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RESUMO 

 

Esta tese tem como objetivo entender de que maneira são tratados recursos, capacidades e 

estratégias de negócios, voltadas à busca de vantagem competitiva nas empresas que atuam 

com produtos e serviços de baixa diferenciação, em ambientes dinâmicos quando sujeitos a 

alterações repentinas. Como fundamentação teórica utilizou-se a visão baseada em recursos 

(VBR), incluídos os conceitos de vantagem competitiva, criação de valor, estratégias 

genéricas e capacidades dinâmicas. O mercado dinâmico escolhido foi o de emissores de 

cartões pré-pagos de viagem, carregados com moeda estrangeira, que sofreu impactos pelas 

alterações de regras do governo em 2011 e 2013. O trabalho adotou um estudo exploratório 

descritivo e utilizou a metodologia qualitativa. As percepções foram captadas do ponto de 

vista dos gestores.  Foi realizado um estudo de casos múltiplos, em que foram entrevistados 

por meio de roteiro semiestruturado com perguntas abertas, doze executivos de quatro 

empresas (Banco Médio Porte, Corretora de Câmbio, Banco de Câmbio e Banco de Varejo), 

representando 77% do volume dos  negócios do mercado de cartões pré-pagos de viagem. Os 

dados foram tratados e analisados com base nas técnicas da análise de conteúdo. Identificou-

se que os recursos tiveram os seus atributos estratégicos modificados e que a sua relevância 

foi alterada, especificamente nos casos estudados. Foi possível observar uma mudança na 

maneira com que as empresas participantes da pesquisa trataram alguns recursos e 

capacidades existentes, a incorporação de novos e a necessidade de transformação de outros. 

Entretanto, parece que as empresas não olharam de maneira sistemática e intencional para a 

sua base de recursos e capacidades nos momentos de alterações repentinas em seus ambientes. 

Observou-se também que o posicionamento estratégico neste negócio permaneceu inalterado 

independente das mudanças ambientais ocorridas. Em resumo, a gestão estratégica de 

recursos e capacidades se torna mais complexa nos ambientes dinâmicos com alterações 

repentinas. 

 

Palavras-chave: Visão Baseada em Recursos, recursos, capacidades, estratégias, vantagem 

competitiva, ambiente dinâmico, cartão pré-pago.  

 

 

 

  



  

   

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to understand how resources, capabilities and business 

strategies for seeking competitive advantage are treated in companies that work with low 

differentiation products and services in dynamic environment when subjected to ruptures. As 

a theoretical foundation it was used the resource-based view (RBV), including the concepts of 

competitive advantage, value creation, generic strategies and dynamic capabilities. The 

chosen dynamic market was from prepaid cards for travel, loaded with foreign currency, 

which was impacted by government rule changes in 2011 and 2013. It was adopted an 

exploratory descriptive study in a qualitative methodology. The survey was conducted 

considering perceptions from the point of view of managers. A multiple cases study was held 

in which twelve executives were interviewed through a semi-structured script, in four 

companies (Midsize Bank, Brokerage Exchange, Exchange Bank and Retail Banking), 

representing for 77% of Travel Prepaid Card market share, The data was treated and analyzed 

based on content analysis method. It was noted that the resources had their strategic attributes 

modified and their relevance has changed, specifically in the cases studied. It was possible to 

observe a change in the way the companies manage existing resources and capabilities, 

incorporating new and transforming others. However, it seems that companies have not 

looked systematically and intentionally to their resource and capabilities base in times of 

sudden environment changes. It was also observed that the strategic positioning remained 

unchanged regardless of environmental changes. In short, the strategic management of 

resources and capabilities becomes more complex in dynamic environments with sudden 

changes. 

 

Keywords: Resource Based View, resources, capabilities, strategy, competitive advantage, 

dynamic environment, prepaid card  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Visão Baseada em Recursos (VBR), uma das mais profícuas abordagens dentro da 

Administração Estratégica (BARNEY; KETCHEN; WRIGHT, 2011; NOTHNAGEL, 2007) 

desenvolveu inicialmente os seus fundamentos voltados a contribuir para a identificação dos 

recursos e capacidades capazes de gerar a vantagem competitiva (PENROSE, 1959; 

WERNEFELT, 1984; DIERICKX; COOL, 1989; BARNEY, 1991; AMIT; SCHOEMAKER, 

1993; PETERAF, 1993; HELFAT; PETERAF, 2003; COLLIS; MONTGOMERY, 2008; 

BARNEY, 2011). De acordo com os defensores da VBR, as suas origens estão ligadas à 

economia organizacional, daí a argumentação de que a vantagem competitiva é obtida por 

meio da eficiência e eficácia dos seus recursos (PENROSE, 1959; WERNERFELT, 1984; 

DIERICKX; COOL, 1989; BARNEY, 1991). 

Não obstante o seu sucesso como fundamentação de estudos acadêmicos, a VBR 

sofreu críticas quanto à sua capacidade para tratar fenômenos com validade científica 

(PRIEM; BUTLER, 2001; FOSS; KNUDSEN, 2003). Aparentemente superada esta fase, 

algumas críticas persistentes estão relacionadas ao seu foco que afirmam levar pouco em 

conta as situações mais dinâmicas, particularmente as de transformações abruptas de 

mercados decorrentes de ações externas imprevistas e de grande impacto sobre os negócios 

(TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; ZOLLO; WINTER, 2002; HELFAT; PETERAF, 2003; 

SIRMON; HITT; IRELAND, 2007; KRAAIJENBRINK; SPENDER; GROEN, 2010; 

BARNEY; KETCHEN; WRIGHT, 2011).  

Esse contraponto entre posições teóricas revela uma aparente lacuna nessa abordagem 

no que se refere ao que acontece com os recursos e capacidades de uma empresa quando esta 

atua em um negócio que possui produtos com pouca ou nenhuma diferenciação e que está 

sujeito a alterações intempestivas decorrentes de mudanças exógenas.  

A busca na literatura que permitiu confirmar a existência dessa lacuna foi realizada 

nas bases de dados PROQUEST, EBSCO e Portal CAPES em que se encontrou apenas 

artigos que tratam de assuntos pouco ou nada a ver com o foco desse estudo. Além disso, foi 

feito um levantamento no Portal Spell mantido no site da ANPAD, para verificar a existência 

de trabalhos nesse assunto no Brasil, não se identificando nenhum artigo que tratasse do tema. 

Aragão e Oliveira (2007) identificaram 22 subtemas nas publicações brasileiras de produção 

científica fundamentadas na VBR e nas capacidades dinâmicas, dos quais nenhum com foco 
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de estudo em recursos e competências referentes a produtos ou serviços com baixa 

diferenciação em mercados sujeitos a rupturas imprevistas.  

Por meio desse levantamento foi também possível confirmar a amplitude e a 

diversidade de temas estudados com base na VBR, o que reforça a sua escolha para 

fundamentar esta pesquisa. Entre os seus aspectos relevantes estão o entendimento de que a 

vantagem competitiva é gerada pelos recursos e capacidades exclusivos da organização, o que 

facilita a sua observação, gestão e priorização; que os recursos e capacidades exclusivos são 

de difícil imitação e transferência; que são de perenidade variável; que o seu desenvolvimento 

depende do tempo, da história e da cultura organizacional; e que podem ser desenvolvidos, 

transformados e reconfigurados para se tornarem eficientes e eficazes (PENROSE, 1959; 

WERNERFELT, 1984; DIERICKX e COOL, 1989; BARNEY, 1991; AMIT; 

SCHOEMAKER, 1993; PETERAF, 1993; HELFAT; PETERAF, 2003; COLLIS; 

MONTGOMERY, 2008; BARNEY, 2011). Da mesma maneira, uma análise bibliométrica de 

Ribeiro et al. (2012) constata também a evolução desta temática na literatura acadêmica 

brasileira. 

Tendo em vista essas considerações optou-se por escolher um mercado dinâmico que 

ofereça um produto com pouca diferenciação e entender o que acontece com os recursos e 

capacidades nos momentos de ruptura, em suas estratégias de negócio. 

Nesse sentido, o mercado de emissão de cartões pré-pagos vem se destacando no 

mundo e no Brasil nos anos recentes, em sua variante de cartões de viagem carregados com 

moedas estrangeiras. Características do mercado de meios de pagamento em cartões (de 

crédito ou débito) e do mercado de câmbio, para fornecimento de dinheiro estrangeiro para os 

viajantes, estão presentes nas ofertas das empresas de cartões pré-pagos de viagem. Esse 

produto pode ser considerado com pouca ou nenhuma diferenciação, uma vez que apesar 

dessas características alavancarem uma infraestrutura complexa, do mundo de cartões, trata-se 

da venda de um produto comoditizado (dinheiro) (CHENEY, 2005). Adicionalmente, 

Heemann (2002) cita um estudo com consumidores brasileiros que concluiu que a categoria 

cartão de crédito tem uma dificuldade para construir relacionamento e obter a lealdade dos 

clientes, em relação às marcas, devido a pouca diferenciação de produtos e serviços. 

Evans e Schmalensee (2005) destacam alguns critérios para consideração da natureza 

e intensidade da competição no negócio de meios de pagamento. Segundo os autores, a 

quantidade elevada de empresas competindo no mercado, com nenhuma delas sendo grande o 
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suficiente para afetar o preço, adicionado ao fato da existência de baixas barreiras de entrada e 

saída, demonstram a alta competitividade e dinamismo do mercado. Complementa esta 

caracterização o acesso dos clientes na obtenção de informações sobre as opções disponíveis e 

a facilidade de troca de fornecedor. Clulow, Gerstman e Barry (2003) concluíram, ainda, que 

o mercado desse negócio é caracterizado por um ambiente com rápido movimento da 

concorrência, com baixas barreiras de entrada. 

Segundo Cavalcanti (2014a), de 2008 a 2014 o mercado de meios de pagamento com 

utilização de cartões no Brasil cresceu a um ritmo de 20% ao ano com alta de número de 

transações de 137,31%, resultando no faturamento de R$ 853 bilhões em 2013, volume 

referente a quase um quinto de todas as riquezas produzidas no país nesse ano, quando o PIB 

atingiu R$ 4,8 trilhões. Em 2011, foram realizados 8,3 bilhões de pagamentos eletrônicos no 

Brasil. Em um universo de 687 milhões de cartões, isso representava apenas uma transação 

mensal por meio de plástico. No Canadá, por exemplo, a média era de seis transações mensais 

por cartão (ZAPAROLLI, 2012a), o que demonstra que a média brasileira ainda mantinha-se 

baixa. Zaparolli (2012c) destaca que a mudança de hábitos dos consumidores é uma das metas 

das bandeiras Visa, MasterCard e da Associação Brasileira de Empresas de Cartões e 

Serviços - ABECS, cujas campanhas de marketing enfatizam a praticidade do pagamento 

eletrônico. 

Cheney e Rhine (2006) destacam que o mercado de cartões pré-pagos é um dos 

segmentos mais dinâmicos e com maior crescimento dentro os serviços de varejo financeiro. 

Mudanças regulatórias e tributárias recentes trazem um desafio adicional para a operação 

nesse mercado (LUCA, 2013; MARQUES, 2013).  

Resende (2013) afirma que o crescimento do uso de cartões pré-pagos em viagens no 

exterior foi impulsionado, em grande parte, pelo governo brasileiro, que em março de 2011, 

elevou o IOF de 2,38% para 6,38% das compras com cartões de crédito, tornando o pré-pago 

uma alternativa mais atraente.  Lampert (2014) afirma que no final de 2013 ocorreu uma 

queda acentuada na preferência do consumidor pelo uso dos cartões pré-pagos no exterior e 

consequente migração entre os volumes operados com esse produto para o produto substituto 

em papel. Esse fato foi decorrente da mudança tributária na alíquota do Imposto sobre 

Operações Financeiras (IOF), uma vez que o governo subiu em seis pontos percentuais o 

tributo. O autor destaca que os participantes desse segmento tiveram os seus modelos de 

negócio revistos após o anúncio do governo. Cavalcanti (2014b) apresenta que em meados de 

2012 o cartão pré-pago de viagem representava 3% do total de recursos que os brasileiros 
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levavam para dispor em suas viagens. Em dezembro de 2012 esse valor atingiu uma 

participação de 13%, patamar que se manteve durante todo o ano de 2013. Ocorreu uma 

queda abrupta de 13% para 5% quanto o governo anunciou o aumento da alíquota do importo, 

em dezembro de 2013.  

Em estatística disponível no Banco Central do Brasil, percebe-se claramente essa 

movimentação dos volumes de câmbio em cartões pré-pagos para papel moeda, quando se 

compara percentualmente a participação de cada instrumento. Os volumes totais se mostram 

estáveis, o que revela uma migração para o produto substituto (BANCO, 2014a). 

Gráfico 1 – Volumes de transações em espécie e em cartão pré-pago 

Fonte: Preparado pelo autor - Banco Central do Brasil Mercado de Câmbio - Ranking Mensal das Instituições 
Financeiras - Set/2014 (BANCO, 2014a) 

 
Gráfico 2 - Volumes Financeiros (US$ Milhões) em espécie e em cartão pré-pago 

 
Fonte: Preparado pelo autor - Banco Central do Brasil Mercado de Câmbio - Ranking Mensal das Instituições 
Financeiras - Set/2014  (BANCO, 2014a) 

Diante desse cenário, esta pesquisa buscou explorar o que aconteceu com os recursos, 

capacidades e estratégias de negócio das instituições emissoras de cartões pré-pagos de 

viagens carregados com moeda estrangeira, nos momentos de alterações repentinas.  
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1.1 Questão de pesquisa 
 

 A partir das justificativas consideradas acima foi definida como a questão de pesquisa 

para esta tese: "O que acontece com recursos e capacidades e estratégias de negócio 

voltadas à busca de vantagem competitiva nas empresas que atuam com produtos e serviços 

de baixa diferenciação em ambiente dinâmicos quando sujeitos a alterações repentinas?" 

 

1.2 Objetivo geral 
 
Entender de que maneira são tratados recursos e capacidades da empresa e suas 

estratégias para a exploração de oportunidades e redução de ameaças decorrentes de 

alterações repentinas na ordem dos negócios por influência externa, tendo em vista a geração 

de valor econômico para os clientes com a oferta de produtos e serviços de baixa 

diferenciação no mercado, como é o caso do cartão pré-pago, do ponto de vista dos gestores. 

 

1.3 Objetivos específicos 
 

1. Entender as implicações das alterações provocadas pelo governo sobre o cartão 

pré-pago de viagens.  

2. Caracterizar os recursos e as capacidades estratégicos relevantes para a oferta 

desse produto. 

3. Entender como os recursos e as capacidades disponíveis foram aproveitados, 

transformados e reconfigurados em seguida à ruptura da ordem dos negócios.   

4. Caracterizar a vantagem competitiva buscada antes e aquela após a ruptura com 

destaque ao valor econômico gerado para os clientes.  

5. Identificar as estratégias de negócios anteriores e posteriores às mudanças, tendo 

em vista as oportunidades e ameaças enfrentadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este capítulo tem como objetivo a apresentação dos principais conceitos utilizados pelos 

autores da VBR, relacionados com o problema de pesquisa. O referencial teórico está 

estruturado segundo a formulação dos objetivos específicos do estudo. 

 

2.1 Recursos  
 

Em seu trabalho seminal de 1959, Penrose (1959) descreve a firma como um conjunto 

de recursos produtivos que devem proporcionar serviços, ao propor uma explicação sobre os 

seus limites de crescimento. A autora destaca a importância do entendimento da variedade de 

serviços que são proporcionados pelos recursos, diferenciados pelos caminhos em que são 

utilizados e combinados. Sendo assim, identifica os recursos como um conjunto de serviços 

potenciais, sendo os primeiros mais facilmente identificáveis enquanto os serviços implicam 

uma função ou atividade específica. 

Wernerfelt (1984) aprofunda esta discussão e destaca que muitos produtos usam os 

serviços de vários recursos, ao mesmo tempo em que um recurso pode ser usado em vários 

produtos. O autor retorna ao conceito de que as firmas podem ser consideradas um feixe de 

recursos e institui o termo Visão Baseada em Recursos (VBR). Wernerfelt (1984) define 

recursos como qualquer coisa que pode ser considerada um ponto forte ou uma fraqueza de 

certa empresa. 

Barney (1986) se refere ao “mercado de fatores estratégicos”, com a discussão sobre o 

mercado em que se adquirem os recursos estratégicos e conclui que com melhores 

informações, com sorte ou ambos, as empresas obteriam retornos acima da média. Dierickx e 

Cool (1989) complementam propondo uma abordagem do “acúmulo de estoques de ativos” e 

defendem que alguns recursos não podem ser comprados livremente no mercado e devem ser 

desenvolvidos internamente na organização. Esses ativos se tornam chave, uma vez que não 

podem ser comercializados, são não imitáveis e não substituíveis. Os recursos seriam 

protegidos da imitação, inicialmente devido ao que os autores chamam de “deseconomia por 

compressão do tempo”, ou seja, à dificuldade de um concorrente desenvolver um mesmo 

recurso em um período de tempo menor (mesmo colocando uma quantidade maior de 

recursos financeiros). Adicionalmente, os autores defendem que a eficiência de certa massa 
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existente do recurso facilita o seu incremento, da mesma maneira que as interconexões com 

outros recursos existentes na organização. 

Barney (1991) apresenta uma perspectiva mais dinâmica sobre os recursos dominados 

pelas empresas, conduzindo uma discussão sobre mercados com recursos heterogêneos e 

imperfeitamente móveis. Neste sentido, o autor propõe que os recursos devem ser avaliados 

sobre uma ótica de vantagem competitiva, sendo consideradas as forças que as empresas 

possuem e que permitem o desenvolvimento e adoção de suas estratégias para melhoria de 

eficiência e eficácia. O autor define os recursos como “ativos, capacidades, processos 

organizacionais, atributos da organização, informação, conhecimento, etc., controlados pela 

empresa” (BARNEY, 1991, p. 101). 

Amit e Schoemaker (1993) aprofundam a discussão sobre recursos. Para esses autores, 

recursos são estoques de fatores controlados ou de propriedade de certa empresa. Para que se 

tornem produtos ou serviços, outros recursos são utilizados, de características intangíveis, 

como tecnologia, sistemas de gerenciamento e de incentivos, confiança entre os gerentes e 

trabalhadores etc. 

Em outro ponto de vista, Grant (1991) defende que os recursos de uma empresa são a 

fundação para uma estratégia de longo prazo e consequente lucratividade corporativa. Ao 

propor o que chamou de um modelo prático de abordagem de análise estratégica baseada em 

recursos, o autor define-os como os insumos do processo produtivo. 

Alguns exemplos de recursos podem ser destacados. Penrose (1959) considera os 

recursos como físicos, os itens tangíveis, e os humanos, composto das pessoas que atuam na 

organização. Wernerfelt (1984) também os considera como ativos tangíveis (máquinas) e 

intangíveis (marcas, conhecimento tecnológico, pessoas habilitadas, procedimentos eficientes, 

etc.). Esse autor destaca ainda, a capacidade produtiva, a lealdade dos clientes, a curva de 

experiência e a liderança tecnológica como recursos intangíveis diferenciadores que 

proporcionariam altos retornos. Barney (1991) exemplifica recursos físicos como instalações, 

equipamentos, localização e acesso à matéria prima.  Recursos de capital humano seriam 

treinamentos, experiência, julgamento, inteligência, relacionamentos e ideias de seus 

colaboradores.  Recursos de capital organizacional seriam a estrutura formal, o processo de 

planejamento formal e informal e os sistemas de controle e coordenação. Grant (1991) inclui, 

além desses, recursos financeiros, capacidade tecnológica e reputação. Adicionalmente, 

Barney e Clark (2007) incluem a classificação de capital intelectual (patentes, marcas, 
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sistemas empresariais e banco de dados de clientes). 

Kraaijenbrink, Spender e Groen (2010) criticam alguns posicionamentos de autores da 

VBR por terem uma visão reducionista, uma vez que consideram os recursos como o 

componente mais significativo da empresa. Os autores consideram que a visão da empresa 

como um feixe de recursos seria uma leitura descomplicada, que vai ao encontro das teorias 

emergentes e holísticas. Essas teorias definem as empresas como organismos que possuem 

mecanismos complexos de feedbacks controlados, com enfoque em manutenção de seus 

limites. 

Para efeito do presente trabalho, consideram-se recursos como os ativos tangíveis 

(canais físicos de distribuição, sistemas de processamento), intangíveis (marcas, 

conhecimento tecnológico, conhecimento operacional) e humanos (pessoas habilitadas) que a 

organização possui, articulados num feixe e acumulados e estocados ao longo do tempo, que 

proporcionam diferenciação nos seus produtos e serviços, particularmente importante em um 

negócio com produtos de característica de baixa diferenciação. 

 

2.2 Capacidades 
 

Grant (1991) destaca que poucos recursos são produtivos por si só, definindo 

capacidade como um conjunto de recursos organizados para a execução de uma tarefa ou 

atividades. Grant (2005) reforça que, na maioria das vezes os recursos por si mesmos não 

geram valor para a empresa. Para a geração de vantagem competitiva, seria necessário 

trabalhar recursos como conjuntos para criar capacidades organizacionais. Segundo o autor, a 

conexão entre recursos e capacidades é complexa, sendo importante que as empresas 

alavanquem seus recursos em capacidades, por meio da concentração, acumulação, 

complementação, conservação e recuperação de recursos.  Grant (1991) chama a atenção para 

o fato de que um ingrediente chave no relacionamento de recursos e capacidades seria a 

habilidade da organização em atingir cooperação e coordenação entre os times. 

Para Prahalad e Hamel (1990), capacidades são as habilidades de uma empresa 

implantar ou explorar os diferentes recursos, pelos processos organizacionais. Amit e 

Schoemaker (1993) complementam afirmando que capacidades se referem às habilidades de 

organização e utilização dos recursos, com interações entre eles, por meio de processos 

organizacionais tangíveis e intangíveis, para atingir um fim desejado. Essas capacidades são 
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baseadas no desenvolvimento, carregamento e troca de informações entre o capital humano da 

empresa. 

Em um trabalho de avaliação de organizações voltadas para o mercado, Day (1994) 

define capacidades como um conjunto complexo de habilidades e conhecimentos acumulados, 

presentes nos processos organizacionais. As capacidades possibilitam a empresa coordenar 

suas atividades e utilizar seus recursos. O autor classifica as capacidades segundo a orientação 

e o foco no processo que se referem. Sendo assim, podem ser internas (atividades 

operacionais, desenvolvimento tecnológico, gerenciamento de recursos humanos, etc.) ou 

externas (entendimento do mercado, relacionamento com os consumidores, desenvolvimento 

de canais, etc.). Existem ainda, as capacidades de ligação entre os processos internos e 

externos, necessárias para integrar as anteriores, como desenvolvimento de novos produtos e 

estratégias, definição de preços, processos de compras e serviços ao consumidor. Perin, 

Sampaio e Hooley (2007) complementam afirmando que as capacidades resultam da 

habilidade de combinação de recursos, como o lançamento de novos produtos e manutenção 

de relações duradouras com clientes. 

Makadok (2001) defende que capacidade é uma característica específica de uma 

empresa, uma vez que estará embutida na organização e em seus processos, enquanto os 

recursos não estão. Para o autor, a propriedade de uma capacidade não pode ser facilmente 

transferida entre organizações, sem transferir a própria propriedade ou alguma parte 

razoavelmente importante da organização. 

Helfat e Peteraf (2003) conceituam capacidades como a habilidade da organização para 

coordenar tarefas e utilizar os recursos organizacionais. Johnson, Scholes e Whittington 

(2007) descrevem capacidades estratégicas, definindo-as como a adequação e conveniência 

dos recursos e competências de uma organização para que ela sobreviva e prospere. Hitt, 

Ireland e Hoskinsson (2008) complementam afirmando que capacidade (ou capacitação) é a 

condição de um conjunto de recursos para executar uma tarefa ou atividade de forma 

integrada. Barney (2011) exemplifica capacidades, como competências de marketing, o 

trabalho em equipe e cooperação entre gerentes. 

Day (1994) conceitua como capacidades distintivas aquelas que contribuem 

desproporcionalmente para um valor superior na perspectiva do cliente e possibilitam entregar 

valor para o cliente de maneira mais econômica. 

Conforme citado acima, na definição de recursos, Barney (1991, 2011) inclui o conceito 
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de capacidade como um subconjunto de recursos.  Barney (2011) defende que os termos 

recursos e capacidades poderiam ser usados de maneira intercambiável e, geralmente, em 

paralelo. Porém, é importante destacar que a caracterização de capacidades como as 

atividades de organizar e combinar os recursos para um melhor aproveitamento da empresa 

faz com que a conceituação desse autor não ajude no entendimento de capacidade, conforme 

apresentado acima. Sendo assim, para efeito deste trabalho, recursos e capacidades são 

tratados como conceitos diferentes, mas interdependentes. 

Prahalad e Hamel (1990) definem competências centrais (core competences), 

decorrentes da compreensão e identificação das capacidades estratégicas para a empresa. 

Segundo os autores, capacidades são as habilidades de uma empresa implantar ou explorar os 

diferentes recursos, pelos processos organizacionais. As competências consistem na 

aprendizagem coletiva da organização, particularmente na coordenação de diversas 

habilidades de produção e na integração de múltiplas tecnologias. Essas competências podem 

ser consideradas essenciais ou centrais quando possibilitam à empresa potencial acesso a 

diferentes mercados, aumentam a percepção de valor pelo consumidor sobre os produtos 

finais e finalmente quando são difíceis de serem imitadas pelos competidores. 

É importante destacar que, apesar de conceitos semelhantes, os níveis de análise de 

competências de Prahalad e Hamel (1990) e de capacidades dos autores anteriormente 

citados, são distintos. Como destaca Amit e Schoemaker (1993), a VBR complementa o 

modelo de análise da indústria com enfoque nos mercados de produtos. Sendo assim, nesse 

estudo, recursos e capacidades são considerados em um nível de análise do negócio, na 

determinação da lucratividade em um determinado mercado/produto. Competências 

essenciais ou centrais são tratadas no nível de análise corporativo, implicando ainda maiores 

dificuldades para a sua caracterização. 

Nesse estudo, utiliza-se o conceito de capacidades como as habilidades das empresas 

em organizar e utilizar o conjunto de recursos de forma integrada em seus processos internos 

(atividades operacionais, desenvolvimento tecnológico, etc.), externos (relacionamento com 

consumidores, desenvolvimento de canais, etc.) e de ligação (desenvolvimento de novos 

produtos, definição de preços, etc.), ou seja, a habilidade para entregar resultados dos recursos 

de maneira eficaz.  
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2.3 Capacidades dinâmicas 
 

Priem e Butler (2001) chamam a atenção para o fato de que a argumentação estática da 

VBR teria uma limitação potencial para a pesquisa de gerenciamento estratégico, por ser 

descritiva sem considerar diferentes situações ou comparação dos recursos. Os autores 

argumentam que o enfoque acadêmico dado pela VBR está voltado às características que 

gerariam desempenho superior em detrimento do estudo de “como” os recursos seriam 

utilizados. 

Teece, Pisano e Shuen (1997) avaliaram as condições de criação de valor pelas 

empresas que atuam em ambientes de rápidas mudanças. Os autores defendem que as 

empresas que demonstraram uma resposta rápida às mudanças de mercado e uma oferta 

flexível de produtos inovadores, conjugadas com uma capacidade gerencial para efetivamente 

coordenar e redistribuir competências interna e externamente, seriam aquelas que teriam os 

melhores resultados. Teece e Pisano (2003) enfatizam que capacidade significa o 

gerenciamento estratégico para adaptar, integrar e reconfigurar o ambiente interno. O termo 

dinâmica refere-se à propriedade de renovar as habilidades, competências funcionais e 

recursos organizacionais, em mercados em que o time-to-market é crítico, a inovação é 

acelerada e a natureza da competição futura é difícil de ser determinada. Desta maneira, as 

empresas utilizam suas capacidades dinâmicas para adequar-se ao ambiente em mudança.  

Seguindo o mesmo caminho, Vasconcelos e Cyrino (2000) definem as empresas do ponto de 

vista de capacidades dinâmicas, como um conjunto evolutivo de recursos e capacidades. Os 

autores destacam que mudanças nas condições ambientais exigem das empresas uma 

regeneração da sua base de recursos. 

A coordenação ou integração das atividades, com alto nível de coerência e de 

apropriação são a chave para o processo gerencial, defendem Teece, Pisano e Shuen (1997). 

A replicação, transferência ou reorganização dos recursos torna-se crítica para a melhoria de 

processos. Adicionalmente, a aprendizagem organizacional possibilita a execução de tarefas 

com melhores resultados e de forma mais rápida. Finalmente, a habilidade para reconfigurar a 

estrutura de recursos proporciona atingir as transformações internas e externas necessárias. 

Eisenhardt e Martin (2000) definem as capacidades dinâmicas como as rotinas 

organizacionais e estratégicas utilizadas pelos gerentes para alterar a base de recursos para 

geração de estratégias criadoras de valor. Alguns processos específicos são exemplificados, 
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como, por exemplo, o desenvolvimento de produtos e aquisição de conhecimento. Para esses 

autores, a alteração da base de recursos acontece pela criação, evolução e recombinação de 

outros recursos. 

Os padrões das capacidades dinâmicas, segundo Eisenhardt e Martin (2000), variam 

conforme o nível de dinamismo do mercado. Para mercados mais estáveis, ou moderadamente 

dinâmicos, as capacidades dinâmicas seriam as detalhadas rotinas analíticas que se baseiam 

no conhecimento existente. Nos mercados de alta velocidade de mudanças, estas capacidades 

passam por rotinas simples e experimentais, resultantes de novo conhecimento criado 

especificamente para a situação em questão. 

Em outro ponto de vista, Helfat e Peteraf (2003) destacam que as capacidades dinâmicas 

seriam a construção, integração ou reconfiguração das capacidades operacionais e os recursos 

da empresa. Segundo as autoras, as fontes de evolução e transformação das capacidades 

podem ser diversas, desde fatores internos, pelo desenvolvimento dos recursos ou a sua 

recombinação, ou fatores externos decorrentes de demandas ou exigências do mercado. As 

autoras propõem os estágios de fundação, desenvolvimento e maturidade como o ciclo de vida 

das capacidades. 

Wang e Ahmed (2007) reforçam que as capacidades dinâmicas configuram a orientação 

das empresas em permanentemente integrar, reconfigurar, renovar e recriar seus recursos e 

capacidades. Esses autores prosseguem destacando que o mais importante é a atualização e 

reconstrução de suas capacidades principais respondendo a mudanças ambientais para 

sustentar a vantagem competitiva. Eles defendem que as capacidades dinâmicas não são 

simplesmente processos, mas estão embutidas nos processos. 

