite).  Pode comprar por um dos 

marketplaces parceiros (Submarino. Wal-Mart, Lojas americanas etc.). Pode comprar 

diretamente em uma das lojas físicas. O cliente pode comprar através de um parceiro 

credenciado (revendedor/instalador). Este parceiro não é exclusivo da empresa.  Neste caso o 

parceiro coloca o pedido no site específico de parceiros chamado Integra. Nem todos os 

parceiros possuem acesso ao sistema, somente os que possuem um maior relacionamento de 

vendas. Para auxiliar os parceiros na colocação do pedido, existe uma equipe remota de 
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telemarketing (Telerevendas) O parceiro não possui interesse em operar diretamente o site e 

transmite o pedido por telefone. Existem também parceiros que podem ser acionados quando o 

cliente adquire o serviço de instalação juntamente com o aparelho. 

Independente do canal utilizado, uma vez colocado o pedido, existe uma avaliação 

de crédito e fraude, utilizando serviços especializados de terceiros e de uma equipe interna. 

Aprovado o pedido, a área de logística providencia o faturamento através de emissão de nota 

fiscal e posterior expedição por um dos três centros de distribuição existentes. Posteriormente, 

as áreas de contas e receber, estoque e compras e pós-vendas são atualizados com os dados de 

faturamento e de saída da mercadoria A figura 3.2. Mostra o organograma da empresa. 

Figura 3.2 – Organograma da LEVEROS (dez/2017) 

  

Figura 3.2 – Elaborado pelo autor.  
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2.2.5 - ANÁLISE DE DADOS 

A etapa analisar os dados objetivou relacionar a coleta de dados com as conclusões. 

Discutiu-se os resultados da codificação à luz da literatura, procurando mostrar se a amplia, 

corrobora ou não. Auxiliou a explicar a formação e evolução das rotinas e capacidades, 

observando eventos significativos como a mudança de tecnologia, aquisição de ativos, 

contratação de recursos humanos, parcerias, mudanças no portifólio de produtos, descarte e 

recombinação de competências. O seu acompanhamento foi feito de forma retrospectiva 

cobrindo o período de 1978 até 2019. A ideia central foi comparar os dados com a literatura 

relacionada às capacidades organizacionais cujos conceitos e relações foram analisados através 

de evidências convergentes obtidas de várias fontes. Segundo Yin (2001), a análise dos dados 

deverá ser feita através de evidenciação de padrões e avaliar se as teorias explicam os padrões 

identificados nos casos. 

As rotinas e capacidades organizacionais que surgiam conforme a evolução da 

empresa foram analisadas segundo similaridades e explicações. O objetivo foi mostrar como os 

elementos, eventos, decisões e sequências identificadas (Langley, 1999), corroboraram a teoria,  

observando semelhanças e contrastes. Foram extraídos padrões significativos, categorias e 

classificações, informações descritivas e relacionamentos. A partir da análise das rotinas e 

capacidades, emergiram discussões e explicações fundamentando novos conhecimentos sobre 

a teoria. Os passos utilizados foram a identificação, mapeamento e qualificação das fases de 

evolução da empresa. As rotinas foram agrupadas por categorias funcionais englobando as áreas 

comercial, pós-vendas, financeiro, logística, TI, RH e suprimentos. Depois as rotinas foram 

vinculadas às fases. A partir das rotinas, foram identificadas e descritas as capacidades 

operacionais e a sua evolução. Finalmente, a partir da análise da evolução das capacidades 

operacionais foram identificadas a ação das capacidades dinâmicas. 

2.2.5.1 O mapeamento das fases da transformação 

Pelo fato de o estudo possuir enfoque longitudinal, a primeira divisão foi a 

identificação de fases da evolução da empresa. A técnica utilizada neste caso foi a identificação 

e definição de categorias, propriedades e dimensões (Strauss e Corbin, 2007). As categorias 

emergiram dos dados brutos e foram divididas em comercial e mercado, recursos e 

infraestrutura e estratégia e operação e depois emergiram as subcategorias. A fase emergiu 

como uma propriedade no processo de classificação. Posteriormente, a cada combinação de 

subcategorias e fases foram definidas dimensões para a sua qualificação na linha do tempo. A 
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análise identificou quatro grandes fases, cada qual com um conjunto de características e que 

estão descritas no Quadro 3.1. São as fases de Pré-internet, Pós-internet, Marketplaces e 

Leveros. Um quadro de eventos cronológicos da empresa auxiliou na definição - Apêndice 3.2. 

A primeira fase, chamada de pré internet, compreende o período de 1978 a 2008 e 

abrange a venda de serviços, venda de aparelhos de ar condicionado por lojas físicas e através 

de parceiros credenciados. Caracteriza-se por uma pequena diversidade de produtos, pouca 

automação, atendimento local e atendimento personalizado. A segunda fase, compreende o 

período de 2008 a 2013 chamada de pós-internet abrange o modelo de negócios com venda 

online pela internet. Caracteriza-se pelo crescimento de vendas por conta das vendas online, 

entregas em todo o territóio nacional e preocupação com risco de crédito e fraudes. A terceira 

fase compreende o período de 2013 a 2016 e foi denominado de fase de marketplaces, 

englobando a venda através do canal de marketplaces. Caracteriza-se pelo crescimento ainda 

maior de vendas, forte automação de gestão integrada e capacidade de integração de 

plataformas de vendas web. A quarta fase compreende o período de 2016 até 2019 foi chamada 

de LEVEROS quando foi estabelecida um novo modelo de negócios com múltiplos produtos e 

serviços devido à entrada de um novo sócio investidor (B2 Capital) e de um reposicionamento 

da marca.  

Quadro 3.1 – Qualificação das Fases de transformação 

Categoria Sub-categoria 
FASES 

Pré internet 

(1978-2008) 

Pós internet 

(2008-2013) 

Marketplaces 

(2013-2016) 

Leveros 

(2016-2019) 

Comercial 

e Mercado 

Diversificação 

de produtos 

Serviços e Venda 

de aparelhos de 

climatização 

(BAIXA) 

Serviços e Venda 

de aparelhos de 

climatização 

(BAIXA) 

Serviços e Venda 

de aparelhos de 

climatização 

(MÉDIA) 

Múltiplos 

Serviços e 

Múltiplas linhas 

de produtos 

(ALTA) 

Diversificação 

de canais de 

venda 

Lojas e parceiros  

(Dois canais) 

Incremento canal 

Telesite e 

Telerevendas 

(Quatro canais) 

Incremento canal 

Marketplaces 

(Cinco canais) 

Incremento 

canal 

integradores 

(Seis canais) 

Abrangência 
Estado de SP 

(Local) 

Todos os Estados 

(Nacional) 

Todos os Estados 

 (Nacional) 

Todos os 

Estados 

 (Nacional) 

Volume de 

vendas 

Limitado ao 

Estado de SP 
Alto e crescente 

Muito Alto e 

crescente 

Muito Alto e 

estável 

Interação com 

cliente 

Pessoal + 

Parceiros 

Pessoal + 

Parceiros + 

Remoto (site 

próprio) 

Pessoal + 

Parceiros + 

Remoto (site 

próprio e 

marketplaces) 

Pessoal + 

Parceiros + 

Integradores + 

Remoto (site 
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próprio e 

marketplaces) 

Grau de 

exigência de 

clientes 
Entrega 

(BAIXO) 

Entrega / Preço / 

Selos de 

Qualidade 

(ALTO) 

Entrega / Preço / 

Selos de 

Qualidade 

(ALTO) 

Entrega / Preço / 

Frete / Selos de 

Qualidade  

(ALTO) 

Grau de 

Concorrência 

Local 

(BAIXO) 

Território 

Nacional 

(ALTO) 

Território 

Nacional 

(MUITO ALTO) 

Território 

Nacional 

(MUITO 

ALTO) 

Recursos e 

Infraestrutura 

Especialização 

de 

Colaboradores 

Vendas e 

Administração 

Funções 

especializadas 

Funções 

especializadas / 

Qualificação 

Funções 

especializadas / 

Qualificação 

Governança e 

controle 
Inexistente 

Fase inicial de 

controle de 

fraudes e crédito 

Forte controle de 

fraudes e crédito 

Forte controle de 

fraudes e crédito  

Estratégia de 

Gestão de 

pessoas 

Gestão de Folha 

de pagamento 

Organograma 

formal e divisão 

de 

responsabilidades 

Benefícios e 

metas para 

gestores e 

comercial  

Metas para toda 

a organização, 

ações de 

desenvolvimento 

Estratégia de 

Gestão de TI 

Pacotes para 

funções 

financeiras 

Pacote para 

gestão integrada, 

gestão de fraudes 

e crédito, 

infraestrutura de 

TI e 

comunicação 

Sistema de gestão 

integrada SAP, 

integração com 

plataformas de 

venda WEB 

Automação de 

funções 

complementares 

ao ERP e foco 

em pacotes de 

gestão de crédito 

e risco e 

sustentação de 

integrações 

WEB 

Estrutura 

Organizacional 

Baixa 

complexidade 

Média 

complexidade 
Complexo 

Alta 

complexidade 

Estratégia e 

operações 

Estratégia de 

Vendas 

Vendas e 

Faturamento 
Vendas e 

Faturamento 
Vendas e 

Faturamento 

Vendas, 

Faturamento e 

Rentabilidade 

Estratégia de 

Suprimentos e 

estoques 

Base em 

oportunidades 

Base em 

oportunidades 

Base em 

atendimento de 

volumes, 

Estratégia de 

precificação, 

Negociação 

Base em 

rentabilidade e 

eficiência 

Estratégia de 

Logística 

Atendimento de 

prazo de entrega 

Atendimento de 

prazo de entrega 

Atendimento de 

prazo de entrega 

e custo de frete e 

eficiência fiscal 

Atendimento de 

prazo de 

entrega, 

Eficiência de 

armazenamento, 

custo de frete, 

receita de frete, 

eficiência fiscal 

Estratégia 

Financeira 
Funções básicas 

de recebimento, 

Gestão de fluxo 

de caixa, 

Gestão de fluxo 

de caixa, 

Rentabilidade e 

Foco em 

informações 
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pagadoria e 

contabilidade 

incremento de 

controles  

incremento de 

controles 

para gestão e 

DRE  

Pós-vendas 

Próprios 

vendedores de 

loja 

Especializado 

com foco em 

selos de 

qualidade 

Especializado 

com foco em 

selos de 

qualidade 

Especializado 

com foco em 

selos de 

qualidade e 

geração de 

novas vendas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.2.5.2 O mapeamento da evolução das rotinas organizacionais 

As rotinas organizacionais (Pentland e Feldman, 2005), foram identificadas e 

agrupadas em sete categorias funcionais seguindo a divisão estabelecida pela estrutura 

organizacional vigente da empresa: comercial, pós-vendas, financeiro, logística, suprimentos, 

tecnologia e infraestrutura e recursos humanos– Quadro 3.2.  

Quadro 3.2 – Resumo de evolução das rotinas organizacionais por fases. 

EVOLUÇÃO DAS ROTINAS ORGANIZACIONAIS 

 

FASES 

Capacidade 

operacional 

Pré internet 

(1978-2008) 

Pós internet 

(2008-2013) 

Marketplaces 

(2013-2016) 

Leveros 

(2016-2019) 

1.Comercial 

Assistência técnica 

Venda de serviços 

de manutenção, 

instalação. 

Venda de aparelhos 

de ar condicionado 

por lojas e parceiros 

Gestão de 

relacionamento 

parceiros 

Gestão de comissões 

Venda de serviços de 

manutenção, 

instalação. 

Venda de aparelhos de 

ar condicionado por 

lojas, parceiros, site 

próprio (Telesite). 

Gestão de 

relacionamento 

parceiros 

Gestão de comissões 

Venda e contato com 

parceiros pelo canal 

(Telerevendas) 

Venda de serviços de 

manutenção, instalação. 

Venda de aparelhos de ar 

condicionado por lojas, 

parceiros, site próprio 

(Telesite). 

Gestão de 

relacionamento parceiros 

Gestão de comissões 

Venda e contato com 

parceiros pelo canal 

(Telerevendas) 

Vendas pelo canal 

marketplace 

Gestão de backoffice 

para canais 

Gestão de precificação 

Venda de serviços de 

manutenção, instalação. 

Venda de aparelhos de ar 

condicionado por lojas, 

parceiros, site próprio 

(Telesite). 

Gestão de relacionamento 

parceiros 

Gestão de comissões 

Venda e contato com 

parceiros pelo canal 

(Telerevendas) 

Vendas pelo canal 

marketplace. 

Venda pelo canal de 

integradores e diversificação 

de produtos. 

Gestão de marca e marketing 

Venda de serviços 

complementares (garantia 

estendida, fretes) 

Gestão de backoffice para 

canais 

Gestão de precificação 
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2.Financeiro 

Contas a pagar e 

receber 

Contabilidade 

Gestão de qualidade 

de atendimento 

Contas a pagar e 

receber 

Contabilidade 

Conciliação de cartões 

Análise de crédito e 

fraudes 

Gestão de fluxo de 

caixa 

 

 

Contas a pagar e receber 

Contabilidade 

Conciliação de cartões 

Análise de crédito e 

fraudes 

Gestão de fluxo de caixa 

 

 

Contas a pagar e receber 

Contabilidade 

Folha de pagamento 

Conciliação de cartões 

Análise de crédito e fraudes 

Gestão de fluxo de caixa 

Gestão de folha de 

pagamento 

Gestão de orçamento 

Gestão de informações para 

conselho de administração 

(DRE) 

3.Suprimento

s e estoque 

Gestão de compras 

Gestão do estoque 

Gestão de compras 

Gestão do estoque 

Gestão de 

relacionamento 

fabricantes 

Gestão de compras 

Gestão do estoque 

Gestão de 

relacionamento 

fabricantes 

Gestão de marketplaces 

Gestão de compras 

Gestão do estoque 

Gestão de relacionamento 

fabricantes 

Gestão de marketplaces 

4.Logística 

Gestão de entregas 

Faturamento de 

pedido 

Gestão de entregas 

Logística reversa 

Gestão e auditoria de 

fretes 

Gestão de 

transportadoras 

Gestão de centros de 

distribuição 

Faturamento de pedido 

Gestão de entregas 

Logística reversa 

Gestão e auditoria de 

fretes 

Gestão de 

transportadoras 

Gestão de centros de 

distribuição 

Faturamento de pedido 

Gestão de estoque por 

marketplace 

Gestão de entregas 

Logística reversa 

Gestão e auditoria de fretes 

Gestão de transportadoras 

Gestão de centros de 

distribuição 

Faturamento de pedido 

Gestão de estoque por 

marketplace 

Gestão de eficiência e 

rentabilidade de logística 

Gestão de indicadores da 

operação 

5.Pós vendas 
Atendimento nas 

lojas 

Atendimento nas lojas 

Atendimento call 

center 

Atendimento nas lojas 

Atendimento call center 

Gestão de chamados 

Gestão de qualidade de 

atendimento 

Atendimento nas lojas 

Atendimento call center 

Gestão de chamados 

Gestão de qualidade de 

atendimento 
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6.Tecnologia 

e 

Infraestrutura 

Gestão de pacotes 

de sistemas de 

informações 

Gestão de 

infraestrutura de 

rede e comunicação 

interna e externa 

Gestão de pacotes de 

sistemas de gestão 

integrada 

Gestão de 

infraestrutura de rede e 

comunicação interna e 

externa 

Plataforma de gestão 

parceiros 

Gestão de pacotes de 

sistemas de gestão 

integrada (SAP) 

Gestão de projetos e de 

indicadores 

Gestão de infraestrutura 

de rede e comunicação 

interna e externa 

Plataforma de gestão 

parceiros 

Gestão de integração de 

plataformas 

marketplaces 

Gestão de pacotes de 

sistemas de gestão integrada 

(SAP) 

Gestão de projetos e de 

indicadores 

Gestão de informações e BI. 

Gestão de infraestrutura de 

rede e comunicação interna e 

externa 

Plataforma de gestão 

parceiros 

7.Recursos 

Humanos 

Gestão da folha de 

pagamento 

Gestão da folha de 

pagamento 

Gestão de 

recrutamento e seleção 

Gestão da folha de 

pagamento 

Gestão de atração e 

seleção de pessoas 

Gestão de benefícios 

Gestão de metas 

Gestão de capacitação 

Gestão de recrutamento e 

seleção  

Gestão de benefícios 

Gestão de metas 

Gestão de capacitação 

Gestão de desenvolvimento 

organizacional 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Verifica-se que as rotinas organizacionais foram crescendo em quantidade, 

diversidade e complexidade para todas as áreas funcionais. Observa-se que no estágio inicial se 

assemelham mais às práticas (Wu, Melnyk e Flynn, 2010) que não conferem diferenciação 

significativa entre as empresas. Porém, à medida que evoluíam, tornavam-se relevantes para a 

operação e para a concorrência. 

2.2.5.3 O mapeamento da evolução das capacidades operacionais 

As capacidades operacionais agrupam as rotinas, custodiando conhecimento e 

recursos (Dosi, Nelson e Winter, 2002; Teece, 2012). Segundo Winter (2000) e Teece (2014), 

são compostas de rotinas administrativas, de governança e controle que viabilizam a operação 

do dia a dia e a entrega de produtos e serviços. Podem se apresentar em vários estágios 

evolutivos (Winter, 2000). São mais facilmente copiáveis e podem se aproximara de práticas 

operacionais (Wu, Melnyk e Flynn, 2010; Teece, 2014). Baseada na codificação e rotinas 

descritas em 2.2.5.2, foram identificadas catorze capacidades operacionais pertencentes às áreas 

funcionais da empresa - Quadro 3.3. 

Quadro 3.3 – Resumo de evolução das capacidades operacionais por fases. 

Capacidade 

operacional 
Evolução 
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1.Venda e 

relacionamento de 

serviços 

FASE PRÉ-INTERNET: Na fase pré-internet, Tiziano Pravato já trabalhava numa loja de secos e 

molhados em Pedrinhas, uma cidade de colônia Italiana no interior de São Paulo. Depois ele atuou no 

conserto de eletrodomésticos. Em Assis-SP criou a GELOSOM empresa de manutenção de refrigeradores e 

televisores. A GELOSOM era autorizada da fabricante Brastemp que queria exclusividade. Para escapar da 

dependência da marca, criou a REFRIGELO para conserto de outras marcas de eletrodomésticos. Desde o 

início de sua fundação em 1978, a empresa tinha foco na qualidade e no atendimento ao cliente. Tiziano 

Pravato já montava boas equipes enquanto prestadora de serviços com base em capacitação. As rotinas da 

loja eram vinculadas na venda de serviços de assistência técnica, foco em manutenção de produtos de linha 

branca e vendas de produtos e serviços de instalação. A concorrência era pouca e os conhecidos da cidade 

eram seus clientes frequentes. Na GELOSOM a captura de novos serviços era feita através de visitas. Forte 

no atendimento e relacionamento com o cliente, já possuía um diferencial competitivo. As rotinas de 

atendimento e vendas de serviços deram início na formação de uma capacidade de venda na qual a 

padronização no atendimento já a diferenciava das demais. Ganhou o Prêmio Brastemp em 1995. Quando 

iniciou a venda de aparelhos de ar condicionado, passou também a oferecer serviços de manutenção e 

instalação. Os concorrentes também ofereciam os mesmos serviços e alguns deles até se especializaram no 

serviço de instalações e manutenções em detrimentos da venda de produtos. Com a entrada de parceiros 

instaladores num novo modelo de negócio, deixou de possuir uma equipe própria de serviços desfazendo-se 

de sua empresa própria de serviços a GELOSOM, porém procurou manter a diversidade de serviços como 

suporte às vendas dos aparelhos. A venda de instalação veio para dar segurança na venda de produtos. 

A margem era significativamente maior, porém o volume de vendas ainda era considerado baixo no mix de 

faturamento. 

FASE PÓS-INTERNET: Na fase pós-internet foi atribuída pouca prioridade nas vendas de serviços pois o 

faturamento na venda de produtos era crescente, apesar das margens de serviços serem maiores em relação 

á vendas de produtos. Existia também a concorrência com os próprios parceiros que oferecem serviços de 

instalação e manutenção. O foco era a instalação e manutenção (higienização de aparelhos). 

FASE MARKETPLACE: Na fase marketplaces a área de serviços manteve-se estável em vendas. A 

instalação e a higienização eram os carros chefe de serviços. Como incentivo, criaram-se metas de conversão 

de vendas de produtos para serviços e uma meta de entrega respeitando um prazo máximo após a venda do 

produto. A capacidade de gestão de serviços não foi afetada por mudanças tecnológicas. Não houve 

mudanças disruptivas, mas incrementais para que as rotinas se mantivessem atualizadas e não perdessem 

valor ao longo do tempo. Também não necessitou de recursos adicionais para o seu desenvolvimento. 

Implementou um sistema de controle de atendimento de instalação e manutenção. 

FASE LEVEROS: Na fase LEVEROS, com a entrada do novo sócio em 2016, a pressão pelo aumento de 

faturamento aumentou. Baseados em metas crescentes, iniciaram uma estratégia de aumentar a cauda de 

serviços na qual foram criados e outros serviços complementares. Ocorre a pressão sobre o aumento de 

faturamento e pela concorrência para gerar novas formas para aumentar o faturamento com a diversificação 

de novos serviços. Foram criados os serviços de garantia estendida, serviços complementares de instalação 

e fretes diferenciados. Foi inaugurada uma loja conceito na Barra Funda para aumentar a venda de serviços 

com parceiros, fabricantes e integradores através de aluguel de espaço para exposição, vendas de peças e 

treinamento. A área de suporte comercial estava crescendo em headcount e passa para ser incorporada pela 

área de serviços onde ocorre a descentralização de suporte comercial. Ao invés de corrigir erros frequentes 

de pedidos nas lojas, o suporte comercial devolveu as atividades de correção para as próprias lojas. O pedido 

era corrigido na fonte e o colaborador administrativo da loja agora auxilia o vendedor de loja. Descentralizou 

a operação de bloqueios e parte de input de crédito foi direcionado para as lojas físicas. A loja também 

agendava a instalação com o parceiro que antes era feita pelo suporte. O suporte comercial aboliu o google 

forms, adaptando o sistema de gestão de demanda de TI para comunicação com as lojas. Agora também 

fornece suporte para o pagamento de parceiros e de marketplaces. Calculam o custo de frete a ser cobrado 

do cliente diferenciado por produto. O ticket médio diminui, mas ganhou-se em escala com a concorrência 

e diversificação de serviços. A garantia estendida como um novo serviço trouxe outros processos agregados 

como conciliação e parceiros. Utilizou-se de todos os canais de venda como lojas físicas, parceiros, 

TELESITE, TELEREVENDAS e MARKETPLACES. para aumentar a participação de serviços neste mix. 

Iniciou também a venda de projetos de instalações solares. A sua evolução foi mais lenta que a venda de 

produtos por dois motivos: O seu preço alto em relação ao valor do produto e devido à concorrência de oferta 

de serviços com parceiros. Entretanto, serviços tinham um benefício de trazer credibilidade na venda de 

produtos. Porém a nunca se especializou neste assunto apesar de manter a chama de serviços acesa ao longo 

do tempo. 

Indicadores de desempenho: Faturamento e margem 

2.Vendas e 

relacionamentos 

produtos lojas 

FASE PRÉ-INTERNET: A capacidade de vendas em lojas é constituída das rotinas de captação de clientes, 

orçamentação, atendimento, captura de pedido, venda de produtos e venda de serviços. As rotinas de vendas 

foram sendo lapidadas ao longo do tempo pela especialização da equipe à medida que novos produtos eram 

lançados. Novas capacidades operacionais também surgiram ou foram aprimoradas pelo aumento de vendas: 

A capacidade de logística de entrega, controle de gestão de relacionamento, tesouraria, suprimentos e gestão 

de estoques. A empresa iniciou com vendas de produtos e serviços de instalação com a GELOSOM. Era 

forte no atendimento e relacionamento com o cliente que já era um diferencial competitivo. As rotinas 

estavam limitadas a vendas e atendimento. A padronização no atendimento já a diferenciava das demais 



117 

 
 

empresas. Em 1995 recebeu o Prêmio Brastemp como revendedor autorizado. Para não depender da 

exclusividade do seu fornecedor principal, criou a REFRIGELO para a venda de serviços e de outras marcas 

de eletrodomésticos. Continuou a expandir suas vendas com o início em 1999 da venda de ar condicionado. 

Posteriormente, diversificou as vendas com outros produtos como frigobar, umidificadores e produtos 

ligados à climatização de ambientes em geral. Com a aquisição da loja de Marília iniciou em 2004 a venda 

de aparelhos de ar condicionado. Em 2005, iniciou as vendas por parcerias, uma prática de mercado de um 

mercado em crescimento. Com a expansão das lojas físicas a partir de 2008 com Presidente Prudente, 

começou a replicar os seus padrões de atendimento e vendas alimentando a sua capacidade organizacional 

de venda. As lojas utilizavam o sistema SEMPRE que efetuava o pedido e consultava estoque. Na época, 

eram de trinta a quarenta pedidos por vendedor e um auxiliar administrativo cuidava de atividades de suporte 

para a equipe de vendas. 

FASE PÓS-INTERNET: Na fase de pós-internet a grande mudança foi a entrada de um terceiro canal de 

venda além das lojas físicas e parcerias. Até 2008 a MULTI_AR era uma empresa off-line. Em 2007, havia 

desenvolvido um site institucional para reforço da marca e efetivamente em 2008 e 2009 iniciou as vendas 

pela internet com apenas um colaborador. Posteriormente contratou um ex-funcionário de um concorrente 

que estava direcionando seu modelo de negócios totalmente para o canal de internet. Focou e estruturou uma 

equipe de vendas de internet realocando um gerente de vendas de lojas físicas. Contudo, somente em 2010 

começou a vender ar condicionado como uma linha de produção. As vendas de produtos começaram a 

aumentar. No início o ar acondicionado não era um produto muito vendido pela internet e exigia-se uma 

venda especializada. A chegada do sistema MULTIAR, ajudou na interface com o vendedor e atendeu outros 

canais de venda, possibilitando a flexibilidade e a captura de pedidos a qualquer hora e local. Quando o site 

foi criado, o pedido era capturado por um vendedor que registrava o pedido e registrava o cartão de crédito. 

Um quarto canal de vendas foi criado chamado de TELEREVENDAS que aproveitava o conhecimento de 

vendas pela internet com o sistema MULTIAR, depois MULTIARPLUS e as parceiras para as vendas em 

todo o território nacional. Porém, depois da entrada de internet ,como não havia uma estratégia por canais, 

ocorria uma concorrência interna para a abordagem de um mesmo cliente. 

FASE MARKETPLACE: A participação das lojas no total de faturamento perde gradativamente terreno 

para os canais de internet e marketplaces. Ocorreu a implantação do backoffice ou suporte comercial para 

atender a todos os canais. A nova estratégia foi  estabelecer novos procedimentos de captação de clientes 

através de visitas em campo. Além disso, ocorreu a segregação de funções e concentração das funções 

administrativas para um colaborador específico da loja. 

FASE LEVEROS: Na fase LEVEROS, houve uma grande mudança quando a marca foi alterada 

possibilitando uma maior diversificação na venda de produtos incluindo automação residencial e painéis 

solares. O canal de lojas físicas adotou-se a estratégia de alterar a grande dependência de vendas por 

parceiros e iniciou a abordagem com integradores (arquitetos, decoradores) para aumentar as vendas. Antes 

os clientes entravam nas lojas. Agora os vendedores precisariam ir atrás dos clientes. Ocorreu a implantação 

do sistema de esteira de crédito e consulta a cadastros de clientes de birôs externos. 

Indicadores de desempenho: Faturamento e margem 

3.Vendas e 

relacionamento 

produtos parceiros 

FASE PRÉ-INTERNET: As rotinas operacionais surgiram para a captura e manutenção de parceiros 

aproveitando a presença das lojas. Foi criada uma rotina de gestão de parcerias para manter parceiros 

rentáveis, cálculo de comissionamento e a captura de pedidos por este novo canal. 

FASE PÓS-INTERNET: A venda de parceiros foi incrementada com auxílio do sistema de 

TELEREVENDAS web aproveitando a nova tecnologia. Ocorreu a criação do sistema de captura de pedidos 

MULTIAR. 

FASE MARKETPLACE: Criação do sistema de captura de pedidos MULTIARPLUS. Novas capacidades 

operacionais surgiram com a gestão de parceiros. As capacidades de gestão de venda de produtos, logística 

de entregas e de relacionamento,  tesouraria, suprimentos e gestão de estoques também foram aprimoradas. 

FASE LEVEROS: Incremento de serviços com a venda de peças de reposição para manutenção e 

capacitação em outros produtos como painéis solares e automação residencial. 

Indicadores de desempenho: Faturamento e margem, comissões pagas, qtde de parceiros por grau de 

relacionamento e reciprocidade. 

4.Vendas e 

relacionamento 

produtos internet 

FASE PÓS-INTERNET: A LEVEROS desenvolveu uma capacidade de vendas pela internet muito forte 

pela convergência de várias competências. Uniu capacidade de vendas, de atendimento, logística e 

suprimentos. A capacidade de venda de produtos pela internet (TELESITE) associa-se a todos os pilares à 

semelhança da venda de serviços e venda de produtos e parcerias. Novas capacidades operacionais surgiram 

com a gestão de canal de internet, gestão de crédito e riscos e gestão de pós-vendas. As capacidades 

complementares de análise de crédito, análise de riscos e fraudes e suporte comercial são parte da capacidade 

venda. As capacidades de gestão de venda de produtos, logística de entrega e de relacionamento, tesouraria, 

suprimentos e gestão de estoques foram aprimoradas. Em relação às novas capacidades operacionais tinha-

se a necessidade de modificar a operação acrescentando novas rotinas de vendas, logística, suprimentos e 

pós-vendas específicas para este canal. A capacidade de venda de aparelhos de ar-condicionado da 
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LEVEROS, podem na verdade, ser considerados um conjunto de várias capacidades que se somam. São 

capacidades por canal, como de venda pelas lojas físicas, pela internet TELESITE, TELEREVENDAS e 

MARKETPLACES. 

FASE MARKETPLACE: Foi criada a área de marketing digital com o objetivo de gestão de site próprio 

incluindo design e carga de produtos e preços e otimização para buscas. Para o canal de TELESITE que por 

sua vez era concorrente dos marketplaces, os cadastros precisavam ser feitos com descrição detalhada e 

palavras similares para dar relevância na busca. Inclusão de links patrocinados adwords para a otimização 

do site. Não havia uma área de precificação específica. Os preços eram inicialmente para o site e replicados 

para lojas físicas. Ainda não existia um departamento de marketing digital. 

FASE LEVEROS: Criado um novo site para atendimento de todos os canais denominado INTEGRA. 

Indicadores de desempenho: Faturamento e margem 

5.Vendas e 

Relacionamento 

Marketplaces 

FASE MARKETPLACE: Na fase de marketplaces, a grande mudança foi a entrada no quinto canal de 

vendas. A LEVEROS entrou como early adopters antes que outros concorrentes. Com este novo canal, os 

marketplaces exigiram o cálculo de giro e cobertura de estoque para atendimento do marketplace geral. No 

início, o processo de comunicação com marketplaces era manual, em que se retirava pedido, efetuando um 

controle manual e atualizando posteriormente o marketplace com os status da entrega. A capacidade de 

vendas e relacionamento de marketplaces iniciou em 2013 e em 2017 já possuía dez parcerias de grandes 

vitrines como Submarino, Amazon, Lojas americanas, Walmart, entre outros. Houve a criação de um setor 

específico em gestão de marketplaces e da contratação de um profissional específico para desenvolvimento 

deste canal. Foi criada uma célula específica de pós-vendas para atender os parceiros e clientes marketplaces, 

incluindo a gestão de precificação e estoques para garantir uma logística de entrega, atualização de produtos, 

monitoramento de vendas e rotinas de pós-vendas específicas para este canal, além de uma rotina de 

prospecção de novos canais de marketplaces. 

FASE LEVEROS: A gestão de marketplaces migrou para plataformas comerciais (VTEX + Maketplaces) 

com mídias digitais/comunicação e usabilidade do site (banner, otimização do carrinho.com, informações e 

identidade visual. Novas capacidades operacionais surgiram com a gestão de canal de marketplaces, gestão 

de integração de TI, gestão financeira, gestão de marca, gestão de inteligência de mercado. As capacidades 

de gestão de venda de produtos, logística de entrega e de relacionamento, gestão de pós-vendas, tesouraria, 

suprimentos e gestão de estoques foram aprimoradas. O canal Marketplace e parceiros vendem juntos oitenta 

por cento do faturamento, porém consomem muito comissionamento. O restante, vinte por cento são 

atribuídas às lojas físicas e TELESITE.  A empresa entendeu que se há dois canais concorrentes está sendo 

ineficiente e perdendo receita e que o crescimento sem planejamento não possui sustentação e passou a 

otimizar o uso concorrente de canais. 

Indicadores de desempenho: Faturamento e margem, quantidade de parcerias 

6.Pós vendas 

FASE PRÉ-INTERNET: Inicialmente esta área inexistia. O atendimento pós venda era feito pelos próprios 

vendedores da loja física através de telefone. 

FASE PÓS-INTERNET: À medida que a organização iniciava com as vendas de internet, as vendas 

cresciam necessitando de rotinas para atendimento dos diversos canais de vendas.  Na fase de pós-internet 

em 2008, com a entrada e expansão (2010) de um novo canal de vendas pela internet (TELESITE) a área de 

pós-vendas precisou crescer. Consequentemente, ocorreu a formação de uma equipe de call center em 2011 

com quatro pessoas. 

FASE MARKETPLACE: A LEVEROS Passou a receber avaliações da web como e-bit e reclame aqui 

passando a ser um importante indicador para sustentar vendas futuras. Passaram a ser os principais 

indicadores da empresa, além dos indicadores de faturamento como selos RA1000 e e-bit. NPS. Ocorreu a 

formação de uma equipe especializada para atendimento exclusivo deste canal. A implantação do novo 

sistema de gestão integrada ERP trouxe confiabilidade em que a fonte de informação era a mesma pois todos 

precisam possuir a mesma informação. O sistema trouxe organização e padronização de informações. Em 

2016 foi implantado o sistema C4C para organizar e direcionar os atendimentos e reduzir o índice de 

reclamações. Como um sistema de demandas CRM (customer relationship management) e workflow de 

registro e encaminhamento de atendimento do cliente o C4C organizou a área de pós-vendas, porém trouxe  

como barreira, a adaptação à mudança de procedimentos. Auxiliou a empresa a recebeu prêmios e selos de 

qualidade como o RA1000, e-bit e NPS. Passou a ser um importante indicador para sustentar vendas futuras.  

FASE LEVEROS: Na fase LEVEROS, o desafio passou para a manutenção de custo de atendimento. A 

assertividade da resposta está relacionada com o custo de atendimento. Em 2017 a área de pós-vendas passa 

a ser uma área de geração de leads e fundamental para garantir a satisfação dos serviços. Cria novas rotinas 

de comunicação e rotinas de governança. Trabalhava na redução do tempo de atendimento. 

Indicadores de desempenho: Trocas e devoluções, e-bit, selo RA 1000, NPS (net promoter score) e Taxa 

de contato (50% 



119 

 
 

7.Logística de 

entrega 

FASE PRÉ-INTERNET: Inicialmente a logística de entrega era local onde o estoque estava nas lojas. 

Posteriormente foi criada um centro de distribuição na cidade de Assis. A capacidade de logística de entrega 

é constituída das rotinas de faturamento de pedido, relacionamento com transportadoras, auditoria de frete 

e logística reversa. Evolui inicialmente de um CD local em Assis-SP para abastecimento de entregas para o 

interior de São Paulo. Na fase pré-internet, as entregas eram inicialmente locais abrangendo a cidade de 

Assis e arredores. Antes, o vendedor era o transportador. Não havia transportadoras. Depois com a aquisição 

da loja de Marília, iniciou a expansão e ampliou as rotinas de entregas para o interior de São Paulo.  Iniciou 

a terceirização de transportes.O processo de faturamento era todo manual, da geração à impressão de 

etiquetas. Emitia-se a nota fiscal em uma impressora matricial. O volume era grande para a quantidade de 

colaboradores na época e começavam as vendas em setembro. Gerava-se a etiqueta em word, imprimia-se e 

colava-se etiqueta nas caixas para expedição. Existia um sistema para emissão de notas fiscais, mas não era 

integrado aos demais módulos. 

FASE PÓS-INTERNET: Na fase de pós-internet, as entregas passaram a ser em nível nacional. Com o 

novo CD de Palmas (2010), viabilizou-se o crescimento das vendas pela internet.  Para acompanhar a 

evolução de capacidade de venda pela internet criou CD em Palmas. Posteriormente abriu CDs em 

Uberlândia e depois em Alhandra-PB. Esta última em função de pressão de parceiros para entregas mais 

rápidas.   

FASE MARKETPLACE: Com a implantação do ERP SAP passou a ter controle sobre cargas. O 

acompanhamento do pedido era feito pela nova área de gestão de processos, porém ainda de forma manual. 

Os atrasos eram controlados manualmente e as informações eram obtidas dos sites das transportadoras. O 

controle de fretes era inicialmente manual e as tabelas de transportadoras eram comparados manualmente. 

Para conferência de frete ocorria o mesmo, recebia-se a planilha de custos do transportador e depois 

comparava-se com as planilhas de custos para verificar se estavam sendo cobrados corretamente.  

No início, quando não se tinha um sistema de gestão de transporte e fretes (TMS), o acompanhamento das 

entregas em tempo real não existia. O que existia era o envio de planilhas pelas transportadoras que eram 

comparadas com as planilhas de controle de pedidos e verificação dos pedidos que estavam sendo entregues 

no prazo. Começou a desenvolver a inteligência e capacidade fiscal pois precisava avaliar por onde comprar 

e estocar para depois por onde expedir. Os processos nos centros de distribuição eram manuais: faturamento, 

expedição e montagem de carga. Era possível priorizar um determinado parceiro para a expedição. Em 2010, 

todo o processo era manual com o sempre e expedição via Palmas para pedidos capturados via web e pelas 

lojas. A entrada do sistema de gestão de integrada SAP melhorou a integridade de informações. Porém 

também trouxe algumas dificuldades pois não eram todos os colaboradores que conheciam e se adaptaram 

rapidamente ao SAP na organização. Este sistema possuía muitos relatórios, mas muitos precisavam ser 

customizados. Também os controles com a ferramenta SAP estavam aumentados. 

Em 2013 foi implantado o sistema GKO de gestão de fretes e roteirização. O GKO oferecia as opções de 

qual transportador é mais barato e mais rápida. 2015, ocorreu a implantação do sistema SAP para módulo 

de compras no qual o estoque era controlado, porém sem controlar a localização do produto (WMS – 

warehouse management system). Evoluiu ao longo do tempo e foi adquirindo forma através da aquisição de 

três centros de distribuição criando capacidade de entregar em todo o território nacional. A evolução de 

capacidade de relacionamento com fornecedores pode ser observada pelo valor médio de fretes conseguido, 

correspondendo a 3,7% do valor da nota fiscal (benchmark de mercado). 

FASE LEVEROS: Na fase LEVEROS, o foco na gestão de armazenamento com a implantação de um novo 

sistema de localização de WMS (warehouse management system). Por exemplo, sem um controle de FIFO, 

por exemplo, pode-se danificar o produto por estar muito tempo no estoque. O sistema WMS trará um 

benefício futuro para contagem de estoque. (facilitador, aquisição de práticas). Este sistema, possibilitará a 

verticalização (racks e prateleiras) em função do aumento de mix de produtos. O desafio é otimizar as 

operações de armazenagem e baixar custos de fretes para diferentes produtos. O foco na gestão e redução de 

fretes em função da diversificação de produtos trazidos com a mudança de marca. Foi desenvolvido um 

painel mostrando rastreamento de pedidos e faturamento por centros de distribuição. Devido à complexidade 

(qtde e variedade) dos canais de venda/unidades de venda é necessário um monitoramento mais intenso, 

automatização e criou-se a área de ciclo de pedido. Antes os pedidos eram monitorados em dias, agora a 

granularidade de monitoramento é por hora. Desta forma, começam a entender onde estão os gargalos da 

empresa. Passaram a diminuir os prazos de entrega através de diminuição de prazos de retirada da 

transportadora. O pedido colocado pode sair no mesmo dia pois a  performance de entrega é um indicador 

crítico. A liberação de pedido precisa ser cada vez mais rápido. O objetivo passou a ser a busca por eficiência 

dos processos. Passou a se preocupar com novos tipos de fretes pela mudança de marca. E com forte viés 

financeiro para indicadores. Passou a monitorar o painel de entregas. Estudou novos sistemas de 

armazenamento ainda para otimização de armazéns. 

Indicadores de desempenho: Custo de reversa (2.5%) e o custo de frete que é o segundo maior custo após 

a compra e impostos. 
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8.Suprimentos e 

estoque 

FASE PRÉ-INTERNET: Na fase de pré-internet, a área evolui a partir de um comprador representado pelo 

dono da empresa. No início, a movimentação de materiais era por cardex. Depois, antes da compra, 

consultava-se o estoque registrado em planilha. As rotinas de compra eram feitas baseadas em compras por 

oportunidade quando se comparava na baixa temporada (abril a agosto) e vendia-se na alta temporada. Um 

bom relacionamento com fornecedor sempre foi considerado essencial pelo dono. Porém os pedidos de 

compras não eram formalizados e controlados em planilhas. Estoques estavam na maioria no próprio 

fabricante pois os aparelhos de ar eram caros. Já existiam as rotinas de devolução e acertos com fornecedores. 

Não havia rastreabilidade dos produtos comprados. Não havia organização e distinção para aquisição de 

materiais de consumo.   

FASE PÓS-INTERNET: Na fase de pós-internet, os processos continuavam sendo feitos por planilhas até 

2015 e auxiliado pelos sistemas SEMPRE e depois DB1 que teve vida curta.  

FASE MARKETPLACE: Em 2015 foi contratado um novo gestor de compras com experiência anterior 

em ERP SAP e compras em empresas de grande porte. Inicia-se a gestão com uso de indicadores de 

desempenho. O primeiro book de indicadores foi criado em 2016 com indicadores e desenvolvimento de 

fornecedores e gestão de estoques. A evolução da área de compras veio com a aquisição de novos 

colaboradores. Com a implantação do novo sistema ERP SAP, as informações sobre os estoques passaram 

a ser mais precisas e havia uma rastreabilidade maior dos produtos. Houve uma reestruturação na área de 

compras e foi contratada um analista de cadastros para o sistema SAP. O sistema SAP trouxe uma grande 

base de dados e uma visão holística de processos e maior integridade de informações. Outra capacidade 

desenvolvida de suprimentos foi o de relacionamento com fornecedores e posteriormente de gestão de 

estoques para abastecimento de canais compatibilizando com previsão de vendas e de fluxo de caixa. As 

compras de produtos e de matérias de consumo tiveram políticas formalizadas. 