Teece (2007) contrapõe e sugere que as capacidades dinâmicas podem ser desagregadas 

nos processos de (1) sentir e definir as oportunidades e ameaças do mercado (2) avaliar as 

oportunidades, e (3) manter a competitividade pela melhoria, combinação, proteção, e quando 

necessária, a reconfiguração da base dos ativos tangíveis e intangíveis da empresa. O autor 

prossegue destacando que estas capacidades é que possibilitam que a empresa defina o 

ecossistema que ocupará e que desenhe novos produtos. Teece (2007) descreve a orquestração 

de recursos, como o processo que possibilitaria às empresas a capacidade de inovar com 

sucesso e capturar valor suficiente para atingir um desempenho superior. Helfat et al. (2007) 

reforçam que a orquestração direcionada para encontrar novas combinações e alinhamento 

dos ativos é central para o modelo de capacidades dinâmicas. A orquestração possibilita a 
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coordenação/integração, aprendizagem e reconfiguração de recursos que apoiariam sentir, 

avaliar e gerenciar as ameaças do mercado. Teece (2007) destaca a necessidade de entender a 

analogia com um maestro de orquestra, porém chama a atenção para o fato de que, nas 

empresas, os instrumentos orquestrados estão em constante criação, renovação e em alguns 

casos abandonados pelo surgimento de novos instrumentos. Sendo assim, uma das 

características principais é a flexibilidade na reconfiguração dos recursos. Sirmon et al. (2011) 

aprofundam a análise do processo de orquestração de ativos. De acordo com eles, esse 

processo consistiria em duas dimensões primárias, a identificação/seleção e a 

configuração/distribuição dos recursos, defendendo que a orquestração é critica para o 

desenvolvimento e implantação de estratégias empresariais. 

Barreto (2010) revisa a literatura relativa à capacidade dinâmica, e sugere a seguinte 

definição: 

A capacidade dinâmica é o potencial das empresas para resolver problemas 

sistematicamente, formado por sua propensão em sentir oportunidades e ameaças, 

em tomar decisões tempestivamente e orientadas ao mercado e em mudar sua base 

de recursos (BARRETO, 2010, p. 271). 

Segundo o autor, esta definição é vantajosa, pois decompõe a capacidade dinâmica em 

diversas dimensões e entre outras, inclui a mudança da base de recursos. 

Bowman e Ambrosini (2003) avaliam os processos organizacionais de criação de 

recursos enfocando as atividades que devem criar ativos para a empresa e que podem resultar 

em novos recursos. Os autores destacam as capacidades dinâmicas de reconfiguração das 

atividades de suporte e dos processos principais, a alavancagem dos recursos existentes, os 

processos de aprendizagem encorajado e provocado e finalmente a integração criativa como 

chave para a criação de novos recursos. Na mesma medida, Danneels (2007) avalia os 

mecanismos que as empresas usam para alavancar (alocar ou transformar) os seus recursos 

subutilizados. Segundo o autor, a alavancagem envolve a utilização de uma capacidade 

existente como base para a criação de uma nova. O processo inicia-se pela alocação, que é a 

identificação e utilização de recursos genéricos, de diversos usos, que têm o potencial de 

serem transformados em recursos específicos, gerando mais valor às empresas. 

Transformação é a segunda fase do processo e consiste na conversão dos recursos genéricos 

em específicos. Para tal, seria necessário criar ativos complementares de mercado, 

capacidades como conhecimento das necessidades e preferências dos clientes, processos de 

compras, distribuição e vendas, lealdade de clientes baseada na reputação e marcas da 
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empresa, assim como canais de comunicação para a troca de informações entre a empresa e os 

clientes durante o desenvolvimento e comercialização dos produtos. O autor chama esse 

conjunto de recursos de competência de mercado para servir a um novo público específico. 

Sirmon, Hitt e Ireland (2007) consideram a alavancagem das capacidades como parte do 

processo de gerenciamento de recursos que compreende também a estruturação dos recursos 

da empresa e o agrupamento dos recursos para construção de capacidades para gerar valor aos 

clientes. Esse processo se torna mais importante em condições de alta incerteza ambiental. A 

alavancagem consiste em mobilizar, coordenar e distribuir as capacidades para aproveitar 

oportunidades específicas de mercado. A estruturação de recursos é feita baseada nos 

processos de aquisição externa, acumulação ou desenvolvimento interno, e descarte de 

recursos menos valiosos. O processo de agrupamento de recursos envolve a estabilização, 

enriquecimento e integração pioneira de novos recursos. 

Em uma revisão da literatura de capacidades dinâmicas, Helfat et al. (2007) e Helfat e 

Peteraf (2009) definem essas capacidades como a habilidade mínima de uma organização 

propositalmente criar, estender ou modificar sua base de recursos. A base de recursos, nesse 

caso, inclui os ativos ou recursos humanos, tangíveis e intangíveis, assim como as 

capacidades que a organização possui, controla ou tem acesso de forma preferencial. As 

autoras contrapõem a visão de que as capacidades dinâmicas se limitem a processos ou rotinas 

que são utilizadas de maneira automática. A capacidade dinâmica seria uma ação que tenha 

um grau mínimo de intencionalidade de mudança. Adicionalmente, reforçam a ideia de que o 

uso frequente das capacidades dinâmicas pode ser justificado também em ambientes 

moderadamente dinâmicos.  Capacidade dinâmica tem um potencial de promover adaptações 

constantes fazendo com que mudanças disruptivas sejam menos necessárias. 

Barbosa e Bataglia (2010) concordam destacando que as capacidades dinâmicas seriam 

processos gerenciais para coordenação, aprendizado e transformação de estruturas de recursos 

existentes, que passariam a incorporar a própria posição de recursos essenciais da 

organização. 

Easterby-Smith, Lyles e Peteraf (2009) complementam afirmando que as capacidades 

dinâmicas são respostas para as necessidades de mudanças ou de novas oportunidades. Os 

autores destacam que a mudança de alocação e de utilização dos recursos é componente 

crítico das capacidades dinâmicas. Helfat et al. (2007) defendem que as organizações podem 

modificar sua base de recursos quanto mudam os seus negócios, inclusive como respostas a 
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alterações no ambiente externo. Ambrosini, Bowman e Collier (2009) propõem três níveis de 

capacidades dinâmicas relacionadas com a percepção do dinamismo ambiental em que a 

empresa se insere. De acordo com os autores, dois níveis são determinados para um ambiente 

menos dinâmico, chamados de capacidades dinâmicas incrementais e renovadoras, sempre 

focadas na base atual de recursos. O terceiro nível seria o de capacidades dinâmicas 

regenerativas, baseadas no conjunto atual de capacidades dinâmicas, vigentes em ambientes 

de maior dinamismo. 

Zubac, Hubbard e Johnson (2010) destacam a articulação e inter-relacionamento entre 

recursos, capacidades e capacidades dinâmicas. Segundo os autores, recursos é o nível básico 

de análise. A base de recursos seria desenvolvida pelas capacidades operacionais (capacidade 

de combinar, fabricar e implementar os recursos da empresa utilizando protocolos, atividades, 

rotinas e sistemas) dentro de processos identificados. As capacidades seriam desenvolvidas 

pelas capacidades dinâmicas (capacidade de ter desempenho superior por um longo período 

independente de mudanças ambientais – habilidades e conhecimentos para criar valor). 

Para efeito do presente trabalho entende-se por capacidades dinâmicas as habilidades 

que as empresas possuem para propositalmente aproveitar (estender, replicar, transferir), 

transformar (alterar, adaptar, renovar, evoluir, atualizar), coordenar (reconfigurar, reorganizar, 

recombinar, integrar) e orquestrar (identificar/selecionar e configurar/distribuir) a sua base de 

recursos e capacidades organizacionais. Este conceito operacional torna-se mais relevante na 

presente pesquisa, pois trata-se de um ambiente dinâmico, no qual serão analisados os 

processos de mudanças, sentindo e aproveitando as ameaças e oportunidades do mercado. 

 

2.4 Recursos e capacidades: avaliação das condições estratégicas 
 

Grant (2005) destaca que a VBR mudou o entendimento da formulação estratégica por 

enfatizar que cada empresa é única e sugere que a chave da rentabilidade não está em fazer o 

mesmo que as outras. Para formular uma estratégia que aproveite as características únicas dos 

recursos e capacidades da empresa, a VBR defende a exploração das diferenças entre as 

empresas. 

Barney (1991) propõe um modelo de avaliação da condição estratégica dos recursos da 

empresa, inicialmente chamado de VRIN, constituído de quatro atributos que a distinguiria 

das concorrentes: a) serem valiosos, por explorarem as oportunidades e neutralizar as 
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ameaças; b) serem raros para os competidores atuais e potenciais; c) serem imperfeitamente 

imitáveis, d) não terem um substituto equivalente. Caso os recursos detenham as quatro 

características ao mesmo tempo, a empresa poderá estar em uma posição de vantagem 

competitiva sustentável. Hitt, Ireland e Hoskinsson (2008) destacam que esse modelo 

pressupõe que toda organização seja um conjunto único de recursos e capacidades, e a sua 

singularidade é base para estratégia da empresa e para obter retornos acima da média. De 

acordo com Amit e Schoemaker (1993), as características desejadas dos recursos e 

capacidades de uma empresa para atingir lucratividade, criando e protegendo a vantagem 

competitiva são aquelas que garantem a singularidade, a baixa mobilidade, e a não imitação 

de seus recursos. 

Barney (2011) posteriormente apresenta uma modificação do modelo VRIN para o 

VRIO (Valor, Raridade, Inimitabilidade e Organização). Nesse novo modelo, o autor entende 

que as características de imitação e substituição, avaliadas de forma separada no modelo 

VRIN, poderiam ser avaliadas em conjunto por terem significados próximos. 

Detalhando a explicação acima descrita, aquele autor destaca que caso tenham valor, os 

recursos podem ser vistos como forças da empresa, e na ausência de valor, fraquezas.  

Clulow, Barry e Gerstman (2007) destacam que uma grande quantidade de trabalhos 

conceituais e empíricos da VBR tem concentrado a atenção na perspectiva das empresas em 

seus recursos chaves, assim como no valor desses para a empresa.  Em contrapartida, os 

autores defendem que o atributo de valor dentro do modelo VRIO seria o valor do recurso ou 

capacidade aportado ao produto ou serviço oferecido ao cliente. 

Collins e Montgomery (2008) complementam defendendo que os recursos não podem 

ser avaliados de forma isolada, podendo um recurso ser valioso em uma indústria ou um 

momento particular e não manter o mesmo valor em outras indústrias ou contextos 

cronológicos. Na mesma medida, Helfat et al. (2007) destacam que os recursos são valiosos 

quando se adaptam às necessidades dos clientes em um lugar particular (país, mercado, 

indústria) e em um momento específico, reforçando a importância de avaliação do contexto. 

Barney (2011) afirma que o atributo de raridade é decorrente da avaliação de o quanto 

os recursos estão disponíveis no mercado para os concorrentes. Os recursos e capacidades, em 

sua maioria, são valiosos, mas comuns, destaca esse autor, o que representa uma situação de 

paridade competitiva. Segundo Johnson, Scholes e Whittington (2007), esta característica 

seria uma capacidade única ou rara, na forma de recursos únicos (bens, marca, localização, 
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capital intelectual) ou na forma de competências raras (gerenciamento de marca, construção 

de relação com os clientes, forma de trabalho harmoniosa). A raridade pode depender de 

quem possui a capacidade e quão fácil seria a sua transferência. Ainda, poderia ser o acesso 

preferencial a clientes ou fornecedores (licitações, acordos). Dependendo da situação em que 

estão sendo utilizadas existem outras capacidades que não são transferíveis porque só tem 

valor se usadas em determinadas organizações (máquinas, padrões em empresas globais, etc.). 

Finalmente, custos de perdas iniciais que já foram superados podem tornar-se recursos raros. 

O atributo de inimitabilidade leva em conta o custo para obter ou desenvolver um 

mesmo recurso que o competidor possui (BARNEY, 2011). As formas de imitação são a 

duplicação direta ou sua substituição por outros recursos. A imitação custosa é decorrente de: 

a) Condições históricas únicas (empresa pioneira em reconhecer e explorar certo 

recurso); a dependência do caminho ou trajetória (quando eventos iniciais em sua 

evolução têm efeitos significativos sobre os eventos subsequentes); aquisição de 

recursos e capacidades anteriores com custos menores (por não serem considerados 

valiosos naquele momento) ou que servem de base para outros recursos (BARNEY, 

2011). Grant (2005) defende que empresas que possuem capacidades extraordinárias 

as obtiveram pelas circunstâncias que enfrentaram no momento de sua fundação ou 

bem cedo em seus desenvolvimentos. Collins e Montgomery (2008) complementam 

que esses recursos são únicos e escassos porque tudo que aconteceu durante o passar 

do tempo, foi sendo acumulado. Dessa maneira, competidores teriam um elevado ônus 

para adquirir esses recursos enriquecidos pela história ou trajetória da empresa e 

teriam que construí-los ao longo do tempo. Bingham e Eisenhardt (2008) observam 

que a dificuldade de imitação aparece quando os recursos têm que ser construídos 

lentamente ao longo do tempo, e seguindo uma sequência específica; 

b) Ambiguidade Causal, quando não se entende a relação entre recursos e capacidades e 

a vantagem competitiva (BARNEY, 2011). Lippman e Rumelt (1982, p. 420) definem 

como “a ambiguidade básica relativa à natureza das conexões causais entre as ações e 

seus resultados”. Ocorre quando os recursos são dados como certos ou corriqueiros e 

os gestores não se dão conta deles. Alguns recursos e capacidades organizacionais 

(trabalho em equipe alta gerência, cultura organizacional, etc.) podem ser invisíveis, 

ou ainda podem existir várias hipóteses da razão de serem valiosos (individuais ou de 

forma combinada) destaca Barney (2011). A ambiguidade pode decorrer da 

dificuldade de identificação dos atributos diferenciais de certo recurso, quando seria 
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impossível discernir se o recurso é valioso ou como seria possível reproduzi-lo. Outra 

forma de ambiguidade pode ser decorrente das capacidades organizacionais, resultante 

da complexidade nas interações sociais (COLLINS; MONTGOMERY, 2008). Entre 

as fontes da ambiguidade causal de recursos e capacidades estão as suas características 

de serem tácitos (embutida em certa habilidade), da complexidade (inter-

relacionamentos entre as habilidades) e especificidade (habilidade para uma empresa 

específica) (REED; DeFILLIPPI, 1990). 

Bingham e Eisenhardt (2008) destacam que o atributo de não imitação é o mais 

importante para avaliação de uma vantagem competitiva sustentável, porque limita os efeitos 

da concorrência em um horizonte de tempo. Grant (2005) observa que a maneira mais fácil de 

uma empresa adquirir os recursos e capacidades seria comprá-los. Porém, a possibilidade de 

comprar um recurso ou capacidade dependerá da possibilidade de sua transferência. Alguns 

recursos podem ser comprados e vendidos com pouca dificuldade, mas outros não são 

facilmente transferidos, sejam por serem específicos de uma empresa, seja pela depreciação 

de seu valor quando transferidos. 

Madhok, Li e Priem (2010) reforçam que a inabilidade dos concorrentes para imitar um 

recurso raro e valioso é chave para a vantagem competitiva. Entretanto, esses autores 

identificaram que existem empresas que estariam aptas a imitar ou replicar certo recurso, mas 

que não estariam dispostas a fazê-lo. Nesse caso, essas empresas entenderiam que a sua 

configuração atual de recursos seria mais lucrativa do que partir para a imitação. Tal decisão 

estaria baseada na capacidade de geração de renda pela utilização dos recursos em outros 

contextos. 

Segundo Barney (2011) o atributo organização tem a ver com a exploração dos recursos 

e capacidades estratégicos. A estrutura formal, os sistemas de controles gerenciais formais e 

informais, políticas de remuneração, são aspectos relacionados a esse atributo. Barney e Clark 

(2007) descrevem o atributo de organização, definido como a capacidade da empresa se 

organizar com objetivo de explorar todo o potencial oferecido pelos recursos e capacidades.  

Collins e Montgomery (2008) destacam que os recursos geram valor quando combinados 

entre si e quando inseridos em um conjunto de políticas e atividades da organização. 

Em uma avaliação das condições estratégicas de recursos intangíveis, Kristandl e 

Bontis (2007) aprofundam a análise e relação com o modelo VRIO. Segundo os autores, os 

recursos intangíveis estratégicos são os que possibilitam à organização criar valor sustentável, 
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uma vez que são raros e não estão disponíveis para um grande número de empresas. Além 

disso, são de difícil apropriação, tornando-se não imitáveis pelos competidores ou substituído 

por outros recursos, proporcionando benefícios potenciais futuros. Finalmente, tornam-se 

imóveis, decorrente do controle corporativo, não sendo comercializados ou transferidos no 

mercado. Smith (2008) complementa afirmando que os recursos intangíveis (como reputação 

da empresa e dos produtos, conhecimentos dos funcionários, e das organizações) seriam 

estratégicos por natureza. Particularmente a reputação, conhecimento e cultura organizacional 

seriam recursos raros, não facilmente imitáveis e praticamente sem substitutos. 

Collins e Montgomery (2008) destacam que para ter um diferencial competitivo, as 

empresas devem utilizar efetivamente seus recursos estrategicamente valiosos, que: a) seriam 

difíceis de serem copiados; b) depreciariam vagarosamente; c) a empresa controlaria seu valor 

e não os empregados, fornecedores ou clientes; d) não poderiam ser facilmente substituídos e; 

e) seriam superiores aos recursos similares que os concorrentes. Os autores incluem outros 

atributos para a avaliação estratégica dos recursos, considerando que além dos critérios 

defendidos pela VBR, deve se levar em conta também a durabilidade, capacidade de 

apropriação e superioridade dos recursos. O critério de durabilidade pode ser classificado da 

mesma maneira que a dificuldade de imitação, pois são características que definem se certo 

recurso pode levar à vantagem sustentável por mais tempo. Contudo, os outros dois atributos 

acima descritos complementam o modelo VRIO. Quanto à capacidade de apropriação, trata-se 

de verificar quem efetivamente pode se apropriar dos recursos, no caso a empresa ou outros 

interessados (sócios, empregados, etc.). Os autores defendem que, basear a estratégia da 

empresa em recursos que não estejam sob o domínio da empresa pode dificultar o atingimento 

da vantagem competitiva sustentável. Para se entender a superioridade competitiva, Collins e 

Montgomery (2008) ressaltam que seria necessário ser feita a análise do recurso também em 

relação aos competidores da empresa. Barney e Clark (2007) reforçam que não basta 

identificar uma capacidade do que a empresa faz bem, mas sim comparar a sua utilização com 

os competidores. Para essa identificação, sugerem que as empresas desagreguem os recursos 

ao nível mais detalhado e não enfoque em uma visão mais ampla da capacidade, o que traria 

dificuldade de análise. Collins e Montgomery (2008) destacam que a desagregação dos 

recursos em um nível mais detalhado é importante para identificação daqueles 

verdadeiramente distintivos, assim como para operacionalizar suas implicações. 

Os autores chamam a atenção para o fato de que apesar da desagregação ser importante 

para a identificação de recursos superiores competitivamente, algumas vezes é a combinação 
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desses, eventualmente não superiores individualmente, é que cria uma situação mais 

favorável. Barney e Clark (2007) reforçam que algumas vezes os recursos valiosos são 

aqueles que individualmente não seriam superiores, mas quando combinados fazem um 

pacote melhor, denominado como capacidade de integração sistêmica. Os autores destacam 

também que as empresas devem continuar aprimorando a qualidade de seus recursos, 

aprimorando o que a empresa já é boa em fazer. Essa melhoria pode ocorrer pela adição de 

novos recursos, ou ainda pela utilização dos recursos para mudar para uma indústria mais 

atrativa. 

Brito e Vasconcelos (2004) destacam fatores naturais não reprodutíveis, fatores legais e 

políticos, elementos organizacionais e fatores econômicos ligados às imperfeições do 

mercado como fontes de diferenças sustentáveis de desempenho. 

Para um melhor entendimento das características dos recursos e capacidades adota-se 

neste estudo um modelo que considera os atributos de valor (incluindo superioridade 

competitiva), raridade, não imitação e organização (BARNEY, 1991; COLLINS; 

MONTGOMERY, 2008; BARNEY; CLARK, 2007). 

 

2.5 Vantagem competitiva 
 

Barney (1991) defende que uma empresa tem vantagem competitiva quando adota uma 

estratégia que crie valor e que não tenha sido implementada por outra organização. Essa 

vantagem será sustentável enquanto nenhuma outra firma puder duplicar os benefícios dessa 

estratégia.  Brito e Brito (2012b) definem a vantagem competitiva como a criação de valor 

superior aos concorrentes diretos e que compreende o escopo entre a disposição a pagar e o 

custo de oportunidade da empresa. De acordo com o modelo VRIO (BARNEY; CLARK, 

2007) os recursos valiosos e raros podem constituir fontes de vantagens competitivas. 

Entretanto, para que a vantagem competitiva seja sustentável é necessário que os recursos não 

sejam imitáveis por outras empresas, assim como o fato da empresa estar organizada para 

explorar o potencial oferecido por estes recursos. 

Vasconcelos e Brito (2004) destacam que a vantagem competitiva sempre estaria 

associada a um determinado intervalo de tempo. A vantagem competitiva não é uma posição 

que a empresa possui como uma característica fixa. A empresa poderá estar em uma condição 

de vantagem competitiva por um período de tempo, situação que pode mudar dependendo das 
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mudanças na empresa, nos concorrentes e no próprio mercado. 

Teece, Pisano e Shuen (1997) sugerem que o posicionamento dos ativos que as 

empresas possuem determina a vantagem competitiva da empresa. Para Barney (1991) a 

vantagem competitiva requer que os recursos possuídos pelas empresas sejam distribuídos de 

forma heterogênea e que a sua sustentabilidade decorra de sua mobilidade imperfeita. Barney 

(2011) explica que empresas diferentes podem possuir diferentes conjuntos de recursos e 

capacidades, mesmo que competindo no mesmo setor, pela heterogeneidade de recursos. Para 

determinado setor, uma empresa pode ser mais competente para realizar uma atividade do que 

outra.  A dificuldade de desenvolver ou adquirir recursos faz com que as diferenças sejam 

duradouras, caracterizando a imobilidade. Essas condições, em conjunto, podem trazer uma 

vantagem competitiva duradoura. 

Foss e Knudsen (2003) criticam os autores da VBR defendendo que existem somente 

duas condições necessárias para a vantagem competitiva ser sustentável, a incerteza e a 

imobilidade. Segundo a literatura da organização industrial, estas condições combinadas 

produzem heterogeneidade no equilíbrio dos diferenciais de eficiência da propriedade de 

recursos. 

Newbert (2008) entende que, apesar de um recurso ou capacidade específico ser 

identificado como de alta correlação com a vantagem competitiva em um contexto particular, 

isto não necessariamente seria adequado para todas as empresas atuando neste contexto. O 

autor propõe que a análise passe de quais recursos e capacidades gerariam vantagem 

competitiva, para a análise de suas características e sua relação com as idiossincrasias do 

modelo de negócio da empresa. O autor prossegue defendendo que o recurso ou capacidade 

teria um valor potencial, mas que o valor somente seria efetivo quando combinado com outra 

capacidade ou recurso. Dessa maneira, quanto maior o valor da combinação de um recurso 

com uma capacidade, maior seria a vantagem competitiva. 

Helfat e Peteraf (2007) reforçam que uma das medidas de vantagem competitiva e 

capacidades dinâmicas seria o quanto as últimas proporcionam para a empresa a possibilidade 

de criar, estender ou modificar a sua base de recursos e capacidades. 

Tendo em vista as considerações acima, define-se vantagem competitiva neste estudo 

segundo o modelo da VBR. A vantagem competitiva é decorrente de uma estratégia de 

posicionamento dos recursos valiosos e raros e que gerem valor para o cliente. A vantagem 

competitiva sustentável decorre dos recursos com mobilidade imperfeita e organizados. A 
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vantagem é mantida por um determinado intervalo de tempo e sua durabilidade decorre da 

efetividade com que as capacidades dinâmicas estão presentes para criar, estender ou 

modificar a sua base de recursos. 

 

2.6 Criação de valor na vantagem competitiva 
  

Porter (1990) defende que a cadeia de valor define as atividades executadas para 

projetar, produzir, comercializar, entregar e sustentar o produto da empresa. Esse autor 

destaca que essas atividades separadamente seriam os blocos de construção distintos da 

vantagem competitiva. Valor seria o quanto os compradores estariam dispostos a pagar por 

aquilo que a empresa os oferece. Esse autor defende que a análise da cadeia de valor seria a 

maneira de se examinar a vantagem competitiva. Barney (2011) destaca que a visão de cadeia 

de valor está consolidada, porém enfoca em dimensões e níveis de análise diferentes do que a 

VBR, ajudando a caracterização de recursos e capacidades em um nível micro. 

Clulow, Barry e Gerstman (2007) discutem a visão da VBR sobre o valor dos recursos 

para a empresa, assim como o atributo de valor do recurso para um produto ou serviço 

oferecido aos clientes. Os autores chamam a atenção para a necessidade de avaliar outra 

perspectiva em relação aos recursos, além daquela do valor conferido por estes ao produto, 

que é o valor gerado e percebido pelo cliente. 

Peteraf e Barney (2003) consideram que uma empresa tem uma vantagem competitiva 

se for capaz de criar mais valor econômico do que seus competidores marginais (os que estão 

no ponto de equilíbrio) em certo mercado para um produto. Eles destacam que o valor 

econômico é a diferença entre os valores percebidos (ou a disposição a pagar) pelos 

compradores e o custo envolvido em sua produção. Sendo assim, a vantagem competitiva é a 

habilidade de criar maior valor econômico relativo. Brito e Brito (2012a) complementam que 

as empresas podem criar mais valor e expandir as fronteiras da disposição dos clientes a pagar 

com base nas suas interações com eles e na exploração da assimetria entre seus produtos e a 

média do mercado.   

Bowman e Ambrosini (2000) aprofundam a discussão dos conceitos de valor, 

envolvidos na vantagem competitiva. Eles fazem uma distinção entre o valor criado pelos 

membros das organizações e o valor capturado, que depende de uma visão subjetiva de 

percepção de valor de uso pelos compradores. Os consumidores fazem um julgamento 
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antecipado ao consumo dos produtos e sua percepção de valor é decorrente de suas crenças 

sobre o produto, necessidades, experiências, desejos e expectativa.  O valor de uso percebido 

pode ser traduzido em termos monetários, ou seja, o quanto estão dispostos a pagar por um 

bem ou serviço. O valor capturado é o valor monetário efetivamente pago pelo produto ou 

serviço. 

Makadok e Coff (2002) destacam que seria infrutífera a discussão acadêmica dos 

conceitos de valor criado, valor capturado e o valor do recurso na VBR, uma vez que a visão 

do valor utilitário para o cliente não seria suficiente para explicar totalmente o valor do 

recurso. 

Priem (2007) reforça essa discussão entendendo que a perspectiva do cliente no 

processo de gerenciamento estratégico é importante porque ter os consumidores 

experimentando benefícios seria essencial para o sucesso das empresas. Dessa maneira, a 

criação de valor, pela oferta de benefícios que induzem clientes dispostos a pagar, é uma 

condição prévia para obter-se valor capturado. 

Sirmon, Hitt e Ireland (2007) destacam que na perspectiva da empresa, a criação de 

valor inicia-se pela entrega de valor para os clientes, e ocorre quando a empresa excede a 

capacidade dos concorrentes em atender as suas necessidades.  

Para Knott (2009) um atributo ou assimetria de uma empresa somente vai se tornar um 

recurso ou competência, quando direcionado para uma eficiência superior, valor percebido 

pelo cliente, inovação ou resposta dos clientes. 

Collins e Montgomery (2008) explicam que existem forças de mercado fundamentais 

que determinam o valor de um recurso ou capacidade. A interseção entre demanda (atingir as 

necessidades dos clientes com superioridade competitiva), escassez (não ser imitável, não 

substituível e durável) e capacidade de apropriação (quem acumula os lucros) seria a zona de 

criação de valor. 

Zubac, Hubbard e Johnson (2010) propõe um modelo de criação de valor, conectando a 

VBR ao marketing. Segundo esses autores, o estudo do valor dado pelo cliente não é 

considerado na literatura de estratégia, mas sim em marketing. Nesse sentido, Kotler (2003) 

entende como valor percebido "as diferenças entre a avaliação do potencial cliente de todos os 

benefícios e todos os custos de uma oferta e todas as alternativas percebidas". O valor total do 

cliente seria entendido como "o valor monetário percebido do pacote de benefícios 

econômicos, funcionais e psicológicos que os clientes esperam de uma determinada oferta de 



37 

 

mercado" (KOTLER, 2003, p. 60). 

Zubac, Hubbard e Johnson (2010) defendem que o valor para o cliente é afetado pelo 

tempo e por contingências ambientais. O valor pode ser criado com informações de diversas 

partes, principalmente aquelas vindas dos gestores na empresa. Do ponto de vista da empresa, 

os gestores precisariam entender o valor para o cliente a partir da perspectiva deste, mas 

também em termos de como a empresa pode se beneficiar dos seus recursos para criar valor.  

Para isso, os autores propõem dimensões de valor que devem ser estudadas a partir dos 

objetivos e propósitos dos clientes, das consequências do uso dos produtos e das 

características desejadas dos produtos. Dessa maneira, a empresa poderá criar capacidades 

dinâmicas nesses aspectos, o que resultaria na obtenção da vantagem competitiva sustentável. 

Como conceito operacional, entende-se que a geração de valor depende da percepção do 

cliente e da entrega com superioridade competitiva de produtos (demanda) gerados com a 

utilização de recursos não imitáveis e organizados (escassez) e que tragam retornos para a 

organização (apropriação), tendo em vista as dimensões de valor decorrentes dos objetivos e 

propósitos dos clientes, das consequências do uso dos produtos e das suas características 

desejadas conforme proposto por Zubac, Hubbard e Johnson (2010). 

 

2.7 Oportunidades e ameaças 
 

Para o gerenciamento estratégico, Barney (2011) defende que é indispensável à 

realização de uma análise externa do ambiente competitivo para identificação de suas 

oportunidades e ameaças. O autor sugere que a análise comece do ambiente geral, avaliando-

se as mudanças tecnológicas, tendências demográficas e culturais, clima econômico, 

condições legais e políticas e acontecimentos internacionais específicos.  