FASE LEVEROS: Nesta fase, o desafio da área de suprimentos era otimizar a integração entre vendas e 

compras e otimizar a gestão com forte viés financeiro. Retomou e atualizou os procedimentos escritos. Com 

a entrada do novo sócio, começou a considerar a rentabilidade da compra. Começou a observar o custo total 

do produto e a precificação e a observar suprimentos com um olhar financeiro de rentabilidade e redução de 

custo, giro, o fluxo de caixa, custo contábil do produto. Desenvolveram um plano de compras observando o 

giro dos estoques (pouco giro) e no aumento de vendas para compras de produtos de alto giro. O fundo 

trouxe um aumento de estoque trazendo maior poder de negociação e capacitação para compras. Com o 

reposicionamento da marca, trouxe novos produtos de venda para a empresa. A próxima etapa foi integrar 

compras com vendas com o conceito de líder de categorias (lucratividade, estoque e venda). Está 

retroalimentando a área comercial e interagindo mais sobre o que comprar para vender. Foi criada uma célula 

de inteligência de mercado para trabalhar em sourcing e desenvolvimento de fornecedores. Fisicamente a 

área de suprimentos está mais próxima das áreas funcionais dando suporte e criando mecanismos de suporte 

às decisões. Também com a entrada do sócio investidor, trouxe mais metas, desafios e maior estoque e 

consequentemente maior poder de fogo para compras.  

Indicadores de desempenho: Giro, cobertura, ganhos de negociação, aging de produto. 

9.Gestão de 

armazenamento 

FASE PRÉ-INTERNET: Inicialmente, a gestão do armazenamento era feita na própria loja e 

posteriormente foi criada um centro de distribuição local na cidade de Assis. Todas as rotinas ainda eram 

executadas de forma manual. O controle de estoque era feito com base em planilhas a partir da entrada de 

compras e saída de vendas. Periodicamente eram feitas contagens de estoque para atualização dos dados de 

sistemas e planilhas.  

FASE PÓS-INTERNET: O primeiro sistema de gestão de armazenamento implementado foi o sistema 

DB1 e logo substituído pelo sistema de gestão de integrada SAP. Passou-se a efetuar a contagem de estoque 

de seis em seis meses  

FASE MARKETPLACE: Em 2013, 2014 e 2016 respectivamente os centros de distribuição de Palmas-

TO, Uberlândia-MG e Alhandra-PB foram criados. Ainda um sistema de gestão de armazenamento ainda 

não havia sido implementado e os controles estavam em planilhas. Os tempos de picking também precisavam 

ser primeiramente medidos e otimizados. A evolução esperada estava em verticalizar o estoque armazenando 

vários tipos de produtos. Consequentemente os fretes seriam afetados e precisariam ser renegociados. Porém 

o que foi interessante foi a priorização de seleção de quais capacidades eram mais relevantes em termos de 

desenvolvimento. A capacidade de gestão de fretes foi priorizada em relação a gestão de localização (WMS) 

e roteirização interna para picking e packing. O Sistema de gestão ERP SAP foi implementado, porém sem 

possuir ainda um módulo de localização de produtos que continuou a ser feito por meio de planilhas. 

FASE LEVEROS: As próximas etapas planejadas foram a implantação de um sistema de localização 

(WMS) e roteirização interna para picking para agrupar pedidos e packing para expedição. 

Indicadores de desempenho: Eficiência de picking e packing, perdas por deficiência de armazenamento, 

giro e cobertura 

10.Gestão de 

recursos humanos 

FASE PRÉ-INTERNET: A capacidade de gestão de RH originou-se de uma decisão gerencial em 2010 

com a contratação de colaboradores especializados em recrutamento e desenvolvimento de pessoas. Na fase 
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de pré-internet a área de recursos humanos era inexistente. As tarefas eram executadas pelos próprios 

proprietários ou feitos por empresas contratadas de contabilidade e folha de pagamento.  

FASE PÓS-INTERNET: Na fase pós-internet foram contratados os primeiros colaboradores de RH. 

Desenvolve-se então as rotinas de recrutamento e seleção para as diversas posições da empresa à medida 

que esta ia crescendo. Foram gradativamente incluídos os benefícios para colaboradores. Foram implantadas 

as primeiras metas com efeito em remuneração variável. Foram contratados novos gestores e colaboradores 

com perfil Multiar. Foi o início da implantação de meta individual de venda por vendedor de loja para alta 

e baixa temporadas. 

FASE MARKETPLACE: Na fase de marketplaces houve uma definição de uma visão e missão da 

empresa. No início da gestão por metas. Implantada a avaliação geral individual por colaborador. Foram 

contratados colaboradores que conheciam previamente o pacote SAP e gestores em postos chave do negócio 

(suprimentos/logística/financeiro/RH/Vendas). A MULTIAR trouxe colaboradores da concorrência. A 

Multiar prezou pela gestão da equipe de vendas e capacidade de gestão. Como consequência das ações, 

houve redução de turnover da equipe de TELESITE que era a maior dentro da empresa. 

FASE LEVEROS: Nesta fase, em 2017, as rotinas relacionadas ao cálculo e pagamentos (Folha de 

pagamentos) foram transferidas para a área financeira. A área de RH passou a tratar das rotinas de 

desenvolvimento de pessoas como treinamento, atração e seleção e gestão de desempenho e metas. Com a 

entrada do novo sócio, a cobrança era maior na gestão por metas. Foi estabelecida uma árvore de metas 

desdobrada para os colaboradores. O foco anterior estava exclusivamente no recrutamento de pessoas. A 

capacidade de contratação de pessoas foi fundamental para a troca e oxigenação de competências. Trazendo 

recursos de concorrentes e de empresas de varejo. Posteriormente trouxe recursos com competência na nova 

ferramenta SAP, e nas áreas chave da empresa como as áreas comercial, logística, suprimentos, pós-vendas 

e gestão de canais de internet e marketplaces. A principal capacidade desenvolvida foi o de recrutar pessoas 

foi implementado um organograma com a formalização de responsabilidades e implementado um programa 

de benefícios. Foram contratados novos gestores e os colaboradores foram alocados às rotinas corretas. Um 

ponto importante é que esta capacidade foi essencial para que as demais se desenvolvessem mostrando um 

conceito forte de dependência e sinergia entre capacidades. 

Indicadores de desempenho: Turnover 

11.Gestão 

financeira 

FASE PRÉ-INTERNET: No início, as atividades eram manuais e constituída das rotinas de contas a pagar 

e receber. A contabilidade e folha de pagamento eram feitas por empresa contratada. A análise de crédito 

durante a venda era com base no conhecimento e confiança pessoal dos clientes. Uma das atividades 

consistia em ligar para a residência do cliente confirmando a localização. A contabilidade era feita em 

empresa contratada para cálculo de vencimentos, emissão de holerites e cálculo de impostos. Os depósitos 

eram feitos pessoalmente pelos proprietários e os cheques pré-datados recebidos eram descontados para 

adiantar valores.  Os empréstimos e cobrança também eram feitos pelos proprietários. As rotinas existiam 

como um conjunto de atividades, porém não representavam um diferencial competitivo uma vez que todas 

as empresas de varejo também possuíam rotinas semelhantes. Neste caso as capacidades ainda não se 

manifestavam como uma diferencial competitivo.  

FASE PÓS-INTERNET: A implantação do sistema SEMPRE trouxe a automação das funções rotineiras 

de contas pagadoria e recebimento. Gradativamente estas rotinas acompanharam o desenvolvimento de 

outras capacidades e indiretamente se desenvolveram sem uma prioridade específica para receber novos 

investimentos de melhoria. Com o canal de internet, veio a necessidade de desenvolvimento de sistemas de 

conciliação de cartões como meio de pagamento e a criação de uma estrutura formal de análise de crédito e 

fraudes. Com a entrada do sistema SEMPRE substituído pelo DB1, a ideia era estabelecer uma automação 

e integração entre as funções da organização.  

FASE MARKETPLACE: Com a implantação do ERP SAP, as funções foram padronizadas. Houve um 

grande salto em termos de controle com a implantação do sistema de gestão integrada SAP que trouxe 

integridade de informações e integrações do financeiro com módulos de venda e suprimentos. A capacidade 

de gestão de fluxo de caixa inicialmente foi desenvolvida ao através de planilhas, porém mesmo quando da 

introdução de um sistema de ERP que teoricamente traria melhores práticas (capacidades de prateleira) a 

empresa optou por esperar o momento certo para, através de um parceiro SAP ERP, efetuar a mudança com 

maior maturidade. A implantação do sistema ERP SAP em 2016 trouxe mais governança e controles para 

as rotinas. As informações passam a ser mais confiáveis.  Já possuía quase todas as funções automatizadas 

e um fluxo de caixa equilibrado. As capacidades operacionais relacionadas às funcionalidades de contas a 

receber e de contas a pagar não sofreram modificações a não ser a sua automação pelos diversos sistemas 

que se sucederam. Isso demonstra que determinados grupos de rotinas podem ser capacidades operacionais 

que são mais qualificadores e não ganhadores de pedido mostrando que são práticas que não conferem 

heterogeneidade de desempenho à empresa. Na fase de marketplaces, a ênfase das rotinas do financeiro, 

além da tesouraria e contabilidade, continuou na análise de crédito e fraudes e conciliação de cartões.  Ocorre 

um aumento de tentativas de fraudes e o índice de contestação (chargeback) aumenta. Em 2016 com a 

entrado do novo sócio, foi necessária uma readequação das rotinas de geração de informações para o 

conselho de administração.  Nesta fase, um novo diretor financeiro assumiu a área ocupando a cadeira do 

fundo de investimento no conselho de administração. Na análise de crédito e fraudes, ocorreu a implantação 
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da esteira de crédito B2E facilitando o trabalho das lojas na análise prévia de crédito consultando outros 

birôs e criando alertas. Também foi adquirido o serviço da empresa ASSERTIVA para consultar dados de 

clientes. Uma vez implantado o sistema de gestão integrada ERP, o foco passou a ser a busca pela agilidade 

na geração e disposição de informações.  

FASE LEVEROS: Os serviços de demonstrações de resultados (DREs) e balanços passaram a ser entregues 

no prazo que passou a ser simplificado e compartilhado com os gestores. Neste sentido, criou-se SLAs 

internos para agilizar o recebimento das informações.  A ênfase estava na busca por sinergia entre áreas para 

suporte e solução de problemas. Para a automação e aumento de produtividade, adicionalmente buscou-se 

soluções de TI para conciliação, orçamento, fluxo de caixa com parceiros SAP. Foram contratados novos 

gestores e os colaboradores foram alocados às rotinas corretas. Houve a realocação de pessoas de acordo 

com as necessidades e competências e a incorporação de atividades de análise de crédito e fraudes que estava 

na área comercial e as rotinas de pagadoria que estavam na área de recursos humanos. A nova área de risco 

e compliance foi criada. A área de riscos e fraudes foi reforçada. A gerência de processos, performance e 

melhorias foi também incorporada e ocorreu a criação das rotinas de auditoria para garantir o cumprimento 

de acordos internos e os procedimentos começaram a ser escritos. Houve a criação de vários indicadores 

financeiros como o de rentabilidade e de inadimplência. Em 2017 ocorreu a primeira auditoria pela KPMG. 

Em 2018 rotinas de orçamento ainda que de forma manual foram iniciadas. Em 2018 ocorreu a automação 

da rotina de fluxo de caixa e conciliação de cartões. Em 2018 ocorreu a implantação da funcionalidade de 

fluxo de caixa automatizado no ERP SAP e conciliação de cartões e as rotinas de orçamento ainda que de 

forma manual foram iniciadas. 

Indicadores de desempenho: Incidência de multas e custo financeiro, descasamento de operações 

12.Gestão 

operacional de 

fraudes e riscos 

FASE PÓS-INTERNET: Na fase de pós internet, com o significativo aumento de vendas e uso de cartão 

de crédito como meio de pagamento, criou-se a área de análise de crédito e prevenção de fraudes. O software 

de gestão fraudes PROSOFT foi implementado e posteriormente substituído pelo sistema CLEARSALE. As 

automações iniciais foram para as rotinas financeiras como por exemplo os lançamentos individuais de 

valores para os bancos que passaram a serem feitos em lotes. Com a nova modalidade de venda por cartões, 

a conciliação de vendas e valores recebidos passa a ser um item importante.  

FASE MARKETPLACE: A implantação do sistema SAP reduziu riscos operacionais fornecendo  

informações mais confiáveis e integradas para as áreas funcionais. Além disso, trouxe segurança de 

informações e limitou alterações nas informações do banco de dados.  O sistema também possibilitou que 

as atividades fossem segregadas, como por exemplo execução e aprovação. 

FASE LEVEROS: Na função de análise de crédito, ocorreu a implantação da esteira de crédito B2E 

facilitando o trabalho das lojas na análise prévia de crédito consultando outros birôs e criando alertas. 

Também foi adquirido o serviço da empresa ASSERTIVA para consultar dados de clientes. 

Indicadores de desempenho: Taxa de Fraudes, inadimplência e erros operacionais 

13.Governança e 

controle 

FASE PÓS-INTERNET: A capacidade de governança e controle iniciou com o aumento de volume 

ocasionado fundamentalmente pelo modelo de negócios internet.  

FASE MARKETPLACE: Posteriormente foram criadas metas de desempenho que eram acompanhadas 

por esta mesma área. Em 2015 com a implantação do sistema SAP de gestão integrada, os controles foram 

melhorados e principalmente a integridade e confiabilidade das informações. Neste modelo, foi criada a área 

de gestão de processos, performance e melhorias visando auxiliar as áreas a implantar melhorias e ao mesmo 

acompanhar os principais projetos e indicadores de desempenho da organização. Foi contratado um gestor 

específico para liderar esta função.  O sistema SAP auxiliou na extração de informações e possibilitou 

aumentar a governança uma vez que impediu as alterações diretamente no banco de dados.  O sistema 

possibilitou que as responsabilidades pelas atividades fossem segregadas. Em 2016 com a entrada do novo 

sócio investidor, foi necessária uma readequação das rotinas de geração de informações para o novo conselho 

de administração. Posteriormente com a contratação de um novo diretor financeiro, em 2017 ocorreu a 

primeira auditoria pela KPMG. Houve a criação de vários indicadores financeiros como o de rentabilidade 

e de inadimplência. As áreas de crédito e risco de fraudes e a gerência de processos, performance e melhorias 

foram incorporadas e foi criada a área de auditoria e compliance quando ocorreu a criação das rotinas de 

auditoria para garantir o cumprimento de acordos internos e os procedimentos começaram a ser escritos. 

Uma vez implantado o sistema de gestão integrada ERP, o foco passou a ser a busca pela agilidade na 

geração e disposição de informações. Foi incorporada a competência de gestão de projetos e de indicadores 

de desempenho. 

FASE LEVEROS: Os serviços de demonstrações de resultados (DREs) e balanços passaram a ser entregues 

no prazo, O processo de geração das informações foi simplificado e compartilhado com os gestores. As 

metas passaram a ser mais agressivas e de abrangência geral. Também um sistema de gestão de demandas 

foi instalado para gerir a captura de demandas para a área de TI (governança).  

Indicadores de desempenho: Eficiência e qualidade de informações 
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14.Integração TI 

FASE PRÉ-INTERNET: Na fase de pré-internet a área de TI oferecia além da gestão dos pacotes de 

sistemas de informações de pequeno porte, somente serviços de infraestrutura como comunicação de 

internet, telefonia e backup. A capacidade de integração de TI iniciou a sua evolução com a aquisição de 

ferramentas de suporte à função financeira que foram evoluindo para sistemas de gestão integrada. As rotinas 

relacionadas à gestão de infraestrutura como telecomunicações, gestão de servidores e rede não foram 

consideradas pertencentes a esta capacidade pois não geram um diferencial competitivo. A área de iniciou 

suas atividades automatizando a área de contas a pagar e receber, implantando o sistema SEMPRE. 

FASE PÓS-INTERNET: Na fase de pós-internet, ocorreu a migração do sistema de gestão administrativa 

e financeira SEMPRE para o sistema de gestão integrada DB1. A entrada do sistema DB1 tentou suprir as 

necessidades de controle das áreas operacionais, mas o crescimento da organização foi tão rápido que não 

foi possível obter estabilidade do sistema pela grande quantidade de vendas. Paralelamente, o sistema 

PROSOFT de gestão de fraudes também migrou para o sistema CLEARSALE de gestão de fraudes. Um 

sistema denominado Multiar de captura de pedidos com parceiros foi desenvolvida pela equipe interna de 

TI. Em 2014, foi desenvolvido e implantado o sistema de Multiar plus, mais avançado para suporte às 

mesmas demandas de pedidos. Até 2015 a área de TI, além de dedicar-se às integrações de sistemas, foi 

bastante focada nas rotinas de infraestrutura de suporte às áreas de negócio. Em substituição ao sistema DB1, 

foi implementada  uma ferramenta mais robusta de gestão integrada SAP. Nem todas as rotinas foram 

incorporadas ao SAP por uma questão de custo benefício. Modifica-se a gestão da infraestrutura onde o 

servidor passa a ser de um data center terceirizado em nuvem e não mais próprio. Iniciou-se a formação da 

competência de TI em integrações de plataformas de vendas (VTEX, Multiarplus e Marketplaces). Pedidos 

provenientes do canal de Telesite seguiam para a plataforma VTEX e as lojas através do Multiar plus 

seguiam para o sistema DB1 e depois para o SAP.  

FASE MARKETPLACE: Na fase de marketplaces, a ênfase foi no aumento da competência de integração 

com as plataformas de vendas que começaram a se expandir com a entrada de cada vez mais parceiros de 

marketplaces. Antes o sistema Multiar-plus era integrado ao sistema DB1, agora a integração passou a ser 

feita é por hub. A estratégia foi manter uma equipe enxuta e terceirizar as atividades de TI que não eram 

atividades core. A grande capacidade desenvolvida foi a inteligência para executar integrações com as 

diversas plataformas de venda com o sistema de gestão integrada interna. Em 2017 passou a desenvolver 

expertise em suporte ao ERP SAP e a gestão de demandas foi organizada. Em 2018 passou a contribuir com 

o atingimento de metas da organização contribuindo com a redução de custos. Apesar de não ser um 

diferencial percebido pelo cliente final, evoluiu em suas rotinas de suporte de infraestrutura e pequenos 

desenvolvimentos de customizações de pacotes para a customização de ERP SAP. Além disso passou a 

priorizar demandas internas através de um sistema de gestão de demandas.  

FASE LEVEROS: Na fase LEVEROS, o foco da área de TI passou para a gestão de demandas e otimização 

de processos. Os analistas de negócios TI passaram a ajudar a aprimorar e desenvolver rotinas junto a 

usuários. O sistema de gestão de demandas foi aprimorado para gerir a captura de demandas para a área de 

TI (governança).  A área de TI passou a ser um instrumento de captura e implantação de melhorias de ERP 

(melhoria contínua). Continua-se com a evolução de integrações de plataformas. Regras de inteligência de 

negócio foram sendo implantadas no sistema Multiar plus. Foram desenvolvidas rotinas automatizadas à 

parte como workflows por recursos especializados contratados. Ainda existia a forte necessidade de 

integração de plataformas de maketplaces e site para os sistemas ERP. Novos aplicativos SAP foram 

contratados para automatizar funções importantes. Finalmente o site Multiar plus foi substituído pelo site de 

gestão e comunicação de parceiros INTEGRA. 

Indicadores de desempenho: Período de Downtime de sistemas e comunicação, quantidade de falhas e 

tempo de resposta no atendimento a chamados. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para avaliar o processo de evolução das capacidades operacionais, o autor sugeriu 

notas em cada fase com base no seu entendimento sobre o seu grau de excelência em relação 

aos objetivos propostos. Posteriormente as notas foram revisadas pelo CEO da LEVEROS. A 

régua de pontuação foi estabelecida como (9-10) melhor que a concorrência (benchmark), (7 a 

8) pouco melhor que a concorrência, (5 a 6) igual a concorrência, (< 5) abaixo da concorrência. 

Quadro 3.4 - Evolução das capacidades operacionais 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 3.3 Evolução de capacidades operacionais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

As notas máximas (10 e 9) atribuídas às capacidades de logística para entrega, pós 

vendas, gestão de integração de TI, vendas e relacionamentos marketplaces mostram a 

priorização das ações para o principal produto e fonte de faturamento da empresa. Contudo, na 

visão do CEO todas as demais capacidades operacionais também obtiveram uma nota mínima 

(7) satisfatória em relação à concorrência mostrando uma evolução significativa da organização 

em termos de capacidades operacionais. As rotinas organizacionais identificadas em cada uma 

das áreas funcionais de negócio mostraram a sua evolução ao longo das quatro fases. Observa-

se que nem todas as capacidades operacionais atingiram um grau de evolução máximo 
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considerado como superior à concorrência. Entretanto, como afirma Winter (2000), as 

capacidades possuem graus distintos de evolução entre as organizações. 

Observa-se que as capacidades operacionais não se desenvolveram de forma 

equivalente. Apesar das capacidades de gestão financeira e de venda de gestão de serviços terem 

iniciado antes, o seu desenvolvimento não foi priorizado em relação às demais capacidades. 

Comparando as rotinas da fase de pré-internet e fase Leveros mostra-se a evolução de 

tecnologia para suportar outras capacidades. Um outro ponto é a evolução nas rotinas de 

controle e governança que evolui com a criação de áreas específicas de processos, compliance, 

análise de crédito e fraudes, adoção de e gestão de metas e indicadores, consequências do 

crescimento de vendas. 

2.2.5.4 As capacidades dinâmicas da LEVEROS 

Neste estudo com enfoque longitudinal, foi possível observar e avaliar a ação e o 

desenvolvimento de capacidades dinâmicas na organização. Analisando a sua evolução pelas 

quatro fases, identificou-se sete capacidades dinâmicas que atuaram sobre as catorze 

capacidades operacionais selecionadas – Quadro 3.5. As capacidades dinâmicas se 

materializaram pois eram acionadas sistematicamente a cada temporada anual de vendas. 

Verificou-se que a organização redirecionava e incrementava o seu portifólio de produtos e 

serviços e a sua operação a cada ano. Elas permearam toda a organização, não eram passiveis 

de aquisição e estavam intimamente relacionadas ao estilo de gestão dos sócios proprietários 

pela sua proximidade com o negócio.  

Teece (2007, 2012 e 2014), dividiu as capacidades dinâmicas em duas categorias. 

A primeira trata de atividades com um maior grau de rotinização. A segunda é denominada 

capacidades de alto nível e dependentes de ações gerenciais que compreendem os clusters de 

sensing que identifica novas oportunidades, seizing que implementa as ações nos modelos de 

negócio e transforming que efetua modificações de forma contínua. Em relação à primeira 

categoria, não foram identificadas capacidades executivas com um maior nível de rotinização. 

Em relação à segunda categoria, verifica-se a presença de clusters de capacidades dinâmicas 

responsáveis pela evolução de capacidades operacionais e rotinas. 

Para o cluster de sensing, verifica-se que as oportunidades eram sempre 

identificadas em fases prévias. Isto mostra a flexibilidade em modificar modelos mentais e a 

visão de antecipação para os novos empreendimentos. Isto é devido à observação dos 

movimentos da concorrência, dos fabricantes e de demandas de clientes em busca pelo 
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pioneirismo nas ações para obtenção de vantagem e captura de valor. Na fase de serviços já se 

vislumbrava a redução da demanda de assistência técnica em função da qualidade crescente dos 

produtos e a possibilidade de venda futura de produtos no varejo. Depois ocorreu a avaliação 

de novos canais de vendas por onde os proprietários já observavam a movimentação da 

concorrência em direção à utilização de parceiros credenciados para incrementar a venda de 

lojas. Continuou-se com a avaliação de novos canais de vendas e os proprietários perceberam 

a movimentação do mercado em direção ao modelo de vendas pela internet. Depois, optou-se 

pelo pioneirismo para a entrada no mercado de marketplaces. Além disso, foram os primeiros 

a comercializar aparelhos de ar condicionado na semana de blackfriday que acabou tornando-

se um sucesso. Posteriormente, ocorre a avaliação de novos produtos e serviços já vislumbrando 

a concorrência com os próprios fabricantes que poderiam criar vendas diretas, eliminando os 

revendedores. Finalmente foi conduzido um novo reposicionamento da marca para possibilitar 

a venda de múltiplos serviços e produtos. 

O cluster de seizing (Teece, 2007), é observado pela movimentação de recursos, 

contratação e mobilização de colaboradores, criação de equipes e construção de novas 

facilidades para abrigar a estrutura exigida a cada mudança no direcionamento dos negócios. 

Verifica-se a criação de infraestrutura (lojas, centros de distribuição, contratação de 

colaboradores, sites e sistemas de informações) e mobilização de ativos para suportar o novo 

direcionamento de negócios. Na primeira fase ocorreu o treinamento de técnicos e padronização 

do atendimento, depois a ampliação da rede de lojas físicas e a criação de infrafraestrutura para 

suporte a venda de parcerias (sistema de captura de pedidos Multiar-Plus e a renovação do 

sistema ERP SAP. Ocorreu a expansão de centros de distribuição para suporte a venda pela 

internet e contratação de colaboradores especializados, ocorreu a mobilização de TI para 

integração de plataformas de vendas com marketplaces e o desenvolvimento de outras áreas 

para suporte deste novo canal como precificação, suprimentos, marketing digital e pós-vendas. 

Para o cluster de transforming de renovação contínua, a LEVEROS passou a 

expandir as competências para outras localidades como lojas e centros de distribuição. 

Remodelou seus negócios a partir de outras competências adquiridas nos modelos anteriores 

como por exemplo os canis de Telesite e Telerevendas. Expandiu parcerias e criou processos 

de governança e controle de riscos. Observou-se a presença de treinamentos, expansão de 

facilidades e capacidades adquiridas e consolidação das mesmas, através de estabelecimento e 

reforço de parcerias externas. Na fase inicial, ocorreu o constante aperfeiçoamento no 

treinamento e padronização, depois ocorreu o aumento de lojas e melhoria nos sistemas de TI 
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para suporte, depois a continuidade de aquisição de parcerias e aumento da quantidade lojas e 

de centros distribuição. Na  fase de marketplaces, expandiu parcerias e consolidou sua 

capacidade de integração em plataformas de vendas. Posteriormente, a partir do 

reposicionamento da marca, diversificou bastante o seu portifólio de produtos e serviços. 

Quadro 3.5 – Resumo de evolução das capacidades dinâmicas por fase. 

 EVOLUÇÃO DAS CAPACIDADES DINÂMICAS 

 FASES 

Capacidade 

Dinâmica 
Pré internet (1978-2008) 

Pós internet 

(2008-2013) 

Marketplaces 

(2013-2016) 

Leveros 

(2016-2019) 

1. Capacidade 

dinâmica de 

identificação e 

avaliação de 

oportunidades de 

mercado. (cluster 

sensing) 

Identificação que o serviço 

de consertos de rede 

autorizada GELOSOM já 

seria substituído por um novo 

modelo de venda de produtos 

no varejo. 

Criação da REFRIGELO. 

Visualização de nova 

oportunidade para venda de 

aparelhos de climatização. 

Identificação que o modelo 

de negócios de parcerias já 

era utilizado pela 

concorrência e complementar 

o modelo de vendas de lojas 

físicas com ganhos em 

escopo e em escala. 

Identificação pelos 

movimentos da 

concorrência que o varejo 

já estava migrando para o 

canal de internet e que 

existia um novo público-

alvo para a venda do 

produto de ar 

condicionado. 

Identificação da semana 

blackfriday (pioneirismo) 

como uma janela para 

vendas promocionais. 

Aquisição do domínio 

Multiar. 

 

 

Visualização de nova 

oportunidade para venda de 

aparelhos de climatização 

utilizando os parceiros 

marketplaces (early 

adopters). Competência de 

integração de plataformas. 

 

Inclusão de um novo 

sócio investidor 

(B2Capital) 

Mudança de marca para 

LEVEROS possibilitando 

abertura de novas 

oportunidades de vendas 

outros produtos que não 

de climatização. 

 

2. Capacidade 

dinâmica criar e 

renovar 

relacionamentos 

e alianças. 

(cluster seizing) 

Criação de parcerias com 

instaladores incluindo 

treinamentos 

 

Ampliação de parcerias 

com instaladores em todo o 

território nacional para 

instalações e vendas de 

aparelhos 

 

Ampliação de parcerias com 

instaladores para três mil. 

Manutenção de um 

relacionamento de confiança 

com fornecedores 

fabricantes e 

transportadoras. 

Novas tipos de parcerias 

com integradores com 

arquitetos e decoradores e 

fabricantes. 

Reposicionamento da 

marca estabelecendo uma 

nova linguagem de 

comunicação com o 

cliente para a 

diversificação de vendas 

de produtos e serviços. 
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3. Capacidade 

dinâmica de 

renovação do 

portifólio de 

ativos e recursos. 

(cluster seizing) 

Avaliação e aquisição da loja 

de Marília para viabilizar a 

expansão de varejo de 

produtos e especialização no 

produto ar condicionado. 

Expansão do negócio para 

outras cidades no interior do 

estado de São Paulo e 

investimentos em instalações 

como o centro de distribuição 

de Assis 

Aumento da quantidade 

lojas. 

Criação do centro de 

distribuição de Palmas e 

depois Uberlândia. 

Implantação de um novo 

sistema ERP.DB1 

Criação de call center para 

vendas ativas pela internet. 

Criação de site próprio e o 

sistema de captura de 

pedidos Multiarplus para 

utilização pelos parceiros e 

lojas físicas. 

. 

Criação do centro de 

distribuição de Alhandra. 

Implantação de um novo 

sistema ERP – SAP. 

Identificação de novas 

tecnologias para o setor 

como a integração de 

plataformas de TI de 

parceiros e marketplaces 

Combinação de recursos e 

áreas existentes para atender 

a todos os canais (análise de 

crédito e backoffice 

comercial). 

 

Abertura de loja conceito 

para viabilizar os novos 

serviços. 

Contratação de novos 

gestores de mercado (RH, 

Financeiro e comercial) 

Mudança do CD de 

Palmas para Alhandra. 

Criação da marca para 

LEVEROS. 

Redução significativa de 

custo de fretes (3,7%), 

logística reversa e 

devoluções (2,5%) 

 

4. Capacidade 

dinâmica de 

vendas, inovação 

e  

desenvolvimento 

de produtos e 

serviços. (cluster 

seizing) 

Criação dos produtos de 

serviços, lojas físicas e 

parcerias. 

Criação da REFRIGELO 

para iniciar a venda de 

produtos e serviços 

multimarca e sair da 

exclusividade de um único 

fabricante. 

Criação dos produtos de 

telesite (vendas site 

próprio) 

Implantação do sistema de 

relacionamento Multiar. 

Criação de call center para 

vendas ativas 

 

Criação dos produtos de 

marketplaces. 

Criação das áreas de 

precificação e marketing 

digital 

Criação da plataforma 

Multiar plus para captar 

pedidos on-line de parceiros 

e de lojas físicas. 

Produtos relacionados ao 

bem estar como aparelhos 

eletrodomésticos, energia 

solar e automação 

residencial. 

5. Capacidade 

dinâmica de 

vendas e 

melhoria 

incremental de 

produtos e 

serviços. (cluster 

transforming) 

Interação dos produtos de 

serviços, lojas físicas e 

parcerias. 

Combinação do modelo de 

venda de lojas físicas com o 

novo modelo de rede de 

parcerias.  

Combinação do modelo de 

serviços com o modelo de 

lojas físicas. 

Desenvolvimento de uma 

linguagem de comunicação 

com o cliente através de 

padronização de atendimento 

(uso de crachás, 

procedimentos de 

atendimento padrão de como 

cumprimentar o cliente ou 

estacionar o carro). 

Interação dos produtos 

parcerias e site. 

Combinação da venda de 

parcerias e internet criando 

um canal e equipe de 

telerevendas.  

  

Rotinas específicas 

(precificação, pós-vendas) 

por marketplaces. 

Obtenção dos selos de 

qualidade RA 1000, e_bit e 

NPS. 

Implantação de novas áreas 

de backoffice para suporte 

às vendas de internet como 

pós-vendas. 

Pós vendas especializados 

por marketplaces. 

Ações de otimização para 

aumentar a exposição do 

site. 

Transformou seu site em 

marketplace. 

Para serviços, garantia 

estendida, fretes 

diferenciados e serviços 

de instalação 

customizados. 

Otimizar a utilização de 

canais de venda para 

eliminar sobreposições e 

otimizar composição de 

vendas para canais mais 

atrativos e que paguem 

menos comissionamento 
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6. Capacidade 

dinâmica de 

governança e 

gestão de riscos. 

(cluster 

transforming) 

Competência de gestão de 

riscos não existia e era 

baseada na confiança. 

Criação das áreas de 

crédito e fraudes. 

Refinamento das rotinas e 

modelo de atendimento 

diferenciado aos clientes 

com treinamento e 

padronização. 

 

Criação da área de 

processos e performance  e 

melhorias. 

Incorporação de 

competência de gestão de 

projetos e de indicadores de 

desempenho. 

Início de codificação de 

procedimentos. 

Implantação de sistema de 

gestão integrada SAP para 

trazer maiores controles de 

aprovações, integridade e 

confiabilidade de dados. 

Criação das áreas de 

auditoria e compliance. 

Novo diretor financeiro. 

Segregação de gestão de 

folha de pagamentos e 

gestão de recursos 

humanos. 

Implantação de 

ferramentas de análise de 

crédito nas lojas, 

7. Capacidade 

dinâmica de 

desenvolvimento 

organizacional. 

(cluster 

transforming) 

Mobilização dos vendedores 

das lojas para gestão de 

parceiros. 

Treinamento de funcionários 

e padronização do 

atendimento pois o produto 

exige especialização e 

conhecimento para venda. 

 

Contratação de um gestor 

de recursos humanos 

Criação da área formal de 

gestão de recursos 

humanos atração de 

pessoas qualificadas. 

Definição de missão e 

visão formais e definição 

de responsabilidades no 

organograma. 

Criação da área de 

desenvolvimento de 

pessoas. 

Ações de motivação e 

desenvolvimento de 

pessoas. 

Contratação de profissionais 

especializados. 

Implantação de um processo 

de avaliação de pessoas e 

bonificação para gestores. 

Implantação de um 

programa de bonificação 

geral 

Mobilização e realocação 

de colaboradores e 

gestores. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A LEVEROS saiu na frente de seus concorrentes quando apostou nas vendas do 

período de Blackfriday no final de novembro de 2014. Em uma semana de vendas conseguiram 

vender R$ 15 milhões, o equivalente a um mês de faturamento. Este evento se repetiu nos anos 

seguintes com igual crescimento. O pioneirismo também se revelou quando entraram no 

mercado de marketplaces. Esta revelou-se numa excelente estratégia pois tornou-se em pouco 

tempo o seu principal canal de vendas. Possibilitou a criação de competências para as 

integrações de TI com plataformas comerciais web e culminando em premiações de parceiros 

e convites para a participação em marketplaces de grandes players como a Amazon em 2018. 

Rockart e Dutt (2015), afirmaram que a velocidade de desenvolvimento de capacidades 

organizacionais faz com que as empresas adquiram vantagem competitiva antes de seus 

competidores e possam se aproveitar deste pioneirismo. 

Sirmon et al., (2008), mostraram que a vantagem competitiva se adquire quando 

existe a raridade na posse da capacidade organizacional. Quando poucos a obtiverem existirá a 

diferença em relação aos competidores. Isto pode ser evidenciado logo início da primeira fase 

quando o serviço de atendimento já era diferenciado. Também pela capacidade de gestão 

logística cujo custo de frete baixo possibilitou oferecer preços mais atraentes para um público 
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mais exigente. Além disso, mostrou-se evolução da capacidade de pós-vendas resultando em 

várias premiações.  

A criação de novas oportunidades de negócio ocorreu em todas as fases. Os recursos 

eram utilizados de forma equilibrada e seguindo uma prioridade para investimentos. Por 

exemplo, apesar de terem implantado um sistema robusto de gestão integrada baseado na 

plataforma SAP, deixaram muitas rotinas manuais para serem automatizadas dois anos depois. 

O mesmo ocorreu com as rotinas de fluxo de caixa, orçamento, gestão de armazenamento e 

conciliação de cartões. O comprometimento do colaborador e a cultura colaborativa foram 

alcançadas em função da criação de uma área de desenvolvimento de pessoas que se 

responsabilizou pela criação e disseminação da missão e valores da empresa e de um sistema 

de gestão por metas desempenho. Achtenhagen, Melin e Naldi (2013), mostraram que para 

suportar continuamente o processo de criação de valor, as capacidades críticas eram criar e 

identificar e experimentar novas oportunidades de negócio, usar recursos e capacidades de 

forma balanceada e atingir a liderança com uma forte cultura corporativa e comprometimento 

do colaborador. 

Zollo e Winter (2002), estudaram os mecanismos de geração de capacidades 

dinâmicas baseadas em rotinas que são a acumulação de experiência, articulação de 

conhecimento e codificação de conhecimento. No entanto, verificou-se que a codificação do 

conhecimento não afetou o desenvolvimento de capacidades dinâmicas. Verificou-se que os 

procedimentos foram documentados para as áreas de logística, suprimentos, recursos humanos 

e comercial em momentos distintos nas fases de internet e marketplaces, porém com pouco 

impacto no desenvolvimento das capacidades operacionais. O modelo de evolução de 

capacidades da LEVEROS confirma os estudos de Benner e Tushmann (2003), que em 

ambientes de mudanças de demanda de clientes, inovações tecnológicas, mudanças 

incrementais não são suficientes. É necessário conviver ao mesmo tempo com competências de 

inovação e melhorias incrementais. 

Verifica-se, no Quadro 3.6 a evolução de capacidades dinâmicas. As primeiras 

cinco capacidades dinâmicas foram criadas já na primeira fase de pré-internet e evoluíram 

gradativamente com o negócio. Isto mostra que o sócio fundador já trazia em seu DNA a 

semente da transformação. As capacidades dinâmicas foram criadas em determinadas fases e 

evoluíam à medida que os sócios e a organização acumulavam conhecimento e competências.  

Quadro 3.6 – Resumo de evolução de capacidades dinâmicas 
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 EVOLUÇÃO DAS CAPACIDADES DINÃMICAS 

 
 FASES 

C
L

U
S

T
E

R
 CAPACIDADE DINÃMICA 

Pré internet 

(1978-2008) 

Pós internet 

(2008-2013) 

Marketplaces 

(2013-2016) 

Leveros 

(2016-2019) 

S
E

N
S

IN
G

 1. Capacidade dinâmica de 

identificação e avaliação de 

oportunidades de mercado. 
Início Evolução ➔ Evolução ➔ Evolução ➔ 

S
E

IZ
IN

G
 

2. Capacidade dinâmica criar e 

renovar relacionamentos e alianças. 
Início Evolução ➔ Evolução ➔ Evolução ➔ 

3. Capacidade dinâmica de 

renovação do portifólio de ativos e 

recursos. 

Início Evolução ➔ Evolução ➔ Evolução ➔ 

4. Capacidade dinâmica de vendas, 

inovação e  desenvolvimento de 

produtos e serviços. 

Início Evolução ➔ Evolução ➔ Evolução ➔ 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
IN

G
 5. Capacidade dinâmica de melhoria 

incremental de produtos e serviços. 
Início Evolução ➔ Evolução ➔ Evolução ➔ 

6. Capacidade dinâmica de gestão 

de riscos. 
 Início Evolução ➔ Evolução ➔ 

7. Capacidade dinâmica de 

desenvolvimento organizacional. 
  Início Evolução ➔ 

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.2.5.5. A evolução das capacidades dinâmicas pela ação das capacidades 

dinâmicas gerenciais 

Adner e Helfat (2003), construíram o conceito de capacidade dinâmica gerencial 

que mostra que a heterogeneidade nas decisões gerenciais traz desempenho diferenciado nas 

empresas sob transformações no ambiente. Introduzem os conceitos de cognição gerencial, 

capital social e capital humano. O capital social envolve relacionamentos formais e informais, 

capital humano envolve habilidades, experiência prévia, treinamento, educação e a cognição 

gerencial abrange modelos mentais, crenças e visões de mundo. Posteriormente, Helfat e 

Peteraf (2015), aprofundaram o entendimento da parcela da cognição gerencial em percepção 

e atenção, solução de problemas e comunicação e cognição social.  Verificou-se que cada uma 

destas parcelas das capacidades dinâmicas gerenciais atua no desenvolvimento de cada cluster 

de capacidades dinâmicas. 

O Quadro 3.7 mostra que os clusters das capacidades dinâmicas evoluem pelas 

fases em que determinantes como capacidade dinâmica gerencial, liderança empreendedora ou 

uma capacidade de segunda ordem atuam na sua modificação. Todas as fases apresentaram uma 

forte influência da gestão e da liderança.  
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A evolução de capacidades dinâmicas na LEVEROS deve-se à ação de capacidades 

dinâmicas gerenciais aliada à liderança protagonizada pelos três sócios proprietários. A ação da 

cognição gerencial reflete-se na evolução e transformações de modelos mentais como por 

exemplo pela passagem dos vários modelos de negócio como o de serviços de manutenção de 

linha branca para a venda de produtos de climatização, pelo aproveitamento do modelo de lojas 

físicas para criar o modelo de parcerias, pela passagem do modelo de negócio lojas físicas para 

modelo de venda pela internet, pelo aproveitamento do modelo de internet para incrementar o 

modelo de parcerias, pela passagem do modelo de negócio de internet site próprio e parcerias 

para o modelo de negócios de marketplaces e finalmente pela passagem do modelo de negócios 

anteriores aproveitando-os para criar um novo modelo de negócios multi-serviços.  Desde o 

primeiro modelo de negócio de venda de serviços havia a percepção pelo sócio fundador que a 

diferenciação e padronização no atendimento era fundamental para sobressair em relação à 

concorrência. Para a mobilização de recursos e solução de problemas e lógica (seizing), tem-se 

para todos os modelos de negócio e variações a evolução e renovação constante da base de 

recursos como sistemas de informações, infraestrutura, lojas, centros de distribuição. Além 

disso, a estrutura organizacional foi sendo robustecida gradativamente com a implantação de 

áreas de solução de problemas para os clientes como a estruturação da área de pós-vendas e o 

painel de monitoramento de pedidos. Já para a solução de problemas internos, houve a criação 

da área de gestão de processos, performance e melhorias e depois com a criação da área de 

compliance. Para a renovação contínua (transforming), os sócios da LEVEROS sempre 

pautaram as decisões de uma forma colegiada e as transmitiam aos gestores diretos 

objetivamente. Existia o comitê mensal de gestores em que os principais indicadores eram 

apresentados e discutidos. Além disso, a divulgação de uma missão, visão e atitudes esperadas 

dos colaboradores eram subsídios para avaliações de metas e contratações. 