Barney (1991) destaca que no modelo original de desempenho da empresa, com base na 

análise de “forças-fraquezas-oportunidades-ameaças” (SWOT), mesmo que uma empresa 

possua recursos que poderiam ser fontes de vantagem competitiva (dentro do VRIO), estes 

somente se tornarão recursos valiosos quando puderem aproveitar as oportunidades ou 

neutralizar as ameaças do ambiente em que a empresa se insere. Knott (2009) complementa 

que caso os recursos valiosos não forem utilizados pela empresa, representaria uma 

oportunidade perdida. Newbert (2008) afirma, ainda, que apesar de algumas empresas 

conseguirem acessar recursos e capacidades potencialmente valiosos, possivelmente só 
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colherão benefícios de desempenho se utilizá-los em combinações que resultem em redução 

de custos ou exploração de oportunidades de mercado e/ou neutralização das ameaças do 

ambiente. 

Barney (2011) define as ameaças ambientais como qualquer indivíduo, grupo ou 

organização externa a empresa que procuram reduzir o seu nível de desempenho. O autor 

descreve cinco grupos de ameaças que tendem a aumentar a competitividade de um setor e 

forçar o desempenho de uma empesa: a) ameaça de entrada (dependem das barreiras de 

entrada existentes); b) ameaça de rivalidade (mercado com muitas empresas concorrentes, de 

mesmo tamanho e com mesma influência e  com crescimento lento;  inexistência de 

diferenciação de produtos); c) ameaça de substitutos (produtos e serviços que atendem às 

mesmas necessidades do cliente); d) ameaça de fornecedores (poder de mercado dos 

fornecedores), e; e) ameaça de compradores (força dos compradores). 

Barney (2011) argumenta que apesar do modelo de forças competitivas destacarem as 

ameaças que as organizações enfrentariam, poderia também descrever as oportunidades de 

identificar as ameaças e escolher estratégias para neutralizá-las. Barney e Clark (2007) 

comentam sobre um recurso único das empresas, a posse de informações sobre oportunidades, 

que possibilita a implantação de uma estratégia antes das demais empresas. Barney (2011) 

destaca que outra forma de identificar as oportunidades é pela avaliação da estrutura do setor 

e as oportunidades normalmente vinculadas a ela. Esse autor descreve estruturas genéricas de 

setor para analisar oportunidades: a) setores fragmentados; b) emergentes; c) maduros, e; d) 

em declínio. Os setores fragmentados são aqueles em que existe um grande número de 

empresas sem um grupo dominante, sendo que as oportunidades encontram-se no processo de 

consolidação. Os setores emergentes são estruturas novas, decorrentes de inovações 

tecnológicas, mudanças na demanda ou novas necessidades dos consumidores. Nesse caso, as 

oportunidades concentram-se na vantagem de liderança tecnológica do pioneiro, criação de 

custos de mudança para o cliente e posse de ativos estrategicamente valiosos. Os setores 

maduros têm por características o crescimento lento, possuem clientes com a experiência em 

compras recorrentes, a introdução de novos produtos ou serviços, resultando em redução geral 

na lucratividade. As oportunidades podem ser encontradas no refinamento de produtos ou 

serviços e inovações em processos. Os setores em declínio são aqueles identificados por 

queda nas vendas por um longo período de tempo, permitindo oportunidades de liderança de 

mercado, nicho, colheita e alienação (BARNEY, 2011). 

Neste estudo, considera-se como ameaças as pressões competitivas que possam reduzir 
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a obtenção ou a manutenção da vantagem competitiva, particularmente em relação à 

rivalidade e substitutos, dado o tipo de negócio objeto da pesquisa, e como oportunidades para 

o negócio, uma necessidade não atendida pelos concorrentes sob o ponto de vista de análise 

das estruturas genéricas de setor segundo Barney (2011).  

 

2.8 Estratégias 
 

Em um dos primeiros trabalhos que conceituaram estratégia, Ansoff (1977) a define 

como um padrão de decisões para determinar a missão e os objetivos da empresa, produzir 

suas políticas e para atingir estas metas, além da definição das trajetórias de crescimento das 

empresas. 

Com o advento da VBR, Barney (1991) defende que uma empresa obtém vantagem 

competitiva sustentável pela execução de estratégias que exploram suas forças internas para 

aproveitamento de oportunidades do ambiente e também neutralizam as ameaças externas e 

evitar franquezas internas. Barney (2011) define estratégia como a teoria da maneira pela qual 

a empresa pode atingir altos níveis de desempenho nos mercados em operação, decorrente de 

sua alocação de recursos. Para Barney (1991), a partir de sua estratégia a empresa pode 

decidir como combinar e adaptar seus recursos e capacidades para se destacar no mercado 

atual. Grant (2005) conclui que estratégia é um plano compreensivo de como organizar os 

recursos para garantir a sobrevivência e a prosperidade de uma empresa.   

Collins e Montgomery (1997) definem estratégia corporativa como a maneira pela qual 

a empresa cria valor pela configuração e coordenação de suas tarefas de multimercado. Esses 

autores chamam a atenção para a diferenciação que deve ser feita entre estratégia no nível do 

negócio e estratégia no nível da empresa. A primeira preocupa-se em como atingir uma 

vantagem competitiva sustentável em um mercado específico e identificável. A segunda atua 

na configuração da organização de maneira geral, com ações executadas pelas empresas para 

ganhar a vantagem competitiva em diversos mercados ou setores simultaneamente 

(COLLINS; MONTGOMERY, 1997; BARNEY, 2011). 

 

2.8.1 Estratégias genéricas do negócio 
 

Grant (1995) destaca que a estratégia do negócio pode ser considerada como uma 
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estratégia competitiva devido ao seu enfoque em atingir uma vantagem competitiva em um 

mercado específico. Barney (2011) identifica duas estratégias de negócio para ganhar 

vantagem competitiva em um único mercado ou setor: a “liderança em custos” (pela redução 

de seus custos abaixo de todos os seus competidores) ou a “diferenciação” (aumentar o valor 

percebido de seus produtos ou serviços, podendo cobrar preços mais altos). Grant (2005) 

reforça que as empresas podem atingir um nível de lucros maior que o de seus rivais se 

oferecerem um produto ou serviço idêntico por um custo menor, ou o oferecerem com um 

diferencial que os clientes estejam dispostos a pagar por um preço adicional que exceda o 

custo da diferenciação. 

Johnson, Scholes e Whittington (2007) destacam uma visão mais detalhada das 

estratégias de negócio, considerando que as organizações atingem a vantagem competitiva ao 

entregar ao cliente aquilo que eles querem ou precisam, de forma melhor ou mais efetiva que 

os concorrentes. Para esses autores o importante é a avaliação do nível de benefícios 

percebidos pelo cliente sobre os produtos ou serviços, em relação ao nível de preço. Dessa 

maneira, os autores defendem que existem estratégias baseadas em preço, diferenciação, 

modelo híbrido, diferenciação focada, assim como estratégias arriscadas e de falhas. 

Barney (2011) detalha as fontes da liderança por custo decorrentes do tamanho da 

empresa, economias e deseconomias de escala, acesso diferencial a fatores de produção e 

vantagens tecnológicas independentemente da escala. O autor prossegue chamando a atenção 

de que essas fontes de liderança geram vantagem competitiva sustentável somente se elas 

forem raras e difíceis de imitar. Usualmente, um acesso diferencial a fatores de produção de 

baixo custo e tecnologia de informações são as bases mais difíceis de serem duplicadas. 

Johnson, Scholes e Whittington (2007) ao destacar as estratégias baseadas em preço, 

definem a estratégia “sem supérfluos”, como a combinação de preço baixo e poucos 

benefícios percebidos, tendendo a ser específica para um mercado ou segmento sensível a 

preços. Na estratégia de “preço baixo”, a empresa busca manter um preço mais baixo que os 

concorrentes, oferecendo um produto ou serviço semelhante. Essa estratégia dependerá da 

capacidade da empresa em ser líder em custo.  

Por outro lado, a estratégia competitiva de diferenciação de produtos é aquela em que a 

empresa busca a vantagem competitiva pelo aumento da disposição dos clientes em pagar um 

custo mais alto pelos produtos e serviços que são vendidos (BARNEY, 2011). Nesse caso, a 

empresa oferece algo único e valioso para os compradores em vez de oferecer somente um 
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preço baixo. A vantagem ocorre quando a empresa é capaz de receber um preço mais alto do 

que o custo de oferecer a diferenciação (GRANT, 2005).  

Johnson, Scholes e Whittington (2007) descrevem a estratégia de diferenciação pela 

oferta de serviços ou produtos com benefícios diferentes dos concorrentes e que sejam 

valorizados pelos compradores. Nesse caso, as empresas podem atuar com um preço prêmio, 

quando os benefícios são suficientes para mantê-lo, ou ainda sem o preço prêmio, para 

garantir o aumento da participação no mercado. 

Esses autores destacam posições intermediárias, como um modelo híbrido, que baseado 

em custo baixo, oferece um preço mais baixo que os concorrentes com mais benefícios. Ainda 

existiria o modelo de diferenciação focada, para ser oferecida para um nicho de clientes que 

deseje muitos benefícios e por isso pagariam um prêmio substancial no preço. 

Neste estudo, entende-se a estratégia do negócio como o posicionamento da oferta da 

empresa, considerando as variáveis de preços e benefícios percebidos pelo cliente.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Este capítulo tem como objetivo a apresentação dos procedimentos metodológicos 

fundamentados na literatura em conexão com o problema de pesquisa. 

 

3.1 Tipo e método da pesquisa  
 

Este trabalho adotou um estudo exploratório, conforme definição de Collins e Hussey 

(2005) uma vez que foi realizado sobre um problema ou questão não encontrado em muitos 

estudos anteriores, Esses autores argumentam que o objetivo de estudos exploratórios é a 

identificação de padrões ou ideias e não de testar ou confirmar hipóteses. Lee (1999) destaca 

que estudos exploratórios são utilizados para investigar fenômenos mal compreendidos.  A 

pesquisa se caracterizou como descritiva, pois pretendeu descrever o comportamento de 

fenômenos e obter informações sobre as características do problema de pesquisa.   

(COLLINS; HUSSEY, 2005). 

Como método foi adotada a pesquisa qualitativa que, segundo Flick (2009), está 

interessada nas perspectivas dos participantes, em suas práticas de dia-a-dia e em seu 

conhecimento cotidiano relativo à questão em estudo. O autor argumenta que estudos de 

organizações ou pesquisa em gestão devem ser adequados às características de campos e 

questões a serem estudadas. Lee (1999) defende que a pesquisa qualitativa configura-se como 

a melhor escolha para situações em que é necessária a identificação de ações gerenciais e 

quando o pesquisador não tem o conhecimento total dos detalhes do fenômeno em estudo. O 

autor indica o uso desta metodologia para quando o fato de ida ao campo se tornar importante, 

para melhor entendimento dos contextos, como foi o caso deste estudo. Na mesma medida, 

Miller, Dingwall e Murphy (2004) destacam que a pesquisa social qualitativa é uma fonte 

muito útil de informações sobre processos e resultados, porém pouco utilizada. Segundo os 

autores, o pesquisador qualitativo tem uma perspectiva de dentro da organização, buscando 

entender como os resultados são atingidos pelas empresas. Creswell (1998) concorda 

destacando que esse tipo de pesquisa deve ser usado quando se quer entender como funciona 

o ambiente natural.  

Flick (2004) destaca as ideias centrais que devem conduzir a pesquisa qualitativa. Ele 

defende que, apesar da pesquisa não tratar de questões e hipóteses derivadas de modelos 

teóricos e testadas sobre a evidência empírica, os conceitos utilizados são influenciados por 
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um conhecimento teórico anterior. Sendo assim, é importante se escolher corretamente as 

teorias e os métodos adequados, pois os fenômenos sociais geralmente devem ser explicados 

de maneira integrada, em sua complexidade e totalidade do seu contexto diário.  

Merriam (2002) sumariza a vantagem da escolha do método qualitativo pelo objetivo da 

busca do significado e entendimento de um fenômeno, no qual o pesquisador é o instrumento 

principal de coleta e análise de dados e sendo o produto final, uma descrição rica do 

fenômeno estudado.  

Com base na fundamentação acima apresentada, adotou-se a metodologia qualitativa 

para explorar e descrever o que acontece com  recursos e capacidades e estratégias de negócio 

voltadas à busca de vantagem competitiva nas empresas que atuam com produtos e serviços 

de baixa diferenciação em ambiente dinâmicos quando sujeitos a alterações repentinas. 

 

3.2 Estratégia da pesquisa e unidade de análise 
 

Lee (1999) sugere que sendo um estudo exploratório por natureza e que investigue 

fenômenos organizacionais poucos conhecidos que seja considerada a utilização de estudos de 

casos. O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que busca entender as dinâmicas 

presentes em uma configuração específica (EISENHARDT; GRAEBNER, 2007). Creswell 

(1998) destaca que o estudo de caso é utilizado quando se busca estudar um sistema limitado, 

com um processo, uma atividade ou um programa, no presente estudo, recursos, capacidades, 

estratégias. O estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real e os limites entre o fenômeno 

e o contexto não são claramente evidentes, complementa Yin (2010). O autor defende ainda 

que a evidência de casos múltiplos é, muitas vezes, considerada mais vigorosa e o estudo, 

visto como mais robusto. A adoção de estudo de casos com múltiplos casos facilita a 

execução de estudos comparativos proporcionando a lógica de replicação para predição de 

resultados, ou ainda, para produzir resultados contrastantes (YIN, 2010). 

A pesquisa utilizou um estudo de casos múltiplos, com o objetivo de abranger o 

máximo de situações possíveis de comparação entre as diferentes instituições. 

Graneheim e Lundman (2004) chamam a atenção para o fato de que na literatura a 

unidade de análise se refere a uma grande variedade de objetos de estudos, como por 

exemplo, uma pessoa, um programa, uma organização, uma comunidade, um estado ou país. 
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Esses autores sugerem que a unidade de análise mais adequada seria o resultado das 

entrevistas individuais ou de protocolos de observação que se relacionam com o mesmo 

significado central. Por outro lado, Yin (2010) destaca a necessidade de definição da unidade 

de análise evitando a confusão com a unidade de coleta de dados.  

Tendo em vista o problema de pesquisa colocado e essas considerações metodológicas 

as unidades de análise neste trabalho foram os recursos, capacidades e estratégias da empresa. 

  

3.3 Design da pesquisa - protocolo do estudo de casos 
 

Flick (2009) chama a atenção para a necessidade de se planejar o desenho da pesquisa 

qualitativa. O desenho dá uma orientação para planejar e realizar a pesquisa sem se ater a 

forma rígida (como é normalmente na quantitativa). Na mesma medida, Gibbert e Ruibrok 

(2010) destacam a necessidade da produção de um protocolo de estudo de casos com o 

objetivo de relatar como a pesquisa foi conduzida.  

Merriam (2002) descreve as fases da pesquisa, que se inicia com a escolha do problema 

de pesquisa adequado à metodologia qualitativa, depois se determina a amostra selecionada 

de maneira intencional, assim como a definição do instrumento de pesquisa, posteriormente, a 

forma como os dados serão analisados e, por último, o modelo de apresentação dos resultados 

da pesquisa. A estrutura básica da presente pesquisa corresponde ao protocolo para o estudo 

de casos. 

 

3.4 Ambiente da pesquisa 
 

 

3.4.1 O produto cartão pré-pago 
 

Para o desenvolvimento deste trabalho, com o objetivo de responder a questão de 

pesquisa, foi escolhido o produto cartões pré-pagos de viagem carregados com moeda 

estrangeira que mais recentemente passou a ser oferecido como uma opção adicional ao lado 

dos tradicionais cartões de crédito e de débito. Esses produtos fazem parte do negócio de 

serviços de meios de pagamentos eletrônicos. 
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McGrath (2007) descreve que cartões pré-pagos são uma das mais recentes inovações 

entre os meios de pagamento. No pré-pagamento, os usuários determinam previamente fundos 

para uma compra futura de produtos ou serviços. Os pré-pagos diferem dos cartões de débito, 

em que os portadores pagam no momento em que a compra está sendo feita, e dos cartões de 

crédito, em que o pagamento é feito após a compra ter sido realizada, por acarretarem 

menores riscos de não pagamento (McGRATH, 2007). Wilshusen et al. (2012) destacam que, 

apesar de ser um negócio distinto, essa modalidade de cartões utiliza infraestrutura existente 

para os demais cartões. 

Inicialmente desenvolvidos para o viajante internacional carregar (com valor 

monetário) o cartão em seu país e o utilizar para efetuar pagamento em seus destinos, o cartão 

pré-pago passou a fazer parte das estratégias de expansão das empresas do setor 

(ZAPAROLLI, 2012b). 

Conforme a CFSI (2012) existem poucos estudos na literatura sobre a indústria de 

cartões pré-pagos, mesmo porque se trata de um produto recente. Existem alguns estudos que 

objetivaram entender como os portadores utilizam esses produtos (RHINE et al., 2007; COLE 

et al., 2008). Adicionalmente, Romich et al. (2009) discutem resultados de entrevistas com 

portadores que buscavam entender o que eles valorizavam no produto. O autor conclui que 

conveniência, aceitação ampla, acesso imediato aos créditos e às informações da conta, 

simplicidade e transparência das tarifas, custo benefício adequado às alternativas disponíveis 

e a consequente disciplina de uso do dinheiro (uma vez que não se pode exceder o limite) 

seriam os atributos mais valorizados pelos clientes. 

Wiltgen (2012) apresenta algumas vantagens do cartão pré-pago de viagens, ao serem 

os substitutos mais práticos e mais seguros aos cheques de viagem. Uma vez que o viajante 

compra a moeda estrangeira na cotação do dia, ele se protege das oscilações futuras da 

moeda. O cartão também pode ser substituído em caso de roubo e perda.  

 

3.4.2 O mercado e a suas características naturais 
 

Segundo o relatório sobre a indústria de cartões de pagamento, publicado em 2010 pelo 

Banco Central do Brasil (BANCO, 2010), o segmento do setor de serviços de meios de 

pagamentos tradicionais é caracterizado pela presença de diversos participantes. Os emissores 

são as instituições responsáveis pelo relacionamento com os portadores de cartões, em suas 
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diversas variantes. Os credenciadores são responsáveis pela administração do contrato com o 

estabelecimento comercial, mantendo uma rede de captura para uso dos portadores. 

Finalmente, partes importantes do segmento são as bandeiras de cartões, que possuem a 

marca e definem as regras e o funcionamento do negócio (BANCO, 2010). A operação de 

meios de pagamento pré-pagos é similar aos outros meios eletrônicos de pagamentos, com 

pequenas alterações. Neste caso, os emissores capturam volumes pagos antecipadamente, 

possibilitam o uso, com o respectivo registro das transações. Uma vez que os usuários 

normalmente não têm contas bancárias, alternativas para distribuição e carregamento de 

fundos foram desenvolvidas (ZYWICKI, 2012). 

O referido relatório do Banco Central define que os cartões de crédito, débito ou pré-

pagos são produtos disponibilizados por instituições financeiras, ou administradoras, para 

serem utilizados por seus clientes (chamados de portadores) para aquisição de bens e serviços, 

como forma de pagamento em estabelecimentos comerciais afiliados por empresas 

credenciadoras em processos definidos e regulados por uma bandeira (BANCO, 2010). 

Sendo assim, os participantes diretos do mercado de cartões são as bandeiras 

proprietárias dos esquemas, os portadores (compradores), os estabelecimentos (vendedores), 

os emissores e os credenciadores (BANCO, 2010). No caso dos cartões pré-pagos, existem 

ainda os participantes gerenciadores de programa e as redes de recarga, complementa Zywicki 

(2012). 

Os emissores são as instituições financeiras e empresas administradoras que vendem e 

emitem o cartão para seus clientes portadores (pessoas físicas), estampando seu nome no 

cartão, além da “marca” da bandeira de uso. No caso de cartões de crédito, o emissor também 

é responsável pelo relacionamento financeiro com seus clientes, garantindo para o sistema 

como um todo, o volume financeiro utilizado pelos portadores, sendo responsável pelo fundo 

de financiamento (operação de crédito) dos limites de crédito estabelecido, bem como pelo 

risco de inadimplência a ele associado (BANCO, 2010). Para as operações de débito, os 

emissores mantêm o registro de saldos em conta corrente, da mesma maneira que gerenciam o 

volume carregado nos cartões pré-pagos, ambas as operações sem risco financeiro para o 

emissor.  Adicionalmente, os emissores têm como atividades a definição de políticas de risco, 

vendas e de programas de recompensas, a operação do atendimento aos clientes, faturamento 

e cobrança, além da execução de campanhas de marketing para fomentar o uso de seus 

produtos. 
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Evans e Schmalensee (2005) definem três principais tipos de emissores: a) bancos que 

tem diversos produtos com o cliente, inclusive cartões; b) bancos que operam primariamente 

com emissão de cartões e c) instituições não financeiras, que operam com suas marcas para a 

emissão de cartões. O Banco Central destaca que os principais bancos brasileiros são 

emissores de cartões (BANCO, 2010). Lojas e varejistas podem emitir cartões com marcas 

próprias, chamados de cartões Private Label. 

Especificamente para o mercado de pré-pagos, complementa Zywicki (2012), existem 

empresas que entregam os cartões no varejo, gerenciam as ações de marketing e o dia-a-dia 

operacional, chamados de “Gerenciadores dos programas”. Adicionalmente, as redes de 

recarga são operações localizadas nas lojas varejistas, nas quais os portadores podem adquirir 

um cartão e adicionar um valor inicial (ou posteriormente adicionar valores em recargas). 

Tendo em vista o maior número de participantes envolvidos na distribuição e operação de 

cartões pré-pagos, a sua logística é mais complicada que dos cartões de débito e crédito. 

Em relação à operação de câmbio do produto pré-pago de viagens, a instituição 

financeira tem que ter uma autorização do Banco Central do Brasil para realização da 

operação de troca de moeda nacional pela moeda estrangeira. Os agentes autorizados são 

bancos e corretora de câmbios. Adicionalmente, as instituições podem contratar um 

correspondente cambial para realização das operações de câmbio em nome da instituição, 

porém sob total responsabilidade dessa última (BANCO, 2014c). 

A competição no setor de meios de pagamentos, sob o ponto de vista dos emissores, 

segue duas dimensões, conforme Evans e Schmalensee (2005). Os emissores buscam 

conseguir que os consumidores utilizem seus cartões, substituindo os cartões de outros 

emissores ou adicionando o seu uso aos cartões que o portador já possui. A partir desta 

utilização, os emissores atuam para conseguir que os portadores façam mais transações 

(compras e saques) utilizando seus cartões, e que mudem seus pagamentos em dinheiro, 

cheques e outros meios para o uso do cartão. Os autores concluem que os emissores que tem 

as melhores estratégias de prospecção de novos clientes serão os participantes de maior 

sucesso. 

Em relação aos produtos de cartões pré-pagos, Zywicki (2013) argumenta que se trata 

de um mercado altamente competitivo e com poucas barreiras de entrada. Os emissores, para 

atingir seus portadores, tem que simplificar a sua estrutura de preços, reduzindo as tarifas 

cobradas. Adicionalmente, os emissores têm tido uma necessidade de aprimorar as 
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características dos produtos, como a oferta de alertas de uso para melhor controle dos 

portadores, extratos de conta eletrônicos e mobile banking. O autor destaca a facilidade que o 

portador tem para trocar de fornecedor de cartão pré-pago, normalmente mais fácil e barato 

que a troca de um produto de débito (que implicaria na mudança da conta corrente) ou de 

crédito (que demandaria análise de crédito por parte do emissor). Sendo assim, os desafios 

dos emissores na busca de novos clientes têm aumentado substancialmente, à medida que o 

setor evolui. 

 

3.4.3 As empresas da pesquisa 
 

 Para atender ao objetivo da pesquisa e elaboração dos estudos de casos, foram 

selecionadas empresas que operam com a emissão de cartões pré-pagos de viagem carregados 

com moeda estrangeira no mercado brasileiro listadas no relatório "Instituições habilitadas a 

operar no mercado de câmbio" divulgado pelo Banco Central do Brasil (BANCO, 2014d). 

 O Banco Central classifica estas instituições em corretoras/distribuidoras de títulos e 

de câmbio, em bancos e em bancos de desenvolvimento, sendo que somente os dois primeiros 

tipos são autorizados para realização das atividades de operações de câmbio com usuários 

finais, o que inclui a oferta, venda e operação de cartões pré-pagos carregados com moeda 

estrangeira. 

 O Banco Central disponibiliza por meio de seu site uma ferramenta online para 

pesquisar a melhor taxa de câmbio para comprar e vender moeda estrangeira. Esse serviço 

chamado Ranking do VET possibilita realizar comparações e classificações das instituições 

que comercializam moedas, nas modalidades de papel moeda e de cartões pré-pagos de 

viagem (YAZBEK, 2013). 

 Nem todas as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio ofertam o 

produto baseado em cartão pré-pago. Em um levantamento feito durante a pesquisa, em 2014, 

66 instituições vendiam o produto (BANCO, 2014b). 

 Para responder a questão de pesquisa, buscou-se casos para o estudo que 

representassem diferenças nas características da instituição, seja pelo tamanho, mix de 

produtos ofertados, forma de abordagem e contato com os clientes.  

 A primeira distinção foi feita entre as corretoras de câmbio e bancos, portanto 

escolheu-se uma instituição representativa de Corretoras de Câmbio.    

 Em relação aos bancos, há uma diferenciação importante quanto à oferta de produtos, 

segundo a dimensão da instituição e do mercado atingido por eles. Quanto ao mercado, existe 
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um tipo de banco específico chamado de Banco de Câmbio, regulado pelo Banco Central em 

2006 (BANCO, 2014c), para atuação no mercado de câmbio, sendo um fenômeno recente no 

mercado. Por isso, definiu-se pela escolha de uma instituição desta característica.  

 Decidiu-se ainda que os demais bancos fossem classificados segundo a sua dimensão, 

e para tal procurou-se analisar um banco múltiplo com carteira comercial de varejo, 

denominado Banco de Varejo e um banco que atua no mercado de middle market, 

denominado Banco de Médio Porte. 

 Apesar de o produto ser basicamente o mesmo, independente da instituição, as 

características de competição encontram-se concentradas em instituições de mesma 

característica, sejam corretoras ou bancos, sendo que para estes últimos o mercado que 

abrangem também afeta a forma de competição. Não obstante as instituições competirem com 

as demais do mesmo segmento, existe algum nível de competição entre as instituições dos 

demais segmentos definidos nessa pesquisa. Além disso, o Banco de Câmbio aparece com 

características híbridas, de bancos tradicionais e de corretoras de câmbio.  

 Pretendeu-se com essa seleção de casos (Corretora de Câmbio, Banco de Varejo, 

Banco de Médio Porte e Banco de Câmbio) enriquecer a pesquisa, como defendem Eisenhardt 

e Graebner (2007) ao afirmarem que sejam selecionadas categorias ou dimensões para busca 

de similaridades dentro dos casos e diferenças entre os casos, quando se comparam casos 

distintos. 

 Flick (2009) considera questionável a utilização do termo amostragem na pesquisa 

qualitativa. De forma diferente da pesquisa quantitativa, em que a amostragem é formalizada 

e normalmente ligada à lógica de generalização (estatística), na pesquisa qualitativa o autor 

propõe a utilização de uma amostragem intencional, controlada pelo pesquisador. 

 Seguindo um modelo de amostragem proposital, os casos para estudo foram 

selecionados por serem ricos em informações e esclarecedores, ou seja, por oferecem 

manifestações úteis sobre o fenômeno objeto de estudo (PATTON, 2002). Creswell (1998) 

defende que a escolha dos casos deve ser feita pelo caso mais típico, e pelos atípicos (máxima 

variação e casos extremos). 

 Em 2014 existiam 182 instituições operando no mercado de câmbio brasileiro. Destas, 

66 instituições ofertavam o produto de cartão pré-pago em moeda estrangeira, distribuídas na 

classificação das instituições acima definida, segundo o quadro 1. 

 A escolha das instituições foi feita segundo a relevância de cada uma delas dentro de 

cada categoria, com base no critério de volume de negócios, com o objetivo de escolha das 

melhores colocadas para o estudo. Sendo assim, dentre os casos estudados, em três 
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classificações foram acessadas a instituição em primeiro lugar, e apenas na categoria de 

corretoras de câmbio foi acessada a sexta colocada em um universo de 52 instituições 

semelhantes, sendo definitivamente as empresas de maior representatividade no universo 

total.  

Quadro 1 – Distribuição das instituições que vendem cartões pré-pagos e posição no ranking 
para cada classificação 

Classificação das Instituições 

Quantidade 
de 
instituições 

Posição 
do Caso 
Estudado 

% Volume de 
Negócios do 
Caso sobre o 
total do 
Segmento 

% Volume de 
Negócios do 
Caso sobre o 
total do 
mercado 

Bancos de Câmbio 3 1º 93% 44% 

Bancos de Varejo 3 1º 89% 30% 

Bancos de Médio Porte 8 1º 73% 2,09% 

Corretoras de Câmbio 52 6º 4% 0,65% 

Total 66   77% 

Fonte: Adaptado pelo autor baseado no sistema VET -Valor Efetivo Total - Banco Central do Brasil (BANCO, 
2014b) 

Quatro instituições foram selecionadas para compor este estudo de casos múltiplos, 

representando um total de 6% do volume de empresas, entretanto representavam 77% dos 

volumes de negócios. Tendo em vista a solicitação dos entrevistados para manter o anonimato 

das entrevistas e das próprias instituições estudadas foram adotados pseudônimos para os 

nomes das empresas, sem prejuízo na análise. A seguir, destaca-se uma caracterização sucinta 

dos casos estudados, com base em coleta de dados documental e alguns trechos de entrevistas 

dos participantes. 

 

3.4.4 Caso do estudo:  Banco de Médio Porte 
 

O Banco de Médio Porte foi fundado no final da década de 1960. Desde então, a área de 

atuação do banco foi sendo expandida e diversificada. Atualmente é um dos líderes no 

segmento para oferta de crédito para empresas, com oferta de produtos e serviços para 

voltados principalmente para as áreas de crédito e financiamento, investimentos e comércio 

exterior. 

No segmento de pessoas físicas, concentra suas operações como crédito consignado 
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(empréstimos vinculados a descontos em folha de pagamento), financiamento de veículos, 

entre outros. O Banco de Médio Porte dispunha, no momento da pesquisa, de mais de 200 

pontos de atendimentos, incluindo agências bancárias em quase todos os estados brasileiros e 

lojas e postos de atendimento específicos para os produtos de financiamento de veículos, de 

crédito consignado e de câmbio. 

Particularmente no mercado de câmbio, o Banco de Médio Porte atua há quase 20 anos. 

Porém, para o produto de cartões pré-pagos para viagem, carregado com moeda estrangeira, a 

atuação é de cerca de cinco anos. 

Na ocasião da pesquisa, possuía mais de 90 pontos de atendimento aos clientes do 

produto de câmbio, entre lojas próprias e correspondentes bancários. Segundo o Banco 

Central, esta instituição tinha 255 correspondentes de câmbio autorizados para distribuição de 

seus produtos, configurando-se como a segunda maior rede de distribuição com 

correspondentes do Brasil. O Banco de Médio Porte oferecia os produtos de cartão de viagem 

da MasterCard e da Visa, ofertados em seis moedas disponíveis (dólares norte-americanos, 

euros, libras esterlinas, dólares canadenses, dólares australianos e dólares neozelandeses). 

Como argumento de vendas, o Banco de Médio Porte comunicava as vantagens de isenção de 

risco de variação cambial da moeda carregada, não vinculação com a conta bancária, 

disponibilidade de cartão adicional e substituição gratuita de cartões perdidos ou roubados.  

  

3.4.5 Caso do estudo:  Corretora de Câmbio 
 

A Corretora de câmbio atua no mercado como corretora independente desde o começo 

dos anos 2000, operando nos segmentos relacionados ao comércio exterior, com especialidade 

no mercado de corretagem de câmbio. A Corretora de Câmbio opera com sistemas 

informatizados e linhas diretas o que permite acompanhar o mercado cambial em tempo real, 

com uma equipe de profissionais atuando em uma mesa operacional. 

Oferece para seus clientes serviços ligados ao câmbio turismo, gerenciamento de 

carteira de câmbio via internet, contratação de operações oficiais e assessoria em câmbio e 

comércio exterior. A Corretora dispunha, no momento da pesquisa, oito lojas próprias e 55 

correspondentes cambiais distribuídos em 12 estados brasileiros, configurando-se como a 

sétima maior rede de correspondentes oficiais, segundo estatística do Banco Central do Brasil. 

Durante a pesquisa, a Corretora de Câmbio oferecia os produtos de cartão de viagem 
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multi-moedas da MasterCard, ofertando em um único cartão seis moedas disponíveis (dólares 

norte-americanos, euros, libras esterlinas, dólares canadenses, dólares australianos e dólares 

neozelandeses). A Corretora de Câmbio destacava em sua comunicação os benefícios e 

vantagens do produto ligadas à sua segurança e proteção, adaptabilidade e conveniência. 

 

3.4.6 Caso do estudo:  Banco de Câmbio 
 

A corretora que deu origem ao Banco de Câmbio foi fundada em meados da década de 

1990. O Grupo proprietário desta corretora recebeu a autorização para abertura de um banco 

de câmbio no final da primeira década dos anos 2000.  A área de atuação dessa instituição tem 

sido especificamente nas operações de câmbio no Brasil, sendo uma das empresas líderes no 

mercado de câmbio do país. 

O grupo tem expandido a área de atuação para atendimento a outras instituições 

financeiras do mercado, além da oferta de soluções para o mercado corporativo e pessoas 

físicas para possibilitar operações de importação, exportação e remessas financeiras. Durante 

o período da pesquisa, o Banco de Câmbio dispunha de mais de 120 lojas distribuídas por 

todo o Brasil, além da maior rede de correspondentes cambiais oficialmente autorizados pelo 

Banco Central, com 458 pontos de atendimentos. O Banco de Câmbio tem uma atuação nos 

maiores e principais operadores do setor de turismo e principais organizações de comércio 

multilateral, expandido desta forma a rede de atendimento às regiões onde não possuem 

estabelecimentos próprios.  

No mercado de câmbio o Banco de Câmbio oferece os produtos de cartões pré-pagos de 

viagem, moeda em espécie, envio de dinheiro e pagamentos internacionais, cheques 

internacionais e serviços de entrega expressa e um guia sobre o câmbio turismo.  

Durante a pesquisa, o Banco de Câmbio oferecia os produtos de cartão de viagem da 

MasterCard e da Visa, ofertados em sete moedas disponíveis (dólares norte-americanos, 

euros, libras esterlinas, dólares canadenses, dólares australianos, rands sul-africanos e pesos 

argentinos). Ofertava no mercado também a emissão de cartões com personalização de 

imagem e cartões com gestão de tesouraria para o mercado corporativo. O destaque de vendas 

do Banco de Câmbio era a oferta da maior rede de lojas de atendimento do mercado, a central 

de atendimento de grande capacidade e opções de atendimento via chat, e-mail e parceiros. 

Adicionalmente, comunicavam para o público final, o lançamento, em 2013, da plataforma de 
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e-commerce, para atender os clientes que necessitassem acessar os produtos em regiões onde 

a prestação do serviço de câmbio é limitada. 

 

3.4.7 Caso do estudo:  Banco de Varejo 
 

O Banco de Varejo era uma das maiores instituições financeiras do País durante o 

período da pesquisa.   O banco foi fundado no começo do século 20 tendo mais de 90 anos de 

história.  Atuação do banco é múltipla, como banco comercial, crédito imobiliário, 

financiamento de veículos, cartões de crédito, private bank, crédito consignado, consórcios, 

seguros, crédito consignado, banco de atacado e micro, pequenas, e médias empresas.  

O Banco de Varejo possuía uma das maiores redes do mercado brasileiro, com milhares 

de pontos de atendimento e agências em todo o Brasil. Durante a pesquisa, não possuía 

nenhum correspondente cambial, operando todas as operações de câmbio pela rede de 

distribuição própria.   

Em relação ao câmbio, o Banco de Varejo oferecia uma série de produtos e soluções 

para viagem, incluindo o serviço de câmbio online, uma ferramenta para envio e recebimento 

de remessas para o exterior e os cartões pré-pagos de viagem. 

O Banco de Varejo disponibilizava os produtos de Cartão de Viagem da MasterCard e 

da Visa, ofertados em três moedas disponíveis (dólares norte-americanos, euros e libras 

esterlinas). Entre as características divulgadas para o público em geral, o Banco de Varejo 

comunicava a não existência de variação cambial e de tarifas. Destacavam também os 

benefícios de um cartão Platinum, além da conveniência e segurança do produto. 

 

3.5 Sujeitos da pesquisa 
  

A pesquisa foi realizada envolvendo executivos destas instituições, escolhidos em 

função do maior nível hierárquico possível, por conveniência e acessibilidade. As posições 

escolhidas seguiram escala de presidente (ou proprietário) da companhia, sócio-diretor, 

diretor da unidade de negócio de emissão de cartão pré-pago ou diretor/gerente do produto de 

cartões pré-pagos. Todos os entrevistados tinham experiência mínima de dois anos no negócio 

de cartões pré-pagos e câmbio, e puderam responder de maneira ampla e objetiva as perguntas 

sobre recursos, capacidades, estratégias e vantagem competitiva da empresa. 
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Patton (2002) argumenta que a qualidade da pesquisa tem mais a ver com a riqueza das 

informações recolhidas e das capacidades analíticas do pesquisador do que do tamanho da 

amostra escolhida. O autor sugere, porém, que seja definido um número mínimo de sujeitos, 

baseado na cobertura razoável do fenômeno. Creswell (1998) orienta que principal problema 

de acesso e de estabelecimento do canal de comunicação deve ser minimizado pelo uso de um 

facilitador para esse acesso e pela necessidade de ganho de confiança do sujeito da pesquisa. 

Nesse sentido, foi realizado um planejamento prévio para conseguir o agendamento das 

entrevistas, por meio de relações pessoais do pesquisador para facilitar o acesso às pessoas 

chave nas instituições, iniciando-se normalmente pelo nível executivo mais alto (proprietário 

ou principal executivo).  

Foi solicitado o acesso a sete instituições, mas três delas não aceitaram participar da 

pesquisa, alegando conflitos com as políticas internas de divulgação de dados sobre suas 

estratégias. Nas quatro instituições que aceitaram, foi necessária a argumentação de que se 

buscavam somente dados de fatos ocorridos no passado e que não seriam abordadas visões 

estratégicas futuras.  

Portanto, foram selecionados três funcionários de cada uma das quatro instituições 

totalizando doze entrevistados. Para a definição do número máximo da amostra, foi utilizado 

o critério de redundância das respostas encontradas, ou seja, quando não forem encontradas 

novas informações com os sujeitos adicionais (PATTON, 2002).  

 Como foi solicitado o anonimato das entrevistas, os entrevistados foram mantidos 

informados do destino dos dados utilizados (GIBBS, 2009).  

 

3.6 Coleta dos dados 
 

Yin (2010) ressalta a importância de se obter dados de diversas fontes como 

fundamental para garantir a qualidade dos resultados obtidos. No presente trabalho, optou-se 

pela coleta de dados por entrevistas com roteiro padronizado de perguntas abertas, conjugada 

com a análise documental com obtenção de dados secundários por meio de artigos, bases de 

dados de instituições governamentais, bem como materiais institucionais disponíveis em cada 

instituição da pesquisa. 

Flick (2004) explica que entrevistas semiestruturadas vêm sendo amplamente utilizadas 

em pesquisas qualitativas. O interesse por este tipo de entrevista vem da expectativa de que é 
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mais provável que os pontos de vista do sujeito de pesquisa sejam mais bem expressos com 

um planejamento relativamente aberto do que em um questionário.   

Entrevistas semiestruturadas normalmente possuem temas gerais e abrangentes, 

questões específicas e direcionadas e uma sequência pré-determinada para execução (LEE, 

1999). Por se tratar de um estudo de natureza descritiva que exigiria respostas mais 

estruturadas e conectadas com os objetivos específicos foi feito um ajuste ao tipo de entrevista 

recomendado pelos autores acima citados. 

Os roteiros semiestruturados com perguntas padronizadas (descritas no Apêndice A) 

foram desenvolvidos com apoio de uma matriz de amarração (Apêndice B), que vincula cada 

objetivo específico com os principais conceitos do referencial teórico. 

Segundo o Creswell (1998) a melhor forma de coleta de dados é a entrevista. Harvey 

(2011) complementa chamando a atenção para o fato de que as entrevistas com executivos 

tendem a ser mais curtas que com outros profissionais. A abordagem depende da 

personalidade do entrevistador e do entrevistado, o local, tempo e contexto da entrevista. 

As entrevistas foram realizadas por meio de encontro pessoal com os participantes, após 

a solicitação formal com o entrevistado potencial, com o envio prévio das questões (FLICK, 

2009). As entrevistas foram agendadas, sendo que em duas instituições as sessões puderam 

ser realizadas em sequência, exigindo apenas uma visita às instituições. Nas outras duas 

instituições foram necessárias mais de uma visita. As entrevistas foram realizadas 

individualmente, com a exceção de uma única delas em que dois entrevistados resolveram 

participar em conjunto, mas mantidas as mesmas questões para ambos, com destaque para as 

respostas de cada entrevistado. 

Durante as entrevistas, o pesquisador evitou fazer avaliações precoces, e buscou 

desempenhar um estilo não diretivo, atentando-se aos elementos que determinem o impacto 

ou significado de um evento para o entrevistado, para impedir que ele permaneça no nível de 

enunciado geral. Adicionalmente, foi buscado garantir que todos os aspectos e tópicos 

relevantes à questão de pesquisa fossem abordados, assim como a profundidade e contexto 

atingidos, com insistência do entrevistador nos pontos não atendidos. Desta forma, as 

entrevistas foram realizadas buscando atender os critérios de a) não direcionamento; b) 

especificidade; c) espectro, e; d) profundidade e contexto, que Flick (2004) destaca como 

importantes no momento de execução das entrevistas.  

Segundo Patton (2002) os dados brutos de uma entrevista são as palavras efetivamente 
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faladas pelo entrevistado. Nesse sentido, as entrevistas foram gravadas em equipamento 

eletrônico e posteriormente transcritas para o tratamento e as análises pertinentes.  

 

3.7 Tratamento e análise dos dados 
 

Krippendorff (2004) argumenta que textos não tem um objetivo inerente, tampouco têm 

significados que possam ser encontrados, identificados e descritos e que dependem da 

interpretação e forma de leitura do pesquisador. Hoepfl (1997) destaca que a análise de dados 

qualitativos requer criatividade para vencer o desafio de transformar os dados brutos em 

categorias significativas e lógicas, em examiná-los de modo holístico e para encontrar uma 

maneira para comunicar a sua interpretação para outros. Patton (2002) complementa 

argumentando que o desafio da análise qualitativa é conseguir que a grande quantidade de 

dados faça sentido. O autor comenta que é necessário reduzir o volume de dados brutos, 

selecionar e identificar padrões significantes e construir um modelo para comunicar o que os 

dados revelam. 

Após o término da coleta de dados, a primeira etapa de organização da análise foi a 

avaliação do que estava disponível nas transcrições das entrevistas (PATTON, 2002). Gibbs 

(2009) destaca que a transcrição envolve uma mudança de meio, trazendo questões relativas à 

precisão, fidelidade e interpretações. Sendo assim, executou-se uma transição literal, evitando 

a fala coloquial e não se destacando o nível de discurso.  

Os procedimentos de tratamento e análise de dados seguiram os processos previstos na 

análise de conteúdo, conforme descrita por Flick (2004). A etapa inicial, de codificação 

temática, foi simplificada tendo em vista que as perguntas do roteiro das entrevistas já haviam 

pré-codificado os temas a serem extraídos dos depoimentos.  

Foi realizada a análise cruzada dos casos, com o agrupamento das respostas dos 

diversos entrevistados em cada caso para as questões em comum com consequente 

identificação dos temas que foram agregados posteriormente em categorias.  (PATTON, 

2002). 

Para facilitar esse processo foi utilizada uma matriz de análise estruturada (Apêndice 

C), que possibilitou apresentar, interpretar, avaliar e disseminar os temas mais importantes de 

uma maneira simples e objetiva (AVERILL, 2002). Este trabalho objetivou a simplificação 

dos dados e formação de categorias que refletiram os objetivos do estudo de maneira 
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confiável (ELO; KYNGÄS, 2008). Os dados processados geraram cerca de 400 temas que 

foram organizados para cada objetivo específico, por meio de uma planilha Microsoft Excel.  

A etapa de categorização correspondeu ao resumo dos temas em categorias, pela 

classificação dos elementos que constituíam um conjunto, por diferenciação e em seguida 

agrupados por analogia, dentro dos objetivos específicos desta pesquisa, seguindo a 

recomendação de Bardin (2007).  Hsieh e Shannon (2005) definem as categorias como 

padrões ou temas que são expressos diretamente nos textos ou que são derivados desses via a 

sua análise. O critério de categorização foi semântico decorrente das categorias temáticas 

inicialmente identificadas. A categorização foi realizada a partir da comparação constante, de 

passagens codificadas de forma semelhante, e que exemplificavam uma ideia temática 

(GIBBS, 2009). 

Para Bardin (2007), um conjunto de categorias deve possuir as qualidades de exclusão 

mútua (cada elemento somente poderá estar em uma categoria), homogeneidade (seguir um 

princípio único de classificação), pertinência (adaptação ao material de análise e ao quadro 

teórico), objetividade e fidelidade (garantir a codificação da mesma maneira, mesmo após 

várias análises) e produtividade (resultados que gerem hipóteses novas e dados corretos). A 

partir dos temas organizados, foram identificadas treze categorias, que serão descritas no 

capítulo de análise dos resultados, a seguir.  

Por último, foi seguida a interpretação conforme definido por Patton (2002). Este 

processo foi realizado pela geração de significado nos resultados encontrados, geração de 

sentido e preparação de conclusões sobre os dados encontrados.  Segundo Gibbs (2009) 

devem ser buscados fenômenos que não sejam somente óbvios a partir do que está sendo dito 

e que sejam desenvolvidas explicações analíticas e sustentadas nas teorias adequadas. Assim 

sendo, foi realizada uma análise do que o texto apresentava nos aspectos visíveis e os 

componentes óbvios, assim como os temas que se manifestavam de uma forma latente, 

presentes nas categorias identificadas (GRANEHEIM; LUNDMAN, 2004). 

 

3.7.1 Confiabilidade, validade e qualidade 
 

Miles e Huberman (2002) destacam que a maioria dos trabalhos qualitativos reforçam 

as descobertas e descrições colhidas em campo e menos se destacam o "como" os dados 

foram encontrados. Desta maneira, destacou-se em cada sessão desta metodologia, o processo 
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de pesquisa realizado.  

Flick (2004) defende a necessidade da avaliação dos procedimentos e dos resultados da 

pesquisa qualitativa. Merriam (2002) complementa demonstrando a necessidade de se avaliar 

se a pesquisa é “boa” ou “tem qualidade” que geraria confiança para que sejam usados os 

conhecimentos resultantes do estudo. 

Flick (2004) explica que se deve cuidar, no momento de análise dos dados, do que foi 

efetivamente enunciado pelos sujeitos da pesquisa e do que faz parte da interpretação do 

pesquisador, assim como a documentação do processo. Para garantir estes critérios, como 

ponto de controle inicial, foi realizada previamente uma entrevista teste com um executivo, 

para treinamento e revisão do roteiro da entrevista. Adicionalmente foram realizadas duas 

entrevistas testes para treinamento que foram posteriormente revisadas pelo orientador, 

buscando a melhoria de qualidade da coleta dos dados. Em seguida, à medida que as 

entrevistas foram sendo captadas, novas sessões de revisão com o orientador foram realizadas 

buscando pequenos ajustes nas execuções seguintes. A confidencialidade dos entrevistados 

facilitou a coleta de dados e a análise, na medida em que eles sentiram-se mais livres para 

responder às questões do pesquisador. Foram captadas cerca de sete horas de gravação 

perfazendo um volume total de 230 páginas transcritas. Todos os dados estão organizados em 

uma base de dados, de fácil acesso, para garantia da confiabilidade da pesquisa. Após a 

finalização das entrevistas a sua transcrição foi revisada pelos entrevistados, para garantir a 

sua precisão, documentando o processo e incrementando a confiabilidade.  

A validade da pesquisa também é importante característica que deve ser avaliada, 

defende Flick (2004). Gibbs (2009) define que os resultados válidos serão aqueles em que as 

explicações forem realmente verdadeiras ou precisas e captarem o que realmente estiver 

acontecendo. O pesquisador produziu as interpretações, desenvolveu as explicações 

analíticas, sustentando a análise geral na teoria adequada inicialmente levantada na revisão 

teórica. Desta forma, garantiu-se que a análise fosse de boa qualidade, mas principalmente 

interessante, convincente e relevante. 

Em uma visão positivista, para garantir o rigor em estudos de casos foi necessário 

avaliar a validade de construto, assim como a validade interna e externa (generalização) em 

adição à já comentada confiabilidade na pesquisa (YIN, 2010; GIBBERT; RUIBROK, 2010; 

LEE, 1999). Esses temas são baseados na descrição de como o processo da pesquisa foi 

executado. A descrição da forma de coleta de dados, as dificuldades encontradas na seleção 
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das empresas, os desafios na coleta dos dados e o uso de diversos entrevistados de diferentes 

áreas, reforçou a validade de construto da pesquisa. A validade interna foi relacionada na fase 

de análise de dados, em seus aspectos de pré-codificação temática baseada na teoria, na 

categorização semântica por repetição constante e na análise de dados sustentadas pelas 

teorias adequadas. Como ponto de controle final, foi executada uma checagem com 

especialistas do mercado, para avaliar se as descobertas fazem sentido, garantindo a validade 

de construto e a validade externa.  

Merriam (2002) defende a necessidade da ética na pesquisa que é, em última instância, 

uma decisão do pesquisador. Gibbs (2009) ressalta que a pesquisa feita com ética, contribuirá 

para a qualidade de sua análise. Para a autora, existe um custo na realização da pesquisa, 

como o tempo que as pessoas concedem ou o acesso a suas vidas. Por outro lado, existem 

benefícios decorrentes do aumento da compreensão, de forma benéfica para as pessoas e para 

a sociedade, assim como gerar mudanças nas práticas e comportamentos que sejam úteis para 

todos. A autora argumenta que a chave para a ética na pesquisa é a minimização desse custo e 

maximização dos benefícios. Esta argumentação foi feita com os envolvidos na pesquisa, 

inicialmente no facilitador e posteriormente com os contatos iniciais com os principais 

executivos das instituições. O convencimento da disponibilização do custo envolvido no 

processo da pesquisa teve como base nos benefícios que poderiam ser gerados para a indústria 

e para a ciência. 

Merriam (2002) conclui que um estudo para ser bom, deve ser confiável, válido e 

conduzido de maneira ética. Para efeito do presente trabalho, procurou-se seguir os preceitos 

de confiabilidade, validade e ética preconizados acima. O pesquisador atuou com uma posição 

de constante reflexão, definida por Merriam (2002) como autorreflexão crítica sobre as 

premissas, visão do mundo, vieses, orientação teórica e qualquer relacionamento no estudo 

que possam afetar a investigação, desde posicionamento defensivo dos entrevistados, políticas 

internas das empresas, ambientes competitivos atuais, assim como experiências anteriores dos 

entrevistados em outros ambientes que não o da empresa da pesquisa.  
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS ENTREVISTAS 
 

Este capítulo tem como objetivo a apresentação da análise e interpretação das 

entrevistas, segundo a metodologia apresentada no capítulo anterior. As análises são 

apresentadas seguindo a ordem proposta para os objetivos específicos e das categorias 

encontradas, segundo o quadro 2 abaixo. 

Quadro 2 - Objetivos específicos e categorias 

Objetivos Específicos Categorias 

1. Entender as implicações das alterações 
provocadas pelo governo sobre o cartão pré-
pago de viagens.  

• A ruptura e a redução das vendas 

2. Caracterizar os recursos e as capacidades 
estratégicos relevantes para a oferta desse 
produto. 

• Produto não diferenciado 
• Rede física de distribuição 
• Marca 
• Capacidade de vender e de prover 

atendimento diferenciado 

3. Entender como os recursos e as capacidades 
disponíveis foram aproveitados, 
transformados e reconfigurados em seguida à 
ruptura da ordem dos negócios.  

• Revisão da estratégia e as capacidades 
de antecipação 

• Reavaliação do valor de recursos e a 
capacidade de parcerias 

• Mudança da abordagem de venda. 

4. Caracterizar a vantagem competitiva buscada 
antes e aquela após a ruptura com destaque 
ao valor econômico gerado para os clientes.  

• Facilidade e confiança na recarga  
• Segurança, tranquilidade e conveniência 
• Controle dos gastos (custo e limites) 

5. Identificar as estratégias de negócios 
anteriores e posteriores às alterações, tendo 
em vista as oportunidades e ameaças 
enfrentadas. 

• Oportunidades e ameaças alteradas 
• Estratégia híbrida de baixo preço com 

benefícios 

Fonte: Elaborado pelo autor 
Os entrevistados estão identificados por meio de siglas específicas, pela ordem de 

entrevistas e correspondente instituição a que pertence (Banco de Médio Porte, entrevistados 

A1, A2 e A3, Corretora de Câmbio, entrevistados B1, B2 e B3; Banco de Câmbio, 

entrevistados C1, C2 e C3, e; Banco de Varejo, entrevistados D1, D2, e D3).   

 

4.1 Implicações das alterações provocadas pelo governo  
 

Considerando o primeiro objetivo específico, de entendimento das implicações das 

alterações provocadas pelo governo sobre o cartão pré-pago de viagens, construiu-se a 

categoria "A ruptura e a redução de vendas", analisada em seguida.  
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Em todas as entrevistas realizadas para todos os casos de estudo ficou evidente a 

repercussão e os efeitos das rupturas decorrentes das alterações de regras do mercado.   

Em maio de 2011, em uma primeira alteração proveniente de uma ação do governo, o 

produto havia recebido um reforço em seus atributos de venda, com uma mudança na alíquota 

do IOF sobre a operação de câmbio embutida em sua operação. A partir deste momento, o 

argumento de preço sobrepôs qualquer outro atributo do produto, dada a sua relevância para o 

consumidor, conforme explica o entrevistado C2:  

"Em 2011, o Governo dá essa concessão do IOF, a gente flexibiliza... então eu tenho 
um produto que já tinha certa adesão, com uma característica de preço ainda muito 
melhor. [...] o discurso fica mais simples. Se eu virar para qualquer brasileiro e falar 
assim, 'você não precisa mais pagar tudo isso de IOF' eu já tenho um argumento 
muito forte. Então, um pouco a indústria se acomoda quando se tem um argumento 
tão forte de venda. [...] O mercado inteiro, ele ficou muito apoiado nos 6%, [...], 
dava um destaque muito grande em toda campanha e comunicação... então, sem 
querer, na cabeça das pessoas, o que se criou foi um grande argumento. E todos os 
outros, eles ficam um pouco secundários [...] (ENTREVISTADO C2 - Banco de 
Câmbio)." 

Em relação à alteração de 2013, nas nove entrevistas dos executivos das empresas 

Banco de Médio Porte, Corretora de Câmbio e Banco de Câmbio, que já haviam lançado o 

produto, observou-se de forma unânime o impacto mais imediato da mudança de regras do 

mercado, que foi a redução significativa de vendas do produto. Os depoimentos a seguir, 

ilustram esta situação: 

"A gente teve uma queda, no início, de 40% [...] (ENTREVISTADO A2 - Banco de 
Médio Porte)." 

"O produto, caiu demais as vendas. Hoje é menos de 5% do nosso volume. Chegou a 
ser mais de 30% do nosso volume (ENTREVISTADO A3 - Banco de Médio 
Porte)." 

"Houve uma queda de quase 90% aí, da venda do cartão. (ENTREVISTADO B1 - 
Corretora de Câmbio)." 

"A gente vendia uma média de trezentos mil dólares por dia em todas as moedas, e 
hoje vende trinta (ENTREVISTADO B2 - Corretora de Câmbio)." 

Apesar de ter sido comentado que algumas empresas do mercado sentiram de maneira 

mais forte esta redução, o Banco de Câmbio e a Corretora de Câmbio se organizaram mais 

rapidamente e tiveram um impacto reduzido, seja pelos segmentos que atendiam ou pelo mix 

de distribuição dos meios de carregamento do câmbio, conforme relatos dos entrevistados, a 

seguir: 

"Realmente tivemos um impacto muito grande. Eu visitei algumas corretoras – 
visitei, não, mas a gente se reuniu através da ABRACAM – essa queda foi de 90%. 
A nossa não atingiu esse índice porque o nosso produto sempre foi voltado para o 
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turismo. (ENTREVISTADO C3 - Banco de Câmbio)." 

"[...] por exemplo, tem alguns colegas nossos, que estavam totalmente focados no 
cartão. Era assim, 80% no cartão e 20% de moeda. Esses sofreram demais, porque 
caiu 70%, 80%. No nosso caso, nós tivemos sorte, a nossa maior parte já era papel 
(ENTREVISTADO B2 - Corretora de Câmbio)." 

Todos os entrevistados consideram que esta redução de vendas foi vinculada à migração 

dos clientes para o produto substituto "papel moeda", como afirmou o entrevistado A1 do 

Banco de Médio Porte: "houve uma migração muito grande de produto, com certeza. [...] 

Todo mundo correu para o papel-moeda." Esta migração trouxe impactos de custos, de 

logística e de segurança operacional para as empresas, uma vez que esse produto resulta em 

aumento do custo operacional, conforme relatado pelos entrevistados A2 do Banco de Médio 

Porte e B1 da Corretora de Câmbio: 

"[...] o papel-moeda, [...] ele me dá um gasto muito alto, e risco. Fora riscos locais 
ali, físicos, do meu funcionário. Não porque o meu funcionário vai roubar, mas 
porque pode dar diferença de caixa, porque um cliente pode dizer que ele entregou a 
menos, e a gente fica naquela... nota falsa... o produto cartão não me dá nada disso 
(ENTREVISTADO A2 - Banco de Médio Porte)." 

"[...] aumentou o custo, porque o cartão pré-pago você não tem o problema da 
logística, como você tem na moeda [...] tem seguro, o risco de sinistro. E isso foi um 
impacto muito negativo, aumentando os custos. E com um problema, você não tem 
como repassar [...] (ENTREVISTADO B1 - Corretora de Câmbio)." 

O entrevistado C2 do Banco de Câmbio destacou outro ponto de impacto que foi a 

maneira pela qual o anúncio das alterações de regras foi feito, da noite para o dia e as suas 

consequências para o entendimento dos clientes:  

"[...] mudança da noite para o dia que mais desestabiliza as pessoas. Por quê? 
Ninguém teve tempo de explicar o que isso significava. Clientes em trânsito já 
achavam que a gente estava cobrando mais. Clientes em trânsito que já tinham pago 
pelo IOF acharam que teriam que pagar mais na volta. Então, teve num primeiro 
momento, uma confusão generalizada. (ENTREVISTADO C2 - Banco de 
Câmbio)."  

As colocações metafóricas do entrevistado C1 do Banco de Câmbio resumem a visão 

geral dos entrevistados: 

"Então a gente focou totalmente aí o oxigênio para esse doente que chegou à UTI. O 
cartão que era um produto muito saudável adoeceu. 50% do nosso giro era cartão 
pré-pago, caiu para 15%. E aí, como ele traz benefícios para a operação, em 
detrimento do papel moeda, a gente fez de tudo para tentar reabilitar esse doente 
(ENTREVISTADO C1 - Banco de Câmbio)." 

O Banco de Varejo ainda não havia lançado o produto para o mercado. Para essa 

empresa, a repercussão teve a ver com o adiamento do lançamento do produto ao grande 

público, que ocorreu depois de uma revisão interna, de acordo com o entrevistado D1: 
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"[...] a gente estava entrando no mercado de cartões pré-pagos. [...] estava para fazer 
o lançamento dos produtos efetivamente no mês de janeiro. E [...] acabou recuando, 
não fazendo o lançamento naquele momento, para até acompanhar como os clientes 
iam receber a notícia e efetivamente se haveria, se aconteceria alguma migração 
para algum outro tipo de produto que concorresse com o pré-pago 
(ENTREVISTADO D1 - Banco de Varejo)." 