O capital social evolui e foi se acumulando desde a primeira fase quando o modelo 

de negócios de serviços foi criado. Os relacionamentos estabelecidos com o mercado e clientes 

inicialmente com base no bom atendimento foram se solidificando conforme a empresa ganhava 

a confiança do mercado e dos fabricantes. Posteriormente foi crescendo com as parcerias de 

instaladores e transportadoras. Finalmente culminou com o estabelecimento com grandes 

marketplaces e integradores para a venda de novos serviços. Verifica-se o estabelecimento de 

ambos os relacionamentos informais e formais.  Em relação aos primeiros observou-se uma 

constante visita de parceiros e fabricantes às instalações de LEVEROS. Os almoços com os 

mesmos eram frequentes tanto com os já existentes bem como com os potenciais. Ocorriam 
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também visitas às fábricas dos fornecedores e transportadoras. Da mesma forma, os 

colaboradores de lojas eram incentivados a visitar os seus respectivos parceiros. Negociações 

para obter incentivos para a instalação de centros de distribuição, estabelecimento de parcerias 

específicas e implantação de parceiros de marketplaces eram uma constante. Em 2017, pela 

primeira a LEVEROS participou da feira anual de refrigeração ABRAVA , de caráter nacional 

pelo qual pode divulgar sua nova marca para fabricantes e parceiros instaladores e 

revendedores. Nesta perspectiva, mostrou-se que a capacidade de estabelecer alianças (Ireland, 

Hitt e Vaidyanath, 2002; Helfat et al. 2007; Heimeriks e Duysters, 2007) com fabricantes, 

instaladores, revendedores, transportadoras, fornecedores de soluções de TI e marketplaces 

apesar de não considerada rotineira e sim de cunho gerencial, foi relevante para o 

desenvolvimento em todos os modelos de negócio. Lavie (2006), mostrou que a posse de 

recursos não garante a vantagem competitiva e a empresa focal pode obter benefícios pelos 

recursos compartilhados como informações e ativos. No caso de parceiros instaladores e 

revendedores, os recursos compartilhados eram os próprios clientes. O sistema de informações 

Multiar-Plus de captura de pedidos dos parceiros também constituía num instrumento 

compartilhado com parceiros além dos processos logísticos de faturamento e entrega.  O modelo 

de gestão de marketplaces faziam com que a LEVEROS compartilhasse seu sistema logístico 

e em contrapartida utilizava do portal dos parceiros para a captura de pedidos. Num outro 

exemplo, a LEVEROS estabeleceu uma parceria bastante significativa no Nordeste cujo 

aumento de vendas resultou na abertura de novo centro de distribuição em Alhandra-PB. 

O acúmulo de capital humano iniciou com a experiência profissional do sócio 

fundador Tiziano Pravato. Posteriormente foi incrementada com a experiência profissional 

trazida pelo sócio Bruno no modelo de serviços. Depois outro grande incremento no capital 

humano dos sócios foi quando da entrada do sócio Tiziano Filho abrindo caminho para o 

modelo de negócios marketplaces que levou a empresa a um novo patamar de complexidade de 

operações e faturamento. Observa-se a constante renovação de gestores e colaboradores na 

LEVEROS. Neste sentido, foi criada uma área de recursos humanos em 2013 e modificada para 

atender exclusivamente as atividades de desenvolvimento organizacional em 2017. 

Gradativamente as competências de gestão de capital humano foram sendo consolidadas com 

sucessivas contratações renovações de novos gestores em função do desempenho, realocações 

de áreas e de colaboradores. Os três elementos de capacidades dinâmicas gerenciais em 

conjunto alavancaram o desenvolvimento das sete capacidades dinâmicas. 

Quadro 3.7: Capacidades dinâmicas gerenciais  
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  EVOLUÇÃO DAS CAPACIDADES DINÂMICAS PELAS CAPACIDADES 

GERENCIAIS 

  FASES 

Capacidade 

Dinâmica 

Capacida

de 

dinâmica 

gerencial 

Pré internet ➔ Pós internet ➔ Marketplaces ➔ Leveros 

1. Identificação e 

avaliação de 
oportunidades de 

mercado. (cluster 

sensing) 

Capital 

social 

O acúmulo de relacionamentos com os diversos atores do segmento como 

fabricantes, concorrentes, clientes e parceiros contribuiu com a identificação 

contínua de novas oportunidades de mercado. 

Capital 

Humano 

O acúmulo de experiências com modelos de negócios propiciou a construção de 

modelos de negócios novos subsequentes. As entradas do atual CEO Tiziano 

Filho e do sócio investidor, trouxeram um maior equilíbrio de competências e  

impactaram na cognição gerencial dos demais sócios impactando no processo de 

identificação e avaliação de oportunidades. 

Cognição 

gerencial 

Os modelos mentais foram sendo transformados e contribuíram para as 

mudanças dos diferentes modelos de negócio. Além disso, acompanharam as 

tendências de mercado, demandas do consumidor e novas tecnologias. 

2. Criação e 

renovação de 
relacionamentos e 

alianças. (cluster 
seizing) 

Capital 

social 

O acúmulo de relacionamentos com os diversos atores do segmento como 

fabricantes, concorrentes, clientes e parceiros contribuiu com a criação de novos 

relacionamentos necessários para a operacionalização das oportunidades 

identificadas e captura de valor  

Capital 

Humano 

Os sócios, através de suas experiências educacionais e profissionais acumuladas 

em negócios anteriores contribui para o processo de renovação de novos 

relacionamentos externos. 

Cognição 

gerencial 

O estabelecimento de um propósito claro dos sócios contribuiu para aumentar a 

confiança do mercado e num maior alinhamento entre os colaboradores. 

3. Renovação do 
portifólio de 

ativos e recursos. 

(cluster seizing) 

Capital 

social 

O acúmulo de relacionamentos com os diversos atores do segmento como 

fabricantes, concorrentes, clientes e parceiros contribuiu com obtenção de 

recursos financeiros e humanos para a aquisição e renovação de ativos da 

empresa. 

Capital 

Humano 

Os sócios, através de suas experiências educacionais e profissionais acumuladas 

em negócios anteriores contribui operacionalizar a aquisição de novos recursos, 

principalmente de recursos humanos. 

Cognição 

gerencial 

A existência de modelos mentais e propósitos claros contribuiu para dar foco nas 

aquisições e renovações de ativos para operacionalizar os modelos de negócios. 

Implantação de competências de gestão de projetos e indicadores. 

4. Vendas, 
inovação e  

desenvolvimento 

de produtos e 
serviços. (cluster 

seizing) 

Capital 

social 

O acúmulo de relacionamentos e troca de experiências com os diversos atores do 

segmento como fabricantes, concorrentes, clientes e parceiros contribuiu com o 

processo de criação de novos produtos e serviços. 

Capital 

Humano 

Os sócios, através de suas experiências educacionais e profissionais acumuladas 

em negócios anteriores contribui para transformá-los e viabilizá-los em novos 

produtos e serviços.  

Cognição 

gerencial 

A existência de modelos mentais e propósitos claros contribuiu para dar foco no 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. Além disso, traz o uso de 

métodos eficazes para orientar estes trabalhos. 

5. Melhoria 

incremental de 

produtos e 

serviços. (cluster 

transforming) 

Capital 

social 

O acúmulo de relacionamentos e troca de experiências com os diversos atores do 

segmento como fabricantes, concorrentes, clientes e parceiros contribuiu com o 

processo de melhoria sistemática de novos produtos e serviços. 

Capital 

Humano 

Os sócios, através de suas experiências educacionais e profissionais acumuladas 

em negócios anteriores contribui para transformá-los e viabilizá-los em 

melhorias sistemáticas em produtos e serviços.  

Cognição 

gerencial 

A existência de modelos mentais e propósitos claros contribuiu para dar foco no 

desenvolvimento e melhoria de novos produtos e serviços. Além disso, traz o uso 

de métodos eficazes para orientar estes trabalhos. 

6. Governança e 
gestão de riscos. 

(cluster 

transforming) 

Capital 

social 

O acúmulo de relacionamentos e troca de experiências com os diversos atores do 

segmento como fabricantes, concorrentes, clientes e parceiros contribuiu com a 

identificação contínua de riscos operacionais, financeiros, de crédito e de 

imagem e gestão do seu processo de mitigação. 
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Capital 

Humano 

Os sócios, através de suas experiências educacionais e profissionais acumuladas 

em negócios anteriores facilita na identificação e ação contínua sobre os riscos 

para a operação.  

Cognição 

gerencial 

A existência de modelos mentais e propósitos claros contribuiu para dar foco na 

identificação e gestão de riscos operacionais, financeiros e de imagem. 

7. 

Desenvolvimento 

organizacional. 
(cluster 

transforming) 

Capital 

social 

O acúmulo de relacionamentos e a troca de experiências com os diversos atores 

do segmento como fabricantes, concorrentes, clientes e parceiros contribuiu com 

a renovação dos modelos mentais dos sócios e a sua operacionalização no 

desenvolvimento organizacional e de pessoas. 

Capital 

Humano 

Os sócios, através de suas experiências educacionais e profissionais acumuladas  

contribuíram para operacionalizar o desenvolvimento da organização e dos 

colaboradores. 

Cognição 

gerencial 

A existência de modelos mentais e propósitos claros contribuiu para implantar 

uma estrutura de responsabilidades na empresa, aquisição de talentos e 

colaboradores com perfis compatíveis com os da organização meritocracia e 

desenvolvimento e bem estar dos colaboradores. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.2.5.6 Principais achados na evolução das capacidades organizacionais 

2.2.5.6.1 Mapeando a evolução dos modelos de negócios 

Um dos achados relevantes foi a identificação de modelos de negócio e sua 

evolução pelas fases e relacionadas com a teoria de capacidades organizacionais. Modelos de 

negócio e capacidades operacionais são conceitos distintos. Modelos de negócio se posicionam 

como um instrumento de visualização da lógica e da estruturação da arquitetura de negócio da 

empresa (Cherbrough, 2010; Teece, 2018). As capacidades operacionais abrigam as rotinas e 

conhecimentos necessários para operacionalizar os modelos e entregar os produtos e serviços. 

Para serem operacionalizados, necessitam que a empresa tenha desenvolvido capacidades 

organizacionais para suportar cada um deles. A figura 3.4 apresenta a evolução dos modelos 

por fase. 

Figura 3.4 – Evolução dos modelos de negócios pelas fases 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

As rotinas e capacidades operacionais evoluem e refletem as transformações de 

modelos de negócios. As velocidades de evolução diferem e ocorrem de acordo com as 

prioridades estabelecidas para cada contexto de negócio. Os modelos de negócios foram criados 

utilizando os modelos de Schön (2012), Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005) e Wirtz (2016). 

Um framework combinado e resultante dos três modelos definiu três pilares: a proposição de 

valor abrangendo locais, público-alvo e mix de produtos e serviços, a estrutura de receitas que 

abrange a captura de valor com o cliente e a estrutura de custos e relacionamentos necessários 

para suportar toda a operação. Ao longo da trajetória de negócios da LEVEROS foram 

identificados seis modelos de negócio: serviços, lojas físicas, parceiros, internet site próprio,  

marketplaces e múltiplos serviços. 

Tabela 3.1: Modelo de negócio vendas de serviços 

MODELO DE NEGÓCIO I: SERVIÇOS 

PROPOSIÇÃO DE VALOR LÓGICA DE RECEITA BASE DE CUSTOS 

GEOGRAFIA INTERAÇÃO COM CLIENTES ATIVOS E CAPACIDADES 

Local, na cidade de Assis. 

Acionamento por telefone ou pessoal na loja.  

Os atendimentos no local do cliente. 

Pagamento à vista, prazo e cheque. 

Venda de serviços. 

Peças em estoque. 
Qualidade e padronização no atendimento. 

Técnicos treinados 

CLIENTES CANAIS ATIVIDADES CORE 
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Possuidores eletrodomésticos. 
Loja física com interação direta com o técnico, ou 

por telefone e visitas pessoais.  

Relacionamento com o fabricante. 
Estoque de peças. 

Treinamento de técnicos. 

OFERTA DE PRODUTOS E 

SERVIÇOS 
PRECIFICAÇÃO REDE PARCEIROS 

Assistência técnica e consertos. 

Produtos linha branca. 

Os preços são determinados pela média de mercado 

de assistência técnica. 
Rede de fabricantes. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Schön (2012), Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005) e Wirtz (2016). 

Tabela 3.2: Modelo de negócio lojas físicas 

MODELO DE NEGÓCIO II: LOJAS FÍSICAS 

PROPOSIÇÃO DE VALOR LÓGICA DE RECEITA BASE DE CUSTOS 

GEOGRAFIA INTERAÇÃO COM CLIENTES ATIVOS E CAPACIDADES 

Atendimento regional - cidades no 
interior de São Paulo. 

Cliente se dirige à loja e avalia o produto 
pessoalmente.  

O pós-venda é feito pelo próprio vendedor. 

Pagamento à vista, prazo e cheque. 
Os produtos expostos na loja. 

Conhecimento específico sobre o produto. 
Disponibilidade de estoque para atendimento de 

prazos. 

Atendimento na venda na loja. 
Gestão de suprimentos 

CLIENTES CANAIS ATIVIDADES CORE 

Maior poder aquisitivo e 
exigentes. 

Exigência de informações 

detalhadas sobre o produto. 

Lojas físicas. 

Relacionamento com o fabricante. 
A sazonalidade exige previsão de vendas para 

estabelecer uma boa previsão de compras.  

A confiança nos compromissos de compra e 
venda e pagamentos. 

Conhecimento do produto. 

Logística de entrega. 

OFERTA DE PRODUTOS E 

SERVIÇOS 
PRECIFICAÇÃO REDE PARCEIROS 

Produtos do tipo ar condicionado e 

serviços de instalação. 

Depende dos preços de concorrentes de lojas que 

atendem a mesma cidade ou região. 

Fabricantes de ar condicionado.  

Transportadoras 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Schön (2012), Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005) e Wirtz (2016). 

Tabela 3.3: Modelo de negócio parcerias 

MODELO DE NEGÓCIO III: PARCERIAS 

PROPOSIÇÃO DE VALOR LÓGICA DE RECEITA BASE DE CUSTOS 

GEOGRAFIA INTERAÇÃO COM CLIENTES ATIVOS E CAPACIDADES 

Regional, cidades no interior de 

São Paulo. 

Cidades de estados vizinhos como 
Paraná e Minas Gerais 

Interação maior é com o parceiro para aumentar a 

captação de pedidos.  

Disponibilidade de estoque para atendimento de 
prazos. 

Capacidade de gestão e retenção de parceiros. 

CLIENTES CANAIS ATIVIDADES CORE 

Trazidos pelos parceiros. 

Lojas físicas são pontos de contato 

Parceiros (pequenos instaladores e revendedores 

locais) 

Relacionamento com os parceiros. 
Logística de entrega. 
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OFERTA DE PRODUTOS E 

SERVIÇOS 
PRECIFICAÇÃO REDE PARCEIROS 

Produtos do tipo ar condicionado e 

serviços de instalação. 

Parceiros são suscetíveis à comissão e atendimento 
porque atendem outros revendedores. 

Gestão de descontos e comissões de parceiros em 

relação à concorrência. 

Gestão de fornecedores. 

Gestão de transportadoras. 
Gestão de parceiros. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Schön (2012), Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005) e Wirtz (2016). 

Tabela 3.4: Modelo de negócio internet site próprio 

MODELO DE NEGÓCIO IV: INTERNET 

PROPOSIÇÃO DE VALOR LÓGICA DE RECEITA BASE DE CUSTOS 

GEOGRAFIA INTERAÇÃO COM CLIENTES ATIVOS E CAPACIDADES 

Nacional limitado a grandes 
cidades e capitais 

Site e chat / telefone pelo atendimento receptivo. 

Pagamento com cartão de crédito.  

Pós-venda 

Análise de crédito e riscos 

Centros de distribuição para atendimento de 

todo o território nacional. 
Capacidade de otimização de busca no site. 

Acompanhamento de preços da concorrência. 

Gestão de pessoas 

CLIENTES CANAIS ATIVIDADES CORE 

Compradores de internet. 

Buscam preço e prazos. 
Site próprio. 

Gestão de pós-vendas. 

Gestão de atendimento ao site. 

Gestão de fornecedores. 
Gestão de transportadoras. 

OFERTA DE PRODUTOS E 

SERVIÇOS 
PRECIFICAÇÃO REDE PARCEIROS 

Produtos do tipo ar condicionado e 

serviços de instalação. 

 
Precificação dinâmica. 

Compatibilidade entre preços de canais de internet 

e lojas. 

Fornecedores de soluções de TI. 

Transportadores. 
Fabricantes. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Schön (2012), Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005) e Wirtz (2016). 

Tabela 3.5: Modelo de negócio marketplaces 

MODELO DE NEGÓCIO V: MARKETPLACES 

PROPOSIÇÃO DE VALOR LÓGICA DE RECEITA BASE DE CUSTOS 

GEOGRAFIA INTERAÇÃO COM CLIENTES ATIVOS E CAPACIDADES 

Abrangência nacional 

Venda e interação pelo site marketplace. 

Empresa abastece o marketplace com informações 

dos produtos como descrição e preço. 
Clientes pagam com cartão de crédito. 

Governança e controle 

Capacidade de interação de plataformas de 
vendas 

Acompanhamento de preços da concorrência 

Integração de TI  

CLIENTES CANAIS ATIVIDADES CORE 

Compradores de internet. 

Buscam preço e prazos. 
O próprio site marketplace é a vitrine. 

Gestão de pós-vendas por marketplaces. 

Gestão de fornecedores. 
Gestão de transportadoras. 

OFERTA DE PRODUTOS E 

SERVIÇOS 
PRECIFICAÇÃO REDE PARCEIROS 

Ar condicionado e serviços de 
instalação 

Precificação por marketplace 
Marketplace repassa porcentagem do faturamento 

Marketplaces 

Transportadores 

Fabricantes 
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Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Schön (2012), Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005) e Wirtz (2016). 

 

Tabela 3.6: Modelo de negócio de Múltiplos serviços 

MODELO DE NEGÓCIO VI: Multi-serviços 

PROPOSIÇÃO DE VALOR LÓGICA DE RECEITA BASE DE CUSTOS 

GEOGRAFIA INTERAÇÃO COM CLIENTES ATIVOS E CAPACIDADES 

Abrangência nacional 
Aluguel de espaço 
Treinamento 

Venda de peças 

Peças de reposição e manutenção 

Espaço multiuso 

CLIENTES CANAIS ATIVIDADES CORE 

Parceiros 

Fabricantes 

Novo site LEVEROS 

Nova loja conceito 

Vitrine  
Aluguel espaços 

Parcerias 

OFERTA DE PRODUTOS E 

SERVIÇOS 
PRECIFICAÇÃO REDE PARCEIROS 

Produtos de climatização, 
Eletrodomésticos, 

Projetos e painéis solares 

Automação residencial 

Aluguel de espaços 

Venda de peças 
Treinamento de parceiros 

Fabricantes, Parceiros e Integradores 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Schön (2012), Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005) e Wirtz (2016). 

Modelos de negócio não mostram claramente as fronteiras entre a ação de 

capacidades operacionais e capacidades dinâmicas. Pode-se abstrair que existem dois níveis de 

operação nestes modelos. O primeiro é formado por recursos e capacidades operacionais que 

se preocupa com as entregas de curto prazo. O segundo nível é formado pelas capacidades 

dinâmicas que fazem com que o primeiro nível da operação seja forjado, evolua e gere outros 

recursos e capacidades operacionais. Ele enxerga o ambiente externo como outros concorrentes, 

o mercado e a sustentação do negócio numa visão de longo prazo. 

Modelos de negócio não necessariamente eliminam uns aos outros. Pelo contrário, 

verificou-se que eles podem evoluir em paralelo. Uma vez que possuam capacidades 

operacionais comuns, elas também sofrem a ação das mudanças causadas pela evolução de 

outros modelos de negócio. Verificou-se que os modelos apresentados não são descartados. São 

reaproveitados e alavancados constantemente a partir de outros modelos anteriores. Por 

exemplo, variações de modelos podem surgir a partir da combinação de capacidades 

operacionais disparadas por ações de capacidades dinâmicas. Exemplo disso são os modelos de 

negócio que uniram competências de parcerias com o de internet, competências de lojas físicas 

com parcerias, competências de internet com a venda de serviços e unindo as competências de 
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internet com a competência de call centers para venda receptiva de produtos e vendas ativas de 

serviços de instalações. 

Também se observa um casamento entre os modelos de Teece (2007) e de Adner e 

Helfat (2003) com a evolução dos seis modelos de negócio, mostrando que as ações gerenciais 

de identificação, avaliação e transformação contínuas foram determinantes nos processos de 

mudança. A evolução dos modelos de negócio e capacidades nas quatro fases mostra que os 

clusters de capacidades dinâmicas, conduzidas pelos sócios empreendedores atuam nestas 

transformações. Como mostra a Quadro 3.8, afirma-se que o modelo de negócio consolida os 

resultados das transformações originadas pelas capacidades dinâmicas sobre as capacidades 

operacionais e recursos. Os modelos de negócio são construídos com base nas rotinas 

considerando mais de uma área funcional. Como as rotinas evoluem com o tempo, os modelos 

de negócio constituídos destes, também evoluem. Inovações e modelos de negócios ocorrem 

quando a empresa incrementa o seu modelo atual com melhorias ou quando introduz novos 

(Ǿystein e Snow, 2012). A descrição dos seis modelos de negócios incluindo as suas variantes, 

mostra que ao longo do tempo várias capacidades operacionais e ativos foram sendo adquiridos, 

modificados e ou criados.  

Quadro 3.8 – Evolução dos modelos de negócio 

Fase Pré-Internet  

(1978-2008) 

Fase Internet  

(2008-2013) 

Fase Marketplace  

(2013-2016) 

Fase Leveros  

(2016-2019) 

I.Modelo de serviços I.Modelo de serviços I.Modelo de serviços I.Modelo de serviços 

II.Modelo de Lojas 

físicas 
II.Modelo de Lojas 

físicas 
II.Modelo de Lojas 

físicas 
II.Modelo de Lojas 

físicas 

III.Modelo de 

Parcerias 
III.Modelo de 

Parcerias 
III.Modelo de Parcerias III.Modelo de Parcerias 

 IV.Modelo Internet IV.Modelo Internet IV.Modelo Internet 

  
V.Modelo de 

Marketplaces 
V.Modelo de 

Marketplaces 

   
VI.Modelo de Multi-

serviços 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Observa-se que em todos os seis modelos de negócios, a alta direção representada 

pelos proprietários, sempre mostrava uma visão antecipada do que se constituiria e os elementos 

e competências necessárias para o modelo seguinte. Verificou-se que em todos os seis casos, 

os modelos de negócios subsequentes alteraram os modelos pré-existentes. Winter (2012), já 
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havia afirmado que as capacidades evoluem a partir de outras capacidades pelas quais os 

conhecimentos e competências são transmitidas para os seus descendentes. Capacidades 

operacionais convivem com mais de um modelo de negócio, mostrando que a modificação de 

um modelo pode afetar não somente as por ele originadas, mas também as capacidades pré-

existentes.  

Os modelos evoluem ao longo das fases, porém um invariante é a presença de 

clusters de capacidades dinâmicas em todos os modelos e todas as fases. Observa-se que as 

decisões não foram de caráter ad hoc e com o objetivo de solucionar problemas pontuais. Os 

gestores identificaram e implementaram as modificações de forma sistemática pelas quais 

vislumbravam tanto os modelos sucessores como os predecessores para a evolução e 

sustentação do negócio caracterizando a ação de capacidades dinâmicas (Winter, 2003; Helfat 

et al., 2007).  

Observa-se pela figura 3.5, que a cada vez que um novo modelo de negócio é 

implementado, ele impacta também os modelos anteriores. 

Figura 3.5 – Impactos nos modelos de negócio 

Fonte: Elaborado pelo autor 

a) O modelo de lojas físicas (II) possibilitou a venda de serviços (I) de instalações 

ar-condicionado pelas lojas e aumentou a rede de fabricantes e serviços de assistência técnica. 

b) O modelo de parcerias (III) abriu uma concorrência na venda própria de serviços 

de instalação (I).  

c) O modelo de parcerias (III) abriu uma concorrência na venda de produtos do 

parceiro instalador com as lojas (II). Ao mesmo tempo, a loja se tornou uma base para dar a 

credibilidade ao parceiro. Ocorreu um aumento da abrangência das lojas físicas através dos 

parceiros que estavam em outras cidades próximas. A loja passou a desenvolver uma 

competência de gestor de parceiros. Contudo, os vendedores das lojas passaram a não procurar 

ativamente os clientes, mas a depender passivamente das vendas de seus parceiros. 
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d) Com o modelo de internet (IV), os serviços de instalação próprios (I) eram 

oferecidos pelo canal internet, reduzindo os custos fixos. 

e) Com o modelo de internet Telesite (IV), ocorreu a concorrência com o canal 

lojas (II). No início, como o produto ar condicionado era ainda pouco conhecido, as lojas 

tiveram um papel preponderante para dar credibilidade na venda pelo site. Ocorreu a redução 

do custo fixo de vendas com o canal internet. 

f) Com o modelo de internet (IV), foi criado o canal Telerevendas com parceiros 

credenciados (III), aproveitando as facilidades de internet para a colocação de pedidos por 

exemplo. 

g) Com o modelo de marketplaces (V), ocorreu a ampliação de volume de serviços 

de instalação próprio de ar condicionado (I) com a sua venda pelos diversos parceiros de 

marketplaces. 

h) Com o modelo de marketplaces (V), ocorreu a concorrência de vendas com o 

canal lojas físicas (II).  

i) Com o modelo de marketplaces (V), ocorreu a concorrência com o canal 

parceiros (III). 

j) Com o modelo de marketplaces (V), ocorreu a concorrência com o próprio site 

de vendas (IV). Ocorre a transformação do site próprio em um marketplace. 

k) O modelo multi-serviços (VI), trouxe novos serviços (I) como aluguel de 

espaços para fabricantes, garantia estendida, serviços complementares de instalação, projetos 

de painéis solares e automação residencial. 

l) O modelo multi-serviços (VI), trouxe mais produtos para venda em lojas (II) 

como painéis solares, ventiladores e automação residencial. 

m)  O modelo multisserviços (VI), trouxe os serviços de capacitação gratuita em 

instalação para parceiros (III) e com cobrança para não parceiros. 

n) O modelo multi-serviços (VI), modificou e incrementou o site de relacionamento 

pela internet (IV). 

o) O modelo multi-serviços (VI), aumentou o portifólio de produtos disponíveis 

para a venda em marketplaces (V) 

Verifica-se que as modificações propostas no modelo de negócio (MN) num 

determinado momento (n) afetam as rotinas e consequentemente as capacidades operacionais 

dos modelos pré-existentes MN (n-1), MN(n-2). Nem todas as modificações são benéficas para 

os modelos anteriores.  
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2.2.5.6.2 Portifólios de capacidades organizacionais 

Portifólios de capacidades organizacionais distintos (Lavie, 2007; Laamanen e 

Wallin 2009), compostos de capacidades operacionais e ou dinâmicas podem possuir 

capacidades comuns. Por exemplo, a capacidade dinâmica de desenvolvimento de produtos 

pode estar distribuída em mais de um portifólio de gestão de produtos, facilitando a integração 

das atividades entre as áreas envolvidas. Como exemplo existia na Leveros a capacidade de 

análise de crédito e fraudes que podia servir às capacidades de venda em diversos canais 

comerciais representando portifólios comerciais distintos. O mesmo ocorreu com as 

capacidades de precificação, prospecção de clientes e gestão de promoções – Figura 3.6. Como 

benefício, tem-se a redução de custos pelo compartilhamento, além da disseminação do 

conhecimento gerado pelas áreas funcionais. 

Figura 3.6 - Capacidades operacionais servindo a portifólio distintos  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Analogamente, capacidades organizacionais, podem possuir rotinas 

organizacionais comuns (Helfat et al., 2007). Por exemplo, as capacidades dinâmicas de 

melhoria incremental ou de gestão de projeto tinham as suas rotinas atuando em diversas outras 

capacidades operacionais (Peng, Schroeder e Shah, 2008). Ativos e pessoas que fizeram parte 

da capacidade de gestão de projetos quando da implantação do projeto SAP foram cedidos por 

outras áreas funcionais. Este fenômeno também pode ser observado na gestão de indicadores e 

desempenho e metas da LEVEROS. As rotinas de coleta de dados, controle e gestão fizeram 

parte da capacidade de gestão de governança e desempenho, mas que eram operacionalizadas 

por áreas funcionais distintas.  
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2.2.5.6.3 Barreiras e facilitadores para o desenvolvimento de capacidades 

organizacionais 

Durante a criação e evolução de capacidades organizacionais, podem surgir fatores 

aceleradores e inibidores internos e ou externos à organização que impactam neste processo 

(Fawcett, Magnan e Mccarter, 2008). Uma evidência da ação de inibidores na LEVEROS no 

desenvolvimento de suas capacidades ocorreu na implantação de melhores práticas através do 

sistema de gestão integrada SAP. Neste caso, foi a falta de recursos qualificados para a operação 

do sistema como a extração de relatórios e solução de problemas. Isto impactou no 

desenvolvimento de outras capacidades como de gestão financeira, controles e governança. A 

falta de conhecimentos prévios no início da implantação, como por exemplo em gestão de 

suprimentos ocasionou um acúmulo de grandes estoques. A gestão de tecnologia necessitou 

experimentar vários reveses durante as integrações com as novas plataformas de vendas pela 

internet e com a própria implantação e gestão de um novo sistema. A infraestrutura de 

tecnologia também foi uma outra barreira para ao desenvolvimento e crescimento de outras 

capacidades devido à sua limitação inicial. 

O constante investimento em infraestrutura de TI, sistemas ERP, captura de 

pedidos, sistemas de análise de crédito e risco, servidores em nuvem, especificamente após a 

adoção da modalidade de vendas pela internet e marketplaces, facilitaram a implantação dos 

modelos de negócios subsequentes. A partir do modelo de internet verificou-se que os sistemas 

existentes não suportariam mais o grande volume de vendas e foi necessário o investimento em 

infraestrutura e novos sistemas de gestão.  

Apesar de ser um facilitador de trasformações, a LEVEROS, não atribuiu ênfase na 

codificação de seus procedimentos. Salvo algumas áreas como o financeiro, logística e 

televendas que documentaram seus procedimentos operacionais, as rotinas foram 

gradativamente embutidas nos sistemas automatizados. A velocidade e o dinamismo de 

mudanças nos modelos de negócio eram significativos minimizando a importância da 

codificação. 

A LEVEROS possuía uma gestão familiar e a coordenação era centralizada. Isto 

facilitou a orquestração de atividades, comunicação, solução de problemas e decisões de 

alocação de ativos e investimentos. Este aspecto de liderança auxiliou na implantação de novos 

modelos de negócio. Nos modelos de negócio de lojas físicas, parcerias, internet e marketplaces 
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existia a concorrência entre os canais de venda e a coordenação de atividades de venda tornava-

se essencial para solucionar este conflito. 

Na LEVEROS, a homogeneidade de cultura, em parte pela natureza de gestão 

familiar da empresa, centralizando e proporcionando rapidez nas decisões, facilitou a 

disseminação e consolidação das rotinas e dos elementos constituintes dos sucessivos modelos 

de negócios. O estabelecimento de uma missão, visão e atitudes esperadas para os 

colaboradores, coordenado pela área de desenvolvimento organizacional, concretizou esta 

estratégia. Finalmente, o fato de a LEVEROS ter estabelecido uma área de desenvolvimento 

organizacional que coordenou a implantação de um sistema de metas e de remuneração 

variável, facilitou a criação, modificação e estabelecimento de rotinas organizacionais 

facilitando a implantação e consolidação dos modelos de negócios. 

2.2.5.6.4 Overlap de capacidades  

Capacidades evoluem e podem ser aceleradas pela existência de capacidades 

prévias Winter (2012 ) as quais denominamos sobreposição ou overlap de capacidades. Sears e 

Hoetker (2014) já haviam estudado as a sobreposição de capacidades relacionadas a tecnologias 

em fusões e aquisições. Verifica-se que os modelos de negócio da LEVEROS desenvolveram-

se baseados algumas capacidades principais que foram determinantes na evolução do negócio. 

Primeiramente as capacidades de vendas em vários canais e o conhecimento sobre o mercado 

de varejo acompanhou a trajetória da empresa no modelo de lojas físicas, comércio eletrônico, 

marketplaces e multi-serviços. Neste caso, o conhecimento do sócio fundador acumulado para 

este assunto fez a diferença. Os donos trouxeram suas competências que foram incorporadas às 

capacidades criadas. A segunda evidência é o conhecimento sobre produto ar condicionado. 

Este conhecimento foi se acumulando gradativamente através da participação em treinamentos 

com fabricantes, fornecedores e a permanência de colaboradores por um período longo na 

empresa. Esta capacidade impactou a formação de todos os modelos de negócio posteriores. 

2.2.5.6.5 Composição, sinergia e dependência entre capacidades e recursos 

organizacionais 

Uma capacidade organizacional é um conjunto de rotinas que pode entregar um 

resultado para uma outra capacidade ou portifólio.  Podem possuir uma relação de dependência 

entre si e podem ser combinadas e organizadas para a obtenção de uma maior sinergia e 

resultados. Lavie (2006), Laamanen e Wallin (2009), Sirmon et al., (2007), já mostravam estas 

interdependências, porém sem uma evidenciação empírica e uma argumentação sobre este 
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fenômeno. Como evidência na LEVEROS, verifica-se que a capacidade de vendas de varejo 

que utiliza todos os canais, depende também de capacidades de controle e governança que 

englobam a análise de crédito e fraudes.  Além disso, também possui forte dependência da 

capacidade de gestão de tecnologia para a integração com plataformas de vendas pela internet. 

A capacidade logística depende da capacidade de gestão de estoque. Esta por sua vez depende 

da capacidade de gestão de suprimentos. Este poder de compra, além da robustez da capacidade 

de gestão financeira foram trazidos pela aliança com o fundo B2 Capital. 

2.2.5.6.6 Priorização de capacidades e recursos 

O desenvolvimento de rotinas e capacidades organizacionais segue uma prioridade 

de alocação de recursos e investimentos que depende da importância da capacidade envolvida 

e do contexto vivenciado pela organização. Como evidências na LEVEROS têm-se por 

exemplo a postergação do projeto de automação da gestão de armazenamento e localização de 

produtos nos centros de distribuição. Outras funções prioritárias, como roteirização e logística 

receberam o aval para execução. O sistema de rastreamento de pedidos que foi priorizado 

somente três anos após a implantação de um sistema de gestão integrada. A priorização na 

melhoria de rotinas esteve relacionada com as atividades core da empresa como a área 

comercial e faturamento. Isto ficou evidente no processo de implantação do sistema de gestão 

integrada onde suprimentos e pós-vendas não foram módulos impeditivos para a entrada do 

novo sistema. Também, no caso de pós-vendas, o sistema de gestão de relacionamento de 

clientes (CRM) e de tracking de pedidos não foram inicialmente priorizados para a implantação. 

Estes fatos mostram que o desenvolvimento e evolução de capacidades passa por processo de 

priorização de investimentos e benefícios de curto prazo. A literatura já mostra os conceitos de 

alocação de investimentos para capacidades operacionais e capacidades dinâmicas. Rahmandad 

(2012), estudou trade-offs entre capacidades e recursos. Mostrou que os investimentos em curto 

e longo prazos podem favorecer capacidades operacionais e dinâmicas respectivamente e são 

dependentes da empresa e da indústria. 

2.2.5.6.7 O piloto de capacidades organizacionais 

No processo de desenvolvimento de rotinas e capacidades organizacionais, para 

alcançar eficácia e eficiência (Helfat et al., 2007), inicialmente eram feitos testes iniciais para 

avaliar a relação custo e benefício da solução para um dado contexto da organização. As rotinas 

eram testadas exaustivamente e avaliadas previamente antes de uma decisão de investimento. 

Como evidências na LEVEROS tem-se que a empresa testou vários modelos de sistema de 
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gestão integrada ERP antes da adoção definitiva pela solução SAP. Também foi evidenciado 

na implantação de um sistema de gestão de orçamento, de gestão de fluxo de caixa e conciliação 

de cartões. Nestes casos a capacidade organizacional alvo era a de governança e controle e as 

rotinas passaram por uma exaustiva experiência de teste manual utilizando-se previamente de 

planilhas, garantindo um amadurecimento do processo antes da automação definitiva. Ocorreu 

também com a área logística com os processos de gestão de armazenamento em que todo o 

processo de controle de localização do produto estava sendo executado através de planilhas 

antes da adoção de um novo processo automatizado. Finalmente, uma outra evidência foi o 

lançamento da loja conceito que objetivou o estabelecimento de um novo canal de 

relacionamento com clientes, parceiros e fornecedores. Esta perspectiva de testes e 

desenvolvimento de rotinas e capacidades organizacionais complementa o processo de 

evolução apresentado por Helfat e Peteraf (2003).  

2.2.5.6.8 Novas capacidades podem modificar capacidades pré-existentes: Sinergia 

e concorrência 

Verificou-se que ao longo do seu desenvolvimento, os modelos de negócios 

subsequentes alteraram os modelos pré-existentes. Winter (2012), já havia afirmado que as 

capacidades organizacionais evoluem a partir de outras, pelas quais conhecimentos e 

competências são transmitidos para os seus descendentes. Capacidades operacionais convivem 

e compartilham atividades com mais de um modelo de negócio, consequentemente, a criação, 

combinação ou modificação de um modelo específico pode impactar suas capacidades 

operacionais associadas, incluindo as pré-existentes. 

Contudo, nem todas as modificações são benéficas para os modelos anteriores. 

Capacidades organizacionais distintas podem apresentar pontos de conflito. Pode haver uma 

concorrência entre propósitos de modelos. Na LEVEROS, os serviços de venda e instalação 

eram oferecidos pelo canal internet, reduzindo os custos fixos e concorrendo com o canal lojas. 

O início da venda de serviços de instalação de aparelhos de ar-condicionado combinando com 

o modelo de negócios de lojas físicas trouxe aumento de faturamento em ambos os modelos. 

Porém trouxe concorrência com o modelo da venda de serviços de instalação pelo parceiro 

instalador.  Num outro momento, a loja se tornou uma base para fornecer suporte ao parceiro e 

passou a desenvolver a competência de gestor de parceiros. Contudo, os vendedores passaram 

a não procurar ativamente os clientes, mas a depender passivamente das vendas de seus 

parceiros. Posteriormente, foi criado o canal telerevendas unindo o modelo de parceiros 

aproveitando as facilidades de internet o que afetou o modelo de lojas físicas. O modelo de 
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negócios marketplaces por sua vez, com uma maior abrangência, ampliou a venda de serviços, 

porém passou a ser concorrente de todos os demais canais de venda e modelos de negócio. 

Estas capacidades apresentaram conflitos de atuação pois ocorreram sobreposições 

na abordagem de vendas em regiões comuns de atuação e sobre clientes. Estas capacidades 

vinculadas a canais de vendas disputaram clientes e recursos internos. Uma outra evidência 

ocorre na relação entre a capacidade de vendas e a capacidade de controle de riscos e análise 

de crédito. O conflito ocorre pelo embate entre a busca pelo faturamento e a minimização de 

riscos. Consequentemente, observa-se a existência de conflitos por objetivos e pela disputa de 

mesmos recursos e rotinas organizacionais. Estes conflitos são minimizados à medida que as 

capacidades evoluem e amadurecem. Desta forma, as capacidades se ajustam gradativamente 

os seus objetivos e o uso de recursos aos da organização. 

2.2.5.7 Critério de validação dos resultados da pesquisa 

Como critérios para garantir a validade do caso segundo Yin (2001), os dados brutos 

foram coletados e relacionados às respectivas fontes e cadeias de evidências nos processo de 

categorização e sustentação. Os padrões das unidades de análise fornecem as evidências para 

confirmar o problema e objetivos de pesquisa. Neste caso foi contemplada a validade interna 

que estabeleceu relações causais e não espúrias (Yin, 2001). Verificou-se que os padrões 

puderam ser aplicados em unidades similares nas fases e áreas funcionais fortalecendo a sua 

replicação teórica. Utilizou-se a triangulação de dados através de entrevistas, documentos e 

observações. As entrevistas do mesmo respondente foram executadas em momentos diferentes 

garantindo maior confiabilidade na validação da informação. 

Com relação à validade externa, buscou-se não uma generalização estatística da 

população e sim uma generalização analítica através do framework utilizado. Buscou-se uma 

amostra teórica com várias unidades de caso para validar os nichos teóricos, estendendo a teoria 

de deixando-a mais abrangente. Em termos de confiabilidade garantiu-se que o estudo pudesse 

ser repetido com os mesmos resultados (Yin, 2001). Neste sentido foi utilizado um protocolo 

de caso e de entrevistas e a manutenção de banco de dados sobre o estudo possibilitando 

qualquer outro pesquisador realizar e validar uma nova pesquisa através dos dados brutos. (Yin, 

2001). Buscou-se a generalização teórica através da identificação de padrões em diferentes 

contextos ou fases do estudo longitudinal.  

2.2.6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este estudo de caso com enfoque retrospectivo longitudinal descreveu e analisou o 

processo de formação e evolução de capacidades organizacionais da LEVEROS. Esta é uma 

empresa representativa dentro do seu segmento de varejo de comércio eletrônico e que 

apresentou resultados significativos de crescimento,  retorno financeiro e qualidade, ao longo 

dos últimos anos. O estudo procurou estabelecer uma correspondência entre a formação e a 

evolução das rotinas e capacidades organizacionais com a contínua adequação às necessidades 

de mercado, clientes e evolução tecnológica. 

A LEVEROS percebeu mudanças significativas, ao longo de quarenta anos de 

atividades, consequência da construção de sucessivos modelos de negócio que surgiram e 

evoluíram simultaneamente. Demonstra-se que conseguiu desenvolver e evoluir o seu portifólio 

de rotinas e capacidades. Isto teve reflexos relevantes na transformação de sua operação, 

estrutura organizacional, acúmulo de ativos e de competências, desempenho e 

consequentemente em sua competitividade.  

Como principais achados, confirma-se a existência dos clusters de capacidades 

dinâmicas, responsáveis pela identificação de oportunidades, criação e modificação dos 

modelos de negócios e a sua contínua transformação. Mostra-se que rotinas e capacidades 

operacionais visualizados por estes modelos de negócio, foram criadas, modificadas e 

combinadas pela ação de capacidades dinâmicas. Estas por sua vez evoluem em função da ação 

das capacidades gerenciais. 

Demonstrou-se que os modelos de negócios da LEVEROS, ao serem desenvolvidos 

não necessariamente eliminam uns aos outros. Pelo contrário, podem evoluir em paralelo uma 

vez que possuem capacidades operacionais e recursos em comum que sofrem diretamente a 

ação das mudanças. Os efeitos podem ser positivos e negativos, como mostrou a concorrência 

entre canais de venda. Contrariamente às capacidades operacionais e aos recursos, a posse das 

capacidades dinâmicas, eram diretamente relacionadas aos proprietários e, portanto, não eram 

passíveis de aquisição. Os resultados alinham-se com a perspectiva de evolução, acúmulo de 

experiência e conhecimento, base da teoria de capacidades organizacionais. Observa-se 

também que para este caso, a codificação, contrariamente como mostram outros estudos, teve 

um papel pouco relevante no suporte às transformações. 

O estudo identificou, a partir de eventos significativos que surgem ao longo da 

trajetória da empresa, os mecanismos que remetem à criação, aquisição, desenvolvimeto, 

complementariedade e desativação de rotinas e capacidades.  Além disso, mostrou aceleradores 
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e inibidores que atuaram neste processo. Observou-se que as rotinas e capacidades são criadas 

gradativamente, seguindo uma prioridade direcionada pela relação de custo e benefício e de 

acordo com cada contexto, obedecendo uma estratégia pré definida pela gestão. A substituição 

de um ativo significativo para a organização, como a mudança da marca, impactou 

indiretamente na operação, trazendo novos scripts de comunicação e principalmente a abertura 

de novas possibilidades de crescimento para o aumento de portifólio de produtos e serviços. 

Verificou-se que a sustentabilidade de resultados foi fruto da dinâmica da evolução de rotinas 

e capacidades. Suas criações e modificações foram trazidas pelo monitoramento de práticas de 

mercado e de tecnologia, pela visão antecipada de sua utilização e aplicação, e pelos 

investimentos realizados. 

As origens para a obtenção destes resultados são várias. Primeiramente, está 

re;acionada à experiência que se acumulou gradativamente e cujo caminho foi pavimentado 

pelo entrelaçamento sucessivo de experiências prévias, o que denominamos como overlap ou 

sobreposição de capacidades. As capacidades operacionais também dispararam modificações 

para outras capacidades dependentes, nas quais as modificações não ficaram limitadas à ação 

de capacidades dinâmicas e de decisões ad hoc. Em relação à sua composição e formação, as 

capacidades organizacionais não reconhecem fronteiras e rotinas de uma mesma capacidade 

podem pertencer a áreas funcionais distintas. A demanda de clientes e de mercado afetam o 

desenvolvimento de novas rotinas, por outro lado, fabricantes e fornecedores contribuíram com 

o aprimoramento de produtos e serviços. Mostrou-se que as rotinas e  capacidades operacionais 

evoluíram ao longo da trajetória de desenvolvimeto da empresa por conta da ação de 

capacidades dinâmicas. Da mesma forma, as capacidades dinâmicas também se modificaram, 

sugerindo a ação de capacidades dinâmicas gerenciais. 

Para a academia, a pesquisa contribuiu ao trazer uma maior sustentação teórica para 

os frameworks de modelos de negócios, relacionando-os com a literatura de capacidades 

organizacionais. Tem-se a ampliação de conhecimento sobre a formação evolução de 

capacidades organizacionais com a presença de eventos significativos que disparam e 

contribuem para o seu desenvolvimento. Adicionalmente, identificou-se relações diretas entre 

a evolução de capacidades dinâmicas e a ação de capacidades dinâmicas gerenciais. Para a 

prática, a contribuição foi mostrar a importância das capacidades dinâmicas para a identificação 

e a antecipação às oportunidades, conduzindo a dinâmica da inovação e da transformação. Estes 

achados podem auxiliar os gestores na identificação e no planejamento de ações para lidar com 



151 

 
 

fatores que podem impactar no desenvolvimento de capacidades e rotinas organizacionais 

decorrentes de eventos significativos. 

O caso da MULTIAR-LEVEROS por ser único traz algumas limitações inerentes 

ao método de casos e relacionados ao uso de técnicas qualitativas. Porém, casos com enfoques 

longitudinais em profundidade podem contribuir para um estudo mais detalhado do fenômeno, 

como o desenvolvimento de rotinas e capacidades organizacionais em complemento aos 

estudos cross-sectional.  Este é um caso relevante em que uma empresa de médio porte se 

destacou perante uma forte concorrência, apresentando um crescimento exponencial ao longo 

dos últimos anos. As capacidades observadas são fortemente dependentes de um contexto, 

porém conseguiu-se mostrar as inter-relações entre modelos de negócio, capacidades 

operacionais e capacidades dinâmicas e seus impactos no negócio ao longo do tempo. O uso de 

técnicas narrativas visando obter informações retrospectivas pode gerar vieses nas informações.  

Porém, mesmo com tais limitações, esta técnica permitiu identificar relações ao longo do tempo, 

ligando-as aos principais eventos que retrataram as transformações. 

Um campo promissor de estudo seria avaliar a ação de capacidades dinâmicas e 

seus impactos em diversos contextos para fortalecer a validade externa. Adicionalmente, 

sugere-se estudos relacionados à identificação e avaliação de potenciais aceleradores e 

inibidores na relação entre capacidades dinâmicas e modelos de negócio. Abre-se espaço para 

estudos de casos múltiplos e para estudos quantitativos para avaliar o impacto das variáveis 

identificadas como aceleradores e inibidores no fenômeno de desenvolvimento de capacidades 

organizacionais. 

Por ser um estudo baseado no caso único de uma empresa familiar de médio porte, 

da indústria de varejo de comércio eletrônico, de produtos específicos, fatores como agilidade 

e flexibilidade para mudanças podem ser distintos aos de uma empresa de grande porte. Estudos 

em outras empresas com variações de segmento, portifólio de produtos, porte, formas de gestão, 

poderiam trazer resultados diferentes e poderiam aumentar o conhecimento sobre os 

antecedentes e efeitos da ação de capacidades dinâmicas, tanto para os aspectos influentes 

gerenciais como para os mais rotinizados. 

REFERÊNCIAS 

Adner, R. & Helfat, C. E. (2003). Corporate effects and dynamic managerial capabilities. 

Strategic Management Journal, 24, 1011-1025. 



152 

 
 

Alvarez, S. A. & Busenitz L. W. (2001). The entrepreneurship of resource-based theory. 

Journal of management. 27, 755-775.  

Ambrosini, V. & Bowman, C. (2009). What are dynamic capabilities and are they a useful 

construct in strategic management. International journal of management review, 11(1) 29-49. 

Ambrosini, V., Bowman, C. & Collier, N. (2009). Dynamic capabilities: An exploration of how 

forms renew their resource base. British journal of management, 20(1), S9-S24. 

Amit, R. & Schoemaker, P. J. H. (1993). Strategic assets and organizational rents. Strategic 

management journal, 14(1), 33-46. 

Anand, B. N. & Khanna, T. (2000). Do firms learn to create value? The case of alliances. 

Strategic management journal, 21, 295-315. 

Anderson, P. & Tushman, M. L. (1990). Technological discontinuities and dominant designs: 

A cyclical model of technological Change. Administrative Science quarterly, 35, 604-633. 

Augier, M & Teece, D.J. (2009). Dynamic capabilities and the role of managers in business 

strategy and economic performance. Organization Science, 20(2), 410-421. 

Barbieri, C. & Scaramazzo, M. Entrevista Candido Bracher presidente do Itaú Unibanco. O 

Estado de São Paulo, São Paulo, 01 de julho de 2019. Caderno de Economia, B4. 

Barney, J. B. (1986) Strategic factor markets: expectations, luck and business strategy. 

Management Science, 32(10), 1231-1241. 

Barney, J. B. (1991) Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of 

Management, 17(1), 99-120. 

Barrat, M., Choi, T. Y. & Li, M. (2011) Qualitative case studies in operations management: 

Trends, research outcomes and future research implications, Journal of Operations 

management, 29, 329-342.   

Barreto, I. (2010). Dynamic capabilities: A review of past research and an agenda for the future. 

Journal of management, 36(1), 256-280. 

Benner, M. J. & Tushman, M. L. (2003). Exploitation, Exploration, and process management: 

the productivity dilemma revisited. Academy of management review, 28(2), 238-256. 

Becker, M. C. (2004). Organizational routines: a review of the literature. Industrial and 

corporate change, 13(4), 643-677. 

Bititci, U. S., Ackermann, F., Ates, A., Davies, J., Garengo, P., Gibb, S., MacBride, J., Mackay, 

D., Maguire, C., Van der Meer, R., Shafti, F., Bourne, M. & Firat, S. U. (2011). Managerial 

process: Business process that sustain performance. International Journal of Operations & 

Production Management, 31(8), 851-887. 



153 

 
 

Bowman C. & Ambrosini, V. (2003). How the resource-based and Dynamic capabilities view 

of the firm inform corporate level strategy. British journal of management, 14, 289-303. 

Cherbrough, H. (2010). Business model innovation: Opportunities and barriers. Long Range 

Planning, 43, 354 - 363. 

Cherbrough, H. & Rosenbloom, R. S. (2002). The role of the business model in capturing value 

from innovation: evidence from Xerox Corporation’s technology spin-off companies. 

Industrial and corporate change, 11(3), 529 – 555. 

Collis, D. J. (1994). Research note: How valuable are organizational capabilities? Strategic 

management journal, 15, 143-152. 

Coltman, T. & Devinney, T. M. (2013). Modelling the operational capabilities for customized 

and commoditized services. Journal of Operations Management, 31, 555-566. 

Christensen, C. M., Raynor, M. & McDonald, R. (2015, dec). The Big idea. What is disruptive 

innovation? Harvard Business review, 44-53. 

Daneels, E. (2010). Trying to become a different type of company: dynamic capabilities at 

Smith Corona. Strategic Management Journal, 32, 1-31. 

Das, T. K. & Teng, B. S., (2000). A resource based theory of strategic alliances. Journal of 

management, 26(1), 31-61. 

Dierickx, I. & Cool, K. (1989). Asset stock accumulation and sustainability of competitive 

advantage. Management Science, 35(12), 1504-1511. 

Di Stefano, G., PeteraF, M. & Verona, G. (2014). The organizational drivetrain: a road to 

integration of dynamic capabilities research. The academy of management perspectives, 28(4), 

307-327. 

Dosi, G., Nelson R.R. & Winter, S.G. (2002). The nature and dynamics of organizational 

capabilities. New York: Oxford University Press. 

Drnevich, P. L. & Kriaciunas, A. P. (2011). Clarifying the conditions and limits os the 

contributions of ordinary and dynamic capabilities to relative firm performance. Strategic 

management journal, 32, 254-279. 

Dyer, W. G. & Wilkins, A. L. Jr. (1991). Better stories, not constructs, to generate better theory: 

A rejoinder to Eisenhardt. Academy of management review, 16(3), 613-619. 

Easterby-Smith, M., Lyles, M. A. & Peteraf, M. A, (2009). Dynamic capabilities: Current 

debates and future directions. British Journal of Management, 20, S1-S8. 

Eisenhardt, K. M. (1989). Building Theories From Case Study Research. Academy of 

management review, 14(4). 532-550. 



154 

 
 

Eisenhardt, K. M., Furr, N. R. & Bingham, C. B. (2010). Microfoundations of performance: 

Balancing efficiency and flexibility in dynamic environments. Organization Science, 21(6), 

1263-1273. 

Eisenhardt, K. M. & Graebner, M. (2007). Theory building from cases: opportunities and 

challenges. Academy of Management journal, 50(1), 25-32. 

Eisenhardt, K. M. & Martin, J. (2000). Dynamic capabilities, what are they? Strategic 

Management Journal, 21, 1105-1121. 

Fawcett, S. E., Magnan, G. M. & McCarter M. M. (2008). Benefits, barriers, and bridges to 

effective supply chain management. Supply chain management: an international Journal, 

13(1), 35-48. 

Feldman, M. S. & Pentland, B. T. (2003). Reconceptualizing Organizational Routines as a 

Source of Flexibility and Change. Administrative Science Quarterly, 48, 94-118 

Fellin, T. & Powell, T. C. (2016). Designing organizations for dynamic capabilities. California 

management review, 58(4), 78-96. 

Fischer, T., Gebauer, H., Gregory, M., Ren, G. & Fleisch, E. (2010). Exploitation or exploration 

in service business development? Insights from dynamic capabilities perspective. Journal of 

service management,  29(5), 591-624. 

Garcia, A. E. G. & L. P. Bignetti, (2014). A mobilização de capacidades dinâmicas nas lojas 

Renner – Revista ibero americana, 13(1), 64-79. 

Grant, R. M. (1991). The resource-based Theory of competitive advantage: The implications 

for strategy formulation. California Management Review,114-134. 

Hansen, N. K. & Vogel, R. (2011). Organizational routines: A review and outlook on practice-

based micro-foundations. Economic, Management and Financial Markets, 6(3), 86-111. 

Harreld, J. B., O’Reilly III, C. A. & Tushman, M. L. (2007). Dynamic capabilities at IBM: 

Driving strategy into action. California management review, 49(4), 21-43. 

Harrison, J. S., Hitt, M.A., Hoskinsson, R.E. & Ireland, R. D. (2001). Resource 

complementarity in business combinations: extending the logic to organizational alliances. 

Journal of Management, 27, 679-690. 

Helfat, C. E., Filkenstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M. A., Singh, H., Teece, D. J. & Winter, S. 

G. (2007). Dynamic capabilities: Understanding dynamic changes in organization.  

Helfat, C. E. & Karin, S.; (2014). Fit between organization design and organizational routines. 

Journal of organization design, 3(2), 18-29.    

Helfat, C. E. & Martin, J.A. (2015). Dynamic Managerial capabilities: Review and assessment 

of managerial impact on strategy change. Journal of Management, 41(5), 1281-1312. 



155 

 
 

Helfat, C. E. & Peteraf, M. A. (2003). The dynamic resource-based view: capability lifecycles. 

Strategic Management Journal, 24(10), 997-1010.  

Helfat, C. E. & Peteraf, M. A. (2015). Managerial cognitive capabilities and micro-foundations 

of dynamic capabilities. Strategic management journal, 36, 831-850. 

Henderson, R. & Cockburn, I. (1994). Measuring competence? Exploring firm effects in 

pharmaceutical research. Strategic Management Journal, 15, 63-84. 

Hill, C. W. L. & Rothaermel, F. T. (2003). The performance of incumbent firms in the face of 

radical technological innovation. Academy of management review, 28(2), 257-274. 

Holbrook, D., Cohen, W. M., Hounshell, D. A. & Klepper, S. (2000). The nature, sources, and 

consequences of firm differences in the early history of the semiconductor industry. Strategic 

management journal, 21, 1017-1041. 

Hoopes, D. G. & Madsen, T. L. (2008). A capability-based view of competitive heterogeneity. 

Industrial and Corporate Change, 1-34. 

Ireland, R. D., Hitt, M. A. & Vaidyanath, D., (2002). Alliance management as a source of 

competitive advantage. Journal of management, 28(3), 413-446. 

Jacobides, M. G. & Winter, S. G. (2012). Capabilities structure agency and evolution, 

Organization Science, 23(5), 1365-1381. 

Katkalo, V. S., Pitelis, C. N. & Teece, D. J. (2010). Introduction: On the nature and scope of 

dynamic capabilities. Industrial and corporate change, 19(4), 1175-1186. 

Klepper, S. & Simons, K. L.  (2000). Dominance by birthright: entry of prior radio producers 

and competitive ramifications in the U.S. Television receiver industry. Strategic management 

journal, 21, 997-1016. 

Kor, Y. Y., Mahoney J. T. & Michael, S. C. (2007). Resources, capabilities and entrepreneurial 

perceptions. Journal of management studies, 44(7), 1187-1212. 

Kor, Y. T. & Mesko, A. (2013). Dynamic managerial capabilities: configuration and 

orchestration of top executives’ capabilities and firms’ dominant logic.  Strategic Management 

Journal, 34, 233-244. 

Kortmann, S., Gelhard, C., Zimmermann & C., Piller, F. T. (2014). Linking strategic flexibility 

and operational efficiency: the mediating role of ambidextrous operational capabilities. Journal 

of operations management. 32, 475-490.  

Langley, A. (1999). Strategies from theorizing from process data. Academy of management 

review, 24(4), 691-710. 

Langlois, R. N. & Steinmueller, W. E. (2000). strategy and circumstance: the response of 

American firms to Japanese competition in semiconductors, 1980–1995. Strategic management 

journal, 21, 1163-1173. 



156 

 
 

Lavie, D. (2006). Capability reconfiguration: An analysis of incumbent responses to 

technological change. Academy of management review, 31(1), 153-174. 

Lee, S. Y. & Klassen, R. D. (2008). Drivers and enablers that foster environmental management 

capabilities in small and medium sized suppliers in supply chains. Production and operations 

management, 17(6), 573-586. 

Leiblein, M. J. (2011). What do Resource and capability-based theories propose? Journal of 

management, 37(4), 909-932. 

Linderman, K. & Chandrasekaran, A. (2010). The scholarly exchange of knowledge in 

operations management. Journal of operations management. In press. 

Ma, X. F., Zhou, Z. & Fan; X. H. (2015). The process of dynamic capability emergence in 

technology startups – an exploratory longitudinal study in China. Technology analysis & 

Strategic management, 27(6), 675-692.  

Maritan, C. A. & Peteraf, M. (2010). A. Building a bridge between resource acquisition and 

resource accumulation. Journal of management, Special issue. 1-16. 

Mishra, A. N., Devaraj, S. & Vaidyanathan, G. (2013). Capability hierarchy in electronic 

procurement process performance: An empirical analysis. Journal of operations management, 

31, 376-390. 

Ǿjstein, D. F. & Snow, C. C. (2018). Business models and organization design. Long Range 

Planning 51, 32 - 39. 

Osterwalder, A. Pigneur, Y. & Tucci, C. L. (2005). Clarifying business models: Origins, present 

and future of the concept. Information systems, 16, 1-25. 

Pablo, A., Reay, T., Dewald, J. R. & Casebeer, A. L. (2007). Identifying, enabling and 

managing dynamic capabilities in the public sector. Journal of management, 44(5), 687-708. 

Peng, David X., Schroeder, R. G. & Shah, R. (2008). Linking routines to operations capabilities: 

a new perspective. Journal of operations management, 26, 730-748. 

Peteraf, M. A. (1993). The cornerstones of competitive advantage: a resource-based view. 

Strategic Management Journal, 14(3), 179-191. 

Pettigrew, A. M. (1990). Longitudinal field research on change: theory and practice. 

Organization Science, 1(3), 267-292. 

Pentland, B. T. & Feldman, M. S. (2005). Organizational routines as a unit of analysis. 

Industrial and corporate change, 14(5), 793-815. 

Pettigrew, A. M. (1990). Longitudinal field research on change: theory and practice. 

Organization Science, 1(3), 267-292. 



157 

 
 

Prahalad, C. K. & Bettis, R. A. (1986). The dominant logic: a new linkage between diversity 

and performance. Strategic management journal, 485-501. 

Prahalad, C. K. & Hamel, G. (1990, may-jun). The core competence of corporation. Harvard 

Business review, 79-90. 

Porter, M. E. (1996, nov-dec). What is strategy? Harvard Business Review, 61-78. 

Priem, R. L. (2007). A consumer perspective on value creation. Academy of Management 

Review, 32(1), 219–235. 

Protogerou, A., Caloghirou, Y. & Lioukas, S (2011). Dynamic Capabilities and their impact on 

form performance. Industrial and corporate change, 21(3), 615-647. 

Puranan, P., Singh, H. & Chaudhuri, S. (2009). Integrating acquired capabilities: When 

structural integration is (Un)necessary. Organization Science, 20(2), 313-328. 

Puranan, P., Singh, H. & Zollo, M. (2006). Organizing for innovation: Managing the 

coordination autonomy dilemma in technology acquisitions. Academy of management journal. 

49(2), 263-280. 

Raff, D. M. G. (2000). Capabilities in American booksellers. Strategic management journal. 

21, 1043-1059. 

Rahmandad, H. (2012). Impact of growth opportunities and competition on firm-level 

capability development trade-offs. Organization Science, 23(1), 138-154. 

Rerup, C. & Feldman, M. S. (2011). Routines as a source of change in organizational schemata: 

The role of trial-and-error learning. Academy of management journal. Academy of management 

journal, 54(3), 577-610. 

Rindova, V. P. & Kotha, S. (2011). Continuous “morphing”: Competing through capabilities, 

form, and function. The academy of management journal, 44(6), 1263-1280. 

Rockart, S. F. & Dutt, N. (2015). The rate and potential of capabilities development trajectories. 

Strategic Management Journal, 36, 53-75. 

Rosembloom, R. S. (2000). Leadership, capabilities, and technological change: the 

transformation of NCR in the electronic era. Strategic management journal, 21, 1083-1103. 

Rosensweig, E. D. & Easton, G. S. (2010). Tradeoffs in manufacturing? A meta- analysis and 

critique of the literature. Production and operations management, 19(2), 127-141. 

Rothaermel, F. T. & Hill, C. W. L., (2005). Technological discontinuities and complementary 

assets: A longitudinal study of industry and form performance. Organization Science. 16(1), 

52-70. 

Schilke, O. (2014). Second-order dynamic capabilities: how do they matter? The academy of 

management perspectives, 28(4), 368-380. 



158 

 
 

Sears, J. & Hoetker, G. (2014). Technological overlap, technological capabilities, and resource 

combination technological acquisitions. Strategic management journal, 35, 48-67. 

Sirmon, D. G., Gove, S. & Hitt, M. A. (2008). Resource management in dyadic competitive 

rivalry: the effects of resource bundling and deployment. Academy of management journal, 

51(5), 919-935.  

Sirmon, D. G., Hitt, M. A. & Ireland, R. D. (2007). Managing firm resources in dynamic 

environment to create value: Looking inside the black box. Academy of management review, 

32(1), 273-292.  

Sirmon, D. G., Hitt, M. A., Ireland, R. D. & Gilbert, B. A. (2011). Resource Orchestration to 

Create Competitive Advantage: Breadth, Depth, and Life Cycle Effects. Journal of 

Management, 37(5), 1390-1412.  

Siggelkow, N. (2007). Persuasion with case studies. Academy of management journal, 50(1), 

20-24. 

Strauss, A. & Corbin, J. (2008). Pesquisa qualitativa. (L. O. Rocha, trad.) 2ed. São Paulo: 

Bookman (obra original publicada em 1998). 

Su, H. C., Linderman, K. A., Schroeder, R. G. & Van De Ven, A. H. (2014). A comparative 

case study of sustaining quality as a comparative advantage. Journal of operations 

management, 32, 429-445. 

Tatikonda, M. V., Terjesen, S. A., Patel, P. C. & Parida, V. (2013). The Role of Operational 

Capabilities in Enhancing New Venture Survival: A Longitudinal Study. Journal of Production 

and Operations Management, 22(6), 1401-1415. 

Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 

43, 172-194. 

Teece, D. J. (2012). Dynamic capabilities: Routines versus entrepreneurial action. Journal of 

management studies, 49(8), 1395-1401. 

Teece, D. J. (2104). The foundations of enterprise performance: dynamic and ordinary 

capabilities in an (economic) theory of firms. The academy of management perspectives, 28(4), 

328-352. 

Teece, D. J. (2018). Business model and dynamic capabilities. Long Range Planning, 51, 41–

49. 

Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and micro-foundations of 

(Sustainable) enterprise performance. Strategic management journal, 28, 1319-1350. 

Teece, D. J. (2012). Dynamic capabilities: Routines versus entrepreneurial action. Journal of 

management studies, 49(8), 1395-1401. 



159 

 
 

Teece, D. J. (2014). The foundations of enterprise performance: dynamic and ordinary 

capabilities in an (economic) theory of firms. The academy of management perspectives,  28(4) 

328-352. 

Teece, D. J., Peteraf, M. & Leih, S. (2016). Dynamic capabilities and organizational agility: 

Risk, uncertainty, and strategy in the innovation economy. California Management Review, 

58(4), 13 - 35. 

Teece, D. J., Pisano, G. P. & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. 

Strategic Management Journal, 8(7), 509-533. 

Tripsas, M., Gavetti, G. (2000). capabilities, cognition, and inertia: Evidence from digital 

imaging. Strategic management journal, 21, 1147-1161. 

Van De Ven, A. H. & Huber, G. P. (1990). Longitudinal field research methods for studying 

process of organizational changes. Organization Science, 1(3), 213-219. 

Verona, G. (1991). A resource-based view of product development. Academy of management 

review, 24(1), 132-142. 

Walker, H., Chicksand, D., Radnor, Z. & Watson, G. (2014). Theoretical perspectives in 

operations management: an analysis of the literature. International journal of operations and 

production management, 35(8), 1182-1206.  

Wang, C. L. & Ahmed, P. K. (2007). Dynamic capabilities: A review and research agenda. 

International journal of management reviews, 9(1), 31-51. 

Wang, L. & Zajac, E. J. (2007). Alliance or acquisition? A dyadic perspective on interfirm 

resource combinations. Strategic management journal, 28, 1291-1317. 

Wang, Y. & Rajagopalan, N. (2015). Alliance capabilities: review and research agenda. Journal 

of management, 41(1), 236-260. 

Wilhelm, H., Schlomer, M. & Maurer, I. (2015). How Dynamic capabilities affect the 

effectiveness and efficiency of operating routines under high and low levels of environmental 

dynamism. British journal of management, 26, 327-345. 

Winter, S. G. (2000). The satisficing principle in capability learning. Strategic Management 

Journal, 21, 981-996. 

Winter, S. G. (2003). Understanding dynamic capabilities. Strategic Management Journal, 24, 

991-995. 

Winter, S. G. (2012). Capabilities: Their Origins and Ancestry. Journal of management studies. 

49(8), 1402-1406. 

Wollersheim, J. & Heimeriks, K.H. (2016). Dynamic capabilities and their capabilities: insights 

from a lab experiments. Organization Science, 1-16 



160 

 
 

Wirtz, B. W., Pistoia, A., Ullrich, S. & Gottel, V. (2016). Business models: Origin, 

development and future research. Long Range planning, 36-54. 

Wu, S. J., Melnyk, S. A. & Flynn, B. B. (2010). Operational capabilities: The secret ingredient. 

Decision Sciences Journal, 41(4), 721-754. 

Yin, R. K. Estudos de Caso - planejamento e métodos. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

Zahra, S. A., Sapienza, H. J. & Davidsson, P. (2006). Entrepreneurship and dynamic 

capacidades: A review, model and research agenda. Journal of management studies, 48(4), 917-

956. 

Zollo, M. & Winter, S. G. (2002). Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities. 

Organization Science, 13(3), 339-351.  

Zott, A. & Amit, R. (2010). Business model innovation: Creating value in times of change. 

IESE - University of Navarra. Working Paper. 1-17. 

Zott, A., Amit, R. & Massa, L. (2010). The Business model: Recent developments, and future 

research. Journal of Management, 37(4), 1019-1042. 

Zollo, M. & Winter, S. G. (2002). Deliberate learning and the evolution of dynamic 

capabilities. Organization Science, 13(3), 339-351. 

 

  



161 

 
 

Apêndice 3.1 - Roteiro e Protocolo de Pesquisa Semi-Estruturada 

 

I - Introdução 

 

• Efetuar a apresentação do pesquisador. 

• Apresentar os objetivos da pesquisa e a justificativa da escolha do entrevistado no 

contexto da entrevista. 

• Confirmar o recebimento dos termos de consentimento e reiterar os principais pontos 

do termo. Explicar que a entrevista será gravada e que o entrevistado deverá se sentir à 

vontade para não falar s obre assuntos que ele não queira abordar.   

• Obter o nome, idade, formação acadêmica, cargo e tempo de experiência na empresa 

atual. 

• Solicitar um breve relato da experiência e da sua trajetória profissional.  

• Perguntar sobre as atividades da área em que atua. 

• Perguntar sobre as atividades sob sua responsabilidade. 

• Perguntar sobre as interações com outras áreas da empresa. 

 

II Condução da Entrevista  

 

• Descrever os produtos e serviços entregues pela empresa e a proposta de valor para 

o cliente. 

• Descrever o público-alvo e alcance de vendas no território nacional. 

• Descrever a trajetória da empresa desde a época de sua participação.  

• Descrever o modelo de operações (organograma / processos/ rotinas / recursos 

envolvidos). Descrever o dia a dia da empresa. 

• Relatar fatos ou eventos que mudaram a forma da empresa operar (aquisições, 

mudanças do negócio, mudanças em tecnologia). Quando ocorreu o evento? Relatar 

se enxergou novas oportunidades de negócio. 

• Descrever como eram os modelos de negócio em cada fase da trajetória da 

organização. 

• Quais questões mais relevantes de cada fase e problemas/oportunidades estavam 

ocorrendo e como foram tratados. 

• Para cada evento que resultou num novo modelo de negócios perguntar: 

Há quanto tempo ocorreu?  

Quem ou quais áreas foram envolvidas?  

Como as áreas foram afetadas? 

Quais processos, rotinas ou atividades foram criadas, desenvolvidas, 

incorporadas, alteradas, reaproveitadas ou excluídas? Descrever as principais 

ou mais críticas e de uma forma geral. As rotinas foram mapeadas? 

Como aconteceu o processo destas modificações? (Rapidez/Abrangência) 

Qual foi o impacto financeiro, processos, pessoas, tecnologia? Você poderia 

dar exemplos?  

• Poderia dar exemplos positivos e negativos (que facilitaram ou dificultaram) a 

implantação destas modificações? Quais foram os impactos no negócio? 

• Perguntar sobre a existência de metas e indicadores para medir o desempenho dos 

processos. 

• Como o cliente final avaliava o desempenho do negócio (serviço / produto) para 

preço/flexibilidade/entrega/qualidade? 
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• Existiam riscos, como estes eram avaliados e mitigados? Que tipos de reuniões e 

decisões eram feitas para garantir este monitoramento? 

• Como se deu a decisão de aumentar o controle das rotinas? Quais foram estes 

controles? Como o resultado do controle foi medido? Quem decidiu sobre a 

necessidade de controle? 

• Como foi a interação/comunicação entre gestores e entre colaboradores? 

• Quais foram os fatores que em sua opinião favoreceram ou desfavoreceram o 

desenvolvimento das atividades. 

• Questionar se existe algum outro fator (positivo ou negativo) que influenciou o 

processo e não foi apresentado. 

 

III Estratégias e aprofundamento da discussão  

• Avaliar a pertinência das questões em função do cargo e tempo na empresa. 

• Incentivar o respondente a detalhar sempre que possível e mostrar a evolução das 

atividades. 

• Solicitar que o respondente exemplifique sempre que possível. 

• Solicitar documentos adicionais e a possibilidade de participação em reuniões como 

ouvinte neutro. 

• Caso o respondente tenha trabalhado em empresas/unidades/setores diferentes, 

perguntar se este percebe diferenças no processo. 

 

IV Finalização da entrevista 

• Agradecer pelas informações e pelo tempo dedicado. 

• Solicitar se possível a indicação de outras pessoas que possam contribuir com a 

pesquisa. 

Verificar se existe algum ponto a ser acrescentado além do que foi discutido, 

• Quais as principais questões ou frentes envolvidas na gestão de mudanças da 

organização. 

• Qual a questão de ser uma empresa de caráter familiar? 

• Quais as principais barreiras envolvidas? Sob este aspecto, discuta as principais ações 

de mitigação? 

• Quais foram os principais desafios de Tiziano Filho enquanto líder para viabilizar o 

plano de mudanças? Como ele poderia ter gerido as expectativas dos stakeholders do 

programa? 

• Quais eram as principais frentes?  

• Quais foram os principais fatores de risco da operação? E quais ações de mitigação e 

contingência poderiam ter sido planejadas? 

• Quais foram os principais desafios relacionados à gestão de recursos humanos?  

• Como deveria ser um cronograma típico de mudanças?  

• Caracterize e discuta o plano de comunicação. Como deveria ser o processo? 

Quais os indicadores de custo da mudança? 
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Apêndice 3.2 – Cronologia de eventos ocorridos na LEVEROS 

GRUPO CATEGORIA EVENTOS ANO 

COMERCIAL MODELO NEGÓCIO 
Assistência técnica (Instalação e manutenção) 

linha branca (GELOSOM) 
1978 

PRÊMIO 
GESTÃO DA 

MARCA 
Preferência Público Assisense 1980 

COMERCIAL MIX PRODUTOS Venda de peças de reposição (REFRIGELO) 1989 

PRÊMIO 
GESTÃO DA 

MARCA 
Prêmio Brastemp 1995 

COMERCIAL MODELO NEGÓCIO Venda de ar condicionado varejo 1999 

COMERCIAL MIX PRODUTOS 
Venda de frigobar, umidificadores e produtos 

ligados à climatização de ambientes em geral 
2000 

ESTRATÉGIA EXPANSÃO Aquisição da loja e da marca Multi-ar em Marilia 2004 

ESTRATÉGIA MODELO NEGÓCIO Início das Parcerias 2005 

ESTRATÉGIA MODELO NEGÓCIO Criação de site institucional (Multi-ar virtual) 2007 

COMERCIAL EXPANSÃO Inauguração da Unidade Presidente Prudente 2008 

CONCORRÊNCIA CONCORRÊNCIA Central-ar inicia vendas pela internet 2008 

TECNOLOGIA SUSTENTAÇÃO 
Implantação do sistema SEMPRE (Módulos 

comercial e financeiro) 
2008 

ESTRATÉGIA MODELO NEGÓCIO Migração para loja multimarcas 2008 

ESTRATÉGIA MODELO NEGÓCIO 
Início da separação entre venda de produto e 

instalação com parcerias em Presidente Prudente 
2009 

ESTRATÉGIA MODELO NEGÓCIO 
Início da venda de  ar condicionado por comércio 

eletrônico 
2009 

COMERCIAL EXPANSÃO Inauguração da Unidade Assis-SP 2009 

ESTRATÉGIA EXPANSÃO Inauguração do CD Assis-SP 2009 

FINANCEIRO GOV E CONTROLE Início da gestão de fraudes e riscos 2009 

ESTRATÉGIA 
GESTÃO DA 

MARCA 
Obtenção do domínio Multiar (compra) 2010 

COMERCIAL EXPANSÃO Ampliação de vendas pela internet 2010 

ESTRATÉGIA 
GESTÃO 

OPERAÇÃO 
Entrada Tiziano Fo em operações 2010 

LOGÍSTICA MODELO NEGÓCIO Gestão de CDs descentralizado 2010 

LOGÍSTICA EXPANSÃO Inauguração do CD Palmas-TO 2010 

LOGÍSTICA INOVAÇÃO Experimentação de Frete aéreo com GOL 2010 

COMERCIAL SUSTENTAÇÃO Início do Call center 2010 

TECNOLOGIA SUSTENTAÇÃO Adoção plataforma Magento (site Multiar virtual) 2010 

TECNOLOGIA GOV E CONTROLE 
Implantação do sistema PROSOFT (Módulo fiscal 

via XML) 
2010 

TECNOLOGIA SUSTENTAÇÃO Implantação do sistema SENIOR DE RH 2010 

TECNOLOGIA GOV E CONTROLE 
Implantação do sistema FCONTROL DE RISCO 

E FRAUDES 
2010 

TECNOLOGIA SUSTENTAÇÃO Contratação plataforma VTEX 2011 

RH GESTÃO PESSOAS 
Contratação Carina para iniciar atividades de 

desenvolvimento de pessoas 
2011 

COMERCIAL EXPANSÃO Contratação do Andre para estruturar o site  2011 

COMERCIAL EXPANSÃO Iniciada a otimização de buscas no site 2011 

COMERCIAL EXPANSÃO Inauguração da Unidade Araçatuba-SP 2011 

COMERCIAL EXPANSÃO Inauguração da Unidade Ourinhos-SP 2011 

CONCORRÊNCIA CONCORRÊNCIA Central-ar fecha suas lojas físicas 2011 

COMERCIAL SUSTENTAÇÃO Treinamento técnico para instaladores 2011 

COMERCIAL GOV E CONTROLE 
Contratação dos serviços da Clear sale para fraudes 

substituindo a FCONTROL 
2012 

TECNOLOGIA SUSTENTAÇÃO Integração com a plataforma VTEX 2012 

POS VENDAS SUSTENTAÇÃO Início do Pós-venda (criação SAC) 2012 

TECNOLOGIA EXPANSÃO 
Implantação sistema MAP (Multiar plus)  de 

parceiros 
2013 
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COMERCIAL EXPANSÃO Inauguração da Unidade Ribeirão Preto-SP 2013 

TECNOLOGIA SUSTENTAÇÃO 
Migração do sistema SEMPRE para DOMUS ERP 

DB1 
2013 

TECNOLOGIA SUSTENTAÇÃO Migração do sistema PROSOFT para DB1 2013 

LOGÍSTICA SUSTENTAÇÃO Implantação do sistema TMS (GKO) 2013 

PRÊMIO 
GESTÃO DA 

MARCA 
Selos E-bit e reclame aqui 2013 

COMERCIAL EXPANSÃO Parceria com marketplace CNOVA 2013 

COMERCIAL INOVAÇÃO Início das vendas Black Friday 2014 

COMERCIAL MIX PRODUTOS Serviços de instalação e higienização 2014 

LOGÍSTICA EXPANSÃO Inauguração do CD Uberlândia-TO 2014 

ESTRATÉGIA CONTRAÇÃO Cessão da GELOSOM para ex funcionário (Silvio) 2014 

GESTÃO GOV E CONTROLE 
Criação GPPM (gestão de performance, processos 

e melhorias) 
2015 

ESTRATÉGIA EXPANSÃO 
Parceria com a Consul agora como marketplace 

Multiar 
2015 

RH GESTÃO PESSOAS 
Estruturação da área de desenvolvimento 

organizacional 
2015 

COMERCIAL SUSTENTAÇÃO Estruturação da área de mídias digitais 2015 

COMERCIAL EXPANSÃO Parceria com marketplace B2W 2015 

COMERCIAL SUSTENTAÇÃO 
Criação do escritório de suporte comercial 

centralizado 
2015 

GESTÃO GOV E CONTROLE Início de gestão de metas por áreas 2015 

LOGÍSTICA CONTRAÇÃO Redução tamanho CD Palmas_TO 2016 

FINANCEIRO SUSTENTAÇÃO Criação da área de Controladoria 2016 

TECNOLOGIA SUSTENTAÇÃO Implantação do sistema ERP SAP 2016 

TECNOLOGIA SUSTENTAÇÃO Terceirização servidores (CONFLEX) 2016 

ESTRATÉGIA EXPANSÃO Entrada do novo sócio 2B Capital 2016 

PRÊMIO 
GESTÃO DA 

MARCA 
CNOVA 2016 

PRÊMIO 
GESTÃO DA 

MARCA 
B2W 2016 

PRÊMIO 
GESTÃO DA 

MARCA 
Magazine Luiza 2016 

COMERCIAL EXPANSÃO Atinge seis parceiros marketplaces 2016 

LOGÍSTICA EXPANSÃO Inauguração do CD Alhambra-PB 2016 

COMERCIAL SUSTENTAÇÃO Novo sistema de gestão de pedidos (INTEGRA) 2016 

PRÊMIO 
GESTÃO DA 

MARCA 
Prêmio Época RA 1000 2016 

GESTÃO GESTÃO PESSOAS Redefinição de Missão e visão 2017 

COMERCIAL EXPANSÃO Leveros atinge 10 marketplaces 2017 

LOGÍSTICA GOV E CONTROLE Formalização gestão de ciclo de pedido 2017 

COMERCIAL MIX PRODUTOS 
Entrada de novos serviços (garantia estendida e 

frete diferenciado) 
2017 

COMERCIAL SUSTENTAÇÃO Descentralização do suporte comercial para lojas 2017 

FINANCEIRO GOV E CONTROLE Criação área de Compliance 2017 

FINANCEIRO GOV E CONTROLE Automação fluxo caixa com parceiro SAP 2017 

FINANCEIRO GOV E CONTROLE Implantação da esteira de crédito (velocity) 2017 

ESTRATÉGIA 
GESTÃO DA 

MARCA 
Branding (reposicionamento) 2017 

GESTÃO GOV E CONTROLE Início de gestão por metas individuais 2017 

ESTRATÉGIA MIX PRODUTOS Delonghi é parceiro do marketplace Leveros 2017 

ESTRATÉGIA 
GESTÃO DA 

MARCA 
Participação na FEBRAVA 2017 

COMERCIAL MIX PRODUTOS Comercialização painéis solares como integrador 2017 

FINANCEIRO GOV E CONTROLE Implantação conciliação de cartões (SAP) 2018 

FINANCEIRO GOV E CONTROLE Compra de serviços de score (Serasa) 2018 

SUPRIMENTOS INOVAÇÃO Gestão por categorias 2018 
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LOGÍSTICA SUSTENTAÇÃO Implantação do sistema de WMS 2018 

LOGÍSTICA SUSTENTAÇÃO Verticalização de estoque 2018 
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2.3 ARTIGO 03: Sem recursos, mas com muita garra: Explicando o desenvolvimento das 

startups utilizando a lente teórica de capacidades dinâmicas. 

Resumo: Empresas, independentemente de seu porte, na busca sistemática por vantagem 

competitiva, crescimento e rentabilidade são pressionadas pelo mercado.  Devem se adaptar 

continuamente às demandas de clientes e novidades tecnológicas. Neste contexto, uma classe 

de empreendimentos denominada startups que atuam num mercado de escassez e incertezas 

têm se destacado. Contribuem significativamente com a mudança da economia e da sociedade 

e vêm intrigando a academia com um novo tipo de gestão.  Diferentemente de empresas já 

maduras e estabelecidas, necessitam desenvolver um produto inovador, captar recursos e 

desenvolver competências rapidamente, ancorando a sua diferenciação, além do aspecto de 

inovação, fundamentalmente no aspecto de gestão. A teoria de capacidades dinâmicas tem 

procurado relacionar o desempenho de empresas em ambientes de constantes transformações. 