A partir da primeira alteração em 2011 e nos próximos dois anos o período foi de 

grande crescimento do segmento de cartões pré-pagos de viagem, carregados com moedas 

estrangeiras (CHENEY; RHINE, 2006; ZAPAROLLI, 2012b). As implicações das mudanças 

para as empresas ocorrida em 2013 foram relacionados à redução de vendas, ou migração 

para um produto substituto, no caso do Banco de Médio Porte, Corretora de Câmbio e Banco 

de Câmbio e ao aumento de custos, para todas as empresas estudadas. O Banco de Varejo 

precisou alterar sua estratégia de lançamento em consequência das alterações provocadas pelo 

governo. Os dados encontrados no campo são congruentes com Resende (2013) que comenta 

os impactos decorrentes da mudança de regras do governo em maio/2011 e Lambert (2014) 

que chama a atenção para o fato da queda da preferência do consumidor após a última ruptura 

em dezembro/2013. Sendo assim, ficou confirmado que o mercado é dinâmico e que as 

mudanças regulatórias e tributárias trouxeram um desafio adicional para estas empresas 

corroborando com o descrito por Luca (2013) e Marques (2013). Essa situação de 

desestabilidade torna o ambiente propício para se pesquisar o que acontece com recursos e 

capacidades e estratégias de negócios em momentos de alterações repentinas, como será visto 

a seguir. 

 

4.2 Caracterização de recursos e capacidades  
 

Inicialmente, analisam-se as constatações sobre o nível de diferenciação do produto no 

mercado, categoria importante para caracterização do ambiente escolhido para a pesquisa. Em 

seguida, para caracterização dos recursos e capacidades relevantes para a oferta do cartão pré-

pago de viagens, o tratamento das respostas encontradas possibilitou a elaboração de três 

categorias adicionais, "Rede física de distribuição", "Marca", "Capacidade de vender e de 

prover atendimento diferenciado". Para essas categorias, destacam-se as principais 

características do recurso ou capacidade e sua relevância para o negócio, para as empresas e 

para o produto. Adicionalmente, avaliam-se também os atributos identificados para classificá-

los como estratégicos, o valor aportado ao produto, a raridade, a inimitabilidade e organização 

(BARNEY, 1991, 2011; AMIT; SCHOEMAKER, 1993; COLLIS; MONTGOMERY, 2008; 
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BARNEY, CLARK, 2007).  

 
4.2.1 Produto não diferenciado  

 

A categoria analisada a partir dos dados capturados por meio do Bloco 3 do roteiro de 

entrevistas foi relativa à averiguação do nível de diferenciação que o produto de cartões pré-

pagos de viagem poderiam ter no mercado. 

Analisando-se as respostas de todos os entrevistados, o produto pode ser considerado 

como de baixa diferenciação, como foi citado, por exemplo, pelo entrevistado B1 da 

Corretora de Câmbio: "[...] é um produto que você não tem muita diferenciação [...] que a 

gente é um commodity, nada mais que isso.”, ou pela definição do entrevistado C3 do Banco 

de Câmbio: "É baixa diferenciação. [...]" situação comum a todas as empresas estudadas.  

Em convergência e complementando as afirmações acima, no depoimento do 

entrevistado C2 do Banco de Câmbio destaca-se que, sob o ponto de vista de marketing e de 

seus atributos de diferenciação, trata-se de um produto commodity, conforme a seguir: 

"[...] se a gente pensar no produto em si... quando eu penso num produto de 
marketing, ele é uma commodity [...] Então, se eu pensar só no produto, coisa, 
produto, meio de pagamento, ele tem uma baixa diferenciação na prateleira [...] 
(ENTREVISTADO C2 - Banco de Câmbio)."  

Sendo assim, de maneira geral os entrevistados entenderam que se trata de um produto 

com muito pouca possibilidade de diferenciação, em convergência com as considerações de 

Cheney (2005). 

Apesar da pouca diferenciação identificada entre os casos de estudo, alguns aspectos 

que tornam o produto da empresa superior ao dos concorrentes foram mencionados. Na 

Corretora de Câmbio e no Banco de Varejo identificou-se a oferta de algumas variantes do 

produto, como o cartão multi moeda, ou ainda o cartão reserva, conforme apontado abaixo:  

"[...] Ah, de diferenciação? Eu acho que hoje o melhor é o cash passport, aquele que 
tem seis moedas no mesmo cartão. O resto, não tem muita diferenciação 
(ENTREVISTADO B2 - Corretora de Câmbio)." 

"[...] valor agregado para esse produto é que cada produto contratado, ele recebe um 
segundo, que é um cartão adicional. E esse cartão, ele pode ser compartilhado. Então 
se ele viajar com a esposa, por exemplo, ou com o filho, ele pode ter esse segundo 
cartão na mão do filho e ele mesmo pode usar e compartilhar o saldo carregado [...] 
(ENTREVISTADO D3 - Banco de Varejo)." 

O Banco de Câmbio oferecia uma característica de ter o cartão personalizado com fotos 

dos clientes, segundo o depoimento do entrevistado C1, o que diferenciava seu produto dos 
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concorrentes: 

"[...] você pode fazer um cartão com a tua cara, se você quiser. [...] somos os únicos 
que conseguimos emitir o cartão com uma foto que o cliente mesmo monta pela 
internet. [...] somos os únicos que independente do layout do cartão imprime o nome 
do cliente no cartão [...] (ENTREVISTADO C1 - Banco de Câmbio)." 

Processos operacionais ligados ao produto também foram citados como diferenciadores, 

como, por exemplo, a tecnologia de recarga de valores no cartão que resultam em um nível 

mínimo de erros, como destacado pelo Banco de Médio Porte, na fala do Entrevistado A1 

abaixo:   

"[...] o mercado é muito parecido nesse quesito. O que nós temos aqui, um 
diferencial tecnológico e que acaba nos dando um índice praticamente zero de 
problemas de reclamações, que o grande problema do produto pré-pago é a falta de 
carga. Ele depende de um ‘start’ humano para que o produto seja carregado 
(ENTREVISTADO A1 - Banco de Médio Porte)." 

Ainda sobre o processo de recarga, o Banco de Câmbio e o Banco de Varejo oferecem 

acessos remotos e on-line, facilitando a operação do cliente, e tornando-se um diferencial do 

produto, segundo a visão dos entrevistados C1 e D2, conforme destacado a seguir: 

"O nosso produto tem uma diferenciação, se a gente for comparar com outras 
corretoras de câmbio, porque a gente criou a facilidade da recarga pela internet. 
Inclusive, por aplicativos. Os outros cartões não têm isso. [...] (ENTREVISTADO 
C1 -  Banco de Câmbio)." 

"E é bom que seja online. Nos outros, o cliente tem que ir até a casa de câmbio ou 
faz uma ligação e daí espera um prazo, um dia, dois dias, dependendo de quando ele 
pede a recarga. O nosso não, entrando online, você consegue recarregar, no 
momento seguinte já pode usar (ENTREVISTADO D2 - Banco de Varejo)." 

Os aspectos de atendimento como diferenciador foram encontrados nas falas do 

entrevistado B3 da Corretora de Câmbio e particularmente na oferta de um serviço de 

atendimento do Banco de Médio Porte baseado na presença de um funcionário no exterior, 

segundo a fala do entrevistado A1, abaixo: 

"Então o banco costumeiramente manda o funcionário para Orlando para dar 
assistência local. [...]. A criança perdeu o cartão? É substituído no mesmo dia. Está 
com problema de saldo? A minha funcionária vai até o hotel, tem os horários 
marcados, vai lá e resolve os problemas de todo mundo. (ENTREVISTADO A1 - 
Banco de Médio Porte)." 

"[...] Basicamente era isso, porque o IOF era igual. O atendimento que diferenciava 
[...] (ENTREVISTADO B3 - Corretora de Câmbio)." 

O quadro 3 apresenta um resumo para comparação entre os casos estudados, em relação 

aos seus aspectos diferenciadores do produto, para facilitar a análise das semelhanças e 

diferenças entre as empresas estudadas.  



66 

 

Quadro 3 - Comparação entre os Casos: Aspectos diferenciadores do produto 

Aspectos Diferenciador 
Banco de Médio 
Porte  

Corretora de 
Câmbio 

Banco de 
Câmbio  

Banco de 
Varejo 

Nível de diferenciação • Baixa • Baixa • Baixa  
• Commodity 

• Baixa 

Principais Aspectos 
Diferenciadores 

• Atendimento 
• Recarga 

• Atendimento 
• Multi moeda 

• Recarga 
• Personalizaçã

o do cartão 

• Recarga 
• Cartão 

Reserva 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Estes aspectos diferenciadores decorrem de um conjunto de recursos e capacidades que 

foram analisados, congruentes com o referencial teórico estudado (WERNERFELT, 1984; 

BARNEY, 1986, 1991, 2011; COLLINS; MONTGOMERY, 2008). Esses recursos e 

capacidades estratégicos identificados são destacados nas categorias a seguir.  

 

4.2.2 Rede física de distribuição  
 

A primeira categoria destacada em relação ao segundo objetivo, para caracterização 

dos recursos e capacidades estratégicos foi a rede física de distribuição. Essa categoria se 

refere ao conjunto de pontos de atendimento físicos aos clientes, organizados em uma rede 

própria da empresa, ou ainda em parceria com terceiros, chamados nesse mercado de 

correspondentes cambiais. Os parceiros comerciais que compõe essa rede de distribuição 

normalmente são agências de viagens, redes de hotéis, varejistas, escolas de intercâmbio etc. 

A rede física de distribuição configura-se como um recurso tangível utilizado para a venda 

dos produtos e prestação de serviços aos consumidores (PENROSE, 1959; WERNERFELT, 

1984; BARNEY, 1991). 

Esse recurso pode ser considerado estratégico, por ser valioso, raro e difícil de imitar. O 

valor aportado ao produto decorre da possibilidade de acesso dos clientes aos produtos das 

instituições, facilitando assim a sua compra e consequentemente gerando valor para esses 

clientes. Adicionalmente, identifica-se um aumento da percepção de segurança pelo cliente, 

em executar a operação mercantil com uma instituição com maior visibilidade no mercado. 

Apesar de parecer ser um recurso comum entre os casos do estudo é importante destacar, 

como descrito na definição no item "3.4. Sujeitos da pesquisa" acima, a seleção dos casos 

identificou um dos líderes em vendas de cada segmento escolhido, o que trás um desafio para 

a análise, que deve considerar semelhanças entre os casos estudados e com outras instituições 

competidoras destas instituições. Ainda assim, pode-se considerar o recurso como raro e 
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difícil de ser copiado entre as demais instituições similares, ou seja, trata-se de um recurso 

pouco presente nos demais bancos de mesmo porte ou em outras corretoras de câmbio do 

mercado.  A inimitabilidade decorre da dificuldade em desenvolvimento de parcerias e na 

troca de propriedade dos pontos de atendimento que compõe a rede de distribuição. 

Os entrevistados do Banco de Médio Porte declaram que tem sido investido muito na 

ampliação de sua rede física de distribuição, com a abertura contínua de lojas próprias ou 

desenvolvimento de parcerias com os terceiros. Os entrevistados desta empresa consideraram 

a importância desse recurso, conforme os depoimentos abaixo:  

"[...] Hoje nós temos praticamente 90 pontos de atendimento, mais 40 até o final do 
ano. Então a gente está investindo muito na abertura das lojas. (ENTREVISTADO 
A1 - Banco de Médio Porte)."  

"[...] a nossa rede de lojas, ela é muito boa. Ela está em locais estratégicos, [...] o 
banco, ao abrir uma loja, sendo própria ou de correspondente cambial, ele estuda 
muito bem o ponto antes. A gente hoje não tem nenhuma loja que não vá bem. [...] 
(ENTREVISTADO A2 - Banco de Médio Porte)."  

"[...] a escolha do ponto, a localização, o ponto em si, a escolha do shopping, a 
escolha do ponto dentro do shopping, acho que isso conta muito... [...] a forma como 
a gente faz a loja hoje, todo o marketing envolvido para você atrair o cliente, por o 
público lá dentro... (ENTREVISTADO A3 - Banco de Médio Porte)." 

O entrevistado B1 da Corretora de Câmbio comentou sobre os correspondentes 

cambiais, destacando que estas empresas seriam especializadas em usar esses parceiros para a 

distribuição de seus cartões, conforme destacado abaixo e já explicado anteriormente neste 

trabalho (BANCO, 2014c): 

"[...] para a distribuição, nós temos lojas próprias e nossa corretora é especializada 
em correspondências cambiais. Então, nós temos vários pontos de venda que 
atendem, com parcerias com agências de turismo e meios de hospedagem, para 
colocação do cartão pré-pago (ENTREVISTADO B1 - Corretora de Câmbio)." 

O Banco de Câmbio e o Banco de Varejo parecem abranger todo o território nacional, 

garantindo o acesso para atender os clientes de forma ampla, segundo a fala dos entrevistados 

a seguir: 

"[...] primeiro, estamos em todo o território nacional, em 52 cidades. Então, você 
pega uma empresa nacional, que precisa de uma parceria que atenda clientes em 
todo o Brasil, só a gente vai poder atender [...] (ENTREVISTADO C1 - Banco de 
Câmbio)." 

"[...] A gente tem diversos canais físicos, tem a capilaridade no Brasil para atender. 
E hoje, vende em todos esses canais físicos [...] (ENTREVISTADO D2 - Banco de 
Varejo)." 

Os entrevistados citam que os pontos de atendimento ao cliente, próprios ou em 

parcerias, organizados em forma de rede, garantem uma amplitude de distribuição e 
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constituem um recurso relevante para estas empresas. Ao analisar as entrevistas, sob o ponto 

de vista de valor, raridade, inimitabilidade e organização, esse recurso se configura 

estratégico, como descrito a seguir.  

Os entrevistados identificam o valor desse recurso aportado ao serviço, corroborando 

com a definição de Clulow, Barry e Gerstman (2007). Contudo, conforme já explicado na 

seleção dos casos estudados, os atributos de valor variam segundo as características das 

empresas. Os entrevistados do Banco de Médio Porte comentaram sobre a visibilidade que a 

rede física de distribuição trás, com o aspecto de fortalecimento da imagem do banco gerando 

valor para o cliente final, pela confiança para a realização da operação de compra do produto, 

como manifestado abaixo: 

"[...] As nossas lojas são muito bem apresentáveis. O banco tem uma imagem a 
zelar, a própria estrutura passa a credibilidade. Ele entra numa loja do banco, ele não 
vai duvidar [...]. O brasileiro ainda acredita naquilo que vê. Então, ele, ele quer ver 
alguém, ele quer ver a loja (ENTREVISTADO A1 - Banco de Médio Porte)." 

"[...] ele conhece a loja, ele sabe com quem ele está falando e qualquer probleminha 
ele sabe aonde ir. Então eu acho que o ponto é fundamental (ENTREVISTADO A2 
- Banco de Médio Porte)." 

"[...] Eu acho que você mostra a solidez do grupo (ENTREVISTADO A3 - Banco 
de Médio Porte)." 

Entrevistados da Corretora de Câmbio e do Banco de Varejo argumentaram que esse 

recurso torna-se valioso ao possibilitar um acesso facilitado do cliente ao produto, uma vez 

que a sua rede de distribuição possibilita o contato onde ele estiver, conforme os comentários 

a seguir: 

"[...] Primeiro que você podia vender em lugares distantes, então isso agregou muito 
valor [...] (ENTREVISTADO B3 - Corretora de Câmbio)." 

"[...] E os canais de distribuição nos facilitam efetivamente chegar até o cliente [...] 
(ENTREVISTADO D1 - Banco de Varejo)." 

Entende-se que a rede de distribuição é um recurso raro, a partir das considerações do 

entrevistado A2 do Banco de Médio Porte, de que poucas empresas de mesmo porte do 

mercado teriam uma rede de distribuição que fosse pelo menos razoável (inclusive 

dimensionando esta diferença): "[...] Rede de distribuição [...] eu acho que eu posso contar 

nos dedos os meus concorrentes [...]" ou do entrevistado D1 do Banco de Varejo: "Agora, o 

canal de distribuição, efetivamente acho que são poucos players que conseguem ter esse tipo 

de vantagem". O entrevistado C3, destacou a dimensão da rede do Banco de Câmbio, em 

relação aos seus concorrentes diretos: "[...] são raras. A primeira concorrente nossa tem 50% 

das lojas". Estas constatações corroboram com a visão de Johnson, Scholes e Whittington 
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(2007) e Collins e Montgomery (2008), quando esses autores descrevem as características de 

recursos únicos ou raros.  

Avaliando-se o atributo de inimitabilidade, de maneira geral em todas as entrevistas, 

observa-se que se trata de um recurso de difícil imitação e de baixa mobilidade, 

principalmente no que tange ao desenvolvimento de parcerias e de revendedores para 

ampliação da rede de distribuição. As razões destacadas foram a condição de pioneirismo da 

celebração do acordo com o parceiro, compatível com as considerações de Barney (2011), o 

que oneraria a aquisição de novos pontos para a rede de distribuição, corroborando com 

Collins e Montgomery (2008). Essas condições podem ser resumidas nos depoimentos dos 

entrevistados da Corretora de Câmbio e do Banco de Câmbio abaixo: 

"[...] O potencial de venda do cartão está mais focado nas agências de turismo, um 
mercado que já está saturado, todo mundo que entra no mercado, pensa em agência 
de turismo. [...] não tem como ele desenvolver, a não ser que ele... ele entre numa 
concorrência e vá num parceiro meu tentar oferecer um preço melhor, uma condição 
melhor, uma parceria melhor. Você tem algumas corretoras já saíram na frente, são 
pioneiras, algumas com nicho de varejo, outras com nicho de escolas de intercâmbio 
e outros, só com agências de turismo [...] (ENTREVISTADO B1 - Corretora de 
Câmbio)." 

"[...] quanto mais complexa for a parceria, só a gente vai estar apta a realmente 
atender. Prometer na hora de vender parcerias, todo mundo promete mundos e 
fundos, mas que dá certo realmente... a gente tem já muitos casos para evidenciar 
que temos essa capacidade, comprovar que temos, só a gente tem 
(ENTREVISTADO C1 - Banco de Câmbio)." 

Outra argumentação relativa a não imitação, é a dificuldade de transferência dos pontos 

de atendimento entre as empresas, confirmando a posição de Grant (2005), conforme 

ressaltado pelo Entrevistado A3 do Banco de Médio Porte: 

"Primeiro, não tinha vaga, mas entramos na rede dele [...] já tinha uma casa de 
câmbio, ‘ah eu não posso, porque o cara está aqui há vinte anos’ [...] era proibida a 
segunda casa de câmbio (ENTREVISTADO A3 - Banco de Médio Porte)." 

Em relação ao atributo de organização, em geral, os entrevistados entendem que usam 

de maneira eficiente as estruturas das empresas para apoiar a rede de distribuição como 

comentou o entrevistado A3 do Banco de Médio Porte: "[...] eu uso a estrutura do banco a 

meu favor". 

A Corretora de Câmbio mantém uma estrutura organizacional específica para o 

gerenciamento da rede de distribuição própria e de parceiros, um núcleo para correspondentes 

cambiais, de acordo com o entrevistado B1:  

"[...] tem um núcleo especifico que eu chamo de correspondente cambial, uma 
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equipe focada e preparada, com foco nos parceiros e na minha rede de distribuição. 
(ENTREVISTADO B1 - Corretora de Câmbio)." 

O Banco de Médio Porte destacou uma equipe especializada em trabalhar na 

inteligência da rede de distribuição, como pode ser visto no comentário do entrevistado A2: 

"Os concorrentes falam: ‘Inaugurou um shopping não sei onde. Vamos montar uma 
loja? Aqui, não. Não funciona assim. Então a gente tem uma equipe para isso. Uma 
visita o ponto, o outro estuda a região e a gente se reúne antes de montar qualquer 
coisa (ENTREVISTADO A2 - Banco de Médio Porte)." 

Em relação ao Banco de Varejo, o Entrevistado D1 explicou que a estrutura interna 

mantém e desenvolve a rede física de distribuição, deixando clara a utilização desse recurso 

de maneira organizada: 

"[...] a gente tem toda a frente do banco que olha efetivamente o varejo [...] e que 
cuida efetivamente dos canais de distribuição [...] até a estrutura física  
(ENTREVISTADO D1 - Banco de Varejo)." 

Desta maneira, entende-se que as empresas exploraram o potencial oferecido pelo 

recurso rede físico de distribuição, com utilização de suas estruturas formais (BARNEY, 

2011; BARNEY; CLARK, 2007). 

Segue abaixo o quadro 4, resumindo as variações, entre os casos estudados, dos 

atributos de avaliação estratégica do recurso rede física de distribuição, levantados com base 

na revisão de todas as entrevistas. O quadro 4 mostra a classificação resumida de cada 

atributo do recurso, segundo o modelo VRIO descrevendo a sua característica de relevância 

para cada caso estudado. 

Quadro 4 - Comparação entre os casos: Avaliação do recurso tangível Rede física de 
distribuição 

Atributo do 
Recurso 

Banco de Médio 
Porte  

Corretora de 
Câmbio 

Banco de Câmbio  Banco de Varejo 

Valor • Visibilidade  
• Contato com 

cliente 

• Atender bem o 
cliente 

• Atingir o 
cliente onde 
estiver 

• Chegar ao 
cliente 

Raridade • Poucos 
concorrentes 
têm 

• Poucos 
concorrentes 
têm 

• Somente dois 
concorrentes 
têm 

• Poucas 
instituições 
têm 

Inimitabilidade • Dificuldade de 
transferência 

• Pioneirismo • Dificuldade de 
transferência 

• Dificuldade e 
atingir mesma 
dimensão 

Organização • Área de TI e 
Tesouraria 

• Inteligência da 
Rede de 
distribuição 

• Correspondente 
cambial 

• Equipe para 
expansão da 
rede 

• Área de 
Contabilidade 

• Back office 

• Todas as 
estruturas do 
banco 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para a Rede física de distribuição, o atributo de valor é presente nas considerações de 

entrevistados em todos os casos do estudo e em geral é representado pela possibilidade de 

acesso, contato e atendimento aos clientes, necessários para a comercialização e 

operacionalização do produto. A sua utilização na valorização do produto, com o aspecto de 

visibilidade da instituição é um ponto para o aumento da confiança do usuário na compra dos 

produtos. Em relação à raridade do recurso, apesar dos entrevistados de todas as instituições 

pesquisadas afirmarem a posse do recurso somente na própria instituição e em poucas 

concorrentes, percebeu-se analisando a concorrência, que a seleção dos casos estudados pode 

ter trazido este viés, uma vez que se escolheu um dos principais representantes de cada 

classificação de empresas. O atributo de inimitabilidade também aparece presente em todos os 

casos estudados, decorrente da dificuldade de transferência dos recursos. Entende-se que, de 

maneira geral, as empresas utilizam as suas estruturas organizacionais para a exploração do 

potencial deste recurso. Desta maneira, pode-se concluir que para as empresas pesquisadas, o 

recurso rede física de distribuição, poderia ser caracterizado como estratégico, por preencher 

os atributos de valor, raridade, inimitabilidade e organização, corroborando as definições de 

Barney (1991), Barney e Clark (2007), Clulow, Barry e Gerstman (2007) e Collins e 

Montgomery (2008). De acordo com os entrevistados, e em consonância com a definição de 

recursos tangíveis (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991; GRANT, 1991) ressalta-se a 

importância desse recurso físico.  

Os atributos estratégicos da rede física de distribuição sofreram mudanças nos 

momentos de alterações repentinas patrocinadas pelo governo, estudados nesta pesquisa. Nas 

categorias a seguir, analisa-se o que aconteceu com esse recurso, em relação à sua 

manutenção da condição estratégica.  

 

4.2.3 Marca  
 

Com base nos depoimentos dos entrevistados, foi possível identificar a categoria Marca 

como um recurso intangível para as empresas que operam com o produto pré-pago de 

viagens. Entre as empresas do estudo, percebeu-se a marca como um ponto forte, tendo em 

vista a característica de liderança de cada uma delas nos respectivos segmentos competitivos. 

O valor da marca aportado ao produto decorre da transmissão de confiança, segurança e 

credibilidade para o cliente, o que facilita a realização das vendas, uma vez que se trata de 

uma operação de confiança com base na troca de um valor monetário pela promessa de gasto 
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futuro com o produto. A existência de alguns concorrentes com marcas igualmente destacadas 

poderiam trazer a perspectiva de vulgaridade desse recurso, porém analisando-se o conjunto 

de empresas que oferecem o produto (Quadro 1 apresentado anteriormente) conclui-se que os 

casos selecionados são aqueles que teriam as marcas mais significativas e raras. Congruente 

com diversos autores (BARNEY, 2011; JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007; 

COLLINS; MONTGOMERY, 2008; BINGHAM; EISENHARDT, 2008) identifica-se que a 

marca tem uma característica de dificuldade de imitação, pelo histórico, tradição e tempo de 

evolução da empresa.  

Os entrevistados citaram a importância da marca para o produto, com base na confiança 

e segurança transmitida como destacado nas falas abaixo: 

"E eu sentia que o cliente ficava inseguro no telefone de ter que pagar antes para 
receber a carga (ENTREVISTADO A2 - Banco de Médio Porte)." 

"para a pessoa que está indo viajar, tirando os grandes bancos, a gente tem 
corretoras, que nem sempre são conhecidas no mercado. E a gente atua nesse 
mercado há muito tempo. E um dos grandes diferenciais que eu vejo, é, realmente, a 
confiança. Eu já trabalhei em corretoras menores, que o pessoal não comprava, 
quase... eu tenho um ótimo preço, mas eu vou creditar 20 mil reais na conta dos Zé 
da esquina, será que eu vou receber desse Zé da esquina [...]. A marca traz essa 
confiança. (ENTREVISTADO A3 - Banco de Médio Porte)." 

"[...] a gente traz a confiança do cliente de ter uma marca do banco que ele já confia, 
que ele já tem um relacionamento. Então, isso para ele traz a confiança de ’olha, não 
vou adquirir o meu cartão efetivamente de um emissor desconhecido, que eu não 
tenho a garantia, se eu tiver algum tipo de problema, onde é que eu vou ganhar 
algum tipo de assessoria‘/. Ter a marca aí, garante isso. (ENTREVISTADO D2 - 
Banco de Varejo)." 

"A gente tem um bom nome junto ao Banco Central, junto ao mercado. Isso faz com 
que a gente consiga se colocar diferenciadamente das outras empresas [...] 
(ENTREVISTADO B3 - Corretora de Câmbio)." 

O aspecto de credibilidade inerente ao recurso marca foi destacado pelo entrevistado A1 

do Banco de Médio Porte: "Primeiro a palavra 'banco', né. Isso passa muita credibilidade". 

Estabilidade foi citada pelo entrevistado D3 do Banco de Varejo "[...] primeiro é a marca, a 

estabilidade que a marca traz para esse cliente [...]". 

O Banco de Câmbio se destacou pela forma de colocar a sua marca mais visível, com 

presença física e divulgação, como se pode constatar nas falas dos entrevistados C2 e C3, a 

seguir: 

"E a marca é muito forte. Não que as outras não sejam importantes. – têm dezesseis 
anos a marca – e já atingir 120 lojas. Então, todo lugar que você vai, nos aeroportos 
que você vai– a maioria das nossas lojas é em shopping  –, então a nossa visibilidade 
ela é maior. A gente investe em propaganda, a gente está nas rádios. Quer dizer, isso 
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vai consolidando a marca; a gente não fica só esperando o cliente aparecer na loja. A 
gente mostra a marca. (ENTREVISTADO C3 - Banco de Câmbio)." 

"A gente conseguiu se estabelecer no mercado com uma postura de marca bastante 
interessante, de ser mais inovadora, de ser mais arrojada, inclusive em pontos de 
venda e tudo. A presença física da marca, ela é muito grande (ENTREVISTADO C2 
- Banco de Câmbio)." 

Os entrevistados em geral, destacaram que é importante se diferenciar e se distanciar de 

algumas empresas do mercado de câmbio que tem chamado atenção negativa, devido a 

escândalos e quebras. Sobre estas considerações, seguem as falas de entrevistados do Banco 

de Câmbio, do Banco de Médio Porte e da Corretora de Valores: 

"Então, a marca sim, ela acaba sendo relevante num mercado que a gente via muito 
problema com black, muito problema com quem é bom e quem não é. Câmbio 
sempre foi meio enigmático para o brasileiro, até um tempo atrás. 
(ENTREVISTADO C2 - Banco de Câmbio )." 

"[...] a pessoa tinha, tem esse medo. Nós tivemos, aí, no passado, a quebra de alguns 
bancos que vendiam cartões. A quebra de corretoras que vendiam cartões. E pessoas 
ficaram sem receber, mesmo vendendo no cartão (ENTREVISTADO A3 - Banco de 
Médio Porte)." 

"Então, o problema da marca... hoje a gente está muito ligado, corretoras de câmbio 
aos escândalos que tiveram recentemente, então você acaba correndo o risco de ter 
sua imagem bem exposta aí, às vezes até sem ter motivo (ENTREVISTADO B1 - 
Corretora de Câmbio)." 

Dessa maneira, percebe-se que o recurso marca está ligado à imagem e reputação da 

empresa para transmitir a confiança ao portador dos cartões, gerando valor para o cliente final 

no uso do produto, corroborando a visão de Smith (2008).  

Avaliando-se o recurso marca sob o ponto de vista do atributo de raridade neste 

negócio, percebe-se que em geral poucas outras empresas possuem marcas com o mesmo 

valor que as empresas estudadas, dentro dos segmentos em que cada uma atua. 

"[...] do nosso nível tem mais dois concorrentes com marcas. O resto são corretoras 
menores que atende um público – e aí aquele público mais fidelizado, porque você 
consegue ter menos público mais personalizado. E aqui a gente consegue dar essa 
personalização – é engraçado – mas pelo tamanho que a gente tem 
(ENTREVISTADO C3 - Banco do Câmbio)." 

"Tem alguns maiores, alguns menores, mas, de verdade, eu acho que a marca, da 
forma que ela foi construída como corretora, ela é única (ENTREVISTADO C2 - 
Banco do Câmbio)." 

"É raro você ter uma marca que passe confiabilidade, que seja uma marca que o 
cliente está acostumado (ENTREVISTADO D1 - Banco de Varejo)." 

 "[...] Poucos têm 46 anos, [...]. Ninguém tem, na verdade, a marca que a gente tem 
(ENTREVISTADO A1 - Banco de Médio Porte)." 

"[...] é uma marca única no Brasil – você viu que eu usei nem raro, usei única 
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(ENTREVISTADO C2 - Banco de Câmbio)." 

Em relação ao atributo de inimitabilidade, a tradição traz uma condição diferenciadora 

para as empresas, dificultando a sua cópia por outras, convergindo com as considerações de 

Barney (2011).  Para o entrevistado A1 do Banco de Médio Porte: "Nós usamos muito 

também a tradição do banco, né. São 46 anos que a nossa instituição tem...". O entrevistado 

B1 da Corretora de Câmbio disse, genericamente: "A marca não dá, a marca é que menos dá 

para copiar aí, montar rapidamente...". O entrevistado C2 do Banco de Câmbio enfatizou 

visão semelhante: "[...] mas copiada, ela não pode ser [...]".  