Neste contexto, o problema de pesquisa reside em entender quais são as características da gestão 

em startups. Utilizando as lentes teóricas de capacidades dinâmicas, o estudo foca na 

identificação e análise dos seus elementos e relações aplicados em diferentes contextos, 

utilizando-se do método de análise de conteúdo. O estudo mostra que os elementos de gestão e 

ambiente são distintos das empresas já estabelecidas e acrescentam novos conceitos à teoria de 

capacidades. A contribuição para a academia foi identificar um modelo de gestão para este tipo 

de empreendimento ampliando a aplicação da teoria de capacidades dinâmicas. Para a prática, 

contribui em gerar um instrumento que auxilie os gestores na operacionalização de suas 

estratégias através da melhor orquestração futura de suas capacidades e recursos, além de 

mostrar para aos atores dos ecossistemas os melhores mecanismos de suporte e de 

relacionamento com estas empresas. 

Palavras-chave: Capacidades organizacionais; Capacidades dinâmicas; Capacidades 

dinâmicas gerenciais; Análise de conteúdo; Startups; Ecossistemas. 

2.3.1 - INTRODUÇÃO 

Organizações, independentemente de seu porte, origem ou segmento de atuação, 

buscam atingir seus objetivos de negócio como crescimento ou rentabilidade. Esta busca se 

torna mais difícil num contexto de intensa concorrência e contínuas transformações em que 

surgem novos mercados, novas demandas e tecnologias. 

Novos empreendimentos competem com organizações maduras e estabelecidas 

num determinado segmento de mercado (Gulati e De Santola, 2016). No início de seu ciclo de 

vida, grande parte delas encerram suas atividades por vários motivos, seja por inabilidade de 

gestão, falta de investimentos, produtos e serviços sem aderência ao mercado, falta de demanda 

ou pela introdução num momento inadequado (Lima, 2018). Apresentam uma taxa de 

crescimento significativa, contudo, cerca de vinte e cinco por cento não completam o primeiro 

ano de vida e cinquenta por cento perecem antes dos quatro anos (Nogueira, Cozzi e Costa, 

2015). 
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Se já existe uma forte pressão para empresas já estabelecidas, possuidoras de uma 

base de recursos e capacidades organizacionais já consolidadas e testadas (Lavie, 2006), a 

exigência fica maior quando se trata de um empreendimento novo e emergente. Dentro deste 

contexto, as startups, empreendimentos com propostas inovadoras de produtos ou serviços, 

buscam entrar rapidamente no mercado, ganhando vantagem competitiva pelo seu pioneirismo 

reduzindo as chances do mercado e dos concorrentes diretos de copiá-los (Dalmarco et al., 

2017). Precisam rapidamente captar recursos, acumular conhecimentos, refinar modelos de 

negócio e consolidar produtos no mercado através de ganhos de escala (Ries, 2012; Blank e 

Dorf, 2014; Miguel, 2018).  

As startups possuem potencial para transformar mercados, impactar consumidores 

ou modificar indústrias. Influenciam positivamente e contribuem com a mudança da economia, 

geram empregos, trazem produtos e serviços inovativos, com potencial de facilitar a vida na 

sociedade e uma preocupação em sustentabilidade do meio ambiente (Miguel, 2018). Estão 

influenciando e alterando o modo de vida das pessoas com grande velocidade (Ries, 2012; 

Blank e Dorf, 2014). 

Em geral, não possuem recursos (Weiblein e Chesbrough,  2015; Wouters, 

Anderson e Kirchberger, 2018) para adquirirem competências para ganhar rapidamente um 

diferencial competitivo (Arthurs e Busenitz, 2006). Consequentemente, precisam gerar ou 

adquirir um conjunto de conhecimentos (DalMarco et al., 2017) e capacidades (Leinwand, 

Mainardi, Klein, 2016) para criarem rapidamente uma sustentação de seu negócio. À medida 

que crescem, necessitam continuamente adaptar seus modelos de negócio às demandas legais, 

de clientes, de tecnologia (Teece, 2014; Dutt et al., 2016), impactando produtos, operação e 

gestão. Neste contexto, com carência de recursos e competências na partida, a gestão tende a 

assumir um papel relevante para o sucesso de uma organização em um ambiente competitivo e 

dinâmico (Teece, 2012; 2013).  Além da existência de processos eficazes, depende da 

capacidade empreendedora de seus líderes, baseadas em habilidades e conhecimentos de poucos 

executivos e pouco dependente de rotinas (Teece, 2012). 

Blagburn (2016), mostrou que nestes empreendimentos, é importante possuir um 

colegiado eficaz de diretores que coletam informações pertinentes, fazem as perguntas certas, 

aprendem e repassam conhecimento para o negócio. Portanto, vivencia-se um momento em que 

a forma de gestão tradicional está sendo desafiada por uma outra forjada num ambiente 

dinâmico, de maiores incertezas e que moldam um novo tipo de gestor. Suas características são 
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empreendedorismo, leitura constante do ambiente, identificação e tradução das oportunidades 

em modelos de negócio dinâmicos, monitoramento dos riscos e retornos e capacidade de 

relacionamento (Teece, 2007).  

Trabalhos sobre startups ainda carecem de fundamentação teórica. A literatura 

existente que endereça os modelos de gestão de startups está baseada eminentemente em 

práticas e experiências profissionais de mercado (Ries, 2012; Blank e Dorf, 2014) e limitadas 

na avaliação da eficácia e rigor dos ciclos de testes de produtos (Collis, 2016; Felin et al., 2019).  

A teoria de capacidades dinâmicas (Teece, 2007) pode auxiliar a explicar como os 

gestores utilizam suas competências para desenvolverem estas empresas. Adner e Helfat 

(2003), introduziram o conceito de capacidade dinâmica gerencial. Mostraram que os 

determinantes de sucesso que antes eram relacionadas à indústria e à empresa são 

complementados pela influência do aspecto de gestão. Augier e Teece (2009), convidaram para 

novos estudos em empreendedorismo e liderança com base em capacidades dinâmicas. Teece 

(2014; 2018), Arend (2014) e depois Berends et al. (2016), iniciaram a discussão sobre a 

evolução de modelos de negócio relacionando-a com as capacidades dinâmicas. Outros estudos 

têm procurando identificar e relacionar capacidades dinâmicas a negócios empreendedores 

(Arthurs e Busenitz, 2006; Ma, Zhou e Fan, 2015) e pesquisando as origens de seu crescimento 

(Koryak et al., 2015). Williamson (2016), também mostrou um compêndio de casos na China 

analisando como as capacidades dinâmicas (Teece, 2007) pode auxiliar as empresas a terem 

maior flexibilidade e velocidade e obter vantagem competitiva.  

A fronteira atual sobre conhecimentos que relacionem capacidades dinâmicas, 

modelos de negócios e a prática do empreendedorismo especificamente de startups foi pouco 

explorada. Segundo Teece (2012), as atividades não rotineiras de gestão como 

empreendedorismo e liderança pelos executivos são relevantes e carecem de novas pesquisas. 

Além disso, num ambiente de empreendedorismo bastante incerto e dinâmico, que é 

característico de empresas startups, faz-se relevante entender o conjunto de rotinas e 

capacidades organizacionais que dão sustentação ao negócio deste segmento (Ma, Zhou e Fan, 

2015).   

O estudo de capacidades dinâmicas gerenciais (Adner e Helfat, 2003) ainda é algo 

recente. Helfat e Martin (2015) efetuaram uma extensa revisão de literatura sobre este assunto.  

Nesta mesma perspectiva teórica, sabe-se que o time de líderes é suportado pela cognição e 

motivação empreendedora (Augier e Teece, 2009; Koryak et al., 2015), gestão de conhecimento  
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(Dalmarco et al., 2017), tecnologia e produtos (Nuscheler, Engelen e Zahra, 2019), da 

construção de um portifólio único de recursos e de sua orquestração (Beck e Wiserma, 2013), 

Contudo, estudos principalmente empíricos necessitam ser conduzidos para prover maior 

robustez aos conceitos de capacidades dinâmicas gerenciais, fundamentando e relacionando ao 

fenômeno de empreendedorismo. 

Adicionalmente, Teece (2007), iniciou um novo marco quando segregou as 

capacidades dinâmicas em clusters. Porém, com exceção dos estudos de Nadkarni e Barr (2008) 

e Helfat e Martin (2015), que relacionaram este framework ao conceito de capacidades 

dinâmicas gerenciais, pouco tem sido aprofundado no estudo de sua vinculação com o 

empreendedorismo e liderança. Por exemplo, Beck e Wieserma (2013), relacionaram 

capacidades dinâmicas gerenciais à orquestração de recursos da empresa, porém, não 

consideram o framework de capacidades dinâmicas de Teece (2007). 

Finalmente, startups precisam adquirir recursos, receber suporte e desenvolver suas 

capacidades rapidamente baseando-se fortemente numa rede de relacionamentos e parcerias 

com os atores do seu ecossistema (Adner e Kapoor, 2016; Dutt et al., 2016; Teece e Linden, 

2017; Wouters, Anderson e Kirchberger, 2018; Hannah e Eisenhardt, 2018; Scaringella e 

Radziwon, 2018). Uma análise destes relacionamentos na construção de capacidades 

empreendedoras como as capacidades dinâmicas gerenciais poderia ampliar o entendimento 

sobre o impacto de elementos externos intervenientes na gestão e desenvolvimento de startups 

para o aumento de sua competitividade. 

Para discutir estes gaps teóricos, propõe-se utilizar a teoria de capacidades 

dinâmicas e capacidades dinâmicas gerenciais para explicar os elementos de gestão de startups 

e impacto no seu desenvolvimento.  Surge o problema de pesquisa: Como fundamentar a gestão 

empreendedora de startups sob as lentes da teoria de capacidades dinâmicas e gerenciais?  

Este estudo procurou explicar o fenômeno de gestão em startups com foco nos seus 

sócios empreendedores. Os objetivos da pesquisa foram conectar a teoria de capacidades 

dinâmicas, dinâmicas gerenciais e a gestão empreendedora de startups em diferentes contextos. 

Identificar elementos, conceituá-los e analisar como estes se relacionam com as teorias 

existentes explicando a operacionalização de startups e seu relacionamento com seus 

ecossistemas. As evidências das características de gestão de startups acrescentaram novos 

elementos às teorias de capacidades dinâmicas (Teece, 2007), dinâmicas gerenciais de Adner e 

Helfat (2003) e ecossistemas. A pesquisa comprovou a relação entre os seus elementos e 
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mostrou como a sua ação e interação podem sustentar a evolução deste tipo de empreendimento. 

Mostrou também que estas características empreendedoras são invariantes com o contexto e 

que o papel do suporte e do impacto do ecossistema é relevante na formação das capacidades 

dinâmicas gerenciais. Contribuiu em apresentar formas de relacionamento entre os atores dos 

ecossistemas e empreendedores e como estes podem melhor empregar a suas competências de 

liderança no desenvolvimento das capacidades dinãmicas organizacionais. 

A contribuição para a academia foi identificar elementos de gestão para este tipo de 

empreendimento que se desenvolve em ambientes dinâmicos, ampliando a aplicação da teoria 

de capacidades dinâmicas e gerenciais.  Além disso, aproxima os estudos de empreendedorismo 

e liderança com estas duas correntes teóricas. Para a prática, o estudo contribui em gerar um 

instrumento que auxilie os empreendedores na operacionalização de suas estratégias através do 

uso e desenvolvimento de suas capacidades gerenciais e orquestração de recursos com o auxílio 

dos atores do ecossistema. Adicionalmente, no outro sentido, mostra aos atores do ecossistema 

alternativas para otimizar a comunicação e o relacionamento com estes empreendimentos. 

O trabalho é empírico e  possui natureza qualitativa e exploratória. Iniciou com uma 

síntese da teoria de capacidades dinâmicas e gerenciais, relacionando-as com a gestão 

empreendedora de startups. Utilizando-se do método de análise de conteúdo, o estudo focou na 

identificação e análise das características de sua gestão e ecossistemas relacionados que 

impactam na sua formação e evolução. O estudo finaliza com a apresentação e discussão de um 

conjunto de proposições com base nas evidências de elementos de gestão identificados e 

alinhados com a literatura existente. Em seguida apresenta as limitações e propostas de estudos 

futuros. 

2.3.2 – O DOMÍNIO TEÓRICO E A REVISÃO DE LITERATURA 

2.3.2.1 Startups e ecossistemas 

Startups são empreendimentos que, em ambiente de extrema incerteza, se propõe a 

entregar produtos ou serviços inovadores. Procuram traduzir os anseios da sociedade em relação 

às demandas não atendidas ou soluções não pensadas até então. Contribuem com as 

transformações na economia e modo de vida em sociedade (Ries, 2012; Blank e Dorf, 2014). 

Startups buscam um modelo de negócios repetível e escalável. Repetível, em que 

as hipóteses relacionadas às experiências de consumo do produto ou serviço são testadas 

repetidamente e incorporadas ao seu ciclo de desenvolvimento. Escalável, pois uma vez testado, 
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o produto ou serviço necessita ser entregue no volume esperado pelo mercado (Blank e Dorf, 

2014; Miguel, 2018). Devem atingir rapidamente um número de usuários com custo baixo sem 

exigir o crescimento de recursos humanos ou financeiros na mesma proporção.  

Diferenciam-se dos negócios tradicionais que procuram mercados já conhecidos. 

Contrariamente, startups lidam com necessidades ainda inexistentes para o consumidor e 

podem criar novas demandas e mercados para se tornarem grandes. Durante seu 

desenvolvimento buscam financiamento e auxílio entre os atores de seu ecossistema para trazer 

crescimento e retorno financeiro escalável (Prado, 2016). Possuem poucos recursos pois não 

tiveram tempo de adquiri-los ou desenvolvê-los (Weiblein e Chesbrough,  2015; Wouters, 

Anderson e Kirchberger, 2018), consequentemente as desvantagens para a sua entrada num 

mercado competitivo tornam-se mais críticas (Arthurs e Busenitz, 2006). Gomes e Augusto 

(2019), mostraram uma série de estatísticas das cem startups mais atraentes (100 to watch) 

selecionadas e observadas por especialistas no Brasil dentre um grupo de empresas registradas  

Apêndice 4.1.  

Necessitam monitorar riscos, avaliar investimentos e retornos de forma dinâmica, 

criar uma rede de relacionamentos, obter recursos e refinar modelos de negócios. 

Consequentemente, precisam gerar ou adquirir rapidamente um conjunto de conhecimentos 

(DalMarco et al., 2017) e capacidades (Leinwand, Mainardi, Klein, 2016) para criarem uma 

sustentação de seu negócio. À medida que crescem, necessitam continuamente adaptar 

competências às necessidades internas e externas (Teece, 2007; Dutt et al., 2016), sejam elas 

demandas para a melhoria da gestão, de controle interno, demandas de mercado ou legais. 

Gulati e Desantola (2016), mostraram que os fatores de sucesso para o crescimento de startups 

repousam sobre a contratação de colaboradores experientes, da criação de uma estrutura de 

gestão, desenvolvimento de capacidades de planejamento e previsão, além de reforço e 

preservação de valores culturais. 

As startups possuem modelos de negócio que são dinamicamente modificados até 

estarem prontas para se lançarem ao mercado. No estágio inicial de desenvolvimento, possuem 

poucos procedimentos para modificar. Consequentemente, podem implementar uma 

transformação com mais facilidade e rapidez do que empresas maduras. Adotam em seu 

processo de desenvolvimento de produtos o método de pivotar que significa rapidamente testar 

e descartar e repor ideias e modelos de negócio que não funcionam (Ries, 2012). Isto é 

especialmente relevante em modelos de negócio baseados em mídias que fornecem feedback 

muito rápido para um posterior aprimoramento do modelo (Teece e Linden, 2017). 
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Segundo Shoemaker, Heaton e Teece (2018), as organizações que trabalham com 

modelos tradicionais de operação terão dificuldades de ter sucesso. Ao passo que outras que 

focam em novos produtos e processos acoplados à inovação de modelos de negócios 

alavancarão suas capacidades. Nas startups, os gestores apresentam um senso voltado para o 

aprimoramento e constantes mudanças. Possuem uma propensão para a renovação constante 

dos modelos de negócio, calcado basicamente na formação e experiências anteriores e menos 

em rotinas organizacionais e modelos de sucesso. 

As startups, como empreendimento dependem de outros atores pertencentes ao 

ecossistema para se desenvolverem. Ecossistema é um grupo de empresas que produzem 

produtos e serviços que juntos compreendem uma solução coerente (Hannah e Eisenhardt, 

2018). Segundo Roundy, Bradshaw e Brockman (2018), é um conjunto de atores instituições e 

relações sociais e valores culturais que produzem e sustentam atividades empreendedoras. 

Analogamente às empresas, cooperam e competem ao mesmo tempo (Moore 1993; Hannah e 

Eisenhardt, 2018). Para Teece e Linden (2017), um ecossistema de negócios contém um número 

de empresas que trabalham em conjunto e competem entre si para criar e manter novos 

mercados e novos produtos. A co-evolução do sistema depende de um líder tecnológico de uma 

ou duas empresas que provêm uma plataforma onde os demais participantes do ecossistema 

provem produtos e inputs e alinham seus investimentos e estratégias. A importância de um 

ecossistema é reforçada por Adner e Kapoor (2016), afirmando que mudanças no ambiente não 

dependem das tecnologias e sim do preparo e da estruturação do novo ecossistema em abrigá-

las, observando a sua maturidade em relação à antiga e à emergente. 

Os ecossistemas são compostos por diversos atores como incubadoras, que 

possibilitam instalações físicas, administrativas, provêm habilidades funcionais e gerenciais 

complementares como assessorias jurídicas, de marketing e de relacionamento com as empresas 

(Dutt et al., 2016). As aceleradoras proporcionam mentoria e o aporte de investimentos no seu 

estágio previamente à sua operação. Outras startups também auxiliam na evolução da 

experiência e do conhecimento, assim como os mentores que são responsáveis pela orientação 

dos sócios para investimentos, relacionamento comercial e desenvolvimento de produtos 

(Wouters, Anderson e Kirchberger, 2018). Os investidores ou venture capitalists efetuam a 

orientação financeira, o aprimoramento do modelo de negócios e o aporte de investimentos 

(Polzin, Sanders e Stavlőt, 2018). Existem os clientes que testam os produtos e serviços e são 

os seus potenciais consumidores (Ries, 2012). As organizações podem ser clientes potenciais 

ou podem desenvolver incubadoras/aceleradoras próprias (Weiblein e Chesbrough, 2015). 
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Startups constantemente precisam efetuar trade-offs de investimentos (Tanrisever, Erzurumlu 

e Joglekar, 2012) e neste sentido precisam de ajuda de terceiros como mostraram Dimov e 

Gedajlovic (2010), que estudaram tipos de decisões e alocação de investimentos. 

Existe um forte relacionamento entre os atores como mostra o estudo de Polzin, 

Sanders e Stavlőt (2018). Apresentaram as diferentes percepções entre investidores e 

empreendedores quanto aos riscos e a importância atribuída ao negócio, os canais potenciais 

utilizados para encontrar parceiros e a forma de avaliação das propostas como grau de inovação 

e competências do time de sócios. Adicionalmente, Arthurs e Busenitz (2006), mostraram que 

os empreendimentos suportados por investidores possuem maiores características de gestão 

empreendedora dos que não recebem suporte. Weiblein e Chesbrough (2015), mostraram 

formas e mecanismos para grandes corporações patrocinadoras se engajarem e se relacionarem 

com startups. O desenvolvimento de empreendimentos pode partir de uma demanda própria ou 

a partir de um empreendimento de interesse externo. Ries (2011), contrariamente não acredita 

no sucesso de investimentos corporativos pois as startups acabam absorvendo e assimilando a 

cultura da organização que pode não combinar. Neste caso, qualquer possibilidade de inovação 

seria sufocada em que o grande desafio é fazer com que os executivos da empresa mudem seus 

modelos mentais.  

Startups dependem da atuação destes atores para desenvolverem seus negócios. Um 

dos seus grandes desafios é desenvolver e apresentar seus modelos de negócio atraindo 

investidores para seus produtos e serviços. Para tanto devem desenvolver um processo de 

comunicação e relacionamento eficazes com o ecossistema. Wouters, Anderson e Kirchberger 

(2018), mostraram como as startups podem melhorar a comunicação com potenciais empresas 

patrocinadoras. Dutt et al., (2016), mostraram a importância de incubadoras e sua participação 

para facilitar as atividades de empreendedorismo e que têm-se desenvolvido principalmente 

próximos a grandes centros investidores. 

2.3.2.2.Etapas de evolução e desenvolvimento do produto 

A prática mostra que existem etapas definidas e relacionadas à evolução e 

desenvolvimento das startups (Ries, 2011; Blank e Dorf, 2014; Prado, 2016). Esta sequência de 

atividades são práticas compartilhadas pelos atores do ecossistema. A figura 4.1. mostra 

estágios de maturidade da pesquisa denominada startups to watch, realizada em 2019 sobre as 

principais startups em evidência. Possuem denominações diferentes de acordo com o 

entendimento dos atores, porém servem a um mesmo propósito. 
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De acordo com Gomes e Augusto (2019), a Associação Brasileira de Startups 

classifica as empresas segundo seu estágio de maturidade e a fase de sua operação. A ideia é  

materializada através de uma proposta de valor e de um modelo de negócio. O protótipo, quando 

é gerada uma primeira versão do produto ainda não viável comercialmente. A validação, 

quando ambos produto e modelo de negócio são testados. O MVP (Minimum viable product), 

quando a primeira versão é testada para avaliação de preços e aceitação de mercado. A tração, 

quando ocorre a entrada efetiva no mercado e início de crescimento. A escala, quando ocorre 

um aumento substancial nas vendas e um crescimento acelerado. O ciclo de vida das startups 

se encerra quando a prova de conceito do produto é terminada e as interações de teste e 

aderência ao mercado (market fit) são consolidadas. A incerteza de oferta passa então a ser uma 

incerteza de mercado igualando-se a uma empresa já estabelecida. 

Figura 4.1 – Estágios de maturidade 

  

Fonte: Adaptado de Gomes e Augusto (2019). 

Outros estudos complementam a adoção destas práticas como o de Wouters, 

Anderson e Kirchberger (2018) que enfatizaram a importância das etapas de proposta de valor 

e testes de validação com o cliente. Collis (2016), mostrou que startups podem compatibilizar 

dois instrumentos de gestão que são a estratégias e planejamento com o modelo de lean startup 

que possibilita flexibilidade e dinamismo no desenvolvimento do negócio. A prática considera 

que os conceitos de prototipação e ciclos de testes e validações recorrentes podem ser aplicados 

também em corporações. Considera que deveria existir uma área dedicada a desenvolver o 

empreendedorismo na empresa (Blank e Dorf, 2014). 
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2.3.2.3 Riscos envolvidos e fatores impactantes no seu desempenho 

Pela sua natureza, este tipo de empreendimento, apresenta maiores riscos 

comparado com empresas já estabelecidas. O fato de partir de propostas inovadoras e ainda não 

testadas pelo mercado, traz maiores incertezas na aceitação pelo público-alvo devido às 

constantes mudanças de hábitos de consumo ou pela rápida obsolescência da tecnologia 

empregada. Estudos procuraram entender os riscos de negócio para estes tipos de 

empreendimento. Bylund e McCaffrey (2017), explicaram como as incertezas podem afetar as 

startups e Gomes et al., (2018), mostraram que as incertezas individuais da empresa são 

diferentes das incertezas dos ecossistemas. Cosenz e Noto (2018), apresentaram um simulador 

de modelos de negócio para auxiliar empreendedores no processo de planejamento para 

enfrentar as incertezas do negócio. 

Outros procuraram estudar as falhas e os motivos pelos quais estes 

empreendimentos não deram certo (Khelil, 2016; Konon, Fritsch e Kritikos, 2018). Abordou-

se o aprendizado através das falhas (Atsan, 2016; Boso et al., 2018). Algumas das causas 

apontadas foram o relacionamento com sócios, a falta de informações críticas e mentoring, 

condições da economia e políticas governamentais. Fainshmidt e Frazier (2017), mostraram a 

relação entre vantagem competitiva e capacidades dinâmicas que são afetados pela ausência de 

um clima de confiança na empresa. Outras causas são a falta de orientação ao mercado que 

afeta a capacidade inovativa de produto (Lima e Silva et al., 2017),  a turbulência dos ambientes 

que impactam as capacidades de marketing e de tecnologia (Wilden e Gudergan, 2015), o 

processo de transição de tecnologias no ecossistema (Adner e Kapoor, 2016) e o 

desalinhamento da competitividade com a estrutura organizacional (Wilden et al., 2013).  

2.3.2.4 O papel da gestão empreendedora 

Boeker (1997), trouxe inicialmente uma visão relacionando a importância e o papel 

da gestão de alta administração em função do desempenho da organização. A influência dos 

executivos era motivada por um  baixo desempenho e que motivava a mudança da organização. 

Gestores empreendedores guiam as suas empresas para criar e capturar valor (Teece, 2016). 

Estes devem exercer um papel de liderança empreendedora para a transformação, estabelecendo 

um novo padrão e fazendo com que a empresa mantenha um desempenho superior num 

ambiente dinâmico. Fischer e Boynton (2005), baseados em exemplos passados, demonstram 

como equipes com características e uso de liderança não tradicionais podem trabalhar para 

conseguir resultados diferenciados. Day e Schoemaker (2016) estudaram líderes adaptativos 
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necessários em ambientes dinâmicos. Hermano e Martin-Cruz (2016), mostraram a influência 

de altos executivos no desempenho das empresas. DalMarco et al. (2017), mostraram o impacto 

das práticas de gestão de conhecimento no desenvolvimento de startups para reconhecimento 

de oportunidades, credibilidade e sustentação. Lee, Lee e Pennings (2001), mostram que o 

desempenho dos empreendimentos é impactado pela construção de uma rede de 

relacionamentos, possuir competência e domínio tecnológico e possuir um espírito 

empreendedor que inclui inovação, proatividade e uma certa propensão e apetite ao risco.  

Gestores desenvolvem modelos de negócios, necessitam ter uma visão criativa e 

voltadas para a criação e validação de hipóteses com pragmatismo (Teece, 2016). São os que 

configuram a organização através da aquisição, combinação e complementação de 

competências do time de gestores e orquestração de ativos (Kor e Mesko, 2013). Além disso, 

em empresas competitivas e dinâmicas ele não só modifica a empresa, mas modifica o 

ecossistema na qual se insere (Teece, 2012). Teece (2013), afirma que os novos líderes deverão 

possuir uma postura empreendedora para conseguirem desempenho num ambiente dinâmico. 

Prevalece a solução de conflitos em detrimento dos procedimentos operacionais e a construção, 

aquisição e orquestração de ativos em resposta à dinâmica dos mercados. Necessita de 

estruturas de decisão colegiada, pouca autoridade, pouca hierarquia, bons incentivos, cultura de 

comprometimento e modelos de liderança distribuída.  

Startups possuem características diferenciadas e necessitam de uma gestão 

diferenciada. Diferem-se de empresas já estabelecidas pois exigem um grupo de características 

empreendedoras e de liderança. Ma, Zhou e Fan (2015), mostraram como startups evoluem de 

forma diferente de outras empresas na China. Parte destes empreendimentos sobrevive com 

poucos recursos, porém com gestão liderança e empreendedorismo. Townsend and Busenitz 

(2015), mostraram que as competências do time de gestores são valorizadas pelos investidores 

no início do estágio de formação da empresa. As características necessárias para um 

empreendimento estão numa equipe e dificilmente se manifestam em apenas em um indivíduo 

(Teece, 2012). O passado professional dos sócios e a captura de novos conhecimentos também 

contam. Nuscheen, Engelen, Zahra (2019), mostraram que o desempenho de novos 

empreendimentos e transformação de produtos é baseado em experiências passadas de alto 

executivos em startups.  
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2.3.2.5 Necessidade de orquestração de ativos 

Sirmon, Hitt e Ireland (2007), mostraram como as organizações gerenciam seus 

recursos para criar valor em ambientes dinâmicos. Nestas condições, estruturam e agrupam seus 

recursos em portifólios para construir capacidades organizacionais que são endereçadas para as 

oportunidades de mercado, consequentemente trazendo valor ao cliente, vantagem competitiva 

e captura de valor pelos acionistas. Apresentaram a função de estruturação de recursos, 

adquirindo, acumulando, desinvestindo, estabilizando, enriquecendo, criando, mobilizando, 

coordenando e alocando. O gestor como empreendedor (Teece, 2013), fundamenta todo o 

processo de condução e transformação em ambientes dinâmicos, operacionalizado através de 

orquestração de ativos (Helfat et al., 2007; Sirmon et al., 2011) e composição de portifólio de 

recursos (Lavie, 2006) e de capacidades operacionais (Drnevitch e Kriaciunas, 2011) para então 

conseguir desempenho diferenciado e vantagem competitiva (Sirmon et al., 2007). 

Beck e Wieserma (2013), apresentaram um framework em que o desempenho de 

empresas depende de decisões estratégicas e estas por sua vez dependem de um portifólio de 

recursos único, com efetiva orquestração e configuração. As novas funções para os gestores são 

a orquestração de ativos, selecionando modelos de governança, sistema de incentivos, 

desenhando modelos de negócio, selecionando investimentos, liderança e motivação para os 

colaboradores (Teece, 2013). Para Teece e Linden (2017), o mais importante dos recursos, neste 

caso chamados de ativos são a propriedade intelectual como patentes e negociações. O modelo 

de negócios é um recurso chave para a lucratividade. Assim como modelos de negócios são 

instrumentos eficazes para estruturar uma empresa tipo startup (Cosenz e Noto, 2018). Um 

modelo de negócios bem construído balanceia o valor oferecido aos clientes e a captura de valor 

pelos fornecedores, auxiliam a refinar o modelo organizacional e o ecossistema. Implementar 

novos modelos de negócio e ou respectivas transformações, envolve reduzir gaps entre as 

capacidades atuais e as necessárias. Segundo Shoemaker, Heaton e Teece (2018), as 

organizações que trabalham com modelos tradicionais de operação terão dificuldades de ter 

sucesso, diferentes de outras que focam em novos produtos e processos acoplado à inovação de 

modelos de negócios.  

2.3.2.6 Inércia e resistência: as barreiras para a renovação. 

Mudanças não são fáceis de assimilar. Empresas tradicionais, independentemente 

de seu segmento ou tamanho muitas vezes possuem a dificuldade de mudar. Seus gestores ficam 

presos a um modelo mental que os inibe de pensar em alternativas que não a atual. Tendem a 
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se basear em modelos que deram certo no passado e podem se furtar a desenvolver novos 

(Prahalad e Bettis, 1986). Modelos mentais moldam os modelos de negócio. Quando estes não 

se renovam, impedem que a empresa se desenvolva e se alinhe com as expectativas de clientes, 

mercado e novas tecnologias. A dificuldade de adotar e evoluir para um novo modelo de 

negócio exige um esforço para a mudança. Organizações que se baseiam excessivamente com 

modelos de negócio vencedores e competências que levaram ao sucesso podem ter dificuldades 

mudar. Ao passo que outras que focam em novos produtos e processos acoplado à inovação de 

modelos de negócios alavancarão suas capacidades de mudar. 

Prahalad e Bettis (1986), apresentaram este conceito que são modelos mentais ou 

esquemas mentais que armazenam a lógica de gestão. São constituídas de conhecimentos, 

processos e ferramentas administrativas e expressadas por decisões e solução de problemas. De 

acordo com esta teoria, ela pode evoluir devido a três fatores. O primeiro é chamado de 

condicionamento operante, que são comportamentos que levam a resultados potenciais de 

sucesso, condicionando o gestor a pensar no que seria mais apropriado ao seu negócio principal.  

O segundo fator é o paradigma, constituído de crenças compartilhadas que levam ao 

reconhecimento e decisões baseados em padrões anteriores de sucesso e não em novas e 

diferentes estratégias. O terceiro fator é chamado de tendências cognitivas, condicionando os 

gestores a se apoiarem em regras práticas, experiências anteriores, informações disponíveis e 

mais fáceis de obter ao lidarem com situações complexas e que envolvem risco para o negócio.  

Existem empresas já estabelecidas que não aproveitem as novas tecnologias 

emergentes e outras entrantes que se aproveitam delas. O custo de investimento necessário para 

a mudança, a forte interligação de sua cadeia de fornecimentos e clientes e as estratégias prévias 

estabelecidas para a organização podem ser fatores inibidores de mudança. Em contrapartida, 

existem facilitadores que auxiliam esta transição como aproveitar o período de dominância 

prévia do mercado e pesquisar e acumular previamente conhecimentos sobre a nova tecnologia 

emergente analisando a relação de custo e benefício de sua posse; observar e analisar os 

impactos na sua cadeia de valor à montante com fornecedores e à jusante com os clientes 

planejando novas alianças e parcerias, desenvolvendo novos ativos e formas de comercialização 

e finalmente, criar uma empresa ou divisão apartada, protegendo a tecnologia nascente de 

influências e políticas atuais evitando a canibalização de seus próprios produtos (Prahalad e 

Bettis, 1986). 
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2.3.2.7 Capacidades organizacionais - Capacidades dinâmicas e capacidades 

dinâmicas gerenciais 

Organizações crescem, evoluem e constroem o seu portifólio de recursos ao longo 

do tempo. São essenciais para manter a operação e competitividade alinhadas às  necessidades 

do mercado. Estes podem ser tangíveis como instalações, equipamentos, e recursos humanos 

ou intangíveis como contratos, marcas, patentes, sistemas de informações, rotinas e 

conhecimentos (Barney, 1991). Segundo a teoria baseada em recursos, recursos internos de 

valor são difíceis de obter, construir, transacionar, imitar ou substituir pois são únicos e foram 

construídos ao longo do tempo pelo acúmulo de experiência e conhecimentos organizacionais 

(Barney, 1991 e Peteraf, 1993). É preciso protegê-los pois a sua posse confere o pioneirismo 

possibilitando a sua utilização e a captura de valor antes de seus competidores. Para possuir 

vantagem competitiva,  uma organização necessita manter uma posição de dominância de 

recursos como conhecimentos e tecnologias únicas e modelos de negócios de alto desempenho 

(Teece, 2013). 

Entretanto, recursos, como conhecimentos e modelos de negócio, são estáticos e 

perdem valor ao longo do tempo. Precisam ser constantemente criados ou  renovados, caso 

contrário, mudanças nas demandas de clientes, evolução do mercado e novas tecnologias podem 

fazê-los obsoletos (Miller e Shamsie, 2009). O modelo estático que permeava a teoria baseada 

em recursos, abriu uma oportunidade para o desenvolvimento da teoria de capacidades 

organizacionais estruturada principalmente por Winter (2000; 2003), Dosi, Nelson e Winter 

(2002) e Helfat et al., (2007) de forma a complementá-la. Capacidades organizacionais são um 

conjunto de rotinas operacionalizadas pela gestão, desenvolvidas ou adquiridas para endereçar, 

alocar e orquestrar os recursos da empresa. Adicionando o conceito de dinamismo na renovação 

contínua de ativo, mostrou que os recursos necessitam ser alocados e operacionalizados por 

capacidades. Distinguem-se em capacidades operacionais e dinâmicas.  

Capacidades operacionais são as rotinas que operam a empresa e garantem a entrega 

dos seus produtos e serviços através de rotinas administrativas e de controle da empresa 

(Winter, 2000; Teece, 2014). Capacidades dinâmicas são competências de alto nível que 

qualificam a empresa com a habilidade de construir, integrar e transformar recursos e 

competências sistematicamente para atender a modificações de ambiente externo e se possível 

modificá-las (Teece, Pisano e Shuen, 1997; Teece, 2007; Helfat et al., 2007). 
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Capacidades dinâmicas atuam indiretamente na entrega de produtos e serviços 

através da construção de um portifólio de ativos e das capacidades operacionais. Segundo Teece 

(2013), as capacidades dinâmicas atuam sobre capacidades operacionais. Laaksonen e 

Peltoniemi (2018), reforçaram a ideia de que as mudanças no desempenho das empresas passam 

primeiro pelas alterações na base de capacidades operacionais.  Contrariamente, Pezheskan et 

al., (2016), mostraram a relação direta entre capacidades dinâmicas e desempenho da 

organização. 

O conceito inicial sobre capacidades dinâmicas foi apresentado por Teece, Pisano 

e Shuen (1997). A evolução da teoria de capacidades dinâmicas ocorreu com as fundamentações 

de Winter (2000), Hoopes e Madsen (2006) e depois Helfat et al., (2007). Helfat et al., (2007) 

definem como a capacidade de alteração sistemática da base de recursos e Eisenhardt e Martin 

(2000), trazem uma outra definição posicionando as capacidades dinâmicas mais como práticas. 

A teoria de capacidade dinâmicas procura explicar a sustentação para inovação e mudanças 

numa visão a longo prazo frente a ambientes de constantes mudanças. 

Capacidades dinâmicas são difíceis de construir e transacionar. Não estão baseadas 

somente em rotinas, mas em ações de liderança gerenciais e empreendedoras (Teece, 2012; 

2014). São difíceis de imitar criando barreiras para que os concorrentes entrem no mercado, 

conferindo pioneirismo e vantagem competitiva à empresa. Podem depender de ativos 

complementares limitando o número de compradores que podem usufruir todo o valor potencial 

estratégico deste recurso. Determinam a necessidade ou não de alianças, a velocidade e o grau 

de alinhamento entre as oportunidades e as necessidades do ambiente para atingir vantagem 

competitiva e retornos aos acionistas da empresa (Teece, 2012). Endereçam oportunidades de 

mudança de clientes e de tecnologias. Moldam o ecossistema, desenvolvem novos produtos e 

processos e desenham modelos de negócios viáveis (Teece, 2013). 

Capacidades dinâmicas promovem o aprendizado, a flexibilização, e a inovação. 

Auxiliam a identificar e capturar novas oportunidades estratégicas, orquestrar ativos 

organizacionais necessários, criar conhecimentos e internalizá-los em novos modelos, 

organizacionais e em produtos e serviços, lançando-os no mercado. Além disso, precisam ser 

combinadas com uma estratégia para serem efetivas (Teece, 2012).  

Como exemplos, Zollo et al., (2016), utilizaram a teoria de capacidades dinâmicas 

para explicar o processo evolutivo e adaptativo de empresas multinacionais. Akremi, Perrigot 

e Piot-Lepetit (2015), analisaram a performance de cadeia de franquias utilizando a capacidade 
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dinâmica como lente teórica. Li e Liu (2014), mostraram como as capacidades dinâmicas 

auxiliam as empresas na busca por vantagem competitiva em ambientes de dinamismo para 

avaliar oportunidades e ameaças, tomar decisões e implementá-las no tempo adequado. Li, Su 

e Higgins (2016), relacionaram a capacidade dinâmica ao processo de inovação do início à 

implementação da ideia. Apresentaram construtos que compõem a capacidade dinâmica de 

identificação de oportunidades, de aquisição de conhecimento, de construir e manter 

relacionamentos e de reconfiguração, integração e coordenação.  

As capacidades dinâmicas manifestam-se nos executivos (Teece, 2012). O 

empreendedorismo é fonte de inspiração para startups e relaciona-se com as capacidades 

dinâmicas (Arend, 2014; Arthurs e Busenitz, 2006; Ma, Zhou e Fan, 2015). Estas requerem 

ações que não podem ser operacionalizadas somente com base em rotinas ou procedimentos 

operacionais (Teece, 2012; 2013; 2014). 

As habilidades de empreendedor e liderança são essenciais para sustentar as 

capacidades dinâmicas (Teece, 2012). Exigem que as empresas tenham espírito empreendedor 

monitorando constantemente oportunidades e ameaças de mercado (Herrmann, Sangali, Teece, 

2017). Constitui-se na fundação da empresa em regimes de mudanças rápidas de tecnologia. 

Objetiva, através dos gestores, identificar e capturar novas oportunidades estratégicas, 

orquestrar ativos organizacionais, criar modelos de negócios e novas formas organizacionais 

operacionalizando-os em produtos e serviços e incorporar novos conhecimentos e disseminá-

los internamente.  

Portanto, um dos aspectos relevantes do aproveitamento pleno no uso das 

capacidades dinâmicas é a mudança que ele estabelece nos gestores. Eles devem exercer um 

papel de liderança para a transformação e estabelecer um novo padrão. Este padrão articula 

metas, fixa culturas, monta modelos de negócio robustos, participa de decisões estratégicas, 

incorpora inovações e molda o aprendizado (Teece, 2013). Liderança empreendedora e 

orquestração de ativos exige um tipo de gestão e um cenário propício para inovação, 

pioneirismo, e o lançamento de produtos e serviços com modelos de negócios que desafiem o 

status quo, consequentemente para a aplicação de capacidades dinâmicas.  

Outra consequência da ação de capacidades dinâmicas executada pelos gestores é a 

orquestração de ativos, sejam tangíveis ou intangíveis, internos ou externos (Teece, 2012). É 

operacionalizada pela renovação e o seu endereçamento adequado para a obtenção e captura de 

valor (Helfat et al., 2007; Sirmon et al., 2007). O modelo de negócios é um dos principais 
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recursos desta orquestração (Teece, 2013). Mostram a proposta de valor e o desenho de como 

entregará a solução ao cliente para um dado mercado.  Estes se desenvolvem dinamicamente 

para a adaptação às necessidades de mercado e de tecnologia pela ação de capacidades 

dinâmicas (Teece e Linden, 2017). 

2.3.2.8 Capacidades dinâmicas – o framework de clusters 

Teece (2007), desenvolveu um framework classificando as capacidades dinâmicas 

em três clusters. Eles necessariamente não se manifestam em todas as empresas e não seguem 

uma sequência pré-definida. Constituem-se em habilidades para reconfigurar e proteger ativos 

de conhecimentos, competências e ativos complementares para atingir vantagem competitiva. 

Os clusters constituem-se em rotinas que identificam e avaliam oportunidades, as que 

mobilizam os recursos para atender às oportunidades, capturando valor para a empresa, e as que 

mantêm esta renovação constante (Teece, 2007; Teece, 2012).  

O primeiro destes clusters é denominado sensing.  Objetiva explorar o mercado, 

seu ecossistema, novas tecnologias e necessidades de clientes identificando e avaliando 

oportunidades e riscos. Requer uma visão para observar o potencial de mercado, demandas 

latentes e novos modelos de negócios. Suas rotinas constituem em testes de mercado, escuta 

ativa do público alvo e identificação de outros elementos que constituem o seu ecossistema. 

Consequentemente, determina um posicionamento de pioneirismo e o melhor momento para 

entrar no negócio (Teece, 2007; Helfat e Peteraf, 2015). 

O segundo cluster é denominado seizing e objetiva endereçar uma determinada 

oportunidade e capturar o valor gerado. Visa desenvolver novos produtos e processos, desenhar 

modelos de negócio viáveis, estruturar e mobilizar recursos avaliando as alternativas em termos 

de custo benefício. Procura investir em instalações, assegurando capital e recursos humanos, a 

motivação de pessoas e a criação de um sistema de incentivos.  Consequentemente requer uma 

disciplina de avaliação de investimentos e construção de competências de solução de problemas 

e lógica. Também objetivam reforçar, qualificar e proteger a propriedade intelectual, 

orquestrando seus ativos alinhados à sua cadeia de valor e ecossistema (Teece, 2007; Helfat e 

Peteraf, 2015). 

O cluster de transforming garante a continuidade das mudanças. Renova e refina 

conhecimentos e modelos de negócios, complementa, descarta e recombina ativos e gere riscos. 

É necessária quando novas oportunidades radicais precisam ser endereçadas. Flexibilizam a 

rigidez trazida pelo acúmulo de ativos e procedimentos operacionais. Auxiliam a desenvolver 



183 

 
 

capacidades, escalam, estendem e expandem as competências e rotinas para outras capacidades  

(Teece, 2007; Helfat e Peteraf, 2015). 

Para Teece e Linden (2017), as startups usualmente consideram as atividades do 

cluster de transforming mais fáceis de implantar do que em empresas maduras pois possuem 

poucos ativos e procedimentos para redesenhar. Por outro lado, grandes corporações podem se 

valer de suas estruturas para obter maior potencial de sensing seizing e transforming. Segundo 

Teece (2013), as empresas de sucesso precisam usar estes três componentes. Porém, como é 

difícil encontrar estas características em um só gestor, elas precisam estar presentes em todo o 

corpo gerencial.  

Estudos posteriores aplicaram o framework de Teece (2007) como Vodovoz e May 

(2017),  que o relacionaram com os atributos de modelos de negócio através das rotinas de alto 

nível. Ma, Zhou e Fan (2015), associaram o desenvolvimento de startups com os clusters de 

capacidades dinâmicas de Teece (2007). Concluíram que as capacidades dinâmicas existentes 

em startups são diferentes das empresas já estabelecidas. Oportunidades de sensing se baseiam 

em conhecimentos pré-existentes e experiências passadas e é atualizada dinamicamente com a 

prática. Para seizing, diferentemente de empresas estabelecidas que possuem recursos e 

objetivam a coordenação interna de recursos, as startups procuram rapidamente orquestrar 

recursos complementares externos. Para transforming, no enfrentamento de mudanças, são 

mais ágeis para tratar as ameaças, reconfigurando e aprimorando recursos e relacionamentos. 

Day e Schoemaker (2016), estudaram como as empresas se adaptam em ambientes 

de rápidas transformações de mercado e de tecnologia. Vincularam a liderança com o 

framework de Teece (2007) e o complementaram com sub-capacidades com base em dois 

estudos de caso. Apresentaram habilidades de líderes adaptativos necessários para desenvolver 

capacidades dinâmicas para os vários fatores de contingência apresentados. Para sensing, a 

visão periférica e o aprendizado vigilante. Para seizing, prova e aprendizado e investimento 

flexível. Para transforming, o redesenho organizacional e a moldagem externa.  

Quadro 4.1 – Detalhamento dos clusters do framework de Teece (2007) 

SENSING 

Visão periférica • Detecção de sinas fracos dentro da organização. 

Aprendizado vigilante • Detecção de mudanças no meio externo e interpretação de sinais. 

SEIZING 

Prova e aprendizado 
• Exploração de novas iniciativas estratégicas através de pequenos 

experimentos. 
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• Lideranças que incentivem e possuam a cultura de 

experimentação, de tentativa e erro e tolerância ao erro. 

• Compartilhar suas descobertas. 

• Olhar além de suas fronteiras. 

Investimento flexível 

• Investimentos financeiros. 

• Fortalecer a posição da empresa frente às incertezas e mudanças 

de mercado. 

• Entender o novo mercado e tecnologias através de pesquisa, 

Projetos piloto e investimentos em startups. 

TRANSFORMING 

Redesenho 

organizacional 

• Ajustar o desenho organizacional. 

• Separar novos negócios. 

Moldagem externa 

• Moldar o ecossistema. 

• Efetuar parcerias. 

• Criar indústrias. 

Fonte: Adaptado de Day e Schoemaker (2016) 

Schoemaker, Heaton e Teece (2018), por sua vez, associaram o framework de Teece 

(2007) com a disciplina de liderança, com base em um modelo de fatores relacionados a 

volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade do mercado. 

Quadro 4.2 – Liderança e os  clusters do framework de Teece (2007) 

SENSING 

Antecipação 

• Observar as mudanças no jogo na periferia. 

• Procurar além das fronteiras. 

• Construir rede de relacionamentos grandes para auxiliar a escanear o 

horizonte. 

Desafio 
• Revisar problemas para entender causas raiz. 

• Desafiar crenças e mindsets. 

SEIZING 

Interpretação 

• Entender novos padrões. 

• Engajar os demais para filtrar e desenvolver novos insights. 

• Testar múltiplas hipóteses. 

Decisão 

• Formatar o enfoque e estratégias com cuidado. 

• Balancear qualidade, agilidade e velocidade. 

• Fazer acordos internos e buscar comprometimento. 

TRANSFORMING 

Alinhamento 
• Endereçar desalinhamentos. 

• Proporcionar visão estratégica. 

Aprendizado 

• Encorajar feedbacks. 

• Efetuar a correção dos desvios. 

• Celebrar sucessos. 

Fonte: Adaptado de Schoemaker, Heaton e Teece (2018) 

Katkalo, Pitelis e Teece (2010), abordaram os clusters de capacidades dinâmicas 

em dois processos, captura e criação de valor. Para a captura de valor, para sensing tem-se a 

identificação de oportunidades de novos clientes e mercados e novos modelos de negócios. Para 

seizing tem-se a disciplina de investimentos, construção de competências e conseguir novas 
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combinações. Para transforming busca-se conseguir recombinações organizacionais. Na 

criação de valor, para sensing tem-se o posicionamento do pioneirismo que determina o melhor 

momento para entrar no negócio. Para seizing tem-se o reforço e qualificação de propriedade 

intelectual, a implementação de modelos de negócio, alavancagem de ativos complementares, 

investimento em instalações da operação. Para transforming tem-se a gestão de riscos e o 

refinamento de modelos e o desenvolvimento. 

2.3.2.9 A capacidade dinâmica gerencial  

O papel dos gestores enquanto líderes é relevante para o desempenho da empresa 

com base nos fundamentos da teoria de capacidades dinâmicas (Teece, 2007, 2013; Augier e 

Teece, 2009). Estas características de gestão direcionadas para uma liderança empreendedora 

podem exercer influência na condução das startups. Nesta perspectiva, Adner e Helfat (2003), 

introduziram e qualificaram um novo sub-grupo denominado capacidades dinâmicas 

gerenciais. Possui foco em competências no time de gestores estendendo a aplicação da teoria 

de capacidades dinâmicas. Através da capacidade dinâmica gerencial os gestores constroem, 

integram e configuram recursos e competências organizacionais (Adner e Helfat, 2003).  

Segundo Adner e Helfat (2003), as capacidades dinâmicas gerenciais vinculam a 

distinção do desempenho das organizações com base na heterogeneidade das competências e 

decisões gerenciais sob condições de transformações externas. Introduziram três elementos 

denominados capital social, capital humano e cognição gerencial para qualificar a capacidade 

dinâmica dos gestores. O capital social fundamenta-se na capacidade de estabelecer 

relacionamentos internos e externos à empresa considerando o tamanho e diversidade da rede, 

intensidade e alcance das relações. Inclui relacionamentos tanto formais como informais, 

incluindo gestores de outras empresas ou contatos com outros negócios e governo. Auxilia os 

gestores a mapear o mercado, facilitando a identificação, avaliação de oportunidades e a 

implantação das transformações organizacionais (Adner e Helfat, 2003; Helfat e Peteraf, 2015). 

O capital humano compreende a formação educacional, habilidades e experiências 

profissionais prévias e treinamentos anteriores dos gestores. Auxilia o gestor a identificar e 

avaliar novas oportunidades e a desenvolver aspectos de liderança e empreendedorismo e 

reconfiguração de recursos (Adner e Helfat, 2003; Helfat e Peteraf, 2015). Nuscheler, Engelen 

e Zahra (2019), mostraram que experiências anteriores dos executivos estão relacionadas com 

o sucesso de novos empreendimentos, contudo afirmaram que o histórico educacional possui 

pouca relevância. A cognição gerencial relaciona-se com a capacidade de aprender. Relaciona-
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se com a estruturação de conhecimento através de processos e modelos mentais, crenças, 

esquemas estratégicos, atenção, percepção, interpretação do ambiente, uso da lógica e controle 

emocional (Adner e Helfat, 2003).  

Estudos empíricos como o de Townsend e Busenitz (2015), mostraram a 

importância das capacidades dinâmicas gerenciais nos estágios iniciais da captação de recursos 

em empreendimentos. Nadkarni e Barr (2008), reforçaram os conceitos de capacidade dinâmica 

gerencial para as mudanças. Chamaram a atenção sobre como os gestores interpretavam o 

ambiente (sensing) e a sua lógica causal no impacto da organização (seizing), mediados pela 

velocidade de transformação em resposta à mudança do ambiente. 

Para explicar a origem das mudanças estratégicas e desempenho da organização, 

Helfat e Peteraf (2015) estudaram as capacidades dinâmicas gerenciais. Apresentaram um 

conjunto de relações entre a cognição gerencial e o framework de capacidades dinâmicas de 

Teece (2007) para os clusters de sensing, seizing e transforming explicando o seu impacto 

potencial nas mudanças estratégicas da organização e desempenho. Especificamente para o 

cluster de sensing, impacta no reconhecimento de padrões emergentes, interpretação de dados, 

percepção, atenção, reconhecimento e criação de oportunidades. No aspecto de seizing, impacta 

no uso de solução de problemas e lógica, desenho de modelos de negócios voltados a novos 

empreendimentos e mobilização de recursos. No aspecto de transforming, impacta na 

comunicação como o alinhamento de metas e mudanças, mudando comportamentos e 

induzindo a cooperação de membros da equipe. 

Helfat e Martin (2011), pavimentaram uma avenida de novas oportunidades para 

estudos sobre capacidades dinâmicas gerenciais. Abordaram o relacionamento entre os seus três 

elementos constituintes e a sua aplicação a times e ao indivíduo. Beck e Wieserma (2013), 

apresentaram um framework relacionando a capacidade dinâmica gerencial com o desempenho 

e mediada pela configuração, alocação e orquestração de um portifólio único de recursos. A 

capacidade dinâmica gerencial influencia a lógica dominante dos gestores (Prahalad e Bettis, 

1986), podendo quebrar crenças e modelos mentais, refletindo na capacidade da empresa em 

identificar novas oportunidades, acolher e implementar novos modelos de negócio e a renovar 

e orquestrar continuamente seu portifólio de ativos (Kor e Mesko, 2013). 

2.3.3 – DOMÍNIO METODOLÓGICO 
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O objetivo da pesquisa é identificar e analisar os elementos característicos de gestão 

e suas relações no desenvolvimento de startups sob as lentes da teoria de capacidades 

dinâmicas. Definiu-se que a abordagem de pesquisa qualitativa é a mais adequada devido à 

natureza do problema. O estudo qualitativo visa entender o significado da experiência e explorar 

temas pouco conhecidos e analisar fenômenos complexos como processos de pensamento que 

são difíceis de extrair (Strauss e Corbin, 2008). Recorre a um processo de interpretação 

objetivando descobrir conceitos e relações nos dados brutos constituídos de entrevistas, 

observações e documentos, organizados num esquema explanatório teórico. Estudos 

qualitativos têm sido aplicados em situações nas quais proliferam dados descritivos e se espera 

identificar linhas temáticas e relações (Strauss e Corbin, 2008). 

A abordagem qualitativa foi operacionalizada com o uso do método da análise de 

conteúdo Bardin (1977). Ele é constituído de etapas estruturadas de identificação, análise e 

interpretação de dados. Visa obter, por procedimentos sistemáticos, a descrição do conteúdo 

das mensagens obtidas pelas diversas fontes de coleta. Também identifica indicadores que 

permitem a inferência de conhecimentos contidos nas mensagens (Bardin, 1977). O método é 

semelhante ao método etnográfico, na interpretação detalhada dos dados em que o pesquisador 

organiza, analisa e infere com base nos conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou sobre 

o seu conteúdo (Bardin, 1977). A análise das afirmações procurou relacionar antecedentes e 

consequências. As inferências permitiram estabelecer proposições auxiliadas por 

conhecimentos já existentes na literatura com o objetivo de obter uma conclusão (Bardin, 1977). 

Foi utilizada em alguns casos a técnica de coleta de dados por narrativas (Riesmann, 2005; 

Bastos e Biar, 2015), na qual o entrevistado inicialmente conta de forma retrospectiva a sua 

história pessoal e profissional e a sua visão sobre a evolução da empresa. Kevill et al. (2015) 

mostraram o uso de técnicas narrativas para auxiliar pesquisadores em estudos relacionados a 

empreendedorismo e pequenas empresas. 

Figura 4.2 – Esquema geral da técnica de análise de conteúdo  
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Fonte: Adaptado de Bardin (1977) 

O método foi conduzido obedecendo a três etapas segundo a figura 4.2: a pré-

análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados que inclui a interpretação dos 

dados. A pré-análise organizou as ideias iniciais para conduzir a um plano de análise. Incluiu a  

escolha dos documentos que formaram o corpus, a formulação das proposições e a elaboração 

de indicadores que fundamentaram a interpretação. A leitura flutuante consistiu em analisar e 

conhecer o texto de forma preliminar. Ela é aprofundada à medida que emergem as proposições 

e as teorias aplicadas. Foram seguidos os seguintes critérios (Bardin, 1977): 

A regra da homogeneidade: os documentos selecionados devem apresentar 

características homogêneas e obedecer a critérios específicos de escolha (Bardin, 1977). As 

entrevistas convergiram todas para um determinado tema e obtidas através de um protocolo 

comum. Os documentos, entrevistados e fóruns nos quais o pesquisador participou foram 

selecionados com este critério. A regra de pertinência: os documentos devem corresponder ao 

objetivo da análise (Bardin, 1977). Neste caso, todas as fontes de coleta como entrevistas, 

documentos e fóruns se relacionavam com o objetivo da pesquisa, aos atores de ecossistemas e 

startups. A regra da exaustividade: definido o corpus, procurar relacionar todos os seus 

elementos (Bardin, 1977). Não foi possível abranger a todos os indivíduos constituintes dos 

ecossistemas, porém todos as categorias de atores do ecossistema foram consideradas. Foram 

feitos registros com diversos atores representativos e dois contextos distintos e a coleta de 

principais artigos de revistas e cadernos de jornais especializadas no assunto de 

empreendedorismo e startups.  A regra da representatividade: A amostra deve ser representativa  
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(Bardin, 1977). No caso, recorreu-se a uma seleção de entrevistas procurando abranger todos 

as categorias de atores participantes de um ecossistema de startups. A amostra teórica buscou 

contemplar sócios empreendedores de startups, e demais atores de ecossistemas em grandes 

cidades de dois países distintos. A limitação da amostra reside em não analisar startups de todos 

os segmentos ou em outras regiões.  

 Obteve-se  proposições que são afirmações provisórias sujeitas à verificação de 

confirmação e inferência através dos procedimentos de análise (Bardin, 1977). Foram definidos 

índices que eram a menção explícita de um tema numa mensagem através de uma frase ou 

palavra. Parte-se do princípio, de que a importância do tema é proporcional à sua frequência de 

repetição. Portanto, o indicador correspondente será a quantificação desta frequência (Bardin, 

1977). Foram feitos recortes do texto em unidades comparáveis para análise temática. Os textos 

corresponderam às entrevistas gravadas e transcritas. A exploração do material consistiu 

essencialmente de operações de codificação. Na etapa de tratamento dos resultados e 

interpretação, os dados foram tratados de maneira a serem significativos e válidos. (Bardin, 

1977). A unidade de registo é a unidade de base visando a categorização e a contagem de 

frequência. Foram identificadas pelo seu nível semântico como tema e nível linguístico como 

afirmações sobre o tema incluindo palavras e frases (Bardin, 1977).  

2.3.4 COLETA DE DADOS 

Todos os dados foram coletados entre os meses de agosto de 2018 a abril de 2019 

através de entrevistas, participação de fóruns de discussão, recortes obtidos em cadernos de 

jornais e revistas especializadas em pequenos negócios e empreendedorismo versando sobre 

startups. Foi utilizado um protocolo de entrevistas semi-estruturado – Apêndice 4.1 – Protocolo 

de entrevistas. A construção do protocolo foi baseada nas entrevistas iniciais exploratórias com 

sócios de startups e profissionais relacionados às atividades de mentoria. Foram conduzidas um 

total de vinte e três entrevistas com duração média de uma hora cada. Foram conduzidas 

quatorze entrevistas com empreendimentos do tipo startups, quatro com mentores, dois com 

investidores em startups, três com gestores de incubadoras/aceleradoras. Posteriormente as 

entrevistas gravadas foram transcritas. Os entrevistados foram pré classificados em dois grupos: 

ecossistemas e empreendedores. No primeiro participaram atores relacionados a incubadoras, 

aceleradoras, investidores e mentores. No segundo grupo os sócios empreendedores de startups. 

Foram analisados dois contextos envolvendo ecossistemas de empreendedores e os 
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entrevistados foram nove nas cidades da grande Tóquio, Japão e quatorze na grande São Paulo, 

Brasil. As entrevistas foram conduzidas respectivamente em japonês e em português. 

Quadro 4.3 – Quadro resumo de entrevistas. 

Grupo Categoria 
Grande 

Tóquio - Japão 

Grande São 

Paulo - SP 

I - ECOSSISTEMA 

Aceleradoras e Incubadoras 01 02 

Investidores 01 01 

Mentores 02 02 

II - STARTUP Empreendedores  startups 05 09 

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.3.5 – ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES E DISCUSSÃO 

O objetivo da análise das informações foi conectar a literatura de capacidades 

dinâmicas e gerenciais às evidências dos elementos de gestão relacionadas às startups e seus  

ecossistemas. Adicionalmente, discutir os principais achados, comprovações e contrastes em 

relação à literatura existente. 

Na etapa de pré-análise foi feita uma leitura prévia das transcrições com o objetivo 

de identificar padrões e uma primeira percepção das mensagens contidas. Foram observadas, 

unidades de significação, recorrências e não recorrências. Com base na leitura, unidades de 

significação foram selecionadas, agrupados e relacionados à literatura. Foi utilizada 

inicialmente a técnica de categorização (Bardin, 1977) que permitiram a classificação dos 

elementos com significado. Esta categorização foi estabelecida por aproximações semânticas 

por palavras e temas que foram reunidas segundo critérios de agrupamento (Bardin, 1977). O 

critério de categorização utilizado foi semântico por temas, sintático por verbos ou adjetivos e 

léxico por classificação das palavras segundo o seu sentido (Strauss e Corbin, 2008). 

Foram definidas categorias, subcategorias, propriedades e dimensões (Strauss e 

Corbin, 2008). Categorias e sub-categorias são conceitos agrupados. Conceito é um fenômeno 

rotulado de ideias analíticas emergentes dos dados. É a representação abstrata e agrupamento 

de fatos, objetos e acontecimentos dos dados brutos (Strauss e Corbin, 2008). Propriedades são 

características de uma categoria. As dimensões representam as propriedades ao longo de uma 

linha segundo um critério (Strauss e Corbin, 2008). Por exemplo, para o tema ou categoria 



191 

 
 

processos, tem-se as seguintes propriedades, gestor, área, impacto no negócio e grau de 

alinhamento estratégico. Especificamente para a propriedade impacto no negócio têm-se as 

dimensões impacta a produção, impacta o cliente e baixo impacto.   

A partir dos resultados do processo de categorização definiu-se conceitos de primeira e de 

segunda ordem. Obteve-se a confirmação de mesmos conceitos existentes na literatura e da 

existência de novos. Apêndice 4.2 – Quadro de origens, linhas temáticas e conceitos. Apêndice 

4.3 - Quadro de conceitos de primeira ordem versus conceitos de segunda ordem 

A análise foi essencialmente temática e com base em frequências. A unidade de 

registo escolhida foi qualquer objeto citado pelo entrevistado ou constante nas documentações 

analisadas relacionadas aos temas identificados. A análise também foi transversal e as 

entrevistas foram recortadas ao redor de cada tema. Foram associados aos conceitos de 

ecossistema, de capacidades dinâmicas gerenciais (cognição gerencial, capital social e humano) 

e capacidades dinâmicas de clusters (sensing, seizing e transforming). Posteriormente os 

clusters de capacidade dinâmicas foram relacionadas com as etapas de evolução de startups.  

Mostra-se que as evidências identificaram atributos já existentes na literatura bem 

como novos relacionados aos clusters de capacidades dinâmicas e capacidades gerenciais. 

No Quadro 4.4 são apresentadas as definições de conceitos de primeira ordem e de 

segunda ordem. Mostra-se o resultado da evolução da análise dos temas iniciais. Como achados 

na pesquisa foram identificados elementos relacionados ao conceito de ecossistema e sua 

relação com as capacidades dinâmicas gerenciais. 

2.3.5.1 Resumo dos objetos identificados (conceitos de primeira e segunda ordem) 

Os conceitos identificados nos documentos foram observando à luz da literatura 

envolvendo o framework de clusters de Teece (2007) e capacidades gerenciais lideradas por 

Adner e Helfat (2003). 

Quadro 4.4 – Identificação de conceitos de primeira e de segunda ordem 

Conceito Definição Origem 

Ecossistema Primeira Ordem 

Conjunto de atores voltados para 

auxiliar empresas de um 

segmento específico 

Adaptado de (Hannah e 

Eisenhardt, 2018; 

Roundy, Bradshaw e 

Brockman, 2018) 

Ecossistema 
Diversidade de 

suporte 

Segunda 

ordem 

Tipos de suporte oferecidos como 

cursos, mentorias, consultorias, 

palestras, fóruns. 

Novo 
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Ecossistema 
Intensidade de 

Suporte 

Segunda 

ordem 

Frequência e quantidade de horas 

de cursos, mentorias, 

consultorias, palestras, fóruns. 

Novo 

Ecossistema 

Intensidade de 

interação entre 

atores 

Segunda 

ordem 

Grau de interação entre atores 

com o objetivo de suporte como 

participação conjunta em fóruns, 

palestras, mentorias e 

consultorias. 

Novo 

Capital 

Social 
Primeira ordem 

Grau de relacionamentos 

estabelecidos interna e 

externamente 

Adaptado de Adner e 

Helfat (2003) e Helfat e 

Martin (2011) 

Capital 

Social 

Relacionamento 

interno 

Segunda 

ordem 

Adaptado de Adner e Helfat 

(2003) 

Adaptado de Adner e 

Helfat (2003) e Helfat e 

Martin (2011) 

Capital 

Social 

Relacionamento 

externo 

Segunda 

ordem 

Adaptado de Adner e Helfat 

(2003) 

Adaptado de Adner e 

Helfat (2003) e Helfat e 

Martin (2011) 

Capital 

Humano 
Primeira ordem 

Experiências e conhecimentos 

adquiridos ao longo do tempo 

Adaptado de Adner e 

Helfat (2003) e Helfat e 

Martin (2011) 

Capital 

Humano 

Experiência 

Educacional 

Segunda 

ordem 

Conjunto de experiências 

educacionais acumuladas 

Adaptado de Adner e 

Helfat (2003) e Helfat e 

Martin (2011) 

Capital 

Humano 

Experiência 

profissional 

Segunda 

ordem 

Conjunto de experiências 

profissionais acumuladas 

Adaptado de Adner e 

Helfat (2003) e Helfat e 

Martin (2011) 

Capital 

Humano 

Experiência 

relacionada com 

a proposta de 

valor 

Segunda 

ordem 

Conjunto de experiências 

relacionadas com o propósito e 

produtos da empresa 

Adaptado de Adner e 

Helfat (2003) e Helfat e 

Martin (2011) 

Capital 

Humano 
Balanceamento 

de competências 
Segunda 

ordem 
Diversidade de competências 

entre os sócios empreendedores 

Adaptado de Adner e 

Helfat (2003) e Helfat e 

Martin (2011) 

Cognição 

gerencial 
Primeira ordem 

Grau de conhecimentos e visão de 

mundo 

Adaptado de Adner e 

Helfat (2003) e Helfat e 

Martin (2011) 

Cognição 

gerencial 

Capacidade de 

construção de  

modelos mentais 

Segunda 

ordem 

Capacidade de criação de novos 

modelos mentais 

Adp Adaptado de Adner e 

Helfat (2003) e Helfat e 

Martin (2011) 

Cognição 

gerencial 

Capacidade de 

assimilação de  

modelos mentais 

Segunda 

ordem 

Capacidade de flexibilização e 

assimilar novos padrões 

Adaptado de Adner e 

Helfat (2003) e Helfat e 

Martin (2011) 

Cognição 

gerencial 

Capacidade de 

organização da 

empresa 

Segunda 

ordem 
Capacidade de estabelecer 

responsabilidades 

Adaptado de Adner e 

Helfat (2003) e Helfat e 

Martin (2011) 

Cognição 

gerencial 

Capacidade de 

seguir um 

método 

Segunda 

ordem 

Capacidade de seguir métodos de 

desenvolvimento de produtos, de 

solução de problemas. 

Adaptado de Adner e 

Helfat (2003) e Helfat e 

Martin (2011) 
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Cluster de 

sensing 
Primeira ordem 

Rotinas de identificação e 

avaliação de oportunidades de 

mercado e tecnologia 

Adaptado de Teece 

(2007) 

Cluster de 

sensing 

Identificação e 

avaliação de 

oportunidades 

Segunda 

ordem 

Conjunto de rotinas voltadas para 

a avaliação sistemática do 

mercado, demandas de clientes e 

de evolução tecnológica. 

Interpretação de padrões e desafio 

de mindsets. 

Adaptados de Teece 

(2007), Helgat e Peteraf 

(2015), Day e 

Schoemaker (2016) Day, 

Heaton e Schoemaker 

(2018) 

Cluster de 

seizing 
Primeira ordem 

Rotinas de operação, implantação 

e alocação de recursos 

Adaptado de Teece 

(2007) 

Cluster de 

seizing 
Capacidade de 

planejamento 
Segunda 

ordem 

Capacidade de construir modelos 

de negócios, compartilhar 

descobertas 

Adaptados de Teece 

(2007), Helgat e Peteraf 

(2015), Day e 

Schoemaker (2016) Day, 

Heaton e Schoemaker 

(2018) 

Cluster de 

seizing 

Capacidade de 

desenvolvimento 

de produtos 

Segunda 

ordem 

Capacidade de gerenciar o 

desenvolvimento de produtos, 

gestão de solução de problemas. 

Adaptados de Teece 

(2007), Helgat e Peteraf 

(2015), Day e 

Schoemaker (2016) Day, 

Heaton e Schoemaker 

(2018) 

Cluster de 

seizing 

Capacidade de 

captação de 

recursos 

Segunda 

ordem 
Capacidade de obter recursos 

financeiros, humanos e ativos 

Adaptados de Teece 

(2007), Helgat e Peteraf 

(2015), Day e 

Schoemaker (2016) Day, 

Heaton e Schoemaker 

(2018) 

Cluster de 

transforming 
Primeira ordem 

Rotinas de sustentação do 

negócio, gestão de riscos e de 

melhoria contínua 

Adaptado de Teece 

(2007) 

Cluster de 

transforming 

Gestão de 

melhorias, 

alinhamento 

interno, 

redesenho e 

riscos 

Segunda 

ordem 

Capacidade de sustentação do 

negócio, gestão de riscos e de 

melhoria contínua. Motivação da 

equipe, redesenho organizacional   

Adaptados de Teece 

(2007), Helgat e Peteraf 

(2015), Day e 

Schoemaker (2016) Day, 

Heaton e Schoemaker 

(2018) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.3.5.2 A proposta de um framework de proposições 

Apresenta-se um framework contendo as proposições e relações identificadas com 

base na literatura de capacidades dinâmicas e evidências. Fazem parte do framework o 

ecossistema, capacidades dinâmicas, capacidades dinâmicas gerenciais e o processo de 

desenvolvimento das startups.  

De acordo com o framework geral – Figura 4.3, os ecossistemas impactam as 

lideranças empreendedoras através do acúmulo de competências e construção de capacidades 
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dinâmicas gerenciais.  Estas, por sua vez, influenciam no desenvolvimento das rotinas e ações 

de capacidades dinâmicas representadas pelos clusters de sensing, seizing e transforming. 

Também, durante a análise da codificação, foi identificado o processo de 

desenvolvimento contendo as etapas de evolução das startups e depois relacionadas com os 

clusters de capacidades dinâmicas. Estas etapas são semelhantes às etapas desenvolvimento 

estabelecidas pela Associação Brasileira de Startups (Gomes e Augusto, 2019). 

Figura 4.3 – Framework geral 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.3.5.3 A análise das proposições com base nas evidências 

As entrevistas e as fontes de coleta de informações selecionadas foram exploradas 

transversalmente considerando cada uma das proposições. Considerou-se como objetos de 

análise as relações entre todos os elementos de segunda ordem que emergiram da literatura e 

das evidências. 

2.3.5.3.1 Análise das proposições 1a a 1c relacionando o conceito de ecossistema 

aos três elementos da capacidade dinâmica gerencial. 

Proposição 1a: O ecossistema, através do suporte de seus atores, impacta 

positivamente na formação da cognição gerencial dos sócios empreendedores. 

Quadro 4.5 – Relacionamento entre os elementos do ecossistema e os elementos da 

cognição gerencial 

Proposição 
Conceito primeira 

ordem 
Elementos de segunda 

ordem 
Freq 

Elementos de segunda 
ordem 

Conceito de primeira 
ordem 
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1a Ecossistema Diversidade de serviços 
de suporte 100% Capacidade de construção 

de modelos mentais Cognição Gerencial 

1a Ecossistema Diversidade de serviços 
de suporte 100% Capacidade de assimilar 

novos modelos mentais Cognição Gerencial 

1a Ecossistema Diversidade de serviços 
de suporte 88% Propósito definido Cognição Gerencial 

1a Ecossistema Diversidade de serviços 
de suporte 94% Capacidade de organização 

da empresa Cognição Gerencial 

1a Ecossistema Diversidade de serviços 
de suporte 82% Capacidade de seguir um 

método Cognição Gerencial 

      93%     

1a Ecossistema Intensidade de serviços 
de suporte 76% Capacidade de construção 

de modelos mentais Cognição Gerencial 

1a Ecossistema Intensidade de serviços 
de suporte 76% Capacidade de assimilar 

novos modelos mentais Cognição Gerencial 

1a Ecossistema Intensidade de serviços 
de suporte 76% Propósito definido Cognição Gerencial 

1a Ecossistema Intensidade de serviços 
de suporte 76% Capacidade de organização 

da empresa Cognição Gerencial 

1a Ecossistema Intensidade de serviços 
de suporte 76% Capacidade de seguir um 

método Cognição Gerencial 

      76%     

1a Ecossistema 
Intensidade de 
relacionamento entre 
atores 

71% Capacidade de construção 
de modelos mentais Cognição Gerencial 

1a Ecossistema 
Intensidade de 
relacionamento entre 
atores 

71% Capacidade de assimilar 
novos modelos mentais Cognição Gerencial 

1a Ecossistema 
Intensidade de 
relacionamento entre 
atores 

71% Propósito definido Cognição Gerencial 

1a Ecossistema 
Intensidade de 
relacionamento entre 
atores 

6% Capacidade de organização 
da empresa Cognição Gerencial 

1a Ecossistema 
Intensidade de 
relacionamento entre 
atores 

0% Capacidade de seguir um 
método Cognição Gerencial 

      44%     

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme Quadro 4.5, as evidências mostram que a diversidade e a intensidade de 

serviços oferecidos pelos atores do ecossistema como mentoria, capacitações, fóruns e 

consultorias em diversos temas auxiliam os sócios empreendedores a construírem, revisarem, 

refinarem, diversificarem e assimilarem novos modelos mentais. O uso destes instrumentos é 

conduzido por especialistas. São feitas apresentações de cunho técnico e gerencial sobre novas 

perspectivas de mercado, tecnologias emergentes contribuindo para sócios empreendedores 

revisarem continuamente as suas propostas de valor. Auxiliam também na organização de 

responsabilidades entre os sócios e orientação para a adoção de um método de desenvolvimento 

de produtos. 

 “[…] recebemos mentoria e cada encontro  repensamos no negócio”. (André, sócio 

empreendedor do Mundo 4D). 

  […] A primeira pergunta que a gente faz, é assim: por que você resolveu montar esse 

negócio? Se o cara não tiver uma história empreendedora condizente, não faz 
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sentido, ele teve um insight, ele teve uma ideia, mas essa não é a vida dele. Não tem 

uma coerência. Então primeiro a gente olha o que ninguém está vendo que é o que 

está abaixo do iceberg. Se a gente encontrar ali uma jornada de inovação baseada em 

tecnologia, baseada em pesquisa científica, baseada em coisas que o cara olha e quer 

fazer de um jeito diferente e dá para fazer tecnologicamente, cientificamente, aí a 

gente bota a grana e esse iceberg que está escondido, a gente tenta revelar ele para a 

parte de cima, como se fosse uma pirâmide invertida revelada [...] (Alexandre, 

venture capitalist da INSEED). 

  […] Fora isso, a gente tem uma série de cursos e promoções que a gente faz aqui. 

Um outro ponto muito importante dentro de uma incubadora grande, como essa, que 

é o networking, que é essas empresas que interagem entre si, fazem negócios entre 

si, prestam serviços uma para a outra, se juntam para prestar serviço para um cara 

maior. Tem soluções tecnológicas, que eles encontram em conjunto, fazem parceria 

para buscar fomento numa linha específica […] (José Aluízio, gestor de incubadora 

da CIETEC USP). 

Adicionalmente, o grau de intensidade de relacionamento entre os atores como 

governo, entidades de fomento à pesquisa, instituições de incubação e aceleração, investidores, 

mentores, clientes e corporações é pouco relevante para a organização e adoção de um método 

de desenvolvimento de produtos apresentando uma frequência menor de citações. 

[…] Olha, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, você tem algumas aceleradoras que 

são importantes. Então você tem as aceleradoras que pertencem a grandes empresas, 

como é o caso da Wayra que é da Telefônica, o Google Campus que é do Google, 

você agora tem esses dois grupos do Bradesco e do Itaú que têm as suas negócios, 

você tem o pessoal que chama Oxigênio que é uma aceleradora da Porto Seguro […] 

(José Aluízio, gestor de incubadora da CIETEC USP). 

“[...] As instalações são subsidiadas pelo ministério de indústria e comércio, pelos 

governos da cidade de Fujisawa, da província de Kanagawa e Universidade de Keio. Além das 

startups vinculadas à Universidade, ela abriga as startups da região […] ” (Hirokawa, gestor de 

incubadora da Universidade de Keio). 

 “[…] Algumas das grandes universidades como  Tóquio, Keio e Quioto possuem 

as suas próprias empresas de venture capital […]” (Fujisawa, pesquisador de 

empreendedorismo da Universidade de Keio). 

Proposição 1b: O ecossistema através do suporte de seus atores impacta 

positivamente na construção do capital social dos sócios empreendedores. 

Quadro 4.6 – Relacionamento entre os elementos do ecossistema e os elementos do 

capital social 

Proposição 
Conceito primeira 

ordem 
Elementos de segunda 

ordem 
Freq 

Elementos de segunda 
ordem 

Conceito de primeira 
ordem 

1b Ecossistema Diversidade de serviços 
de suporte 35% Relacionamento interno Capital Social 
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1b Ecossistema Diversidade de serviços 
de suporte 76% Relacionamento externo Capital Social 

      56%     

1b Ecossistema Intensidade de serviços 
de suporte 35% Relacionamento interno Capital Social 

1b Ecossistema Intensidade de serviços 
de suporte 76% Relacionamento externo Capital Social 

      56%     

1b Ecossistema 
Intensidade de 
relacionamento entre 
atores 

0% Relacionamento interno Capital Social 

1b Ecossistema 
Intensidade de 
relacionamento entre 
atores 

59% Relacionamento externo Capital Social 

      29%     

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme Quadro 4.6, as evidências mostram que a diversidade e a intensidade de 

serviços oferecidos pelos atores do ecossistema como mentoria, capacitações, fóruns e 

consultorias em diversos temas auxiliam os sócios empreendedores a construírem uma rede de 

relacionamentos externos. Mostram também que o relacionamento interno apresenta um menor 

impacto pelo ecossistema, principalmente quando se avalia o impacto da intensidade de 

relacionamento entre atores. 

Através destes instrumentos, os atores são reunidos em fóruns específicos 

conduzidos por especialistas para discutirem assuntos relacionados ao ecossistema. Além disso, 

incubadoras, aceleradoras e investidores também investem nestas propostas de fóruns de 

discussão. Da mesma forma, o grau de relacionamento entre os atores como governo, 

instituições de incubação e aceleração, investidores, mentores, clientes e corporações é 

relevante pois fortalece e incentiva a realização destes fóruns de suporte. As apresentações de 

outros empreendedores que residem nas mesmas instalações, investidores, corporações e 

potenciais clientes interessados nos produtos, fortalecem estas relações promovendo 

workshops, palestras e encontros específicos com outras organizações.  

 “[…] A incubadora CIETEC é relevante para estabelecer novos relacionamentos 

internos […]” (Arthur, sócio empreendedor da OMNI). 

[…] Um outro ponto muito importante dentro de uma incubadora grande, como essa, 

que é o networking, que é essas empresas que interagem entre si, fazem negócios 

entre si, prestam serviços uma para a outra, se juntam para prestar serviço para um 

cara maior. Tem soluções tecnológicas, que eles encontram em conjunto, fazem 

parceria para buscar fomento numa linha específica […] (José Aluízio, gestor de 

incubadora CIETEC USP). 

As evidências mostram que a diversidade de serviços como mentoria, capacitações 

e consultoria em diversos assuntos e a intensidade de serviços como a quantidade de cursos, 
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palestras, horas de mentoria e consultoria orientam os sócios empreendedores no fortalecimento 

de relacionamento interno. As orientações sobre a divisão de responsabilidades, contratações e 

organização da empresa reforçam esta relação. 

Proposição 1c: Os atores e suporte do ecossistema impactam positivamente na 

construção do capital humano dos sócios empreendedores. 

Quadro 4.7 – Relacionamento entre os elementos do ecossistema e os elementos do 

capital humano 

Proposição 
Conceito primeira 

ordem 
Elementos de segunda 

ordem 
Freq 

Elementos de segunda 
ordem 

Conceito de primeira 
ordem 

1c Ecossistema Diversidade de serviços 
de suporte 82% Experiência educacional Capital Humano 

1c Ecossistema Diversidade de serviços 
de suporte 94% Experiência profissional Capital Humano 

1c Ecossistema Diversidade de serviços 
de suporte 94% Experiência relacionada 

com a proposta de valor Capital Humano 

1c Ecossistema Diversidade de serviços 
de suporte 94% Balanceamento de 

competências Capital Humano 

      91%     

1c Ecossistema Intensidade de serviços 
de suporte 82% Experiência educacional Capital Humano 

1c Ecossistema Intensidade de serviços 
de suporte 94% Experiência profissional Capital Humano 

1c Ecossistema Intensidade de serviços 
de suporte 94% Expriência relacionada com 

a proposta de valor Capital Humano 

1c Ecossistema Intensidade de serviços 
de suporte 94% Balanceamento de 

competências Capital Humano 

      91%     

1c Ecossistema 
Intensidade de 
relacionamento entre 
atores 

71% Experiência educacional Capital Humano 

1c Ecossistema 
Intensidade de 
relacionamento entre 
atores 

76% Experiência profissional Capital Humano 

1c Ecossistema 
Intensidade de 
relacionamento entre 
atores 

35% Experiência relacionada 
com a proposta de valor Capital Humano 

1c Ecossistema 
Intensidade de 
relacionamento entre 
atores 

35% Balanceamento de 
competências Capital Humano 

      54%     

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme Quadro 4.7, as evidências mostram que a diversidade e a intensidade de 

serviços oferecidos pelos atores do ecossistema como mentoria, capacitações, fóruns e 

consultorias em diversos temas auxiliam os sócios empreendedores a aumentarem o capital 

humano. Ele aumenta as experiências educacionais e profissionais proporcionando novas 

capacitações complementares e direcionadas. Promove a troca de experiências profissionais 

incentivando a interação entre empreendedores, clientes potenciais e investidores. Além disso, 

orienta na composição e balanceamento de competências entre os sócios para organizar 
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responsabilidades e permitir uma maior eficiência e cobertura das atividades necessários. 

Fóruns de discussão como workshops, palestras, feiras e congressos facilitam encontros e a 

troca de experiências entre os participantes. Auxilia a filtrar e direcionar as experiências 

educacionais e profissionais orientando-os para auxiliar mais concretamente no refinamento 

das propostas de valor. 

A intensidade de relacionamento entre os atores também é relevante neste sentido, 

principalmente nos elementos educacionais e profissionais, porém apresentando uma menor 

frequência para a experiência relacionada à proposta de valor e balanceamento de 

competências. 

 “[…] Fora isso, a gente tem uma série de cursos e promoções que a gente faz aqui 

[…]“ (José Aluízio, gestor de incubadora da CIETEC USP). 

 “[…] Uma incubadora possui série de assessorias como jurídica, comunicação e 

propriedade intelectual […]“ (Arthur, sócio empreendedor da OMNI). 

 “[…] Avalio uma startup na composição do time de sócios fundadores.… “; “… O 

time precisa ter um mix de habilidades e experiências pois somente um líder não faz nada 

sozinho […] (Koga, venture capitalist). 