Entrevistados do Banco de Câmbio e do Banco de Varejo acentuaram os aspectos 

relativos à evolução das empresas, corroborando o que Collins e Montgomery (2008) 

defendem, como ilustrado abaixo:  

"[...] uma razão histórica e é uma razão de decisão de investimento. [...] 
(ENTREVISTADO C2 - Banco de Câmbio)." 

"Então, a marca ela é construída ao longo do tempo. Eu acho que a marca é o maior 
valor que você tem dentro de uma empresa. Se você só tiver a marca, mas não tiver 
o serviço, a marca vai indo embora. Então como a gente faz a marca e depois tem 
um bom serviço, em pouco tempo de vida, que a gente tem dezesseis anos, você só 
construiu a marca porque você prestou um bom serviço (ENTREVISTADO C3 - 
Banco de Câmbio)." 

"A marca, acho que é bastante difícil de outro player, efetivamente, conseguir o 
mesmo tipo de benefício que nós temos. Acho que isso envolve um trabalho de onde 
eu quero me posicionar, como eu vou falar com os meus clientes, qual é o tipo de 
estratégia que a empresa segue. Então, isso eu acho que efetivamente é mais difícil 
de ser copiado (ENTREVISTADO D1 - Banco de Varejo)." 

"Tem uma expertise na marca, de como eu falo com o cliente, aonde eu quero 
chegar. Então, quais foram as minhas estratégias no passado, quais são as minhas 
estratégias para o futuro. Acho que isso diferencia a marca (ENTREVISTADO D1 - 
Banco de Varejo)." 

Algumas estruturas das empresas, notadamente os departamentos de marketing, foram 

citadas como participantes na organização do recurso marca, em convergência com o 

defendido por Barney (2011):  

"Você pega a nossa marca que é desenvolvida por marketing (ENTREVISTADO C3 
- Banco de Câmbio)." 

"Quando a gente fala da marca, a gente tem diversas áreas no marketing que casam a 
estratégia da marca institucional com a estratégia do produto (ENTREVISTADO D1 
- Banco de Varejo)." 

"[...] plano de marketing, obviamente, já estruturado (ENTREVISTADO D3 -  
Banco de Varejo)." 

O quadro 5 apresenta um resumo dos atributos de avaliação estratégica do recurso 
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Marca, destacando-se as diferenças, entre os casos estudados. 

Quadro 5 - Comparação entre os casos: Avaliação do recurso intangível Marca 

Atributo do 
Recurso 

Banco de Médio 
Porte  

Corretora de 
Câmbio 

Banco de Câmbio  Banco de Varejo 

Valor • Credibilidade 
• Confiança 

• Não ser ligada a 
escândalos 

• Um banco com 
especialização 
no negócio 
câmbio 

• Segurança para 
o usuário 

• Sensação de 
garantia 

Raridade • Poucos têm o 
nome "banco" 

• Poucos com 
marcas iguais 

• Marca única • Poucas 
instituições têm 

Inimitabilidade • Tradição • Difícil de 
montar uma 
marca 
rapidamente 

• Dependência da 
evolução 

• Dependem da 
estratégia do 
passado 

Organização • Área de 
Marketing 

• Área de 
Marketing 

• Área de 
Desenvolvimen
to de marca 

• Área de 
Marketing 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Em resumo, analisando-se os casos em estudo, identifica-se que a marca é valiosa para 

o produto pelos resultados de credibilidade, confiança, segurança e sensação de garantia 

oferecida ao consumidor quando adquire o produto. Da mesma maneira que a categoria Rede 

física de distribuição acima, a raridade da Marca parece ser um atributo comum, porém 

analisando os segmentos em que cada organização está inserida, identificam-se poucos 

competidores com marcas destacadas. O atributo de inimitabilidade também aparece presente 

em todos os casos estudados, decorrente de sua dificuldade de imitação ligada à tradição e 

evolução da empresa. Na avaliação do atributo organização, aparentemente as empresas 

utilizaram as suas estruturas formais para explorar o potencial do recurso. A constatação da 

condição estratégica do recurso Marca converge com a visão de diversos autores que a 

consideram como um recurso intangível diferenciador (WERNERFELT, 1984; BARNEY; 

CLARK, 2007; KRISTANDL; BONTIS, 2007). 

Questiona-se porém, se o recurso Marca poderia ser considerado estratégico, na 

caracterização de um modelo que considera os seus atributos de raridade (BARNEY, 1991; 

COLLINS; MONTGOMERY, 2008; BARNEY; CLARK, 2007). Nas categorias a seguir, 

esse questionamento prosseguirá analisando-se como a marca foi aproveitada ou transformada 

no momento da ruptura da ordem dos negócios. 
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4.2.3 Capacidade de vender e de prover atendimento diferenciado 
 

Capacidades são as habilidades das empresas em organizar e utilizar os recursos de 

forma integrada visando um diferencial competitivo (GRANT, 1991; PRAHALAD; HAMEL, 

1990; AMIT; SCHOEMAKER, 1993; PERIN; SAMPAIO; HOOLEY, 2007; MAKADOK, 

2001; HELFAT; PETERAF, 2003). Com base nestas referências e nos dados coletados 

durante as entrevistas elaborou-se a categoria da Capacidade de vender e prover atendimento 

com processos diferenciados. Essa capacidade configura-se como a base para o 

relacionamento com os clientes e é constituído por habilidades e processos necessários para 

atingir uma relação colaborativa (DAY, 1994). A Capacidade de vender e prover atendimento 

diferenciado é resultante da combinação de pelo menos dois aspectos relevantes, os recursos 

humanos das empresas e seus sistemas de processamentos. Destacam-se particularmente as 

características dos sistemas para recarga de valores no cartão pré-pago, sistemas de suporte ao 

atendimento e de vendas para o cliente final. 

Os entrevistados enfatizaram o valor que a capacidade de vender e prover atendimento 

diferenciado aporta ao produto. O entrevistado A2 do Banco de Médio Porte comentou sobre 

a importância de seus funcionários conhecerem os produtos para vender e proporcionar um 

atendimento diferenciado para os seus clientes. Neste sentido, vale a observação: "porque 

hoje o meu funcionário, ele conhece o produto e ele usa o produto".  

Em relação aos sistemas que suportaram a capacidade de vender e de prover 

atendimento, os demais entrevistados do Banco de Médio Porte complementam 

argumentando que seu processo operacional possibilita rapidez e qualidade, resultando na 

assertividade na venda e no atendimento ao cliente final. 

"[...] a gente tem a parte sistêmica [...] está na frente anos-luz aí com o sistema, [...] 
acho que ele facilita muito o dia a dia. [...] até de cronometrar o atendimento, a gente 
faz. Que de repente um funcionário lá na ponta levava quinze minutos para um 
atendimento e agora ele leva oito. É um exemplo (ENTREVISTADO A2 - Banco de 
Médio Porte)." 

"Ninguém mais vive sem tecnologia hoje, né. A gente tenta ao máximo não ter 
trabalhos manuais nas lojas. [...] hoje, se tiver cinco por cento de coisas manuais 
dentro de uma loja, é muito, cada dia a gente trabalha mais para isso.  
(ENTREVISTADO A2 - Banco de Médio Porte)." 

"[...] que hoje no banco, aqui, é tudo sistêmico. [...] Então, enquanto a minha 
concorrência tem sessenta pessoas para fazer [...] o (back office), nós temos três 
pessoas fazendo (ENTREVISTADO A3 - Banco de Médio Porte)." 

Os entrevistados A1 e A2 ressaltaram as características do procedimento sistêmico de 
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recarga, o que facilita a efetiva venda dos produtos e gera qualidade no atendimento para o 

cliente final do Banco de Médio Porte. 

"[...] a gente tem um sistema de boleto bancário [...], e com índice ainda muito mais 
baixo de problemas, porque quando você sistematiza alguma coisa, o índice é... 
praticamente perfeito, né (ENTREVISTADO A1 - Banco de Médio Porte)." 

"[...] a segurança que a gente dá para o cliente de que o nosso sistema funciona hoje 
é de 100 por cento. [...]. Então, tudo isso que envolve sistema, está sendo 
fundamental. (ENTREVISTADO A2 - Banco de Médio Porte)." 

O Banco de Médio Porte trabalha a fidelização do cliente a partir da capacidade de 

atendimento diferenciado. Essa diferenciação decorre da qualidade do funcionário, como foi 

pontuado pelo Entrevistado A2, abaixo:  

"[...] vantagem, eu sinto que é o atendimento, a capacidade do meu funcionário, 
porque ele é mais evoluído, eu sinto isso, porque a gente vai às lojas, a gente testa. 
Não só nas nossas, a gente no concorrente também, vê o nível do funcionário. Eu 
sinto que os nossos clientes, eles são fidelizados principalmente pelo atendimento. A 
gente tenta ao máximo valorizar isso (ENTREVISTADO A2 - Banco de Médio 
Porte)." 

Da mesma maneira, o entrevistado B3 da Corretora de Câmbio destacou a fidelidade 

que o cliente tem à empresa, resultante da capacidade de atendimento e venda, incluindo os 

procedimentos de recarga e os recursos humanos, derivando em um atendimento rápido e com 

qualidade para o cliente final. 

"[...] Eu acho que você fideliza com o produto e com o atendimento. [...] O 
atendimento é valioso, porque o cliente por mais que ele tenha várias opções onde 
comprar o mesmo produto, se você o atende com mais cuidado, se você sabe 
explicar melhor o produto para ele [...] E isso agrega valor em função do seu 
atendimento também, você conhecer o produto e saber explicar para o seu cliente 
(ENTREVISTADO B3 - Corretora de Câmbio)." 

"[...] agilizar bem o processo, principalmente na carga do cartão, onde que a gente 
vê a dificuldade de alguns colegas, alguns concorrentes, (ENTREVISTADO B1  - 
Corretora de Câmbio)." 

"[...] você tem uma forma de atender rapidamente o cliente quando ele leva o 
plástico, principalmente quando ele está no exterior, já para fazer as suas recargas. E 
a parte de tecnologia no sentido que, raramente você tem um problema de não entrar 
uma carga no cartão (ENTREVISTADO B1 - Corretora de Câmbio)." 

Essas características de fidelização e consequente lealdade dos clientes podem 

proporcionar um retorno superior, corroborando com o que foi defendido por Wernerfelt 

(1984).  

Ao analisar os dados de entrevistados do Banco de Câmbio, constatou-se que algumas 

características relacionadas a essa capacidade mantiveram a mesma condição de atendimento 

e venda em qualquer canal. De acordo com as entrevistas, o atendimento foi conveniente, 



78 

 

flexível e ágil, oferecendo liberdade para o cliente final acessar os diversos canais, para 

comprar os produtos e manter contato com o banco com uma experiência semelhante, 

independente desse canal utilizado. 

"[...] eu consigo te atender dentro da conveniência que você deseja, seja lá qual for. 
eu posso atender por telefone, eu posso atender por aplicativo, eu posso atender por 
e-mail, eu posso atender por chat, eu posso atender pessoalmente. E dar a 
flexibilidade do cliente fazer a compra dos produtos de câmbio do jeito que para ele, 
melhor convier (ENTREVISTADO C1 - Banco de Câmbio)." 

"[...] nosso próprio sistema operacional. [...] que praticamente nos torna flexível ao 
ponto de desenvolvermos qualquer coisa, que esteja vinculada a câmbio e 
independente do canal (ENTREVISTADO C1 - Banco de Câmbio)." 

"O novo comportamento de consumo, ele é muito ágil, então eu tenho que ter 
certeza de que todos os meus pontos de venda passam a mesma proposta de produto, 
uma proposta de valor. Então, ela tem que entregar exatamente da mesma forma, 
independentemente do canal (ENTREVISTADO C2 - Banco de Câmbio)." 

"[...] entrar num e-commerce que é a nossa internet [...] sem precisar entrar em 
contato com uma mesa de negócio [...]. Mas o cliente, hoje, ele consegue ter vida 
própria sem entrar em contato com a gente (ENTREVISTADO C3 - Banco de 
Câmbio)." 

Outro ponto que foi destacado pelos entrevistados do Banco de Câmbio é que o 

atendimento aperfeiçoado resultou em melhor experiência para o cliente. 

"o nível de problemas que a gente tem, é muito pequeno. Não que a gente não tenha, 
mas se você analisar o percentual de vendas e o percentual de problemas, realmente 
é bem pequeno. [...] Você liga hoje numa mesa de negócios, se der algum problema 
tem outra equipe que te ajuda; [...] a gente tem o aeroporto que supre as 
necessidades; [...] Sabe, o cliente, hoje, ele tem várias opções para se sentir 
confortável (ENTREVISTADO C3 - Banco de Câmbio)." 

 Em complemento, entende-se que o sistema de carga de créditos em dinheiro, é mais 

um aspecto da Capacidade de vender e prover atendimento diferenciado que valoriza o 

produto na experiência do cliente do Banco de Câmbio, pela sua facilidade, presteza e 

agilidade. Desta forma, para os entrevistados abaixo: 

"[...] porque a gente criou a facilidade da recarga pela internet. Inclusive, por 
aplicativos (ENTREVISTADO C1 - Banco de Câmbio)." 

"[...] a praticidade de recarga é importante, porque se o cara está numa viagem e 
acabou a carga do cartão dele, o quê que ele vai fazer? [...] Então, a gente investiu 
nessa facilitação para recarga [...] (ENTREVISTADO C1 - Banco de Câmbio)." 

"Comparando com outras empresas, o cartão é carregado na hora, não leva dois, três 
dias para ser carregado. O Cliente entende que a prestação de serviço que ele está 
buscando, que é essa troca de moeda, vai ser realizada com presteza, agilidade e 
competividade, ele está trocando dinheiro por dinheiro (ENTREVISTADO C1 - 
Banco de Câmbio)." 

Em relação ao Banco de Varejo, analisando o valor aportado ao produto, os 
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entrevistados reforçaram esta característica de atendimento multicanal com o sistema de 

recarga integrado, conforme comentários dos entrevistados D1, D2 e D3, sempre buscando a 

conveniência para o cliente: 

"Sistema operacional que me permitisse fazer transações online, o envio de um 
cartão para o cliente na residência dele. E não fazê-lo ter que ir até um lugar para 
adquirir. Então, a gente tentou diferenciar de uma forma que trouxesse mais 
conveniência para o cliente. [...] O nosso produto, o cliente consegue fazer tudo 
remotamente, ou por telefone ou através da internet (ENTREVISTADO D1 - Banco 
de Varejo)." 

"E é bom que seja online [...] você consegue recarregar, no momento seguinte já 
pode usar (ENTREVISTADO D2 - Banco de Varejo)." 

"E, principalmente, aquela conveniência da recarga, o cliente do canal mobile, iPad, 
ele consegue fazer recarga em qualquer lugar do mundo que ele esteja [...]o fato dele 
estando em qualquer lugar, ele conseguir fazer pelo canal eletrônico essa recarga, 
traz para ele muito mais conveniência (ENTREVISTADO D3 - Banco de Varejo)." 

Diante disso, entende-se que a capacidade de vender e de prover atendimento 

diferenciado resultou da combinação da habilidade dos recursos humanos e sistemas 

adicionados à habilidade da organização em coordenar tarefas e utilizando esses recursos 

organizacionais (GRANT, 1991; PERIN; SAMPAIO; HOOLEY, 2007; HELFAT; 

PETERAF, 2003). 

Avaliando o atributo de raridade da capacidade de vender e prover atendimento, 

identifica-se que eventualmente os aspectos humanos e sistêmicos isoladamente podem não 

ser raros, porém a habilidade de utilizá-los maneira integrada - buscando um atendimento 

diferenciado - torna-se sim uma característica rara no mercado. Considerando o componente 

sistemas, isoladamente, entende-se que existem diversas opções no mercado, como pode se 

verificar nos depoimentos abaixo, de entrevistados do Banco de Médio Porte e do Banco de 

Varejo: 

"O mercado, eles vinham conversar com a gente e falavam 'eu quero conhecer o 
sistema de vocês, porque o meu não está dando certo'. Já tem, se eu não me engano, 
umas quatro ou cinco empresas com o nosso sistema. Lógico que cada um aprimora 
e faz da sua necessidade. Mas eu sinto que o nosso sistema está mais evoluído 
(ENTREVISTADO A2 - Banco de Médio Porte)." 

"O sistema de processamento, talvez não seja raro [...] É uma exigência do mercado, 
se os outros players também não tivessem esse tipo de ferramenta, eles teriam até 
dificuldade para o cliente confiar, efetivamente, para ter adesão dos clientes. 
(ENTREVISTADO D1 - Banco de Varejo)." 

Já ao considerar-se o resultado do sistema de recarga de valores monetários nos cartões, 

percebe-se não ser uma característica muito disponível no mercado. Os entrevistados A1 e C1 

ressaltaram: 
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"É raro, mesmo porque uma coisa que a concorrência não consegue fazer, e isso é 
muito importante. O cliente vai à sua loja à noite. A gente emite um boleto bancário 
para ele, que ele tem dois dias úteis para pagar. Nenhuma instituição faz, ou 
consegue fazer isso, né (ENTREVISTADO A1 - Banco de Médio Porte)." 

"Os outros cartões não têm isso. [...]. Aqui você tem uma extrema facilidade de 
recarregar (ENTREVISTADO C1 - Banco de Câmbio)." 

No entanto, em relação à capacidade de vender e de prover atendimento como um todo, 

quando integra os seus aspectos talvez não raros (recursos humanos e sistemas) parece haver, 

segundo os entrevistados, uma situação de raridade no mercado, conforme os relatos a seguir 

de entrevistados da Corretora de Câmbio e do Banco de Câmbio. 

"[...] ele (o atendimento) é raro, ele é diferenciado. Que nós realmente temos uma 
simpatia do mercado em função do atendimento. (ENTREVISTADO B3 - Corretora 
de Câmbio)." 

"Demais corretoras não tem essa facilidade e eles realmente caem numa vala comum 
[...] Quer dizer, durante a relação do cliente com o produto, ele vai perceber que só 
com a gente ele vai ter algumas vantagens, dependendo da situação em que ele se 
encontrar (ENTREVISTADO C1 - Banco de Câmbio)." 

Essas constatações são compatíveis com a definição de competências raras, 

exemplificada na construção de relação com os clientes (JOHNSON; SCHOLES; 

WHITTINGTON, 2007). 

O entrevistado B2 expressou a dificuldade de imitação da capacidade de vender e 

prover atendimento diferenciado da Corretora de Câmbio, decorrente da necessidade de 

experiência e do tempo que se leva para construir tal capacidade:  

"Nós temos o nosso atendimento, que achamos ser muito bom. [...] ninguém 
consegue montar. Porque é uma coisa muito complicada. [...] nós temos essa 
vantagem, que a gente faz isso há 20 anos [...] Mas é muito difícil porque não tem 
esses recursos no mercado disponíveis. Você tem que roubar de alguém. Vai ter que 
tirar de alguém ou vai demorar muito tempo até aprender (ENTREVISTADO B2 - 
Corretora de Câmbio)." 

"Eu acho que tudo foi experiência, tudo que a gente tem hoje foi a experiência que 
trouxe. Quer dizer, nossa aqui, que sempre trabalhou nesse mercado. [...] uma 
experiência que juntou toda uma turma, cada um tem know-how de alguma coisa e 
deu certo para a empresa. (ENTREVISTADO B2 - Corretora de Câmbio)." 

 Esta constatação é congruente com a posição de Grant (2005) e Collins e Montgomery 

(2008) que explicam que alguns recursos são únicos ou escassos, portanto difíceis de serem 

imitados ou adquiridos, devido ao acúmulo do que acontece ao passar dos anos.  

O entrevistado C2 defendeu que existe uma combinação entre comportamentos 

presentes no Banco de Câmbio que dificultariam a cópia para outras empresas.  Nesta medida, 

corrobora-se com o que afirmam Lippman e Rumelt (1982) e Collins e Montgomery (2008) 
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em relação à ambiguidade causal. 

"Tecnologia, de novo, pode (ser copiada). Essa combinação, antecipação, visão 
estratégica, que estuda comportamental [...] Pode ser transferido, e, assim, depende-
se muito da intenção que se tem. Mas copiada, ela não pode ser, porque ela demanda 
muito tempo para que as pessoas comecem a fazer alguma coisa, mas se esta 
empresa já se antecipa, ela já vai estar num outro movimento de trazer uma surpresa 
para o mercado (ENTREVISTADO C2 - Banco de Câmbio)." 

Considerando o atributo de organização, encontram-se o gerenciamento de recursos 

humanos e outras áreas de suporte sendo usados para apoiar esta capacidade. Os entrevistados 

A2 e A3 destacaram a remuneração superior que os funcionários do Banco de Médio Porte 

recebem, corroborando Barney (2011) sobre as políticas de remuneração como um dos 

aspectos que podem ser analisados sobre o atributo organização da capacidade, conforme os 

relatos a seguir:  

"Mas é diferente aqui. Eu sinto que do banco, que a gente paga melhor, que a gente 
paga como bancário [...] a gente sente que o bancário, ele, por ser bancário, o nome 
já dá uma importância... eu sinto isso. Então eles já se sentem importantes, eles são 
mais estudados, a maioria tem faculdade, ou está cursando. Nas corretoras eu sinto 
que eles reclamam muito isso 'ah, a gente paga um salário baixo, a gente não pode 
exigir muito. O cara não tem faculdade, ele faz o treinamento, mas aí a corretora não 
recicla isso. Eu sinto que isso é um diferencial do banco (ENTREVISTADO A2 - 
Banco de Médio Porte)." 

"Então, eu tenho um bom atendimento, porque eu tenho um cara lá, que ganha o 
dobro do que ganha o funcionário da concorrência. Assim, tirando raras exceções, 
isso conta muito na hora do atendimento. Eu tenho um cara mais motivado 
(ENTREVISTADO A3 - Banco de Médio Porte)." 

 O entrevistado A1 citou o gerenciamento de recursos humanos e a integração dos 

sistemas do Banco de Médio Porte, assim como o entrevistado C1 destaca a importância da 

tesouraria do Banco de Câmbio no processo como um todo, detalhando como as empresas se 

organizam para explorar todo o potencial da capacidade de vender e prover atendimento 

diferenciado, conforme defendido por Barney e Clark (2007):  

"[...] material humano, que eu tenho, aliado ao sistema, é fundamental para tudo isso 
acontecer, porque [...] além de ferramentas comerciais, como eu disse, do boleto 
bancário, ele tem ferramentas de PDD... é um sistema muito amarrado. A gente tem 
um controle da operação muito forte na mão (ENTREVISTADO A1 - Banco de 
Médio Porte)." 

"A tesouraria, que eu diria, é a grande chave mestra desse processo para esse 
produto, porque a velocidade com que você concilia o que o cliente nos pagou e 
transforma isso em saldo liberado no cartão, é a grande peça chave. Então eu diria, 
número um a tesouraria (ENTREVISTADO C1 - Banco de Câmbio)." 
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 Por sua vez, o Entrevistado D1 enfatizou a forma de organização da capacidade de 

vender e de prover atendimento diferenciado em diversos departamentos do Banco de Varejo, 

como comentado abaixo:  

"Entendo que sim. Assim, a gente tem diversas estruturas que são envolvidas num 
produto desse porte. [...] a gente olha para o cliente e tem um relacionamento com 
esses clientes [...] cuida então do gerente que vai atendê-lo. Existem várias áreas 
especificas olhando então. Uma área olha treinamento para o gerente, outra área olha 
o relacionamento, define a estratégia do segmento. [...] E efetivamente, para a parte 
de sistemas, a gente tem TI’s que conhecem os sistemas, que desenvolvem, que 
entendem, que especificamente, são voltadas somente a fazer isso. Então, entendo 
que temos muitas áreas e que elas trabalham bem. (ENTREVISTADO D1 - Banco 
de Varejo)." 

 Aderente ao que defendem Barney e Clark (2007), a capacidade de integração 

sistêmica do atendimento diferenciado presentes nas empresas estudadas configura-se como 

um diferencial estratégico. Individualmente, as pessoas e os sistemas de processamento 

podem não se configurar como estratégicos, mas a sua combinação mostrou-se na prática, 

como apresentado resumidamente no quadro 6: 

Quadro 6 - Comparação entre os casos: Avaliação da Capacidade de vender e de prover 
atendimento diferenciado 

Atributo do 
Recurso 

Banco de Médio 
Porte  

Corretora de 
Câmbio 

Banco de Câmbio  Banco de Varejo 

Valor • Rapidez 
qualidade e 
assertividade para 
o cliente 

• Carga rápida e 
com índice baixo 
de problemas 

• Atendimento 
rápido e com 
qualidade para 
o cliente 

• Fidelização do 
cliente 

• Processo de 
carga sem erros 

• Atendimento 
conveniente, 
flexível e ágil 

• Processos 
internos 
otimizados 

• Praticidade de 
recarga 

• Fidelização 
• Conveniência para 

o cliente carregar 
de qualquer lugar. 

Raridade • Poucos tem a 
habilidade de 
organizar pessoas 
e os sistemas 

• Inexistência no 
mercado  

• Dependência de 
uma 
multiplicidade 
de perfis 

• Somente o banco 
tem esta 
capacidade 

Inimitabilidade • Funcionários bem 
remunerados 

• Agilidade do 
banco 

• Dependência de 
pessoas com 
habilidades 

• Dependência de 
pessoas que 
possam 
antecipar 
movimentos do 
mercado 

• Anos de 
experiência e de 
aperfeiçoamento 
dos sistemas e 
processos 

Organização • Política de 
remuneração, 
Área de TI 

• Departamento 
de vendas 

• Área de 
Tesouraria 

• BackOffice 

• Diversas estruturas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 Em resumo, identificou-se que a capacidade de venda e atendimento aporta valor para 

o produto, com base nos processos sistêmicos e nos recursos humanos que a compõe, pela 
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assertividade, qualidade, rapidez, conveniência, flexibilidade, agilidade nas interações de 

atendimento e vendas para os clientes, incluindo a sua fidelização e lealdade. O atributo de 

raridade está presente principalmente na necessidade de pessoas, com ofertas limitadas desses 

recursos no mercado. Da mesma maneira, a dificuldade de imitação se baseia da dependência 

de pessoas com as habilidades para o atendimento diferenciado. Identificou-se também uma 

adequação das estruturas organizacionais para a entrega desta capacidade. Sendo assim, a 

capacidade de vendas e atendimento diferenciados pode ser considerada estratégica, de acordo 

com o modelo VRIO (BARNEY, 1991; COLLINS; MONTGOMERY, 2008; BARNEY; 

CLARK, 2007). Entretanto, esta capacidade de venda e de atendimento diferenciado sofreu 

alterações decorrentes da ruptura, conforme será analisado em uma categoria específica a 

seguir. 

 

4.3 Recursos aproveitados, transformados e reconfigurados  
 

Com o terceiro objetivo específico buscou-se entender de que maneira os recursos e as 

capacidades disponíveis foram aproveitados, transformados e reconfigurados em seguida à 

ruptura da ordem de negócios.  Identificaram-se três categorias que respondem ao "como" 

foram tratados os recursos, em congruência com o conceito das capacidades dinâmicas, 

definidas como as ações intencionais para se alterar a base de recursos, em resposta às 

necessidades de mudanças. (HELFAT; PETERAF, 2009; BARBOSA; BATAGLIA, 2010; 

EASTERBY-SMITH; LYLES; PETERAF, 2009; AMBROSINI; BOWMAN; COLLIER, 

2009; ZUBAC; HUBBARD; JOHNSON, 2010). 

Dentre os recursos e capacidades identificados anteriormente, a rede física de 

distribuição e a marca tiveram o atributo de valor do recurso alterado por conta da ruptura da 

ordem dos negócios, mas continuaram sendo aproveitados apesar desta modificação. 

Adicionalmente, a capacidade de vender e prover atendimento diferenciado foi transformada 

por meio de alterações relevantes nos seus componentes. Ainda, novas capacidades foram 

identificadas, eventualmente já existentes mas que tornaram-se estratégicas em decorrência 

das alterações repentinas. A capacidade de fechar parcerias vinculada ao recurso de rede física 

de distribuição foi potencializada e a capacidade de antecipação foi destacada na identificação 

das ações estratégicas tomadas imediatamente após as mudanças patrocinadas pelo governo. 
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4.3.1 A revisão da estratégia e a capacidade de antecipação  
 

Nesta categoria analisam-se as ações realizadas pelos executivos das empresas no 

momento de ruptura, que objetivaram reduzir as implicações das alterações provocadas pelo 

governo, destacadas na categoria 4.1 Implicações das alterações provocadas pelo governo, 

acima descrita. Essa análise está em consonância com a preocupação proposta por Priem e 

Butler (2001) da necessidade de se entender "como" os recursos seriam utilizados nos 

momentos de ruptura. 

Analisa-se de que maneira os executivos se organizaram para tomar estas ações, 

buscando-se identificar as capacidades dinâmicas das empresas nos ambientes em mudanças. 

Em um dos casos estudados, destaca-se uma nova capacidade, de antecipação, que apesar de 

já existir anteriormente em algumas instituições torna-se relevante no momento da ruptura 

decorrente das alterações repentinas no mercado.  

Em todas as empresas ocorreram reações diferentes dos executivos após a ruptura, com 

ações de revisão de estratégias relativa a alguns recursos, como, por exemplo, na rede física 

de distribuição. Em uma análise comparativa entre as empresas, perceberam-se movimentos 

em tempos, ritmos e ações distintas. Em algumas instituições as decisões tomadas pelos 

administradores convergem com Barreto (2010), que defende o potencial das empresas em 

resolver problemas tempestivamente. Estas empresas mostraram-se mais produtivas e foram 

realizadas ações imediatas após a alteração repentina provocada pelo governo, como se pode 

observar nos seguintes depoimentos: 

"[...] Porque eu poderia ter feito efetivamente um lançamento para a minha rede de 
distribuição, lá no comecinho de janeiro, logo após a ruptura do IOF, [...] nós 
achamos que nesse momento era melhor não falar com o canal de distribuição de 
forma massiva e aguardar efetivamente, como que o cliente vai reagir, como que o 
mercado vai se posicionar, como todos os demais players também [...] 
(ENTREVISTADO D1 - Banco de Varejo)." 

"[...] com essa agilidade. Quando a gente ia, e da forma que foi, 31 de dezembro, 
final do ano, às 18h da noite, de repente vira. Você fala assim ‘Mas 50% do nosso 
produto é isso... a princípio, o que a gente faz agora? – porém, logo em seguida, a 
gente tomou umas medidas rapidamente e foi revertendo. (ENTREVISTADO C3 - 
Banco de Câmbio)." 