2.3.5.3.2 Análise das proposições 2a a 2f sobre as relações mútuas entre os 

elementos da capacidade dinâmica gerencial. 

Proposição 2a: A existência de maior grau de capital social na equipe de sócios 

empreendedores impacta positivamente na construção do seu capital humano.  

Adner e Helfat (2003) sugeriram que o capital social provê informações que 

aumentam a base de conhecimento dos gestores. 

Quadro 4.8 – Relacionamento entre os elementos de capital social e os elementos 

de capital humano 

Proposição 
Conceito primeira 

ordem 
Elementos de segunda 

ordem 
Freq 

Elementos de segunda 
ordem 

Conceito de primeira 
ordem 

2a Capital Social Relacionamento interno 6% Experiência educacional Capital Humano 
2a Capital Social Relacionamento interno 6% Experiência profissional Capital Humano 

2a Capital Social Relacionamento interno 6% Experiência relacionada 
com a proposta de valor Capital Humano 

2a Capital Social Relacionamento interno 6% Balanceamento de 
competências Capital Humano 

      12%     

2a Capital Social Relacionamento 
externo 59% Experiência educacional Capital Humano 

2a Capital Social Relacionamento 
externo 82% Experiência profissional Capital Humano 
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2a Capital Social Relacionamento 
externo 59% Experiência relacionada 

com a proposta de valor Capital Humano 

2a Capital Social Relacionamento 
externo 59% Balanceamento de 

competências Capital Humano 

      60%     

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme Quadro 4.8, as evidências mostram que uma maior capacidade de 

relacionamento externo auxilia na construção de experiência educacional e professional. 

Porém, o relacionamento interno não participa com a mesma importância. Auxilia a filtrar 

experiências relacionadas à proposta de valor, no balanceamento de competências entre os 

sócios empreendedores e complementa o seu conhecimento. A diversidade e a profundidade 

destes relacionamentos possibilitam a participação em fóruns comuns como workshops, feiras 

e palestras, promovendo a troca de experiências profissionais incentivando a interação dos 

empreendedores. 

 “[…] O cliente traz um problema e retorna. Este é o mais comum. 

Desenvolvimento em conjunto […]” (Hayamizu, sócio empreendedor Sound Power). 

 “[…] não ter sócio dificulta acesso aos conhecimentos […]” Michel (Sócio 

empreendedor). 

Proposição 2b: A existência de maior grau de capital social na equipe de sócios 

empreendedores impacta positivamente no desenvolvimento de sua cognição gerencial.  

Adner e Helfat (2003) sugerem que a construção de laços internos e externos 

auxiliam a prover acesso a informações para construir a base de cognição gerencial por exemplo 

para as demandas de ambiente e competitividade. 

Quadro 4.9 – Relacionamento entre os elementos de capital social e os elementos 

de cognição gerencial 

Proposição 
Conceito primeira 

ordem 
Elementos de segunda 

ordem 
Freq 

Elementos de segunda 
ordem 

Conceito de primeira 
ordem 

2b Capital Social Relacionamento interno 35% Capacidade de construção 
de modelos mentais Cognição Gerencial 

2b Capital Social Relacionamento interno 18% Capacidade de assimilar 
novos modelos mentais Cognição Gerencial 

2b Capital Social Relacionamento interno 41% Propósito definido Cognição Gerencial 

2b Capital Social Relacionamento interno 47% Capacidade de organização 
da empresa Cognição Gerencial 

      35%     

2b Capital Social Relacionamento interno 41% Capacidade de seguir um 
método Cognição Gerencial 

2b Capital Social Relacionamento 
externo 47% Capacidade de construção 

de modelos mentais Cognição Gerencial 

2b Capital Social Relacionamento 
externo 47% Capacidade de assimilar 

novos modelos mentais Cognição Gerencial 
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2b Capital Social Relacionamento 
externo 59% Propósito definido Cognição Gerencial 

2b Capital Social Relacionamento 
externo 41% Capacidade de organização 

da empresa Cognição Gerencial 

2b Capital Social Relacionamento 
externo 41% Capacidade de seguir um 

método Cognição Gerencial 

      47%     

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme o Quadro 4.9, a quantidade e profundidade de relacionamentos apresenta 

novas perspectivas e traz a possibilidade de aumentar a diversidade de modelos mentais e 

capacidade de diversificá-los. Complementa a experiência e conhecimentos dos 

empreendedores e consequentemente modifica e incrementa seus modelos mentais. As 

evidências mostram que uma maior capacidade de relacionamento externo auxilia na 

construção gestão cognitiva através da troca de experiências proporcionando outras visões de 

mundo, premissas e modelos mentais alternativos.  

 “[…] Fui auxiliada por amigos para montar o business plan. […]” (Nirei, sócia 

empreendedora da Hand C). 

As evidências mostram que uma maior sinergia e relacionamento interno e a troca 

de experiências auxilia na construção de modelos mentais dos empreendedores, na construção 

e refinamento de um propósito, na organização das atividades da empresa e na adoção de um 

método de desenvolvimento de produtos. 

 “[…] A condição de distrato. Agora, a confiança é fundamental […]” (José Aluízio, 

gestor de incubadora da CIETEC USP). 

Proposição 2c: A existência de maior grau de capital humano na equipe de sócios 

empreendedores impacta positivamente na construção do seu capital social. Adner e Helfat 

(2003), sugerem que a experiência e conhecimento aumentam o valor do gestor perante o 

colegiado gerencial. 

Quadro 4.10 – Relacionamento entre os elementos de capital humano e os 

elementos de capital social 

Proposição 
Conceito primeira 

ordem 
Elementos de segunda 

ordem 
Freq 

Elementos de segunda 
ordem 

Conceito de primeira 
ordem 

2c Capital Humano Experiência educacional 6% Relacionamento interno Capital Social 
2c Capital Humano Experiência educacional 6% Relacionamento externo Capital Social 
      6%     
2c Capital Humano Experiência profissional 35% Relacionamento interno Capital Social 
2c Capital Humano Experiência profissional 53% Relacionamento externo Capital Social 
      44%     

2c Capital Humano Experiência relacionada 
com a proposta de valor 0% Relacionamento interno Capital Social 
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2c Capital Humano Experiência relacionada 
com a proposta de valor 0% Relacionamento externo Capital Social 

      0%     

2c Capital Humano Balanceamento de 
competências 41% Relacionamento interno Capital Social 

2c Capital Humano Balanceamento de 
competências 41% Relacionamento externo Capital Social 

      41%     

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme o Quadro 4.10, as evidências mostram que uma maior maturidade 

educacional e profissional auxilia a construção de relacionamentos externos e reforça os 

relacionamentos internos. Especialmente observando os elementos de experiência profissional 

e balanceamento de competências. 

Já a experiência educacional e a experiência relacionada à proposta de valor 

possuem pouca relevância tanto para o relacionamento interno e externo. 

 “[…] Desde o início de sua carreira e na universidade foi criando uma rede de 

relacionamento que facilitou no recrutamento de talentos e de busca por investidores e parceiros 

[…]” (Ohtake, sócio empreendedor da TRIFORT). 

“[…] Aí voltei para aqui, para a USP. Tinha um projeto aqui de internet das coisas, 

também, eu fui contratado pelo laboratório. Aí nesse trajeto que eu voltei aqui, foi 2015. 2015, 

2016 estava trabalhando aí e aí conheci o Mateus, que é meu sócio […]” (John, sócio 

empreendedor da OMNI). 

 “[…] Já tive uma experiência prévia do trabalho de formatura e do estágio na 

Alemanha […]” (Arthur, sócio empreendedor da OMNI). 

 “[…] A experiência anterior é importante, mas não é decisiva pois depende do 

produto ou serviço considerado […]” (Koga, venture capitalist). 

As evidências mostram que o balanceamento de competências entre os sócios 

empreendedores permite a troca e a diversidade de experiências auxiliando na construção de 

relacionamentos externos e reforçando relacionamentos internos. 

 “[…] Quando entra uma empresa com três, quatro sócios, vocês não percebem 

que... a gente sabe que essa empresa, ela tem mais chance de sucesso, que, certamente, a chance 

de sucesso é muito... a composição […]” (José Aluízio, gestor de incubadora da CIETEC USP). 

Proposição 2d: A existência de maior grau de capital humano na equipe de sócios 

empreendedores impacta positivamente no desenvolvimento de sua cognição gerencial. Adner 
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e Helfat (2003) sugerem que fundamentalmente as experiências passadas moldam a base 

cognitiva para implementar futuras decisões.  

Quadro 4.11 – Relacionamento entre os elementos de capital humano e os 

elementos de cognição gerencial 

Proposição 
Conceito primeira 

ordem 
Elementos de segunda 

ordem 
Freq 

Elementos de segunda 
ordem 

Conceito de primeira 
ordem 

2d Capital Humano Experiência educacional 65% Capacidade de construção 
de modelos mentais Cognição Gerencial 

2d Capital Humano Experiência educacional 65% Capacidade de assimilar 
novos modelos mentais Cognição Gerencial 

2d Capital Humano Experiência educacional 53% Propósito definido Cognição Gerencial 

2d Capital Humano Experiência educacional 76% Capacidade de organização 
da empresa Cognição Gerencial 

2d Capital Humano Experiência educacional 76% Capacidade de seguir um 
método Cognição Gerencial 

      67%     

2d Capital Humano Experiência profissional 53% Capacidade de construção 
de modelos mentais Cognição Gerencial 

2d Capital Humano Experiência profissional 53% Capacidade de assimilar 
novos modelos mentais Cognição Gerencial 

2d Capital Humano Experiência profissional 59% Propósito definido Cognição Gerencial 

2d Capital Humano Experiência profissional 71% Capacidade de organização 
da empresa Cognição Gerencial 

2d Capital Humano Experiência profissional 59% Capacidade de seguir um 
método Cognição Gerencial 

      59%     

2d Capital Humano Experiência relacionada 
com a proposta de valor 18% Capacidade de construção 

de modelos mentais Cognição Gerencial 

2d Capital Humano Experiência relacionada 
com a proposta de valor 18% Capacidade de assimilar 

novos modelos mentais Cognição Gerencial 

2d Capital Humano Experiência relacionada 
com a proposta de valor 82% Propósito definido Cognição Gerencial 

2d Capital Humano Experiência relacionada 
com a proposta de valor 18% Capacidade de organização 

da empresa Cognição Gerencial 

2d Capital Humano Experiência relacionada 
com a proposta de valor 18% Capacidade de seguir um 

método Cognição Gerencial 

      31%     

2d Capital Humano Balanceamento de 
competências 76% Capacidade de construção 

de modelos mentais Cognição Gerencial 

2d Capital Humano Balanceamento de 
competências 59% Capacidade de assimilar 

novos modelos mentais Cognição Gerencial 

2d Capital Humano Balanceamento de 
competências 65% Propósito definido Cognição Gerencial 

2d Capital Humano Balanceamento de 
competências 65% Capacidade de organização 

da empresa Cognição Gerencial 

2d Capital Humano Balanceamento de 
competências 65% Capacidade de seguir um 

método Cognição Gerencial 

      66%     

Fonte: Elaborado pelo autor 

O Quadro 4.11, mostra que a  maior experiência educacional e profissional, o 

balanceamento de competências entre os sócios e experiência anterior relacionada com a 

proposta de valor contribuem positivamente com a flexibilidade de assimilar e montar novos 

modelos mentais, propósito da empresa e assimilação de métodos de desenvolvimento de 

produtos. Estes fatos comprovam a sugestão de Adner e Helfat (2003) sobre conhecimento 

ganho sobe experiências anteriores forma a base cognitiva para decisões gerenciais.  



204 

 
 

 “[…] Desenvolvi o produto durante o segundo ano da graduação […]” (Hayamizu, 

sócio empreendedor da SoundPower). 

 “[…] Trabalhei quatro anos em uma empresa de gestão […] Quis trabalhar em algo 

que pudesse ser baseado em suas experiências profissionais […]” (André, sócio empreendedor 

do Mundo4D). 

 “[…] Todos engenheiros eletrônicos mas com backgrounds diferenciados […]” 

(Arthur, sócio empreendedor da OMNI). 

 “[…] Procuro entender a composição de habilidades dos sócios […]” (José Luiz, 

mentoria da NEXXO). 

 “[…] A minha formação em negócios pela universidade de Waseda e início da 

carreira em uma empresa de tecnologia de games aos 22 anos  facilitou a gestão de empresa em 

termos de recursos humanos, administrativos e financeiros […]” (Ohtake, sócio empreendedor 

da TRIFORT).  

A quantidade de experiências e educação traz a possibilidade de aumentar a 

diversidade de modelos mentais e capacidade de diversificá-los. A experiência e conhecimentos 

dos empreendedores acumulados modifica e incrementa os modelos mentais e ajuda a moldar 

propostas de valor. 

Proposição 2e: A existência de maior grau de cognição gerencial na equipe de 

sócios empreendedores impacta positivamente na construção do seu capital social.  

Quadro 4.12 – Relacionamento entre os elementos de cognição gerencial e os 

elementos de capital social 

Proposição 
Conceito primeira 

ordem 
Elementos de segunda 

ordem 
Freq 

Elementos de segunda 
ordem 

Conceito de primeira 
ordem 

2e Cognição gerencial 
Capacidade de 
construção de modelos 
mentais 

0% Relacionamento interno Capital Social 

2e Cognição gerencial 
Capacidade de 
construção de modelos 
mentais 

76% Relacionamento externo Capital Social 

      38%     

2e Cognição gerencial Capacidade de assimilar 
novos modelos mentais 0% Relacionamento interno Capital Social 

2e Cognição gerencial Capacidade de assimilar 
novos modelos mentais 47% Relacionamento externo Capital Social 

      24%     
2e Cognição gerencial Propósito definido 71% Relacionamento interno Capital Social 
2e Cognição gerencial Propósito definido 53% Relacionamento externo Capital Social 
      62%     

2e Cognição gerencial 
Capacidade de 
organização da 
empresa 

53% Relacionamento interno Capital Social 
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2e Cognição gerencial 
Capacidade de 
organização da 
empresa 

47% Relacionamento externo Capital Social 

      50%     

2e Cognição gerencial Capacidade de seguir 
um método 29% Relacionamento interno Capital Social 

2e Cognição gerencial Capacidade de seguir 
um método 53% Relacionamento externo Capital Social 

      41%     

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme o Quadro 4.12, as evidências mostram que a capacidade de construção e 

assimilação de modelos mentais demonstra para os investidores e atores do ecossistema, a 

flexibilidade do empreendedor em avaliar novas oportunidades que possam alterar premissas e 

modelos mentais e de negócio. Consequentemente, facilita analisar e definir premissas e 

modelos de negócio proporcionando robustez ao negócio. Possuir um propósito bem definido 

demonstra para os colaboradores um propósito que os alinha e que pode ser útil na atração de 

recursos. Também  demonstra para os atores do ecossistema a existência de uma visão que 

norteia as suas premissas e o desenvolvimento de produtos. 

 “[…] Se não tiver um propósito fica mais difícil ser reconhecido. Se não tiver 

responsabilidade. Existe financiamento do governo para manufatura […], queria dar utilidade 

para a sociedade então recebi apoio de anjos […]” (Hayamizu, sócio empreendedor da 

SoundPower). 

As evidências mostram que a capacidade de organização da empresa auxilia a  

comunicação entre colaboradores e definição de responsabilidades. Mostra aos investidores e 

atores do ecossistema a sua capacidade de administrar os seus recursos com eficácia e 

eficiência. 

As evidências mostram que a capacidade de seguir um método de desenvolvimento 

de produtos auxilia na organização e comunicação entre colaboradores e demonstra para os 

atores do ecossistema que a empresa possui uma sistemática definida para desenvolvimento de 

seus produtos. 

Ter um forte senso de propósito e significado do seu negócio facilita a divulgação 

dos produtos e aumenta os relacionamentos e a captura de talentos. Verifica-se que a capacidade 

de construção e assimilação de modelos mentais possui pouca relevância na formação de 

relacionamentos internos. 

 […] Existia claramente uma visão estabelecida para a empresa como uma empresa 

forte em tecnologia de games. Isto facilitou a captura de talentos pois existia uma 
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identidade e reconhecimento dos que possuíam capacidade de desenvolvimento e 

tecnologia para desenvolver games […] (Ohtake, sócio empreendedor da 

TRIFORT). 

Proposição 2f: A existência de maior grau de cognição gerencial na equipe de 

sócios empreendedores impacta positivamente na construção do seu capital humano.  

Quadro 4.13 –Relacionamento entre os elementos de cognição gerencial e os 

elementos de capital humano 

Proposição 
Conceito primeira 
ordem 

Elementos de segunda 
ordem 

Freq 
Elementos de segunda 
ordem 

Conceito de primeira 
ordem 

2f Cognição gerencial 
Capacidade de 
construção de modelos 
mentais 

6% Experiência educacional Capital Humano 

2f Cognição gerencial 
Capacidade de 
construção de modelos 
mentais 

6% Experiência profissional Capital Humano 

2f Cognição gerencial 
Capacidade de 
construção de modelos 
mentais 

6% Experiência relacionada 
com a proposta de valor Capital Humano 

2f Cognição gerencial 
Capacidade de 
construção de modelos 
mentais 

0% Balanceamento de 
competências Capital Humano 

      4%     

2f Cognição gerencial Capacidade de assimilar 
novos modelos mentais 6% Experiência educacional Capital Humano 

2f Cognição gerencial Capacidade de assimilar 
novos modelos mentais 6% Experiência profissional Capital Humano 

2f Cognição gerencial Capacidade de assimilar 
novos modelos mentais 6% Experiência relacionada 

com a proposta de valor Capital Humano 

2f Cognição gerencial Capacidade de assimilar 
novos modelos mentais 0% Balanceamento de 

competências Capital Humano 

      4%     
2f Cognição gerencial Propósito definido 6% Experiência educacional Capital Humano 
2f Cognição gerencial Propósito definido 6% Experiência profissional Capital Humano 

2f Cognição gerencial Propósito definido 6% Experiência relacionada 
com a proposta de valor Capital Humano 

2f Cognição gerencial Propósito definido 0% Balanceamento de 
competências Capital Humano 

      4%     

2f Cognição gerencial 
Capacidade de 
organização da 
empresa 

6% Experiência educacional Capital Humano 

2f Cognição gerencial 
Capacidade de 
organização da 
empresa 

6% Experiência profissional Capital Humano 

2f Cognição gerencial 
Capacidade de 
organização da 
empresa 

6% Experiência relacionada 
com a proposta de valor Capital Humano 

2f Cognição gerencial 
Capacidade de 
organização da 
empresa 

0% Balanceamento de 
competências Capital Humano 

      4%     

2f Cognição gerencial Capacidade de seguir 
um método 6% Experiência educacional Capital Humano 

2f Cognição gerencial Capacidade de seguir 
um método 6% Experiência profissional Capital Humano 

2f Cognição gerencial Capacidade de seguir 
um método 6% Experiência relacionada 

com a proposta de valor Capital Humano 

2f Cognição gerencial Capacidade de seguir 
um método 0% Balanceamento de 

competências Capital Humano 

      6%     
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Apesar de Adner e Helfat (2003) terem sugerido a ocorrência esta relação através 

da experimentação e aprendizado, conforme Quadro 4.12, foram identificadas evidências de 

pouco relacionamento entre cognição gerencial e formação de capital humano. Uma explicação 

pode ser a presença de capital social que pode atuar diretamente na formação de capital humano. 

2.3.5.3.3 Análise das proposições 3a a 5c entre os elementos das capacidades 

dinâmicas gerenciais e clusters de capacidades dinâmicas. 

Proposição 3a: A existência de maior grau de capital social na equipe de sócios 

empreendedores impacta positivamente no desenvolvimento das rotinas de capacidades 

dinâmicas presentes no cluster de sensing. 

Quadro 4.14 –Relacionamento entre os elementos de capital social e os elementos 

do cluster de sensing de capacidade dinâmica 

Proposição 
Conceito primeira 

ordem 
Elementos de segunda 

ordem 
Freq 

Elementos de segunda 
ordem 

Conceito de primeira 
ordem 

3a Capital Social Relacionamento interno 0% Identificação e avaliação de 
oportunidades Sensing 

      0%     

3a Capital Social Relacionamento 
externo 65% Identificação e avaliação de 

oportunidades Sensing 

      32%     

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme o Quadro 4.14, as evidências mostram que uma maior capacidade de 

relacionamento externo facilita a identificação de novas oportunidades de mercado, evolução e 

inovação tecnológica. A falta de uma rede de relacionamentos pode dificultar esta exploração. 

A construção de relacionamentos internos não se mostrou relevante apesar de reforçar a 

integração organizacional através de uma maior comunicação e coordenação.  

 “[…] Mas a gente foca nas pessoas que gerenciam ali uma operação de 

infraestrutura predial […]” (Arthur, sócio empreendedor da OMNI). 

 “[…] A gente sempre tem, claro, reuniões integrativas para mostrar 

desenvolvimento, para ter o feedback, geral […]” (Mateus, sócio empreendedor da OMNI). 

 “[…] Fazemos prospecção visitando clientes potenciais e participando de feiras 

[…]” (André, sócio empreendedor do MUNDO 4D). 

 “[…] Complementa o produto com a tecnologia do fornecedor […]” (Hayamizu, 

sócio empreendedor da SoundPower). 
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Proposição 3b: A existência de maior grau de capital social na equipe de sócios 

empreendedores impacta positivamente no desenvolvimento das rotinas de capacidades 

dinâmicas presentes no cluster de seizing. 

Quadro 4.15 –Relacionamento entre os elementos de capital social e os elementos 

do cluster de seizing de capacidade dinâmica 

Proposição 
Conceito primeira 

ordem 
Elementos de segunda 

ordem 
Freq 

Elementos de segunda 
ordem 

Conceito de primeira 
ordem 

3b Capital Social Relacionamento interno 0% Capacidade de 
planejamento Seizing 

3b Capital Social Relacionamento interno 29% 
Capacidade de 
desenvolvimento de 
produtos 

Seizing 

3b Capital Social Relacionamento interno 0% Capacidade de captação de 
recursos Seizing 

      10%     

3b Capital Social Relacionamento 
externo 65% Capacidade de 

planejamento Seizing 

3b Capital Social Relacionamento 
externo 65% 

Capacidade de 
desenvolvimento de 
produtos 

Seizing 

3b Capital Social Relacionamento 
externo 65% Capacidade de captação de 

recursos Seizing 

      65%     

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme o Quadro 4.15, as evidências mostram que sinergia e relacionamento 

interno apresentam pouca relevância no planejamento e captação de recursos. Porém, reforça a 

integração da organização através de uma maior comunicação e coordenação para o 

desenvolvimento de produtos.  

Um maior relacionamento externo auxilia a implementar parcerias, contatar 

fornecedores no desenvolvimento conjunto dos produtos e obtenção de recursos financeiros.  

Não impacta diretamente na execução, mas na motivação e sinergia interna voltada ao 

desenvolvimento de produtos. Traz novos conhecimentos para o desenvolvimento de modelos 

e planos de negócios e para o desenvolvimento de produtos. Amplia a diversidade e intensidade 

de parcerias e facilita a captação de recursos. A falta de uma rede de relacionamentos pode 

dificultar a contratação de recursos humanos e obtenção de recursos financeiros. A construção 

de relacionamentos, desde o início do empreendimento, auxilia na obtenção posterior de 

recursos como financeiros, infraestrutura e colaboradores. A rede de relacionamentos composto 

de colegas empreendedores e mentores auxiliam na elaboração de modelos e planos de negócio. 
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 “[…] Desenvolvimento ele terceiriza. Parceiros para desenvolvimento de grande 

confiança […], um grande problema foi achar um fornecedor que construísse um produto de 

preço atraente […]” (Hayamizu, sócio empreendedor da SoundPower). 

 “[…] Um grande problema foi achar um fornecedor que construísse um produto de 

preço atraente […]” (Mikami, sócio empreendedor Globalnet). 

 “[…] Conseguiram verba de financiamento da FAPESP […]”  (Arthur, sócio 

empreendedor da OMNI). 

 “[…] tem que integrar o seu produto ao do cliente […]” (Fernanda, sócia 

empreendedora do Mundo 4D). 

Proposição 3c: A existência de maior grau de capital social na equipe de sócios 

empreendedores impacta positivamente no desenvolvimento das rotinas de capacidades 

dinâmicas presentes no cluster de transforming.  

Quadro 4.16 –Relacionamento entre os elementos de capital social e os elementos 

do cluster de transforming de capacidade dinâmica 

Proposição 
Conceito primeira 

ordem 
Elementos de segunda 

ordem 
Freq 

Elementos de segunda 
ordem 

Conceito de primeira 
ordem 

3c Capital Social Relacionamento interno 29% 
Gestão de melhorias, 
alinhamento, redesenho e 
riscos 

Transforming 

      29%     

3c Capital Social Relacionamento 
externo 59% 

Gestão de melhorias, 
alinhamento, redesenho e 
riscos 

Transforming 

      59%     

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme Quadro 4.16, as evidências mostram que uma maior sinergia e 

relacionamento interno facilitam e ampliam a visão na identificação e correção de 

desalinhamentos internos e organizacionais. A falta de um relacionamento interno pode 

ocasionar desmotivação e evasão de recursos humanos. A construção de relacionamentos 

externos e internos reforça a integração organizacional através de uma maior comunicação e 

coordenação. Também auxilia nas rotinas de gestão de riscos e melhoria nos produtos. Uma 

maior capacidade de relacionamento externo facilita e amplia a visão na identificação de riscos 

e ameaças. 

 “[…] A indústria de games é caracterizada por um alto risco e alto retorno. 

Para mitigar esta questão, adotou-se a estratégia de parceria na publicação de 

games resultando num compartilhamento de riscos e receitas com o Publisher 
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adotando a estratégia de baixo risco e médio retorno […]”  (Ohtake, sócio 

empreendedor da TRIFORT). 

“[…] Somos em quatro pessoas. As requisições dos clientes vêm constantemente 

[…]” (Nirei, sócia empreendedora da Hand C). 

Proposição 4a: A existência de maior grau de capital humano na equipe de sócios 

empreendedores impacta positivamente no desenvolvimento das rotinas de capacidades 

dinâmicas presentes no cluster de sensing.  

Quadro 4.17 –Relacionamento entre os elementos de capital humano e os elementos 

do cluster de sensing de capacidade dinâmica 

Proposição 
Conceito primeira 

ordem 
Elementos de segunda 

ordem 
Freq 

Elementos de segunda 
ordem 

Conceito de primeira 
ordem 

4a Capital Humano Experiência profissional 76% Identificação e avaliação de 
oportunidades Sensing 

      76%     

4a Capital Humano Experiência relacionada 
com a proposta de valor 65% Identificação e avaliação de 

oportunidades Sensing 

      65%     

4a Capital Humano Balanceamento de 
competências 82% Identificação e avaliação de 

oportunidades Sensing 

      82%     

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme Quadro 4.17, as evidências mostram que uma maior maturidade 

educacional e professional amplia a visão e facilita a identificação e avaliação de oportunidades 

de mercado, evolução de tecnologias para novos produtos.  

Nuscheler, Engelen e Zahra (2019), mostraram que o conjunto de experiências 

anteriores dos executivos está relacionado com o sucesso de novos empreendimentos, contudo 

o histórico educacional tem pouca relevância. 

 “[…] não ter sócio dificulta acesso ao conhecimento […]” (Michel Zeitun, sócio 

empreendedor). 

As evidências mostram que a experiência relacionada com a proposta de valor 

facilita e traz foco na identificação e avaliação de oportunidades relacionadas à proposta de 

valor e aos produtos. A falta de experiência e formação educacional limita a observação do 

ambiente e interpretação dos seus movimentos. 

 “[…] A experiência da graduação foi importante. […]” (Hayamizu, sócio 

empreendedor da SoundPower). 
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As evidências mostram que o balanceamento de competências entre os sócios 

empreendedores traz um equilíbrio de competências e facilita a observação de mercado e 

evolução das tecnologias. As evidências mostram que a diversidade de competências no time 

de sócios impacta positivamente na identificação e avaliação de oportunidades de mercado e 

tecnologias.  

 “[…] Originários de escola de negócios possuem uma formação melhor […]” 

(Hirokawa, gestor de incubadora da Universidade de Keio). 

 “[…] Procuro entender o perfil dos sócios (visionário, empreendedor, social e 

humano, organizador e integrador) […]” (José Luiz, mentoria da NEXXO ). 

Proposição 4b: A existência de maior grau de capital humano na equipe de sócios 

empreendedores impacta positivamente no desenvolvimento das rotinas de capacidades 

dinâmicas presentes no cluster de seizing. 

Quadro 4.18 –Relacionamento entre os elemento do capital humano e os elementos 

do cluster de seizing de capacidade dinâmica 

Proposição 
Conceito primeira 

ordem 
Elementos de segunda 

ordem 
Freq 

Elementos de segunda 
ordem 

Conceito de primeira 
ordem 

4b Capital Humano Experiência educacional 71% Capacidade de 
planejamento Seizing 

4b Capital Humano Experiência educacional 71% 
Capacidade de 
desenvolvimento de 
produtos 

Seizing 

4b Capital Humano Experiência educacional 0% Capacidade de captação de 
recursos Seizing 

      47%     

4b Capital Humano Experiência profissional 82% Capacidade de 
planejamento Seizing 

4b Capital Humano Experiência profissional 76% 
Capacidade de 
desenvolvimento de 
produtos 

Seizing 

4b Capital Humano Experiência profissional 0% Capacidade de captação de 
recursos Seizing 

      53%     

4b Capital Humano Experiência relacionada 
com a proposta de valor 76% Capacidade de 

planejamento Seizing 

4b Capital Humano Experiência relacionada 
com a proposta de valor 88% 

Capacidade de 
desenvolvimento de 
produtos 

Seizing 

4b Capital Humano Experiência relacionada 
com a proposta de valor 88% Capacidade de captação de 

recursos Seizing 

      84%     

4b Capital Humano Balanceamento de 
competências 82% Capacidade de 

planejamento Seizing 

4b Capital Humano Balanceamento de 
competências 71% 

Capacidade de 
desenvolvimento de 
produtos 

Seizing 

4b Capital Humano Balanceamento de 
competências 82% Capacidade de captação de 

recursos Seizing 

      78%     

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Conforme Quadro 4.18, as evidências mostram que uma maior maturidade 

professional auxilia a desenvolver o modelo e plano de negócios, desenvolver produtos. Porém 

ambas educação e experiência não são relevantes na contratação de recursos e a captura de 

investimentos.  

 “[…] Quando fizeram a segunda empresa precisaram do sócio para vender para 

empresas. Pois a experiência dela era voltada para estudantes […]” (Nirei, sócia 

empreendedoras da Hand C). 

 “[…] Procuro entender a biografia, o contexto e fazer conexões com os momentos 

[…]” (José Luiz, mentoria da Nexxo). 

As evidências mostram que a experiência relacionada com a proposta de valor traz 

um maior foco e robustez na conversão da proposta de valor em um modelo e plano de negócio 

e em produtos viáveis. Impacta positivamente nos investidores e atores do ecossistema 

mostrando uma maior coerência de sua experiência com a sua proposta de valor. 

 “[…] A experiência anterior é importante mas não é decisiva pois depende do 

produto ou serviço considerado […]” (Koga, venture capitalist). 

As evidências mostram que o balanceamento de competências entre os sócios 

empreendedores auxilia na construção de modelos de negócios mais refinados e robustos. 

Auxilia nas diferentes etapas do desenvolvimento de produtos e operação. Demonstra aos 

investidores e atores do ecossistema a sua a capacidade de organização e gestão de recursos. 

Facilita a divisão de responsabilidades e captação de recursos financeiros e de talentos. 

 “[…] Uma causa mortis muito presente é essa discussão entre os sócios fundadores. 

A hora que entra esse ente externo, o investidor, em geral ele estressa essa relação […]” 

(Guilherme, gestor da incubadora da FIAP). 

 […] falar para eles: óh, vocês tem que... cada um tem que se especializar numa 

coisa, porque os quatro fazendo a mesma coisa, a empresa não vai durar […], 

Quando entra uma empresa com três, quatro sócios, vocês não percebem que... a 

gente sabe que essa empresa, ela tem mais chance de sucesso, que, certamente, a 

chance de sucesso é muito... a composição […]” (José Aluízio, gestor centro de 

incubação da CIETEC da USP). 

Proposição 4c: A existência de maior grau de capital humano na equipe de sócios 

empreendedores impacta positivamente no desenvolvimento das rotinas de capacidades 

dinâmicas presentes no cluster de transforming. 
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Quadro 4.19 –Relacionamento entre os elementos de capital humano e os elementos 

do cluster de transforming de capacidade dinâmica 

Proposição 
Conceito primeira 

ordem 
Elementos de segunda 

ordem 
Freq 

Elementos de segunda 
ordem 

Conceito de primeira 
ordem 

4c Capital Humano Experiência educacional 0% 
Gestão de melhorias, 
alinhamento, redesenho e 
riscos 

Transforming 

      0%     

4c Capital Humano Experiência profissional 59% 
Gestão de melhorias, 
alinhamento, redesenho e 
riscos 

Transforming 

      59%     

4c Capital Humano Experiência relacionada 
com a proposta de valor 0% 

Gestão de melhorias, 
alinhamento, redesenho e 
riscos 

Transforming 

      0%     

4c Capital Humano Balanceamento de 
competências 59% 

Gestão de melhorias, 
alinhamento, redesenho e 
riscos 

Transforming 

      59%     

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme Quadro 4.19, as evidências mostram que uma maior maturidade 

educacional proporciona a divisão de responsabilidades, maior alinhamento organizacional e 

melhorias nos produtos. Verificou-se que ao longo do tempo, faz-se necessária a competência 

de gestão de projetos, de pessoas e gestão de clima. 

As experiências professionais acumuladas trazem maior maturidade para a equipe 

dos empreendedores e consequentemente auxilia na coordenação das atividades para aumento 

de alinhamento de atividades, na gestão de pessoas e do clima para a motivação, na 

implementação de um processo de melhoria contínua nos produtos e na gestão de riscos do 

negócio. A experiência anterior relacionada à proposta de valor não mostrou relevância.  

 “[…] Gerenciamento de projetos é uma capacidade a desenvolver pelo aumento de 

colaboradores […]” (Arthur, sócio empreendedor da OMNI). 

As evidências mostram que o balanceamento de competências entre os sócios 

empreendedores auxilia na divisão de responsabilidades para as atividades de alinhamento 

organizacional e melhorias nos produtos. A diversidade de competências no time de sócios 

impacta positivamente na gestão de riscos e alinhamento de atividades da organização. 

 “[…] Procura entender O PERFIL dos sócios (visionário, empreendedor, social e 

humano, organizador e integrador) […]” (José Luiz, mentoria da NEXXO). 

 “[…] Assim, se o funcionário não gosta do que ele faz aqui, ele vai embora está 

entendendo? Motivação do pessoal, essas coisas […]” (John, sócio empreendedor da OMNI). 
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Proposição 5a: A existência de maior grau de cognição gerencial na equipe de 

sócios empreendedores impacta positivamente no desenvolvimento das rotinas de capacidades 

dinâmicas presentes no cluster de sensing. 

Quadro 4.20 –Relacionamento entre os elementos de cognição gerencial e os 

elementos do cluster de seizing de capacidade dinâmica 

Proposição 
Conceito primeira 

ordem 
Elementos de segunda 

ordem 
Freq 

Elementos de segunda 
ordem 

Conceito de primeira 
ordem 

5a Cognição gerencial 
Capacidade de 
construção de modelos 
mentais 

94% Identificação e avaliação de 
oportunidades Sensing 

      94%     

5a Cognição gerencial Capacidade de assimilar 
novos modelos mentais 71% Identificação e avaliação de 

oportunidades Sensing 

      71%     

5a Cognição gerencial Propósito definido 76% Identificação e avaliação de 
oportunidades Sensing 

      76%     

5a Cognição gerencial 
Capacidade de 
organização da 
empresa 

24% Identificação e avaliação de 
oportunidades Sensing 

      24%     

5a Cognição gerencial Capacidade de seguir 
um método 24% Identificação e avaliação de 

oportunidades Sensing 

      24%     

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme o Quadro 4.20, as evidências mostram que a capacidade de construção e 

assimilação de modelos mentais incentiva na ampliação de visão de mercado e demostra a 

flexibilidade dos sócios empreendedores para avaliar novas oportunidades, demandas latentes, 

necessidades de clientes e inovações tecnológicas que possam ser utilizadas para definir e 

alterar premissas e modelos mentais e de negócio. 

  “[…] Desta forma, em geral os empreendedores não se preocupam com as 

necessidades de mercado […], Considero importante a flexibilidade de adaptar-se às 

necessidades de mercado […]” (Hirokawa, gestor centro de incubação da Universidade de 

Keio). 

 “[…] O target está crescendo, pois muitas pessoas investem em educação […]” 

(Nirei, sócia empreendedoras da Hand C). 

As evidências mostram que possuir um propósito bem definido traz maior foco na 

identificação e avaliação de oportunidades de mercado e evolução tecnológica, reduzindo o 

desperdício de esforços. A falta de propósitos claros pode direcionar erroneamente as buscas 

por oportunidades e na leitura do mercado. 
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 “[…] conectar com a educação e criar espaço para viver melhor […], ler, escrever, 

como viver suas vidas mais felizes […]” (Nirei, sócia empreendedoras da Hand C). 

As evidências mostram que a capacidade de organização da empresa auxilia na 

definição clara de responsabilidades facilitando o processo de avaliação de oportunidades de 

mercado e evolução tecnológica. 

As evidências mostram que a capacidade de seguir um método de desenvolvimento 

de produtos possibilita a abertura de janelas para a visão e avaliação de novas oportunidades 

durante o desenvolvimento dos produtos. 

Proposição 5b: A existência de maior grau de cognição gerencial na equipe de 

sócios empreendedores impacta positivamente no desenvolvimento das rotinas de capacidades 

dinâmicas presentes no cluster de seizing.  

Quadro 4.21 –Relacionamento entre os elementos de cognição gerencial e os 

elementos do cluster de seizing de capacidade dinâmica 

Proposição 
Conceito primeira 

ordem 
Elementos de segunda 

ordem 
Freq 

Elementos de segunda 
ordem 

Conceito de primeira 
ordem 

5b Cognição gerencial 
Capacidade de 
construção de modelos 
mentais 

94% Capacidade de captação de 
recursos Seizing 

5b Cognição gerencial 
Capacidade de 
construção de modelos 
mentais 

82% Capacidade de 
planejamento Seizing 

5b Cognição gerencial 
Capacidade de 
construção de modelos 
mentais 

76% 
Capacidade de 
desenvolvimento de 
produtos 

Seizing 

      84%     

5b Cognição gerencial Capacidade de assimilar 
novos modelos mentais 88% Capacidade de captação de 

recursos Seizing 

5b Cognição gerencial Capacidade de assimilar 
novos modelos mentais 76% Capacidade de 

planejamento Seizing 

5b Cognição gerencial Capacidade de assimilar 
novos modelos mentais 76% 

Capacidade de 
desenvolvimento de 
produtos 

Seizing 

      80%     

5b Cognição gerencial Propósito definido 94% Capacidade de captação de 
recursos Seizing 

5b Cognição gerencial Propósito definido 88% Capacidade de 
planejamento Seizing 

5b Cognição gerencial Propósito definido 88% 
Capacidade de 
desenvolvimento de 
produtos 

Seizing 

      90%     

5b Cognição gerencial 
Capacidade de 
organização da 
empresa 

76% Capacidade de captação de 
recursos Seizing 

5b Cognição gerencial 
Capacidade de 
organização da 
empresa 

82% Capacidade de 
planejamento Seizing 

5b Cognição gerencial 
Capacidade de 
organização da 
empresa 

71% 
Capacidade de 
desenvolvimento de 
produtos 

Seizing 

      76%     
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5b Cognição gerencial Capacidade de seguir 
um método 0% Capacidade de captação de 

recursos Seizing 

5b Cognição gerencial Capacidade de seguir 
um método 71% Capacidade de 

planejamento Seizing 

5b Cognição gerencial Capacidade de seguir 
um método 59% 

Capacidade de 
desenvolvimento de 
produtos 

Seizing 

      43%     

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme Quadro 4.21, as capacidades de construção e assimilação de novos 

modelos mentais e habilidades empreendedoras são importantes para a configuração de 

modelos e planos de negócio. A maior capacidade de cognição gerencial impacta nas rotinas de 

seizing uma vez que impacta no processo de captação de recursos, planejamento, organização 

e utilização de métodos formais de desenvolvimento de produtos. 

As evidências mostram que a capacidade de construção e assimilação de modelos 

mentais demonstra para os investidores e atores do ecossistema, a sua flexibilidade e a 

competência em adotar novos padrões e visões de mercado, definir premissas e planejamento, 

refinar o plano e o modelo de negócio proporcionando robustez ao empreendimento. Auxilia 

no acompanhamento de evolução tecnológica aplicados na melhoria evolução dos produtos e 

na potencial mudança de direcionamento no seu desenvolvimento. 

 “[…] A gente pensa como é que eu vou resolver o meu problema aqui do 

bairro. Legal. Talvez esse problema seja escalável para o mundo. Mas eu não 

penso nisso como saída. E, muitas vezes, o empreendedor fica preso no 

mercado local, nessa primeira fase de incerteza e ele morre por falta de 

cliente, sendo que o negócio dele é um negócio de escala global.  […]” 

(Guilherme, gestor de incubadora da FIAP). 

As evidências mostram que possuir um propósito bem definido e com significado 

mostra aos investidores e atores do ecossistema objetividade e foco, auxilia no alinhamento 

para a construção do modelo e plano de negócios e auxilia no alinhamento interno e foco nas 

atividades de desenvolvimento. Facilita a divulgação dos produtos e aumenta a diversidade e a 

força dos relacionamentos para a captura de talentos e atração de mais investimentos. 

 “[…] Geralmente a gente só consegue convencer as pessoas a virem pelo projeto. 

Porque elas se interessam pelo projeto da empresa […]” (Arthur, sócio empreendedor da 

OMNI). 

 “[…] Porque a falta de visão dificulta a entrada de novos colaboradores […]” 

(Ishikawa, sócio empreendedor). 
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 “[…] tenho foco e a importância e significado da empresa e consigo explicar para 

outras pessoas o que é a empresa […]” (Nirei, sócia empreendedoras da Hand C). 

As evidências mostram que a capacidade de organização da empresa mostra aos 

investidores e atores do ecossistema a sua capacidade de administrar os seus recursos com 

eficácia e eficiência, facilitando o planejamento e construção de plano e modelos de negócio e 

auxilia na implantação de um método e desenvolvimento de produtos. 