Nas outras empresas estudadas foram adotadas ações mais passivas na movimentação 



85 

 

estratégica, aguardando evoluções do mercado, como afirmaram os entrevistados A1 e B1 do 

Banco de Médio Porte e da Corretora de Câmbio: 

"Num primeiro momento eu não fiz muita coisa. Eu esperei a poeira abaixar, porque 
para o funcionário, na ponta ali, é prático ele dizer “compra papel-moeda”. Depois 
passou um tempo, eu fiz uma convenção [...] (ENTREVISTADO A1- Banco de 
Médio Porte)." 

"Não mexemos na estrutura, até porque não sabíamos até quando ia perdurar esse 
problema do IOF. (ENTREVISTADO B1 - Corretora de Câmbio)."  

Os executivos do Banco de Médio Porte também reagiram vagarosamente após a 

avaliação da repercussão da ruptura. O depoimento do entrevistado A1: "[...] Eu esperei. 

Esperei o momento [...]", demonstra esta evolução lenta. Apesar de estarem trabalhando para 

reduzir os efeitos da mudança, a própria visão dos entrevistados desse banco foi pessimista 

sobre a sua capacidade de reação para retornar à situação anterior, de acordo com as opiniões 

abaixo:  

"A gente tem tentado fazer isso, eu acho que é importante [...] sendo bem sincero, se 
eu estivesse na direção da empresa, também não faria investimento em massa [...] 
(ENTREVISTADO A1 - Banco de Médio Porte)." 

"E o nosso foco é fazer voltar como era antes, não vai voltar, eu acho. Mas não vou 
ser tão pessimista assim. A gente está trabalhando para isso [...] (ENTREVISTADO 
A2 - Banco de Médio Porte)."  

De maneira semelhante, os executivos da Corretora de Câmbio também reagiram 

passivamente, "[...] nós continuamos com o mesmo movimento [...]" salientou o entrevistado 

B2. O entrevistado B3 explicou esta evolução: "[...] foi primeira a decepção geral. Aí, depois 

teve que ir montando estratégia para poder não perder venda [...]". Avaliações e busca de 

soluções foi uma constante na Corretora de Câmbio, porém percebe-se que houve uma 

dificuldade de sucesso nesta jornada:  

"Até hoje estávamos conversando, cada dia nós temos uma ideia, cada dia alguém 
tem uma ideia e passa e não vai. [...] todo mundo conversando e vendo o quê que 
dava. Cada um teve uma ideia e passa para a mesa, para a mesa ver se convence o 
cliente. Todo dia tem uma ideia nova (ENTREVISTADO B3 - Corretora de 
Câmbio)." 

De maneira oposta, segundo o Entrevistado C1, os executivos do Banco de Câmbio se 

organizaram de maneira multi-departamental para definir as ações imediatamente após o 

momento de ruptura, destacando um grau de intencionalidade de mudança aderente ao 

defendido por Helfat e Peteraf (2009), como dito a seguir:  

"Primeira preocupação nossa foi nos reunirmos no âmbito de diretoria, para a gente 
ver como que a gente conseguiria [...]. Então, reunimos todas as cabeças, o pessoal 
de marketing, controles internos, diretoria de varejo, comercial [...] isso foi a nossa 
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primeira ação quando aconteceu e aí decorreram-se várias ações dessa reunião [...].  
Então, óbvio, houve sim um cataclismo, vamos chamar. Parem as máquinas, vamos 
sentar, vamos discutir e vamos ver o que a gente pode fazer (ENTREVISTADO C1 
- Banco de Câmbio)." 

 O Entrevistado C1 detalhou o plano de ação definido para o Banco de Câmbio, nos 

aspectos de geração de valor para o produto, melhoria na sua acessibilidade pelo cliente final 

e definição de campanhas de promoção e divulgação, em um processo de alavancagem, 

coerente com o defendido por Bingham e Eisenhardt (2008) pela identificação, construção e 

exploração do conjunto de recursos.  

"[...] tentamos encontrar formas de, um, gerar valor para o produto. Dois, tornando 
ele ainda mais acessível, quer dizer, que não houvesse qualquer dificuldade de 
acessar o produto, que pudesse isso ainda criar uma dificuldade, que ele tinha que 
ser tão fácil quanto cartão de crédito. E três, que campanhas a gente poderia criar 
para incentivar aí, a promoção e a divulgação do produto. (ENTREVISTADO C1 - 
Banco de Câmbio)." 

A revisão de prioridades dos projetos de tecnologia do Banco de Câmbio foi ressaltada 

pelos entrevistados C2 e C1, corroborando com Teece, Pisano e Shuen (1997) na necessidade 

de coordenação e distribuição de competências internamente.  

"[...] teve aí um esforço muito grande, de você começar a acomodar o mercado de 
novo. Ora, acomodar o mercado do ponto de vista tecnológico da minha empresa, do 
ponto de vista de sistema, e tudo. [...] tem uma reorganização, e isso tudo está dentro 
de uma estratégia, né? Está dentro de uma reorganização até tecnológica. Quais são 
os projetos que eu priorizo nesse momento. [...] (ENTREVISTADO C2 - Banco de 
Câmbio)." 

"O que foi o foco, a energia, que algumas áreas, principalmente marketing e de 
produto, tiveram que alocar especificamente, para gente tentar manter vivo o 
produto, depois dessa ruptura. Quer dizer então, menos a estrutura física das áreas, 
foi impactada, mas mais o foco dessas áreas, deixando de lado outras coisas que 
estavam na nossa lista de prioridades (ENTREVISTADO C1 - Banco de Câmbio)."  

Resumindo-se as respostas de todos os entrevistados, apresenta-se no quadro 7 um 

comparativo das ações executivas resultantes da ruptura do mercado em relação aos casos de 

estudo.  

Quadro 7 - Comparação dos casos: Revisão da estratégia  

Aspectos 
Diferenciador 

Banco de Médio 
Porte  

Corretora de 
Câmbio 

Banco de Câmbio  Banco de 
Varejo 

Rapidez de reação 
à mudança 

• Baixa • Baixa • Alta • Suspensão 
dos planos 

Passividade / 
Atividade 

• Passividade • Passividade • Atividade • Passividade 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Sendo assim, a posição de Teece, Pisano e Shuen (1997) quando defendem a 

necessidade de resposta rápida às alterações repentinas de mercado, assim como Teece e 

Pisano (2003) descrevem a necessidade de gerenciamento estratégico para adaptar, integrar e 

reconfigurar o ambiente interno, não foi o encontrado totalmente na prática. Da mesma 

maneira, não se encontra nessas atitudes a visão defendida por Barreto (2010), que sugere a 

definição de ações para resolver os problemas de forma sistemática, para a tomada de 

decisões de forma tempestiva e com orientação ao mercado, assim como a mudança da base 

de recursos.  

Particularmente no momento da ruptura da ordem de negócios, analisando os 

depoimentos dos entrevistados do Banco de Câmbio, pode-se identificar uma capacidade que 

foi crítica para esse período, aderente ao conceito de capacidades dinâmicas (EISENHARDT; 

MARTIN, 2000; WANG; AHMED, 2007; BOWMAN; AMBROSINI, 2003; HELFAT; 

PETERAF, 2009; BARBOSA; BATAGLIA, 2010). Foi a capacidade de antecipação para 

atender as necessidades dos consumidores, que incluiu um componente de inovação, 

conforme descrito pelo entrevistado C2: 

"[...] A capacidade estratégica, realmente, é essa capacidade de se antecipar. Para a 
gente ter condições de, logo na sequência, lançar toda essa plataforma digital, com 
essa força para entregar um pré-pago que fosse melhor, ela não aconteceu do dia 
para a noite. Ela já vinha sendo preparada, a gente já tinha uma plataforma digital 
ali, sendo desenvolvida para entregar isso. O IOF foi só um acelerador da coisa, mas 
a gente já tinha. [...]. (ENTREVISTADO C2 - Banco de Câmbio)." 

"[...] é um perfil de a empresa ter essa visão de inovação, ter essa visão de 
diferenciação. Isso já vinha acontecendo, anterior ao IOF, que se deixasse uma 
estrutura bastante robusta em termos tecnológicos. Então, eu tenho sim, uma área de 
tecnologia trabalhando o tempo inteiro para trazer algum tipo de diferencial. Quando 
isso aconteceu, a gente teve a condição de elevar. Eu tive aí um investimento 
tecnológico bastante pesado, que hoje, eu acho que a concorrência vai ter [...] no 
futuro, vai acabar fazendo, mas vai ter que ter um investimento muito maior para 
poder chegar. (ENTREVISTADO C2 - Banco de Câmbio)." 

Congruente com o conceito de capacidades dinâmicas, a inovação resulta na capacidade 

de antecipação. A inovação pode ser vista como valiosa para o produto segundo os 

entrevistados do Banco de Câmbio, com destaque para os processos internos de comunicação 

que apoiaram o gerenciamento dos recursos, construída a partir de uma série de processos 

internos como aqueles enfatizados por Teece, Pisano e Shuen (1997):  

"Então, o que eu acho que realmente é sucesso, para a gente conseguir se 
reposicionar rapidamente e para a gente conseguir levar inovação, é realmente essa 
estrutura que a gente tem aqui dentro, de todos os profissionais conseguirem se falar 
rapidamente, se organizar e dar o suporte que precisa. Eu tenho canais internos que 
possibilitam isso. A gente tem organizado, já, qualquer tipo de crise, como é que a 
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gente trata... existe do lado de cá um compromisso muito grande com: ‘É notícia?’ 
Rapidamente se estrutura e manda, para que a força de vendas dê apoio 
(ENTREVISTADO C2 - Banco de Câmbio)."  

"A gente inova, por causa, realmente, dessa agilidade que a gente tem. Teve um 
problema, mas, se você for ver a nossa produção, ela continua igual ao evento crise, 
evento IOF (ENTREVISTADO C1 - Banco de Câmbio)." 

A capacidade de antecipação também foi destacada pelo Banco de Varejo, nas palavras 

do entrevistado D1 que revelou já ter desenvolvido um produto diferenciado mesmo não 

sendo requisito do mercado, mas que possibilitou a oferta conjunta de seus recursos no 

momento necessário, pela atualização e reconstrução de suas capacidades principais em 

consonância com Wang e Ahmed (2007): 

"A gente sempre pensou em fazer um produto diferenciado. Mas inicialmente, como 
eu te falei, a gente tinha um mercado em franca expansão, que efetivamente eu não 
precisava me diferenciar tanto para atingir o meu cliente. [...] A partir do momento 
do IOF, só mudar a chave não resolve mais. Então, a gente teve usar também toda a 
nossa força de marca, força sistêmica, o canal de venda focado [...] 
(ENTREVISTADO D1 - Banco de Varejo)." 

Uma vez que o valor dessa capacidade de antecipação foi destacado no momento de 

mudanças, faz se necessário analisar a relevância estratégica destas capacidades. Em relação 

ao atributo de raridade, o Entrevistado C2 discorreu sobre ser rara a percepção antecipada do 

comportamento de consumo:  

"[...] enquanto as outras corretoras ainda estão em outro discurso, que é mais um 
portfólio básico, que é commodity, e o preço, [...] eu acredito hoje que, o que é raro, 
que é a nossa busca aqui, o que é mais raro é realmente essa percepção de 
comportamento, de consumo (ENTREVISTADO C2 - Banco de Câmbio)."  

O entendimento antecipado do comportamento do consumidor também foi citado pelo 

entrevistado D2 do Banco de Varejo, que comentou a utilização da inteligência de dados para 

selecionar o perfil do cliente:  

"[...] a gente avança no produto de identificar o perfil, o público que a gente deve 
ofertar este produto. A gente vem ao longo do tempo, encontrar os melhores 
momentos para dizer para ele ‘esse é o momento de você ter o produto’. Olhando o 
perfil de transação dele, a forma de como ele está se movimentando 
(ENTREVISTADO D2 - Banco de Varejo)." 

O entrevistado C2 reforça a dificuldade de imitação da capacidade de antecipação, 

ligada à multiplicidade de perfis das pessoas no trabalho em equipe da alta gerência, 

congruente com o conceito de ambiguidade causal (BARNEY, 2011; COLLINS; 

MONTGOMERY, 2008; REED; DeFILLIPPI, 1990):  

"É essa visão, e é essa multiplicidade [...] a gente tem diferentes perfis aqui, que 
fazem com que eu consiga usar e entender qual é a tecnologia necessária para 
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colocar alguma coisa diferente no mercado [...] Isso são pessoas. Isso não é copiável 
[...] (ENTREVISTADO C2 - Banco de Câmbio)." 

"[...] é esse aspecto da estratégia, da liderança que se tem, da visão executiva que se 
tem, para poder trazer algumas estratégias. Porque aí é que está o fator da visão, [...] 
a capacidade que eu vejo do comitê executivo, de entender alguns movimentos de 
mercado ainda antes deles acontecerem (ENTREVISTADO C2 - Banco de 
Câmbio)."  

Diante disso, entende-se que a capacidade de antecipação como estratégica, por trazer 

valor para a oferta do produto, ser exclusiva de algumas empresas e que se configura como de 

baixa mobilidade decorrente da ambiguidade causal de suas origens.  

Em resumo, percebe-se que diferentes abordagens foram adotadas pelas empresas no 

momento da ruptura, não tendo havido uma convergência de atuação. Em linhas gerais, as 

empresas aparentemente não se mostraram muito preocupadas em avaliar os seus recursos e 

capacidades com mais agilidade e flexibilidade. Algumas até conseguiram responder com 

relativa rapidez aos efeitos da ruptura, outras foram passivas. Essa constatação corrobora a 

visão de Priem e Butler (2001) quando fazem críticas à maneira com que as empresas 

gerenciam seus recursos e capacidades. Um dos entrevistados indicou que a sua empresa 

destacou a capacidade de antecipação de mercado, baseada no conhecimento das necessidades 

e preferências dos clientes, o que converge com o defendido por Danneels (2007) na criação 

de ativos complementares de mercado. 

 

4.3.2 Reavaliação do valor de recursos e a capacidade de parcerias 
 

Os depoimentos dos entrevistados das empresas estudadas indicam que uma mudança 

externa que provoca uma ruptura no mercado pode ser um fato gerador da alteração do valor 

de um determinado recurso. Dois recursos analisados nas categorias de caracterização dos 

recursos estratégicos para a oferta do produto pré-pago de viagem, 4.2.2 Rede física de 

distribuição e 4.2.3 Marca, aparentemente sofreram uma alteração no atributo de valor, de 

acordo com o modelo VRIO. Essas informações convergem com Collins e Montgomery 

(2008) que defendem que os recursos e capacidades não podem ser avaliados de forma 

isolada, sem consideração do contexto em que estão inseridos, pois podem ser valiosos em 

um momento particular e não manter o mesmo valor em outros horizontes cronológicos. 

Foi identificado nas entrevistas um efeito sobre o recurso rede física de distribuição, 

considerado como estratégico na categoria 4.2.2 acima. A partir de 2011, após a primeira 
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mudança do IOF pelo governo, existia uma concentração de esforços no desenvolvimento 

desse recurso que foi interrompido pela alteração repentina das regras, como afirmou o 

entrevistado C1 do Banco de Câmbio: 

"Que estava se investindo muito no cartão, porque ele é um produto que dá mais 
segurança que o papel-moeda. Então, estava abrindo redes fora de São Paulo, onde 
não tem papel-moeda, que você poderia vender o cartão. Várias parcerias no interior 
do Brasil inteiro. E aí foi a primeira a decepção geral (ENTREVISTADO C1- Banco 
de Câmbio)." 

 Após a ruptura, em 2013, ocorreram mudanças na utilização desse recurso, como 

afirmou o entrevistado B1 da Corretora de Câmbio: 

"[...] porque a nossa grande rede de distribuição para esse produto, que a gente ia 
pegar, era um universo muito maior [...] tinha pontos de vendas, mas não para 
moeda, só para cartão e isso acabou atrapalhando o nosso projeto. A gente ia colocar 
uma rede de distribuição muito grande agregando isso [...] (ENTREVISTADO B1- 
Corretora de Câmbio)." 

Apesar da identificação de modificações em relação a esse recurso o entrevistado B3 

defendeu que a rede de distribuição continuou sendo importante, porém com a diminuição no 

ritmo de vendas para a Corretora de Câmbio: 

"[...] manteve a rede. Até porque, quem está longe de São Paulo, não tem acesso a 
moeda, ao papel-moeda. Então, ele continuou de certa forma, vendendo – talvez 
nem tanto – mas continuou vendendo... Para a pessoa que está fora, que está longe e 
não tem acesso a papel-moeda, o cartão continuou, diminuiu o ritmo, mas 
continuou, porque o cara não tem opção (ENTREVISTADO B3 - Corretora de 
Câmbio)." 

Por outro lado, o entrevistado B1 da Corretora de Câmbio apontou uma situação crítica, 

a de participantes da rede física de distribuição que chegaram a se descredenciar, por não 

verem mais o valor do recurso para o produto de câmbio: 

"[...] agora aquele que vendia só o cartão, esse se desestimulou e até alguns tivemos 
necessidade de descredenciar. Porque não justificava ter sistema, não justificava, 
porque só vendia o cartão. [...] Eu perdi um pouco a força de venda, por exemplo, de 
uma agência de turismo que é muito ligada ao risco do correspondente, que ele não 
quer tomar o risco de um sinistro, de ter moeda, de uma exposição para cliente ou 
própria. Então, ele preferia vender só o cartão. Com esse problema do IOF, ele só 
estava no cartão, ele acabou perdendo foco, entendeu. Desestimulou, digamos 
(ENTREVISTADO B1 - Corretora de Câmbio)." 

Constatação adicional trazida pelos entrevistados foi o aumento de custo do recurso 

rede física de distribuição, decorrente da dinâmica dos produtos oferecidos. Esse aumento de 

custo impactou negativamente na utilização do recurso para o produto final como foi descrito 

pelos entrevistados A3 do Banco de Médio Porte e B3 da Corretora de Câmbio, a saber: 

"O ponto de venda [...] tive que aumentar o valor do seguro, porque você começa a 
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trabalhar com mais dinheiro na loja (ENTREVISTADO A3 - Banco de Médio 
Porte)." 

"Os canais de distribuição. Quer dizer, aumentou o nosso custo, inclusive, né, o fato 
de estar vendendo mais papel-moeda do que o cartão (ENTREVISTADO B3 - 
Corretora de Câmbio)." 

O efeito da ruptura decorrente das mudanças no IOF sobre o recurso pode ser verificada 

no Banco de Varejo, que estava prestes a lançar o produto para toda a sua rede física de 

distribuição e optou pelo seu adiamento. O entrevistado D2 ressaltou que a percepção 

negativa do cliente poderia trazer um problema de relacionamento com a rede: 

"Quando a gente fala do canal de distribuição, houve uma mudança na estratégia, do 
momento efetivamente que eu iria falar com esse canal de distribuição. [...] E nós 
entendemos que naquele momento, forçar o meu canal a oferecer o produto para o 
cliente, que estava ouvindo muito na mídia que era ruim para ele, poderia acabar 
gerando uma represália do cliente. Assim olha, ‘você está querendo me oferecer 
uma coisa que não é vantajosa para mim’ (ENTREVISTADO D2 - Banco de 
Varejo)." 

Dessa maneira, percebe-se pelas falas dos entrevistados que inicialmente as empresas 

estavam desenvolvendo suas redes físicas de distribuição, por ser um recurso estratégico para 

o produto cartão pré-pago de viagens, como foi identificado na categoria 4.2.2 Rede física de 

distribuição acima. Com a ruptura, uma das consequências foi a substituição pelo papel 

moeda, conforme descrito acima na categoria 4.1 Implicações das alterações do governo. Para 

esse produto o recurso rede física de distribuição perdeu o valor.  

Em resumo, o recurso rede física de distribuição teve algumas características alteradas, 

com perda de valor para o produto e aumento do custo, chegando a inviabilizar a operação de 

alguns pontos de atendimento. 

Ao analisar os aspectos ligados ao recurso rede física de distribuição, identificou-se uma 

nova capacidade, a de desenvolvimento de parcerias, como um fator que foi relevante para 

gestão desse recurso à medida que as mudanças foram ocorrendo. 

O entrevistado C1 descreveu essa característica do Banco de Câmbio, que desenvolveu 

políticas negociais e operacionais para a sua rede física de distribuição baseadas em uma 

capacidade para desenvolvimento de parcerias com flexibilidade de desenho, o que 

potencializa o uso do recurso de rede física de distribuição de correspondentes cambiais.  

"Eu tenho essa capacidade de chegar para qualquer parceiro no mercado e falar: 
‘consigo desenhar uma parceria do jeito que você preferir também’, porque o 
sistema, ele vai permitir, habilitar o parceiro ter acesso ao sistema com recursos 
limitados, que a gente possa abrir uma plataforma para outro usar, um terceiro, que 
não seja uma pessoa aqui dentro da empresa, para ele abrir só determinadas telas. 
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Ele consegue operar determinados produtos, ele consegue só vender dentro de certos 
limites. O sistema permite a gente fazer isso. Eu consigo negociar com ele uma 
divisão de receitas, de acordo com a parceria que eu quiser desenvolver. Eu consigo 
fazer com que ele tenha receita em cima... um share da receita nossa, da receita 
bruta. Eu consigo dar sobre o faturamento, sobre a receita que a operação gerou. Eu 
consigo compartilhar a receita de tarifa ou não. Então, eu consigo desenhar pelo 
modelo de negócio, que vai de acordo com expectativa da parceria. E a gente 
consegue depois gerar todos os relatórios necessários para o parceiro estar satisfeito, 
e entendo como é que o business dele... como é que ele está interagindo no negócio 
conosco (ENTREVISTADO C1 - Banco de Câmbio)." 

O atributo de valor dessa capacidade, aportada ao produto, passa pela composição de 

forças entre o banco emissor e o parceiro de negócios, para identificar o comportamento dos 

clientes comuns a ambos, com possibilidade de oferta de produtos adequados. Um exemplo é 

o caso de parcerias com empresas de telefonia, em que se identifica efetivamente o cliente 

comum que viaja para o exterior. Outro exemplo são clientes de empresas de venda online no 

exterior em que se identifica o usuário que necessita de um instrumento de câmbio. Esses 

exemplos foram dados pelo entrevistado C2 do Banco de Câmbio: 

"Então, acho que assim, tudo que existia continua existindo, sempre com a visão das 
parcerias. A gente trouxe parcerias importantes dentro desse momento. [...] A gente 
tem parceiros importantes como TIM, hoje, que está aí com a gente tem um tempo... 
essa parceria é importante para a gente porque é a pessoa que viaja com frequência, 
que são as pessoas que usam roaming. [...] a gente tem uma parceria importante com 
um cliente online. (ENTREVISTADO C2 - Banco de Câmbio)." 

O entrevistado C2 acrescentou, ainda, considerações sobre a raridade da capacidade de 

desenvolvimento de parcerias:  

"[...] capacidade de você se reorganizar com a estrutura que você tem, e de ir atrás 
de parceiros, coisas que a concorrência não consegue oferecer. [...] A gente sabe que 
tem uma estrutura de parcerias muito grande. Mas quando eu falo em corretoras, ela 
é mais rara. (ENTREVISTADO C2 - Banco de Câmbio)." 

Essa capacidade aparentemente decorreu de um processo de alavancagem dos recursos 

existentes, em congruência com o que Bowman e Ambrosini (2003) defendem. A capacidade 

de desenvolvimento de parcerias ajudou a aumentar o apelo comercial para desenvolvimento 

de novas parcerias ou manutenção das atuais, tornando a rede de distribuição mais efetiva.  

Ainda seguindo na avaliação da mudança do valor de recursos, pode-se identificar que o 

recurso marca, caracterizado neste estudo na categoria 4.2.3 Marca, teve variações nos efeitos 

de sua valorização para o produto, segundo o depoimento de alguns entrevistados.  

A prestação do serviço do produto pré-pago é baseada em confiabilidade. Isso é 

decorrente da característica do produto de ser um meio de carregamento de moedas no qual 

entrega-se um saldo em dinheiro por uma promessa de uso futuro, com uma relação de alta 
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percepção de intangibilidade. O entrevistado C1 do Banco de Câmbio explicou esta condição: 

"Porque a gente não vende nenhum produto, a gente transforma uma moeda não 
conversível numa moeda conversível que ele vai precisar usar para então pagar o 
serviço ou produto que ele está querendo contratar. Não é que a gente vende o 
produto, a gente só transforma a moeda não conversível do cliente na moeda que ele 
depois vai precisar (ENTREVISTADO C1 - Banco de Câmbio)." 

Essa característica do produto foi analisada na categoria 4.2.3 Marca acima, e a 

conclusão foi de que a marca da instituição seria valiosa para o produto, exatamente por 

passar a credibilidade, confiança, segurança e sensação de garantia oferecidos ao consumidor 

ao adquirir o produto. Entretanto, tendo em vista a migração para o produto substituto, 

dinheiro em papel moeda, essa relação de confiança com o produto mudou, uma vez que 

passou a ser tangível, sob o ponto de vista do portador, como explica o Entrevistado C1 do 

Banco de Câmbio: "[...] está trocando dinheiro por dinheiro [...]". Dessa maneira, na 

argumentação do Entrevistado A3 do Banco de Médio Porte, esta redução na necessidade de 

tangibilização do vendedor do produto, resultaria numa redução do valor da marca para o 

produto, como detalhado abaixo: 

"[...] Porque, o dinheiro vivo é uma commodity. A marca perde valor [...] Se você 
vem com dinheiro e compra, tanto faz comprar no Zé da esquina, quanto comprar no 
banco, porque está entrando e saindo. Ele tomou um, levou outro. Não é um produto 
que ele vá receber (ENTREVISTADO A3 - Banco de Médio Porte)." 

Outro efeito identificado em relação à marca foi um risco ligado à reputação. Esse risco 

decorre da percepção dos clientes em uma possível equiparação negativa entre os 

concorrentes, a partir da divulgação das novas regras do governo, no final de 2013. O 

Entrevistado C2 do Banco de Câmbio discorreu sobre isso: 

"Porque eles colocaram os clientes automaticamente, colocaram todas as marcas 
numa mesma sacola: ‘são todos iguais, todos levam meu dinheiro, vou continuar 
comprando a moeda no lugar que for’ (ENTREVISTADO C2 - Banco de Câmbio)." 

Diante disso, pode se entender também, a redução do valor do recurso marca como 

explicada pelo Entrevistado B1, da Corretora de Câmbio: 

"Não mantive a mesma força no recurso marca. Foi uma ordem natural do 
consumidor, foi uma publicidade muito negativa e que afastou realmente as pessoas 
[...] (ENTREVISTADO B1 - Corretora de Câmbio)." 

Como foi referido anteriormente na categoria 4.2.3, o recurso intangível marca, apesar 

de defendido como essencial e relevante pelos entrevistados, perdeu o valor com a ruptura 

transformando-se em menos estratégico para o produto, tornando-se questionável a sua 

verdadeira natureza estratégica, ou ainda a contingência do contexto cronológico para esta 

avaliação, conforme defendido por Collins e Montgomery (2008).  
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Em resumo, aderente ao conceito de capacidades dinâmicas (EASTERBY-SMITH; 

LYLES; PETERAF, 2009), houve mudanças de alocação e na utilização dos recursos Rede 

física de distribuição e Marca. Novas capacidades foram identificadas, como a capacidade de 

antecipação e a capacidade de desenvolver parcerias, mostrando que as empresas agiram em 

relação aos seus recursos, utilizando-os de maneiras distintas dos momentos anteriores 

(TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; EISENHARDT; MARTIN, 2000; HELFAT; PETERAF, 

2009).  

 

4.3.3 Mudança na abordagem de vendas 
 

Conforme descrito acima, na categoria 4.2.4, a Capacidade de vender e de prover 

atendimento diferenciado foi defendida pelos entrevistados como estratégica nos casos do 

estudo. Porém, um dos temas recorrentes na análise das entrevistas foi a necessidade de 

mudança da argumentação de vendas dos produtos para os clientes por conta da ruptura no 

mercado.  

Em relação a esta categoria busca-se entender as mudanças que ocorreram na 

capacidade de vender para contemplar um novo argumento para o produto. Inicialmente 

analisa-se qual foi a mudança da abordagem, baseada em uma visão da alteração dos valores 

para o cliente, condição importante para busca da vantagem competitiva conforme defendem 

Zubac, Hubbard e Johnson (2010). Em seguida, é descrita a maneira como a capacidade de 

vender e de prover atendimento diferenciado foi adaptada para essa realidade.  

Em todas as empresas foi reconhecido que o discurso de venda do produto necessitava 

de uma mudança drástica. Anteriormente às alterações das regras pelo governo, a principal 

argumentação de venda era baseada no fato do produto cartão pré-pago de viagens ter um 

preço menor do que outros produtos substitutos do mercado, como cartões de crédito, de 

débito e papel moeda. A partir de 2013 esse argumento desapareceu e as empresas tiveram 

que identificar e lançar mão de outros argumentos como a facilidade e confiança no processo 

de recarga, a segurança, a tranquilidade e a conveniência e os controles de gastos, alterando a 

mensagem que era entregue para o cliente final. A questão dos valores econômicos percebidos 

pelos clientes será tratada nas categorias seguintes desse estudo.  

 Os entrevistados da Corretora de Câmbio e do Banco de Varejo destacaram a 

necessidade de mudar a maneira do apelo comercial, com a exploração efetiva de benefícios 
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do produto, conforme os depoimentos a seguir: 

"O primeiro pensamento foi mudar a forma e o apelo comercial, a forma de vender o 
produto (ENTREVISTADO B1 - Corretora de Câmbio)." 

"Inicialmente [...] eu não precisava explorar os benefícios de produto. Eu poderia 
explorar somente que o custo para adquirir o produto era menor do que se ele 
efetivamente usasse o cartão de crédito. [...] efetivamente eu não precisava me 
diferenciar tanto para atingir o meu cliente. Somente ter o produto na minha 
prateleira, me garantia que o cliente iria optar. Era simples, era somente mudar a 
chave para o meu canal de venda. A partir do momento do IOF, só mudar a chave 
não resolve mais. (ENTREVISTADO D1 - Banco de Varejo)." 