 “[…] Dinheiro é bom, mas mal usado […]” (Carlos Fenerich, venture capitalist e 

mentoria da Polistart). 

As evidências mostram que a capacidade de seguir um método de desenvolvimento 

de produtos auxilia no planejamento e construção de um plano e de um modelo de negócios e 

auxilia na redução de desperdício de esforço e foco nos produtos. Porém não é relevante na 

captação de recursos. 

 “[…] O empreendedor foi lá, testou, ele iterou, aprendeu, foi para a rua, não 

funcionou, voltou, iterou de novo até que eles conseguiram chegar num teste que deu resultado. 

O resultado deles felizmente foi positivo […]” (Guilherme, gestor da incubadora da FIAP). 

Proposição 5c: A existência de maior grau de cognição gerencial na equipe de 

sócios empreendedores impacta positivamente no desenvolvimento das rotinas de capacidades 

dinâmicas presentes no cluster de transforming. 

Quadro 4.22 –Relacionamento entre elementos de cognição gerencial e os 

elementos do cluster de transforming de capacidade dinâmica 

Proposição 
Conceito primeira 

ordem 
Elementos de segunda 

ordem 
Freq 

Elementos de segunda 
ordem 

Conceito de primeira 
ordem 

5c Cognição gerencial 
Capacidade de 
construção de modelos 
mentais 

0% 
Gestão de melhorias, 
alinhamento, redesenho e 
riscos 

Transforming 

      0%     

5c Cognição gerencial Capacidade de assimilar 
novos modelos mentais 35% 

Gestão de melhorias, 
alinhamento, redesenho e 
riscos 

Transforming 

      35%     

5c Cognição gerencial Propósito definido 47% 
Gestão de melhorias, 
alinhamento, redesenho e 
riscos 

Transforming 

      47%     

5c Cognição gerencial 
Capacidade de 
organização da 
empresa 

41% 
Gestão de melhorias, 
alinhamento, redesenho e 
riscos 

Transforming 

      41%     

5c Cognição gerencial Capacidade de seguir 
um método 35% 

Gestão de melhorias, 
alinhamento, redesenho e 
riscos 

Transforming 

      35%     
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme Quadro 4.22, a assimilação de modelos mentais, a capacidade de gerar e 

definir um propósito, a capacidade de organização e de possuir um método de desenvolvimento 

podem auxiliar na reconfiguração contínua dos produtos, fortalecendo o alinhamento 

organizacional e gestão de riscos.  Isto reflete numa escuta ativa aos feedbacks dos clientes e 

acompanhamento de evolução tecnológica aplicados na melhoria evolução dos produtos. 

Contudo a sua construção não é relevante para a manutenção de dos alinhamentos e melhorias. 

As evidências mostram que possuir um propósito bem definido auxilia a manter o 

foco no objetivo do produto em relação à sua evolução e melhorias. Contrariamente, a falta de 

um propósito claro pode dificultar a manutenção de um clima organizacional motivador e 

consequentemente no alinhamento da equipe responsável pelas transformações contínuas nos 

produtos e na organização. 

As evidências mostram que a capacidade de organização da empresa também 

auxilia no alinhamento interno, fornecendo maior proteção contra os riscos operacionais 

auxiliando a adaptação continua às demandas externas de mercado e de necessidades internas 

como o redesenho da estrutura organizacional 

 […] Mas quando a gente teve que levar essas soluções para o mercado, a 

gente teve que aprender novas habilidades. Então, por exemplo, nós nos 

dividimos, o John como CTO, o Matheus como COO e eu como CEO. […] 

Mas as atividades do dia a dia já estão mais direcionadas de acordo com o 

cargo que cada um desempenha […] (Arthur, sócio empreendedor da OMNI). 

As evidências mostram que a capacidade de seguir um método de desenvolvimento 

de produtos auxilia na gestão de feedbacks dos clientes para melhoria e evolução contínua dos 

produtos. 

 “[…] Somos em quatro pessoas. As requisições de clientes vêm constantemente 

[…]” (Nirei, sócia empreendedoras da Hand C). 

 “[…] o cliente traz um problema e retornamos. Este é o mais comum. 

Desenvolvimento em conjunto. […]” (Hayamizu, sócio empreendedor da SoundPower). 

2.3.5.3.4 Análise da proposição 6a entre os elementos do ecossistema e elementos 

da capacidade dinâmica do cluster de seizing. 

Proposição 6a: O suporte fornecido pelos atores do ecossistema impacta 

positivamente no desenvolvimento das rotinas do cluster de seizing. 
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Quadro 4.23 –Relacionamento entre ecossistema e os elementos do cluster de 

seizing de capacidade dinâmica 

Proposição 
Conceito primeira 

ordem 
Elementos de segunda 

ordem 
Freq 

Elementos de segunda 
ordem 

Conceito de primeira 
ordem 

6a Ecossistema Diversidade de serviços 
de suporte 29% Capacidade de captação de 

recursos Seizing 

6a Ecossistema Diversidade de serviços 
de suporte 29% Capacidade de 

planejamento Seizing 

6a Ecossistema Diversidade de serviços 
de suporte 29% 

Capacidade de 
desenvolvimento de 
produtos 

Seizing 

      29%     

6a Ecossistema Intensidade de serviços 
de suporte 71% Capacidade de captação de 

recursos Seizing 

6a Ecossistema Intensidade de serviços 
de suporte 71% Capacidade de 

planejamento Seizing 

6a Ecossistema Intensidade de serviços 
de suporte 71% 

Capacidade de 
desenvolvimento de 
produtos 

Seizing 

      71%     

6a Ecossistema 
Intensidade de 
relacionamento entre 
atores 

71% Capacidade de captação de 
recursos Seizing 

6a Ecossistema 
Intensidade de 
relacionamento entre 
atores 

71% Capacidade de 
planejamento Seizing 

6a Ecossistema 
Intensidade de 
relacionamento entre 
atores 

71% 
Capacidade de 
desenvolvimento de 
produtos 

Seizing 

      71%     

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme Quadro 4.23, os atores do ecossistema, auxiliam na organização e no 

planejamento do empreendimento orientando os sócios na elaboração de planos e de modelos 

de negócio. Proporcionam capacitações diversas e promovem a construção de uma rede de 

relacionamentos externos que são relevantes para a operacionalização das oportunidades 

identificadas através da aquisição, alocação e uso dos recursos da empresa. 

Além disso, podem proporcionar ativos para a operacionalização do  

empreendimento através da injeção de recursos financeiros por grandes corporações, 

instituições de fomento, incubadoras, aceleradoras ou investidores independentes. Também 

oferecem instalações físicas de baixo custo e uma série de serviços complementares como 

assessoria jurídica, marketing e comunicação. 

Neste caso, explica-se a importância da captar de recursos como capital e ativos 

para atender as rotinas o cluster de seizing e operacionalizar a empresa no qual recursos são 

combinados pela ação de capacidades organizacionais. (Dosi, Nelson e Winter. 2003). 
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 “[…] somando esse capital mais o capital de subvenção para pesquisa e 

desenvolvimento a gente ganhou mais dois anos aí, vamos dizer, de operação. 2019 e 20. Mas, 

de qualquer forma, a gente está correndo para já chegar no break even […]” (Arthur, sócio 

empreendedor da OMNI). 

 “ … você tem o espaço físico e você tem um componente de assessorias, 

consultorias, cursos, capacitações e afins, desse tipo, para transformar o conhecimento de 

bancada, o conhecimento da universidade em produtos e serviços para o mercado ...” (José 

Aluízio, gestor centro de incubação da CIETEC da USP). 

 “[…] 80% dos empreendimentos são financiados por empresas mãe […]” (Koga, 

venture capitalist). 

 “[…] as startups recebem um subsídio máximo de cinco mil dólares […]” 

(Hirokawa, gestor centro de incubação da Universidade de Keio). 

 “[…] recebemos sessenta mil dólares por ano para pesquisas e as instalações da 

Universidade de Tóquio […]” (Ishikawa, sócio empreendedor). 

 “[…] Conseguimos verba de financiamento da FAPESP […]” (Arthur, sócio 

empreendedor da OMNI). 

2.3.5.4 Resumo da análise sobre as proposições do framework geral. 

O Quadro 4.24 mostra o resumo de frequências obtidas para cada uma das 

proposições relacionadas. Procurou-se mostrar a existência da relação pela frequência em 

detrimento da sua intensidade. 

Quadro 4.24 – Resumo de frequências das relações entre conceitos de primeira ordem  
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Fonte: Elaborado pelo autor 

2.3.5.4.1 O suporte do Ecossistema na construção das capacidades dinâmicas 

gerenciais. 

Verifica-se pelas evidências que os atores do ecossistema, considerado como um 

conceito de primeira ordem, propiciam suporte, acolhimento e oportunidades para que o 

empreendimento se desenvolva. De acordo com o Quadro 4.25, através da interação entre os 

respectivos elementos de segunda ordem do ecossistema e das capacidades dinâmicas 

gerenciais, propõe-se que os atores do ecossistema impactam positivamente na liderança 

empreendedora das startups representada pelas capacidades dinâmicas gerenciais. 

Figura 4.4 – As relações entre o ecossistema e as capacidades dinâmicas gerenciais 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 4.25 - Proposições relacionando ecossistema e capacidades dinâmicas gerencial 

1a 
O ecossistema, através do suporte de seus atores, impacta positivamente na 

formação da cognição gerencial dos sócios empreendedores. 

1b 
O ecossistema, através do suporte de seus atores, impacta positivamente na 

construção do capital social dos sócios empreendedores. 

1c 
O ecossistema, através do suporte de seus atores, impacta positivamente na 

construção do capital humano dos sócios empreendedores. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.3.5.4.2 As relações mútuas entre as capacidades dinâmicas gerenciais. 

Verifica-se pelas evidências que os elementos das capacidades dinâmicas interagem 

entre si. Isto confirma as sugestões de Adner e Helfat (2003) quando propuseram a existências 

desta interação. De acordo com o Quadro 4.26, através da interação entre os seus respectivos 

elementos de segunda ordem, com exceção da relação 2f entre cognição gerencial e capital 

humano, propõe-se que a sua interação fortalece a constituição dos elementos das capacidades 

dinâmicas gerenciais que representam a heterogeneidade de desempenho pela liderança 

empreendedora das startups. 

Figura 4.5 – As relações mútuas entre os elementos de capacidades dinâmicas gerencias 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 4.26 - Proposições relacionando as influências mútuas entre elementos de primeira 

ordem das capacidades dinâmicas gerenciais 

2a 
A existência de maior grau de capital social na equipe de sócios empreendedores impacta 

positivamente na construção do seu capital humano. 

2b 
A existência de maior grau de capital social na equipe de sócios empreendedores impacta 

positivamente no desenvolvimento de sua cognição gerencial. 

2c 
A existência de maior grau de capital humano na equipe de sócios empreendedores impacta 

positivamente na construção do seu capital social. 

2d 
A existência de maior grau de capital humano na equipe de sócios empreendedores impacta 

positivamente no desenvolvimento de sua cognição gerencial. 

2e 
A existência de maior grau de cognição gerencial na equipe de sócios empreendedores impacta 

positivamente na construção do seu capital social. 

2f 
A existência de maior grau de cognição gerencial na equipe de sócios empreendedores possui 

um impacto pouco relevante na construção do seu capital humano. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.3.5.4.3 As relações as capacidades dinâmicas gerenciais e clusters de 

capacidades dinâmicas. 

De acordo com o Quadro 4.27, através da interação entre os respectivos elementos 

de segunda ordem das capacidades dinâmicas gerenciais e clusters de capacidades dinâmicas, 

propõe-se que as capacidades dinâmicas gerenciais impactam positivamente no 

desenvolvimento dos clusters de capacidades dinâmicas que por sua vez são responsáveis pelo 
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desenvolvimento e renovação sistemática de ativos e capacidades operacionais do 

empreendimento. 

Figura 4.6 – As relações as capacidades dinâmicas gerencias e clusters de capacidades 

dinâmicas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 4.27 - Proposições relacionando capacidades dinâmicas gerenciais aos clusters de 

capacidades dinâmicas 

3a 
A existência de maior grau de capital social na equipe de empreendedores impacta 

positivamente nas rotinas de capacidades dinâmicas presentes no cluster de sensing. 

3b 
A existência de maior grau de capital social na equipe de empreendedores impacta 

positivamente nas rotinas de capacidades dinâmicas presentes no cluster de seizing. 

3c 
A existência de maior grau de capital social na equipe de empreendedores impacta 

positivamente nas rotinas de capacidades dinâmicas presentes no cluster de transforming. 

4a 
A existência de maior grau de capital humano na equipe de empreendedores impacta 

positivamente nas rotinas de capacidades dinâmicas presentes no cluster de sensing. 

4b 
A existência de maior grau de capital humano na equipe de empreendedores impacta 

positivamente nas rotinas de capacidades dinâmicas presentes no cluster de seizing. 
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4c 
A existência de maior grau de capital humano na equipe de empreendedores impacta 

positivamente nas rotinas de capacidades dinâmicas presentes no cluster de transforming. 

5a 
A existência de maior cognição gerencial na equipe de empreendedores impacta 

positivamente nas rotinas de capacidades dinâmicas presentes no cluster de sensing. 

5b 
A existência de maior cognição gerencial na equipe de empreendedores impacta 

positivamente nas rotinas de capacidades dinâmicas presentes no cluster de seizing. 

5c 
A existência de maior cognição gerencial na equipe de empreendedores impacta 

positivamente nas rotinas de capacidades dinâmicas presentes no cluster de transforming. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.3.5.4.4 A relação entre o ecossistema e o cluster seizing de capacidade dinâmica. 

De acordo com o Quadro 4.28, através da interação entre os respectivos elementos 

de segunda ordem do ecossistema e do cluster de seizing de capacidades dinâmicas, propõe-se 

que o ecossistema impacta positivamente no desenvolvimento do cluster seizing de capacidades 

dinâmicas que é responsável pelo desenvolvimento e renovação sistemática de ativos e 

capacidades operacionais do empreendimento. 

Figura 4.7 – A relação entre ecossistema e o cluster de seizing 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 4.28 – Proposição relacionando ecossistema e o cluster de seizing de capacidades 

dinâmicas 

6a 
Os atores do ecossistema impactam positivamente nas rotinas de capacidades dinâmicas 

presentes no cluster de seizing. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.3.6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O estudo conseguiu responder à questão de pesquisa ao mostrar como os elementos 

de gestão de startups e suas relações podem ser observados pelas lentes teóricas da teoria de 

capacidades dinâmicas. Demonstra-se que o suporte dos atores do ecossistema impacta 

diretamente nos elementos de capacidades dinâmicas gerenciais repousando suas características 

diretamente nos sócios empreendedores. Estes elementos gerenciais, por sua vez, influenciam 

os clusters de capacidades dinâmicas convertendo a liderança na construção e aquisição de 

competências e recursos que moldam a gestão e o desenvolvimento das startups. 

Foram identificados novos conceitos teóricos como o suporte do ecossistema cujos 

elementos constituintes foram a diversidade e intensidade de suporte e a intensidade de 

relacionamento entre atores e que impactam e auxiliam na formação das capacidades dinâmicas 

gerenciais. Também foram identificados novos conceitos de segunda ordem que comprovaram 

e complementaram outros elementos constantes na literatura de capacidades dinâmicas 

gerenciais. Em relação ao capital humano, foram identificados o balanceamento de 

competências de sócios e experiência prévia relacionada com a proposta de valor. Em relação 

à cognição gerencial, a existência de um propósito claro, as capacidades de assimilar novos 

modelos mentais, de organização da empresa e de seguir um método de desenvolvimento de 

produtos. 

Ao final, foi apresentado um modelo teórico com um conjunto de proposições 

contendo os conceitos identificados e respectivas relações e corroborado pelas evidências do 

estudo. Ele consolida os elementos de gestão que impactam no desenvolvimento das startups 

sob a ótica da teoria de capacidades dinâmicas. 

As limitações da pesquisa estão relacionadas à análise de dados originadas de 

narrativas e técnicas de coletas qualitativas e consequentemente requerendo cuidados na 

capacidade de generalizações das conclusões. Além disso, no processo de codificação, as 

escolhas foram feitas sobre temas relacionados contidos no corpus da pesquisa, podendo em 

alguns casos apresentarem uma interpretação de classificação ligeiramente diferente. Apesar de 

ter sido atingido um ponto de saturação teórica com as entrevistas e documentos, nem todos os 

segmentos nos quais atuam as startups foram observados. Caberiam pesquisas complementares 

para explorar outros contextos. 

Pesquisas futuras poderiam abranger validações mais robustas como a condução 

de estudos de casos para aprofundar este tema. Adicionalmente, podem ser conduzidas 

pesquisas quantitativas utilizando surveys com o objetivo de medir a significância das relações 
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obtidas. Um outro foco seria comparar com mais profundidade as características de gestão de 

startups com empresas já estabelecidas sob as lentes da teoria de capacidades dinâmicas. 

A contribuição para a academia foi identificar as características de gestão de 

startups relacionando-as com os clusters da teoria de capacidades dinâmicas e elementos das 

capacidades dinâmicas gerenciais, estendendo a aplicação de ambas as teorias e aproximando 

os estudos de empreendedorismo e liderança com estas duas correntes teóricas. Um modelo 

contendo um conjunto de proposições foi apresentado e discutido com base nas evidências 

contendo os conceitos, relações sobre gestão que impactam no desenvolvimento da gestão das 

startups. Para a prática, gerou um conjunto de conhecimentos sobre a gestão startups que auxilia 

os atores dos ecossistemas em otimizar o seu relacionamento e comunicação. Para as startups, 

mostrou como os empreendedores podem empregar melhor as suas capacidades gerenciais e 

desenvolver as competências de liderança, sensing seizing e transforming e alcançar o pleno 

uso e desenvolvimento das capacidades dinâmicas. Trouxe um estudo comparativo da gestão 

de capacidades entre contextos distintos proporcionando aos empreendedores e ecossistemas 

ampliarem o conhecimento sobre a teoria de capacidades dinâmicas, incluindo-a nos seus 

debates. 

Empresas tradicionais partem da pré-existência de uma oportunidade constituída de 

necessidades de um mercado com clientes já conhecidos. Efetuam estudos de viabilidade e 

testes de mercado para então a transformarem em um modelo de negócio que fundamenta o 

lançamento de um leque de produtos e serviços. Contudo, verificou-se que para as startups esta 

situação ocorre de forma oposta. O desconhecimento das necessidades e clientes futuros gera a 

oportunidade para a criação e testes de um modelo de negócio e produtos e serviços inovadores. 

Além disso, empresas tradicionais, procuram estabelecer objetivos e estratégias que 

definem quais capacidades organizacionais serão necessárias para implementá-las. Podem 

adquiri-las ou desenvolvê-las internamente com base em experiências passadas. 

Consequentemente, possuir as capacidades organizacionais necessárias é pré-condição para o 

desenvolvimento e lançamento de produtos. Contudo, verificou-se que para as startups, a 

condição inicial parte da ideia inovadora e disruptiva para então desenvolver capacidades 

necessárias para operacionalizá-la. Além disso, o histórico de experiências que é importante 

para o modelo tradicional, já pode estar obsoleto e já não atender mais às novas necessidades 

identificadas.  
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Num mercado dinâmico caracterizado por contínuas inovações tecnológicas, 

surgimento de novos mercados e descoberta de demandas latentes, as organizações que se 

reinventam, independentemente de seu porte ou segmento de atuação, são aquelas que em 

primeiro lugar, desenvolvem ao longo do tempo não só uma base de recursos consistente, mas 

uma sistemática para mantê-la renovada e competitiva. Neste sentido, devem procurar 

desenvolver capacidades que avaliem e aprendam com o mercado e identifiquem 

oportunidades. Devem desenvolver capacidades que mobilizem seus ativos e recursos para 

implementá-las e capturar valor. Finalmente desenvolver capacidades que continuamente 

avaliem riscos e fomentem a renovação contínua da base de recursos. Em segundo lugar, são 

aquelas que possuem um corpo gerencial composto por empreendedores que possam liderar as 

transformações organizacionais. Diferentemente de decisões pontuais e ações ad hoc, devem 

renovar o portifólio de recursos sistematicamente vencendo a inércia da lógica dominante 

saindo à frente de seus concorrentes na obtenção de vantagem competitiva. Este time deve 

desenvolver competências cognitivas gerenciais, de comunicação, de orquestração, 

relacionamento e aprendizagem de forma a empoderar os demais gestores para competirem, 

mantendo seus modelos de negócio vivos e atualizados. 

Startups não possuem ativos na partida e seus gestores, muitas vezes ainda não 

desenvolveram as capacidades dinâmicas necessárias. Porém, dentro do seu respectivo 

ecossistema outros atores estão interessados em seu desenvolvimento e compartilhar as suas 

competências. Startups podem ensinar a ter dinamismo. Estão em constante renovação, varrem 

o mercado à procura de oportunidades, mudam constantemente seus modelos de negócios e 

trabalham com inovação e modelos disruptivos. Empresas tradicionais que já possuem um 

portifólio de ativos como conhecimentos e recursos poderiam aproveitar estes mesmos 

conceitos. Grandes organizações possuem uma vantagem sobre startups pois já possuem uma 

história sobre a qual forjaram suas competências e construíram seus ativos.  Neste sentido, esta 

estrutura pode facilitar o fomento desta sistemática de renovação. Porém a inércia devido a esta 

estrutura e a falta de flexibilidade para alterar os modelos de negócios tornam-se barreiras para 

a transformação.  Neste sentido, as capacidades dinâmicas podem auxiliar a vencer a barreira 

da inércia pois incentiva sistematicamente a busca pela renovação consciente da organização. 
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APÊNDICE 4.1 – Protocolo de entrevista 

TOPICS 

Japanese startups ecossystem / 日本のベンチャー エコシステム 

The general aspects / some statistics/numbers 

一般的な側面/統計 

• More B2B? B2C? 

より多くの B2B?または B2C? 

• The participants role: Owners, investors, incubators, universities 

参加者の役割: 所有者、投資家、インキュベーター、大学 

• Some barriers and accelerators in developing startups, general issues 

スタートアップ/ベンチャー企業開発の障壁と加速器, 一般的な問題 

• Startups owners managerial profile in general 

スタートアップ/ベンチャー企業の経営者プロファイル全般 

Startup owners: Human and social capital aspects / スタートアップの所有者:人的資本の側面 

• Professional experience / Previous experience related to business 

パートナーの能力/ビジネスに関連する経験/職歴 

• Learning process at other fields like sales and marketing 

販売およびマーケティングのような他の分野での学習プロセス 

• The relationship aspects internal and external 

関係の側面の内部および外部 

• Human resources / acquisition / issues 

人的資源/取得/問題 

• Partners competences, skills and general profile, does it fit to business? 

パートナーの能力、スキル、および一般的なプロファイル, それはビジネスに合う

か。 

• Colaborators profile / aspirations and needs. What differ from tradicional companies? 

従業員のプロフィール/願望とニーズ / どのような現在/従来企業とは異なりますか? 

Managerial aspects 

• Stages of development and respective main  barriers  

開発の段階とそれぞれの主要な障壁/主な原因 

• Product development and Hypothesis testing process 

製品開発と仮説検定プロセス 

• The product launching plan 

製品発売計画 

• Financial issues and financial resources management 

財務上の問題と財源管理 

• Customer and product Problem solving process / customer co-participation  

顧客と製品の問題解決プロセス/顧客の共同参加 
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APÊNDICE 4.2 – Quadro de origens, linhas temáticas e conceitos 

Origem Temas Conceitos  

Incubadoras / Aceleradoras / 
Venture capitalists / 

Corporações 
Suporte de recursos financeiros 

Suporte de recursos /  Tipos de 
serviços 

Incubadoras / Aceleradoras / 
Venture capitalists / 

Corporações 
Suporte de infraestrutura 

Suporte de recursos /  Tipos de 
serviços 

Incubadoras / Aceleradoras / 
Venture capitalists / 

Corporações 
Suporte de mentorias e cosultorias 

Suporte de recursos /  Tipos de 
serviços / Tempo de suporte 

Incubadoras / Aceleradoras / 
Venture capitalists / 

Corporações 
Fomento para pesquisa 

Suporte de recursos /  Tipos de 
serviços 

Incubadoras / Aceleradoras / 
Venture capitalists / 

Corporações 
Cursos, palestras, fóruns 

Suporte de recursos /  Tipos de 
serviços / Quantidade de 

eventos 

Incubadoras / Aceleradoras / 
Venture capitalists / 

Corporações 
Promoção de contatos externos 

Suporte de recursos /  Tipos de 
serviços / Quantidade de 

eventos 

Propósito de valor, propósito 
definido 

Engajamento e comprometimento, 
alinhamento e sinergia 

Relacionamento interno 

Clientes potenciais e 
Fornecedores, formação de 

alianças 
Confiança e parcerias Relacionamento externo 

Motivação dos 
sócios/colaboradores 

Gestão de clima, Engajamento e 
comprometimento, alinhamento e 

sinergia 
Relacionamento interno 

Responsabilidades dos sócios, 
Sobreposição de atividades 

entre sócios 
Atribuição de responsabilidades 

Capacidade de organização, 
Diversidade de competências 

Composição do time de sócios, 
Diversidade de competências 

dos sócios 
Formação de competências 

Histórico de formação e 
experiência, Diversidade de 

competências 

Visão dos sócios, propósito da 
empresa e motivação 

Modelos mentais, visão e 
conhecimento de mercado 

Histórico de formação e 
experiência, Diversidade de 

competências 

Visão dos sócios e Motivação 
dos empreendedores 

Capacidade de desafiar padrões  
Histórico de formação e 

experiência, Diversidade de 
competências 

Gestão de projetos Formação de competências 
Histórico de formação e 

experiência, Diversidade de 
competências 

Gestão financeira, má gestão 
financeira 

Formação de competências 
Histórico de formação e 

experiência, Diversidade de 
competências 

Gestão comercial e marketing Formação de competências 
Histórico de formação e 

experiência, Diversidade de 
competências 

Ciclo de testes, Teste de 
hipóteses,  Market fit, MVP, 

Tentativa e erro 
  Desenvolvimento do produto Método de desenvolvimento 

Lean startup Desenvolvimento do produto Método de desenvolvimento 
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Ideia inovadora, Modelo de 
negócios 

  Modelos mentais, visão e 
conhecimento de de mercado 

Método de desenvolvimento /  
Histórico de formação e 

experiência 

Plano de negócios   Desenvolvimento do produto 
Método de desenvolvimento /  

Histórico de formação e 
experiência 

Falta de recursos Formação de competências Capacidade de organização 

Capacidade de planejamento Formação de competências Capacidade de organização 

Experiência relacionada com os 
produtos e proposta de valor 

Formação de competências 
Histórico de formação e 

experiência, Diversidade de 
competências 

Perfil de empreendedor, 
Autoconfiança, Arrogância 

Formação de competências, 
Modelos mentais, visão e 

conhecimento de de mercado 

Histórico de formação e 
experiência, Diversidade de 

competências 

Sinergia entre sócios e Briga 
entre sócios, Acordos entre 

sócios, Objetivos diversos do 
investidor 

Engajamento e comprometimento, 
alinhamento e sinergia 

Relacionamento interno 

Feedback de clientes Desenvolvimento do produto Melhoria contínua do produto 

Legislação rígida Desenvolvimento do produto Barreira 

Escalabilidade Operação do produto Operação 

Momento da vida e biografia do 
sócio 

Formação de competências, 
Modelos mentais, visão e 

conhecimento de de mercado 

Histórico de formação e 
experiência, Diversidade de 

competências 

Motivação do investidor 
Desenvolvimento do produto, 

Modelos mentais, visão e 
conhecimento de mercado 

Relacionamento externo 

Problema de contratação de 
recursos 

Modelos mentais, visão e 
conhecimento de mercado 

Capacidade de captação de 
recursos 

Ideação, Possuir um plano 
Desenvolvimento do produto, 

Modelos mentais, visão e 
conhecimento de mercado 

Capacidade de planejamento 

Renovação do produto 
Desenvolvimento do produto, 

Modelos mentais, visão e 
conhecimento de mercado 

Capacidade de planejamento, 
Melhoria contínua do produto 

Atividades burocráticas Atribuição de responsabilidades Capacidade de organização 

Validação do produto, Prova de 
conceito é um marco, Pivotar o 
modelo de negócios, Ciclos de 

interação 

Desenvolvimento do produto Capacidade de planejamento 

Aporte de capital para pesquisa Formação de competências 
Histórico de formação e 

experiência, Diversidade de 
competências 

Momento para entrar no 
mercado 

Desenvolvimento do produto, 
Modelos mentais, visão e 

conhecimento de mercado 
Capacidade de planejamento 

Ambiente de incerteza, Riscos do 
negócio 

Modelos mentais, visão e 
conhecimento de mercado 

Melhoria contínua do produto 
Capacidade de gestão de riscos 

Mídias para divulgação do 
produto 

Desenvolvimento do produto Capacidade de planejamento 

Gestão de patentes Proteção de ativos 
Melhoria contínua do produto 
Capacidade de gestão de riscos 

Complemento de competências 
dos sócios 

Formação de competências, 
Balanceamento de competências 

Histórico de formação e 
experiência 
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Experiência prévia no produto 

Formação de competências, 
Balanceamento de competências, 

Conhecimento prévio dos sócios na 
faculdade 

Histórico de formação e 
experiência 

Pitchs apresentações para  
empresas 

Modelos mentais, visão e 
conhecimento de mercado 

Capacidade de planejamento 

Mudança de modelo de negócio 
ao longo da evolução da 

empresa 

Modelos mentais, visão e 
conhecimento de mercado 

Capacidade de planejamento 

Síndrome do inventor – proposta 
de valor não faz sentido no 

mercado 

Modelos mentais, visão e 
conhecimento de mercado 

Capacidade de planejamento 

Modalidade B2B predomina 
Modelos mentais, visão e 

conhecimento de mercado 

Capacidade de planejamento, 
Histórico de formação e 

experiência 

Desnível entre empreendedor e 
investidor 

Modelos mentais, visão e 
conhecimento de mercado 

Capacidade de planejamento, 
Histórico de formação e 

experiência 

Habilidade digital de 
crescimento, Custo marginal 

tendendo a zero, Gerar 
resultado exponencial em curto 
prazo, Pequenas empresas que 

querem ser grandes 

Modelos mentais, visão e 
conhecimento de mercado, 

Operação do produto 

Capacidade de planejamento , 
Operação 

Preso no mercado local – falta 
de clientes 

Modelos mentais, visão e 
conhecimento de mercado, 

Operação do produto 

Capacidade de planejamento , 
Operação 

Atração e retenção de pessoas 
Modelos mentais, visão e 

conhecimento de mercado, 

Capacidade de planejamento, 
Histórico de formação e 

experiência 

O valor da proposta Modelo de negócio Capacidade de planejamento 

Protótipo , Foco no primeiro 
cliente 

Desenvolvimento do produto Comercialização , Operação 

Conseguir atender a demanda Modelo de negócio Capacidade de planejamento 

Busca continua por novas 
tecnologias 

Modelos mentais, visão e 
conhecimento de mercado 

Capacidade de planejamento . 
Melhoria contínua do produto 
Capacidade de gestão de riscos 

Calcular custo de produto Precificação e custo do produto Capacidade de planejamento 

Barreira de entrada pelo 
desconhecimento do cliente 

Modelos mentais, visão e 
conhecimento de mercado, Modelo 

de negócio 
Capacidade de planejamento 

Produto com ciclo longo e curto 
de vendas 

Desenvolvimento do produto Capacidade de planejamento 

Crescimento inicial da operação  Operação do produto Comercialização , Operação 

Tração Divisão de responsabilidades Operação 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE 4.3 - Quadro de conceitos de primeira ordem versus conceitos de segunda ordem 

Conceitos  
Conceitos 

segunda ordem 

Conceitos 

segunda ordem 

Conceitos 

segunda ordem 

Conceitos 

segunda ordem 

Conceitos 

segunda ordem 

Conceitos 

segunda ordem 

Suporte de recursos /  
Tipos de serviços / 

Subsídios 

Diversidade de 
serviços de 

suporte 

Intensidade de 
serviços de 

suporte 

Intensidade de 
relacionamento 

entre atores 
      

Suporte de recursos /  
Tipos de serviços / 

Subsídios 

Diversidade de 
serviços de 

suporte 

Intensidade de 
serviços de 

suporte 

Intensidade de 
relacionamento 

entre atores 
      

Suporte de recursos /  
Tipos de serviços / 

Subsídios 

Diversidade de 
serviços de 

suporte 

Intensidade de 
serviços de 

suporte 

Intensidade de 
relacionamento 

entre atores 
      

Suporte de recursos /  
Tipos de serviços / 

Subsídios 

Diversidade de 
serviços de 

suporte 

Intensidade de 
serviços de 

suporte 

Intensidade de 
relacionamento 

entre atores 
      

Suporte de recursos /  
Tipos de serviços / 

Quantidade de 
eventos 

Diversidade de 
serviços de 

suporte 

Intensidade de 
serviços de 

suporte 

Intensidade de 
relacionamento 

entre atores 
      

Suporte de recursos /  
Tipos de serviços / 

Quantidade de 
eventos 

Diversidade de 
serviços de 

suporte 

Intensidade de 
serviços de 

suporte 

Intensidade de 
relacionamento 

entre atores 
      

Histórico de formação 
e experiência, 
Diversidade de 
competências 

Propósito 
definido 

Capacidade de 
construção de 

modelos mentais 

Capacidade de 
assimilar novos 

modelos mentais 
      

Relacionamento 
externo 

Relacionamento 
externo 

          

Relacionamento 
externo 

Relacionamento 
externo 

          

Relacionamento 
interno 

Relacionamento 
interno 

          

Capacidade de 
organização, 

Diversidade de 
competências 

Capacidade de 
organização da 

empresa 

Balanceamento de 
competências 

        

Histórico de formação 
e experiência, 
Diversidade de 
competências 

Balanceamento 
de competências 

Experiência 
educacional 

Experiência 
profissional 

      

Histórico de formação 
e experiência, 
Diversidade de 
competências 

Balanceamento 
de competências 

Experiência 
educacional 

Experiência 
profissional 

Experiência 
relacionada com 

a proposta de 
valor 

Propósito 
definido 

Capacidade de 
construção de 

modelos mentais 

Histórico de formação 
e experiência, 
Diversidade de 
competências 

Relacionamento 
interno 

Experiência 
educacional 

Experiência 
profissional 

Capacidade de 
assimilar novos 

modelos mentais 

Identificação e 
avaliação de 

oportunidades 
  

Histórico de formação 
e experiência, 
Diversidade de 
competências 

Balanceamento 
de competências 

Experiência 
educacional 

Experiência 
profissional 
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Histórico de formação 
e experiência, 
Diversidade de 
competências 

Balanceamento 
de competências 

Experiência 
educacional 

Experiência 
profissional 

Capacidade de 
captação de 

recursos 

Capacidade de 
planejamento 

  

Histórico de formação 
e experiência, 
Diversidade de 
competências 

Balanceamento 
de competências 

Experiência 
educacional 

Experiência 
profissional 

Capacidade de 
planejamento 

    

Método de 
desenvolvimento 

Balanceamento 
de competências 

Experiência 
educacional 

Experiência 
profissional 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
seguir um 
método 

Capacidade de 
desenvolvimento 

de produtos 

Método de 
desenvolvimento 

Experiência 
educacional 

Experiência 
profissional 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
seguir um 
método 

Capacidade de 
desenvolvimento 

de produtos 
  

Método de 
desenvolvimento /  

Histórico de formação 
e experiência 

Propósito 
definido 

Capacidade de 
assimilar novos 

modelos mentais 

Capacidade de 
assimilar novos 

modelos mentais 

Capacidade de 
seguir um 
método 

Capacidade de 
desenvolvimento 

de produtos 
  

Método de 
desenvolvimento /  

Histórico de formação 
e experiência 

Capacidade de 
planejamento 

Experiência 
profissional 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
seguir um 
método 

Capacidade de 
desenvolvimento 

de produtos 
  

Capacidade de 
organização 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
organização da 

empresa 

Experiência 
profissional 

Experiência 
educacional 

Capacidade de 
captação de 

recursos 
  

Capacidade de 
organização 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
organização da 

empresa 

Experiência 
profissional 

Experiência 
educacional 

    

Histórico de formação 
e experiência, 
Diversidade de 
competências 

Experiência 
relacionada com 

a proposta de 
valor 

Balanceamento de 
competências 

Experiência 
profissional 

Experiência 
educacional 

Propósito 
definido 

  

Histórico de formação 
e experiência, 
Diversidade de 
competências 

Experiência 
relacionada com 

a proposta de 
valor 

Balanceamento de 
competências 

Experiência 
profissional 

Experiência 
educacional 

Capacidade de 
construção de 

modelos mentais 

Capacidade de 
assimilar novos 

modelos mentais 

Relacionamento 
interno 

Relacionamento 
interno 

Balanceamento de 
competências 

Propósito definido       

Melhoria contínua do 
produto 

Gestão de 
melhorias, 

alinhamento, 
redesenho e 

riscos 

Capacidade de 
seguir um método 

Capacidade de 
desenvolvimento 

de produtos 
      

Barreira 
Identificação e 

avaliação de 
oportunidades 

Capacidade de 
seguir um método 

Capacidade de 
desenvolvimento 

de produtos 

Capacidade de 
planejamento 

Experiência 
educacional 

Experiência 
profissional 

Operação 
Capacidade de 

captação de 
recursos 

Capacidade de 
seguir um método 

Capacidade de 
desenvolvimento 

de produtos 

Capacidade de 
planejamento 

    

Histórico de formação 
e experiência, 
Diversidade de 
competências 

Experiência 
educacional 

Experiência 
profissional 

Propósito definido       

Gestão de clima 
Propósito 
definido 

Relacionamento 
interno 
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Capacidade de 
captação de recursos 

Capacidade de 
captação de 

recursos 

Identificação e 
avaliação de 

oportunidades 

Capacidade de 
organização da 

empresa 

Capacidade de 
construção de 

modelos mentais 

Capacidade de 
planejamento 

  

Capacidade de 
planejamento 

Propósito 
definido 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
seguir um método 

Capacidade de 
desenvolvimento 

de produtos 
    

Capacidade de 
planejamento, 

Melhoria contínua do 
produto 

Gestão de 
melhorias, 

alinhamento, 
redesenho e 

riscos 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
seguir um método 

Capacidade de 
desenvolvimento 

de produtos 
    

Capacidade de 
organização 

Balanceamento 
de competências 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
organização da 

empresa 
      

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
desenvolvimento 

de produtos 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
seguir um método 

      

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
captação de 

recursos 

Capacidade de 
planejamento 

        

Capacidade de 
planejamento 

Identificação e 
avaliação de 

oportunidades 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
seguir um método 

      

Melhoria contínua do 
produto Capacidade 
de gestão de riscos 

Gestão de 
melhorias, 

alinhamento, 
redesenho e 

riscos 

Identificação e 
avaliação de 

oportunidades 

Capacidade de 
assimilar novos 

modelos mentais 
      

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
desenvolvimento 

de produtos 
        

Melhoria contínua do 
produto Capacidade 
de gestão de riscos 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
desenvolvimento 

de produtos 

Identificação e 
avaliação de 

oportunidades 
      

Histórico de formação 
e experiência 

Experiência 
educacional 

Experiência 
profissional 

Experiência 
relacionada com a 
proposta de valor 

Balanceamento 
de competências 

    

Histórico de formação 
e experiência 

Experiência 
educacional 

Experiência 
profissional 

Experiência 
relacionada com a 
proposta de valor 

Balanceamento 
de competências 

    

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
desenvolvimento 

de produtos 

Capacidade de 
assimilar novos 

modelos mentais 
      

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
assimilar novos 

modelos mentais 
        

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
assimilar novos 

modelos mentais 
Propósito definido       

Capacidade de 
planejamento, 

Histórico de formação 
e experiência 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
assimilar novos 

modelos mentais 
Propósito definido       

Capacidade de 
planejamento, 

Histórico de formação 
e experiência 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
assimilar novos 

modelos mentais 
Propósito definido 

Identificação e 
avaliação de 

oportunidades 

Balanceamento 
de competências 

Capacidade de 
seguir um 
método 
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Capacidade de 
planejamento , 

Operação 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
organização da 

empresa 
Propósito definido 

Identificação e 
avaliação de 

oportunidades 

Capacidade de 
seguir um 
método 

  

Capacidade de 
planejamento , 

Operação 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
assimilar novos 

modelos mentais 

Identificação e 
avaliação de 

oportunidades 
      

Capacidade de 
planejamento, 

Histórico de formação 
e experiência 

Relacionamento 
interno 

Capacidade de 
assimilar novos 

modelos mentais 

Capacidade de 
organização da 

empresa 
      

Capacidade de 
planejamento 

Propósito 
definido 

Capacidade de 
assimilar novos 

modelos mentais 

Capacidade de 
planejamento 

      

Comercialização , 
Operação 

Relacionamento 
externo 

Capacidade de 
desenvolvimento 

de produtos 
        

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
planejamento 

Identificação e 
avaliação de 

oportunidades 

Relacionamento 
externo 

Capacidade de 
seguir um 
método 

Capacidade de 
organização da 

empresa 
  

Capacidade de 
planejamento . 

Melhoria contínua do 
produto Capacidade 
de gestão de riscos 

Capacidade de 
assimilar novos 

modelos mentais 

Identificação e 
avaliação de 

oportunidades 

Relacionamento 
externo 

      

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
desenvolvimento 

de produtos 

Balanceamento de 
competências 

      

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
desenvolvimento 

de produtos 

Identificação e 
avaliação de 

oportunidades 

Capacidade de 
assimilar novos 

modelos mentais 
    

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
desenvolvimento 

de produtos 
        

Comercialização , 
Operação 

Capacidade de 
planejamento 

Capacidade de 
seguir um método 

Relacionamento 
externo 

      

Operação 
Capacidade de 
organização da 

empresa 

Capacidade de 
seguir um método 

Relacionamento 
externo 

      

Fonte: Elaborado pelo autor 

  



243 

 
 

ANEXO 4.1 – Cem melhores startups 

Investimentos recebidos por startups por Estado 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Gomes e Augusto (2019). 

Investimentos recebidos por segmento de atuação 

 

Fonte: Adaptado de Gomes e Augusto (2019). 

Faturamento 
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Fonte: Adaptado de Gomes e Augusto (2019). 

Investimentos recebidos 

 

Fonte: Adaptado de Gomes e Augusto (2019). 

 

 