Zubac, Hubbard e Johnson (2010) chamam a atenção para o fato de que os valores dos 

clientes podem mudar. De certa maneira, a alteração repentina no mercado trouxe a 

necessidade de identificar os benefícios mais concretos para o cliente e não somente na 

argumentação de preço. Contudo, houve uma dificuldade para sua transmissão para o cliente, 

uma vez que toda comunicação seguida até então, era baseada fortemente nessa condição do 

preço. Sendo assim, existia um risco de minimização da efetividade de convencimento sobre 

outros argumentos de venda, conforme pode ser analisado nos depoimentos dos Entrevistados 

B2 da Corretora de Câmbio e C2 do Banco de Câmbio. a seguir: 

"[...] um dos argumentos básicos, essencial, era que o IOF menor. [...] Aí com o 
tempo a gente foi tentando mostrar para o cliente, a parte que o cartão apresenta que 
é diferencial [...] (ENTREVISTADO B2 - Corretora de Câmbio)." 

"A gente teve ali, naquele momento, que se reinventar e resgatar todos os outros 
aspectos que tinham ficado mais secundários, para continuar valorizando um 
produto. A maior dificuldade é ‘Você bateu tanto em cima disso, porque isso era 
bom. Como é que você agora vem me vender, que outras coisas são boas? ’. Então, a 
grande dificuldade fica nesse aspecto (ENTREVISTADO C2 - Banco de Câmbio)." 

Foi mencionada a necessidade de mudança de abordagem utilizada na sua capacidade de 

vender e prover atendimento diferenciado, com ênfase em outras qualidades e benefícios dos 

cartões conforme depoimento dos entrevistados C3 do Banco de Câmbio e D1 do Banco de 

Varejo: 

"Quando veio o IOF, a gente começou a olhar para os outros benefícios que o cartão 
trazia, não somente pelo IOF. [...] A gente começou a dar ênfase nas outras 
qualidades do cartão. (ENTREVISTADO C3 - Banco de Câmbio)." 

"Nós passamos a entender dentro dos benefícios de produto que eu ofereço, para 
qual segmento de cliente, eu vou ofertar que tipo de benefício, para que ele passe a 
ver valor no produto perante os demais, perante a espécie, por exemplo. Então, 
efetivamente, a gente teve benefícios de produto que a gente não teria dado foco no 
início, que a gente acabou tendo que dar foco [...] (ENTREVISTADO D1 - Banco 
de Varejo)." 

Respondendo à questão de "como" a capacidade de atendimento foi alterada, ações 
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realizadas nas empresas sobre o processo de aprendizagem encorajado e provocado, na 

criação de novos ativos para as empresas corroboram com Bowman e Ambrosini (2003). A 

seguir, a fala do entrevistado A2 do Banco de Médio Porte deixa explícita esta visão:  

"É o seguinte, o treinamento, principalmente, ele teve efeito agora. [...] usou a 
capacidade que eles já tinham. E a gente reforçou a necessidade deles usarem essa 
compreensão que eles têm do produto, para não deixar o cliente fugir. 
(ENTREVISTADO A2 - Banco de Médio Porte)." 

A comunicação com os funcionários das empresas - componente integrante da 

Capacidade de vender e prover atendimento diferenciado - conforme descrito na categoria 

4.2.4 acima, também foi crucial para possibilitar a mudança na abordagem dos clientes. 

Foram divulgadas novas formas de convencimento do cliente, recomendações para o melhor 

conhecimento no produto, além de outras orientações e esclarecimentos. Nesse sentido, os 

depoimentos abaixo exemplificam:  

"[...] a gente deu a seguinte recomendação 'usem o conhecimento do produto, do que 
é, de como funciona a assistência, para convencer os clientes de que é muito melhor 
que o papel-moeda’ (ENTREVISTADO A2 - Banco de Médio Porte)." 

"[...] vendia muito fácil o cartão. É mais barato, então leva. Você tem segurança - 
então era muito fácil vender o cartão - então vocês vão ter que esquecer essa política 
de preço e falar sobre as vantagens do cartão. Você tem é que convencer, você é que 
está na ponta. Não é a imprensa que vai ter que convencer (ENTREVISTADO A1 - 
Banco de Médio Porte)." 

"[...] como mecanismo de ação interna, no mesmo dia que a gente soube, a gente já 
passou a dar as orientações, esclarecimentos, primeiro dentro de casa  e depois para 
a rua. Para que o meu próprio vendedor, para que a minha força de vendas 
conseguisse ser extensão daquele posicionamento novo que a gente vai por na rua. 
(ENTREVISTADO C2 - Banco de Câmbio)." 

Verificou-se, com isso, que as ações resultaram na adequação da área de vendas, 

alterando a capacidade de vender e prover atendimento diferenciado aos clientes, conforme os 

comentários do entrevistado C2: 

"[...] área de vendas, que teve que se reorganizar e entender um novo discurso, e 
levar esse novo discurso com a menor ruptura possível para o cliente [...] A força de 
vendas, ela absorveu muito rapidamente o que era esse novo produto, fez o giro 
desse produto acontecer de uma forma muito importante para a gente. 
(ENTREVISTADO C2 - Banco de Câmbio)." 

 A categoria Mudança na abordagem de vendas descreveu as ações realizadas pelas 

empresas no momento das alterações repentinas. Identificou-se que a abordagem 

originalmente realizada, baseada em comparação de preços não era mais suficiente para 

manter a venda diferenciada. Buscou-se entender entre as empresas estudadas, quais seriam os 

argumentos de venda, baseados nos valores para o cliente final. A implantação da nova 
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abordagem de venda foi via o aprendizado encorajado e provocado, alterando as pessoas que 

fazem parte da força de venda, componente da capacidade de vender e de prover atendimento 

diferenciado ao cliente final. 

 

4.4 Valor econômico gerado para os clientes   
 

O quarto objetivo específico pretendeu caracterizar a vantagem competitiva buscada 

antes e aquela após a ruptura com destaque ao valor econômico gerado para os clientes. A 

partir da definição de que a vantagem competitiva é decorrente de uma estratégia de 

posicionamento dos recursos valiosos e raros que gerem valor para o cliente, estuda-se a 

geração de valor econômico para cliente que depende de sua percepção e da entrega de 

produtos com superioridade competitiva (PETERAF; BARNEY, 2003; CLULOW; BARRY; 

GERSTMAN, 2007; BOWMAN; AMBROSINI, 2000; SIRMON; HITT; IRELAND, 2007, 

KNOTT, 2009; KOTLER, 2003; ZUBAC; HUBBARD; JOHNSON, 2010; BRITO; BRITO, 

2012a; BRITO; BRITO, 2012b). 

Conforme visto na categoria anterior 4.3.3 Mudança na abordagem de vendas, os 

entrevistados indicaram ter havido uma modificação nos valores econômicos percebidos pelos 

clientes (KOTLER, 2003). Antes da ruptura, com base nas entrevistas em geral, percebia-se 

que o principal valor para o cliente era a questão do custo (e preço) mais baixo, como pode 

ser exemplificado pelos entrevistados do Banco de Médio Porte que destacaram: "[...] antes 

da mudança, a questão era o preço do IOF [...] (ENTREVISTADO A1)" e "[...] o cartão pré-

pago surgiu como uma alternativa mais barata [...] Então, a gente começou a vender muito 

(ENTREVISTADO A3)." 

Porém, a partir da alteração do IOF em 2013, os gestores das empresas tiveram que 

entender a modificação de valores para os usuários, resumidos na fala do entrevistado C1 do 

Banco de Câmbio: 

"O cliente busca economia. Se você pensar, racionalmente, ele não quer gastar 6%. 
Mas ao longo do prazo, do tempo, ele viu que só economizando não era a grande 
vantagem (ENTREVISTADO C1- Banco de Câmbio)." 

Sendo assim, antes de 2011 e depois de 2013 esses valores para os usuários existiram e 

eram abordados pelas instituições.  Porém, a força do custo mais baixo fez com que as 

empresas não se preocupassem com os benefícios a serem percebidos pelos clientes, no 

período compreendido entre as duas alterações de regras. O entrevistado C2 do Banco de 
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Câmbio resumiu esta situação: 

"Eu tinha que explorar benefícios – motivos, razões de uso, sem considerar o IOF, 
até 2011. Eu tinha que considerar a segurança desse produto, eu tinha que considerar 
a praticidade [...] Foi bastante explorado, e naquele momento, o cartão teve uma 
adesão. Em 2011, o governo dá essa concessão, eu tenho um produto que já tinha 
certa adesão, com uma característica de preço ainda muito melhor. De 2011 para cá, 
com essa concessão, o discurso fica mais simples. [...] falou-se muito sobre isso  
[...] um destaque muito grande em toda campanha e comunicação [...] então, sem 
querer, na cabeça das pessoas, o que se criou foi um grande argumento. E todos os 
outros, eles ficam um pouco secundários [...] ele é prático, ele é seguro, mas ficou 
tudo em segundo plano, coisa que não deveria ter sido feita. [...] agora, em 
dezembro de 2013, atribuíram-se, então, outros fatores dentro da nossa empresa, de 
diferenciação. Então, teve aí um esforço muito grande, de você começar a acomodar 
o mercado de novo. [...] E o que eu faço com o meu discurso que eu tinha 
construindo em cima... tão fortemente em cima dos seis por cento?   
(ENTREVISTADO C2- Banco de Câmbio)." 

Como consequência, foi necessária uma mudança de abordagem com uma maior 

potencialização da busca da vantagem competitiva a partir do valor gerado para os clientes, o 

que já era feito anteriormente, porém com um enfoque maior no benefício financeiro. Para 

analisar esta situação foram identificadas três categorias, que apesar de sempre existirem, 

após as alterações de 2013 passaram a ter uma importância maior na geração de valor para o 

cliente: "Confiança e facilidade no processo de recarga", "Segurança, tranquilidade e 

conveniência" e "Controle dos gastos (custo e limites)". Essas categorias seguem a 

classificação de dimensões de valor propostas por Zubac, Hubbard e Johnson (2010), em 

relação aos atributos de produto desejados pelos clientes, resultados desejados em situação de 

utilização, e objetivos e propósitos dos clientes. 

 
4.4.1 Confiança e facilidade na recarga 

 

Ao responderem sobre os valores percebidos pelos clientes (KOTLER, 2003), 

identificou-se, segundo a visão dos gestores, uma categoria Confiança e facilidade na recarga 

que sintetiza alguns dos atributos de desempenho do cartão pré-pago desejadas pelo cliente. 

Esta categoria sintetiza a importância do processo prévio ao uso do cartão (carga inicial e 

recarga), operação que possibilita que os clientes adicionem os valores iniciais - "carga" (ou 

posteriormente novos valores - "recarga") no cartão. (ZYWICKI, 2012). 

De maneira geral, ficou claro que a confiança no processo de recarga seria uma das 

características do produto mais valorizadas pelos clientes. Conforme os depoimentos abaixo,  

um dos pontos destacados pelo Banco de Médio Porte, foi a questão da confiança e 
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credibilidade na instituição, decorrente de conhecimento de quem é o banco: "[...] o cliente, 

ele quer estar presente, ele quer conhecer com quem ele está lidando [...] (Entrevistado A2)" e 

ainda da questão de apresentação e tangibilidade da imagem do banco, como descrito no 

trecho abaixo:  

"[...] o cliente que se preocupa em conhecer de onde ele está comprando, de cara ele 
já vê que esse banco é extremamente conservador com ele próprio e com o cliente 
(ENTREVISTADO A2 - Banco de Médio Porte)." 

No mesmo sentido, o entrevistado D1 do Banco de Varejo destacou a confiança que o 

cliente tem com a instituição decorrente do fato de já estar acostumado com o relacionamento 

e o uso de outros produtos do banco, situação esta que somente esta instituição poderia 

aproveitar-se:  

"[...] Acho que ele traz uma confiabilidade para o cliente, que já está acostumado a 
usar isso. Então, ele já está acostumado a usar todo esse sistema em outros produtos. 
E a partir do momento que eu trabalho o produto com a minha cara, ele entende que 
ele tem também essa confiança. Então, isso é o primeiro ponto (ENTREVISTADO 
D1 - Banco de Varejo)." 

Com relação à confiabilidade da operação, o entrevistado C1 do Banco de Câmbio 

considerou que o maior valor oferecido seria a certeza de que o produto funciona e que o 

cliente não terá problemas com o seu uso, motivo pelo qual esta empresa investiu nos 

processos operacionais:  

"[...] agrega ao serviço do cliente, principalmente quando a gente fala em tempo e 
confiabilidade da operação. [...] E efetivamente, ele não vá ter problema depois para 
usar essa moeda que ele precisa para pagar o serviço, o produto dele, que é o maior 
valor que a gente tem. Então, o cliente sabe que aqui, o cartão vai funcionar. 
(ENTREVISTADO C1 - Banco de Câmbio)." 

O entrevistado C1 do Banco de Câmbio explicou como esta empresa investiu, 

descrevendo a importância da praticidade e velocidade do processo de recarga para o cliente 

final, da mesma maneira que se compara com outras empresas na singularidade de seu 

processo de carga:  

"[...] Então com relação à praticidade de recarga, que é o importante, porque se o 
cara está numa viagem e acabou a carga do cartão dele, o quê que ele vai fazer? [...] 
Então, a gente investiu nessa facilitação para recarga [...] (ENTREVISTADO C1 - 
Banco de Câmbio)." 

O Entrevistado D3 do Banco de Varejo destacou, da mesma maneira, esta praticidade e 

ubiquidade para realização do processo de recarga como um dos principais diferenciais desta 

instituição, conforme depoimento abaixo:  

"[...] Entrar com a mesma senha dele, fazer toda a movimentação, inclusive, a 
própria carga do cartão pré-pago. Onde ele não precisa ir numa agência bancária ou 
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numa casa de câmbio e fazer a compra de uma moeda. Ele, pela internet na casa dele 
ou no hotel que ele estiver, ele vai conseguir fazer isso. Acho que isso é o principal 
diferencial (ENTREVISTADO D3 - Banco de Varejo)." 

Os entrevistados A1 e A2 do Banco de Médio Porte resumiram o significado do valor 

do atributo do processo de recarga para o usuário do produto, baseado nas percepções de 

segurança e de confiança:  

"O cliente que vai à nossa loja e paga em dinheiro, em no máximo duas horas está 
colocado no cartão. Então, ele vai ter essa confiança, ele vai sair da loja, a hora que 
ele chegar em casa, ele praticamente já vai ter a sua carga efetuada. Se ele pagou um 
boleto bancário, ele pode conferir no outro dia, de manhã (ENTREVISTADO A1 - 
Banco de Médio Porte)." 

"o produto é muito bem aceito, que ele tem uma segurança extrema com relação à 
reposição, a de repente mandar uma remessa imediata se o cartão está sem dinheiro, 
qualquer coisa [...] (ENTREVISTADO A2 - Banco de Médio Porte)." 

Os depoimentos desses entrevistados convergem com Romich et al. (2009) que 

entrevistou portadores e identificou que o acesso imediato aos créditos, especialmente os 

depósitos diretos o dinheiro tem que estar disponível imediatamente, sendo que os processos 

de atualização das contas devem ser feitos da maneira que o usuário necessitar (por telefone, 

e-mail, online etc.).  

Em resumo, os clientes pretendiam realizar o processo de recarga de maneira prática, 

veloz, com instituições em que confiam e que se relacionam.  Os clientes precisam que o 

dinheiro estivesse disponível para uso o mais imediato possível. Essa categoria converge com 

a dimensão de valor para o cliente das características desejadas nos produtos, como defendido 

por Zubac, Hubbard e Johnson (2010) e com o resultado de satisfação dos clientes baseados 

nos atributos do produto.  

 
4.4.2 Segurança, tranquilidade e conveniência 

 

A categoria "Segurança, tranquilidade e conveniência" refere-se aos benefícios e 

atitudes que são derivados do uso do cartão pré-pago, segundo a visão dos gestores das 

empresas estudadas. Esta categoria versa sobre valores que eram destacados pelas empresas 

antes da primeira ruptura, em 2011, e que passaram a ser importantes novamente, após a 

segunda alteração de regras em 2013. 

O tema de segurança apareceu de forma unânime em todas as entrevistas nas empresas, 

aparentando ser um dos principais valores para o cliente final. Esse ponto surgiu em 
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depoimentos sobre a possibilidade de perda do dinheiro vivo e as suas consequências, como 

exemplificou o entrevistado A3 do Banco de Médio Porte: "[...] você vai carregar cinco mil 

dólares no bolso, e se você perder isso, você vai perder 12 mil reais? [...]”, ou como foi 

ilustrado pelo entrevistado D1 do Banco de Varejo "[...] segurança de perder o cartão, mas 

não perder todo o dinheiro, estragar a viagem por completo [... ]" ou ainda no depoimento do 

entrevistado C3 do Banco de Câmbio: 

"A grande vantagem é você ter segurança. [...] eu tenho um amigo meu, um vizinho, 
que viajou e levou dinheiro. E colocou mil dólares na carteira porque ele falou. ‘Vou 
levar mais dinheiro do que cartão’. E perdeu a carteira. Então aquela economia que 
ele teve de 6% no cartão, já foi no primeiro dia que ele foi alugar o carro e esqueceu 
a carteira em cima do carro, cadê a carteira? Ele já perdeu mil dólares 
(ENTREVISTADO C3 - Banco de Câmbio)."  

 Outros entrevistados destacaram o risco de assaltos e violência, tendo em vista a 

mudança de hábitos dos consumidores, ao trocar o cartão por dinheiro vivo. Por exemplo, o 

entrevistado A2 do Banco de Médio Porte enfatizou:  

"[...] não só no mercado, para população a queda do cartão foi ruim, no sentido de 
segurança. [...] Eu conheço gente que foi assaltada na estrada indo para o aeroporto, 
porque agora os ladrões já sabem, o pessoal não anda mais com cartão, o brasileiro 
não está viajando com cartão na mão. Até leva, mas não usa com carga, não tem 
crédito (ENTREVISTADO A2 - Banco de Médio Porte)." 

Com isso, identifica-se uma mudança de comportamento dos consumidores, em relação 

a portar dinheiro ou cartão. "[...] hoje em dia, ninguém gosta de andar com dinheiro na mão. 

O cartão é tecnologia para qualquer coisa. [...]" disse o entrevistado B2 da Corretora de 

Câmbio. O entrevistado A2 do Banco de Médio Porte reforçou que existem pessoas que tem a 

consciência da impossibilidade de carregar consigo dinheiro em espécie, valorizando o uso do 

cartão:  

"[...] a gente entende que existe uma gama de clientes que sabe que não dá para 
viajar com o dinheiro em espécie, em altos valores e opta então, por levar carregado 
num pré-pago mesmo [...] por questão de segurança e praticidade. Hoje é muito mais 
comum você ter um cartão na mão do que dinheiro na carteira. (ENTREVISTADO 
A2 - Banco de Médio Porte)." 

Outra questão identificada pelos gestores e relacionada aos benefícios percebidos pelos 

clientes é a sensação de tranquilidade, particularmente para o público que tem que organizar o 

envio de dinheiro para filhos em viagens. Neste caso, existem duas situações destacadas pelos 

entrevistados, a viagem de férias de menores desacompanhados e a viagem para o exterior 

para um período mais longo.  

O Banco de Médio Porte atua com atendimento especial para o primeiro tipo de 
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viajantes, de acordo com os entrevistados A1 e A2, e destaca a tranquilidade trazida para os 

pais, decorrente do suporte que a empresa presta para os jovens ou crianças em férias:  

"para menores desacompanhados, o pai começa a enxergar nesse momento a 
importância do produto: ‘Vou mandar um filho para a Disney, para Bariloche... para 
Cancun, desacompanhado. E agora? Qual o produto que eu vou escolher?’ Ele vai 
para a economia? Não. Nessa hora ele muda de opinião [...]  Então nós 
costumeiramente mandamos o funcionário para Orlando para dar assistência local. 
[...] Então o pai fica muito tranquilo. A criança perdeu o cartão? É substituído no 
mesmo dia. (ENTREVISTADO A1 - Banco de Médio Porte)." 

"[...] eu sinto que o cliente, ele quer praticidade. [...] nos grupos que a gente 
trabalha, com criança e adolescente, os país ficam tranquilos, em poder mandar mais 
dinheiro para o cliente... para o filho. Então é assim, qual é o principal ponto para a 
gente atingir esse público? Pai, você tem segurança com esse cartão na mão, porque 
se o seu filho perde, a gente manda outro. Ou na temporada, o meu próprio 
funcionário daqui, ele está lá com o cartão na mão. É só você ligar e substituir 
(ENTREVISTADO A2 - Banco de Médio Porte)."   

Já a viagem de maior prazo também é atendida pelo produto, trazendo um valor de 

praticidade para os pais. O depoimento dos entrevistados C1 do Banco de Câmbio ilustra esse 

valor identificado: "[...] o pai continua usando lá porque é o jeito mais fácil de carregar o 

cartão do filho, o cara está lá fora, está estudando, meio ano, um ano [...]". O entrevistado C3 

da mesma instituição reforçou "[...] A facilidade que você tem de carregar para um filho que 

está lá fora fazendo [...]". 

Um terceiro ponto identificado pelos gerentes foi passa pela conveniência ao usar e se 

relacionar com as instituições, em todas as suas interações durante o uso a partir da 

contratação, prosseguindo com a troca de informações e atendimento. Em relação a esse 

ponto, o Banco de Varejo parece ter sido a instituição pesquisada que ofereceu mais valor 

para seus clientes, uma vez que aproveitou uma plataforma existente, conhecida pelo cliente, 

como se pode observar nos apontamentos dos entrevistados D1 e D3.  

"Então, a gente tentou diferenciar de uma forma que trouxesse mais conveniência 
para o cliente. Então pensando que hoje o cliente já tem uma plataforma, por 
exemplo, de cartão de crédito, que ele consegue contratar, receber qualquer tipo de 
informação e atendimento de forma remota, a gente também quis trazer isso para o 
mercado de pré-pago. [...] O nosso produto, o cliente consegue fazer tudo 
remotamente, ou por telefone ou através da internet (ENTREVISTADO D2 - Banco 
de Varejo)." 

"[...] sem dúvida nenhuma, a conveniência. Essa questão toda de ele dentro do 
próprio ambiente, banco dele, onde ele faz todas as operações de movimentação da 
conta, ele poder fazer em qualquer lugar do mundo. [...] Que isso é bastante 
relevante, até em pesquisa junto ao cliente, a gente percebe que a conveniência para 
esse público é extremamente relevante (ENTREVISTADO D3 - Banco de Varejo)." 

Os pontos destacados pelos entrevistados nesta categoria convergem com a visão de 
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autores que destacam os atributos de segurança e conveniência como os mais valorizados 

pelos clientes usuários de cartões pré-pagos (RHINE et al., 2007; COLE et al., 2008; 

ROMICH et al., 2009).  

Em resumo, os clientes querem segurança, conveniência e tranquilidade, o que 

corrobora com a dimensão de valor para o cliente, que busca atingir sua satisfação quando 

suas metas são atingidas, como defendido por Zubac, Hubbard e Johnson (2010). 

 

4.4.3 Controle de gastos (custo e limites) 
 

A terceira categoria correspondente ao objetivo específico de identificar a Vantagem 

Competitiva explica os controles ligados ao gasto das pessoas. Essa categoria trata dos 

resultados que o cliente pode chegar com a utilização desse produto, sendo encontrados o 

planejamento de custos diretos e a possibilidade de gerenciar os limites de uso.  

Um primeiro ponto destacado pelos entrevistados foi a possibilidade de se gerenciar os 

custos envolvidos decorrente da conversão das moedas e do risco de variação cambial. 

Diversos entrevistados destacaram a possibilidade de se "travar" a taxa de conversão em um 

momento inicial, reduzindo o risco de um custo futuro desconhecido. Essa situação 

comparativamente pode acontecer com a utilização do produto substituto cartão de crédito, 

como ilustraram os entrevistados B3 e C3: 

"[...] ele tem um diferencial que você trava a taxa, que você sabe a taxa que você 
está pagando. Que no cartão de crédito você nunca sabe, se ele fecha a fatura, coloca 
lá a taxa, você não sabe que taxa que é, que dia que foi. (ENTREVISTADO B3 - 
Corretora de Câmbio)." 

 “[...] no cartão de crédito você não sabe o câmbio que você está praticando naquele 
momento. No cartão pré-pago você já fez o câmbio, já sabe, realmente, quanto você 
vai gastar (ENTREVISTADO C3 - Banco de Câmbio)." 

Ainda em relação ao controle de custos, os gestores indicaram que existe a possibilidade 

de realizar um planejamento dos gastos da viagem, ainda pelo travamento da taxa e 

inexistência de outros itens de custo, evitando surpresas no final. O depoimento do 

entrevistado C2, do Banco de Câmbio, destacou esse ponto: 

"[...] um planejamento anterior à própria viagem... eu viajo, eu sei quando eu vou 
levar, e eu sei que quando eu voltar não tem uma conta maior para pagar [...] você 
não tem uma surpresa na volta. Você não tem a oscilação cambial, você não tem 
outra tarifa embutida, você não tem a anuidade de cartões, que a gente sabe que 
existe. Então, do ponto de vista de preço total, global, e não só de imposto, ainda é 



104 

 

uma opção melhor. (ENTREVISTADO C2 - Banco de Câmbio)."  

Em relação à abrangência do uso do cartão pré-pago, o produto trás uma possibilidade 

de maior liberdade para o controle do valor monetário disponível para uso. No caso do cartão 

de crédito o controle fica vinculado ao limite de crédito. O entrevistado B1 da Corretora de 

Câmbio destacou: "[...] em uma emergência, ele não consegue ligar para o cartão de crédito e 

falar aumenta meu limite, sendo que o cartão só manda carregar e acabou o assunto". O 

entrevistado C2 do Banco de Câmbio reforçou a dificuldade de controlar o tema de limite de 

crédito pelo usuário: "Ao invés de você ter que pedir para um gerente aumentar o limite de 

crédito – sabe-se lá se você vai conseguir durante uma viagem (destaque do entrevistado) – 

você faz uma recarga". O entrevistado A1 do Banco de Médio Porte salientou, no caso de 

viagens para exterior para filhos: 

"[...] as pessoas acabam falando ‘tá bom, eu vou pagar seis por cento a mais não vou 
dar cartão de crédito, porque o cartão de crédito tem o problema do limite. Vou dar 
um limite muito grande ou vou dar um limite muito baixo?’ E o pré-pago nessa hora 
é fundamental [...] você dá o limite que você quiser (ENTREVISTADO A1 - Banco 
de Médio Porte)." 

O Banco de Varejo adotou uma solução de integração automática entre os produtos de 

crédito, débito e pré-pago. Essa solução do Banco de Varejo possibilitou ao cliente integrar as 

fontes de crédito para uso do cartão, adicionando ao saldo carregado no cartão pré-pago a 

possibilidade de utilização de parte da linha de crédito do cartão de crédito, ou ainda parte do 

saldo da conta corrente, ligado ao cartão de débito, como foi citado pelo entrevistado D3: 

"[...] desenvolvemos um serviço que é inédito no mercado, que é a carga de moeda 
estrangeira dentro de um cartão de crédito. Então, o cliente que tem o cartão de 
crédito do banco, correntista, ele pode carregar moeda estrangeira no seu próprio 
cartão de crédito. Então, isso traz uma vantagem muito maior para o cliente, porque 
com o próprio cartão de crédito dele, ele consegue fazer carga e uso de uma moeda 
estrangeira. [...] nesse segundo exemplo que eu te dei, de fato, por enquanto só nós 
que temos. Essa vantagem dele ter um limite pré-pago dentro do cartão de crédito. 
[...] E tem outra vantagem interessante nesse produto, que eu posso carregar o meu 
cartão pré-pago com o limite do cartão de crédito ou com saldo de conta corrente, 
que também é um diferencial competitivo. ENTREVISTADO D3 - Banco de 
Varejo)." 

Sendo assim, identifica-se nesta categoria a liberdade de definição do quanto poderia ser 

usado como um atributo valorizado pelos clientes seja pelo controle do quanto se pagará pelo 

câmbio ou ainda pela liberdade de definir e gerenciar os valores disponíveis para uso futuro. 

Esses atributos convergem com a dimensão de valor dos resultados desejados em situação de 

utilização e na satisfação dos clientes baseada nesses resultados (ZUBAC; HUBBARD; 

JOHNSON, 2010).  
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No quadro 8 há um comparativo entre os casos de estudo para as três categorias 

analisadas vinculadas ao objetivo específico de caracterização da vantagem competitiva 

buscada antes de depois a ruptura, com destaque para o valor econômico gerado para os 

clientes. 

Quadro 8 - Comparação entre os casos: Valor econômico gerado para o cliente  

Valor desejado 
pelo cliente 

Banco de Médio 
Porte  

Corretora de 
Câmbio 

Banco de Câmbio  Banco de Varejo 

Confiança e 
facilidade na 
recarga 

• Credibilidade 
da instituição 

• Segurança e 
confiança 

• NA • Certeza que o 
produto vai 
funcionar 

• Praticidade e 
velocidade no 
processo 

• Habituado ao 
relacionamento 
com a instituição 

• Praticidade no 
processo 

Segurança, 
tranquilidade e 
conveniência 

• Segurança no 
caso de perda 

• Diminuição do 
risco de roubos 

• Evitar andar 
com dinheiro 

• Tranquilidade 
de suporte 
enquanto 
estiver viajando 

• Evitar andar 
com dinheiro  

• Segurança no 
caso de perda 

• Tranquilidade 
para viagens de 
longa duração 

• Segurança no 
caso de perda 

• Conveniência de 
uma plataforma 
existente 

Controle de 
gastos (Custo e 
limites) 

• NA • Travar a taxa de 
conversão  

• Alterar o saldo 
disponível para 
uso  

• Travar a taxa de 
conversão 

• Planejar custos 
de viagem 
antecipadament
e 

• Alterar o saldo 
disponível para 
uso 

• Integração entre 
linha de crédito, 
saldo em conta 
corrente e saldo 
carregado no pré-
pago 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.5 Estratégias de negócio 
 

O quinto objetivo específico buscou identificar as estratégias de negócios anteriores e 

posteriores às alterações tendo em vista as oportunidades e ameaças enfrentadas. Com base 

nos depoimentos dos entrevistados identificaram-se as categorias de "Oportunidades e 

ameaças alteradas" e da "Estratégia híbrida de baixo preço com benefícios". 

 

4.5.1 Oportunidades e ameaças alteradas 
 

A primeira categoria decorrente deste objetivo específico é o entendimento das 
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mudanças nas oportunidades e ameaças durante período de alterações do mercado. Com base 

no conceito de oportunidades de necessidades não atendidas pelos concorrentes (BARNEY, 

2011) identificou-se que anteriormente às alterações repentinas, as empresas buscavam a 

migração do câmbio em papel moeda para o cartão pré-pago, um mercado ainda latente, 

segundo os entrevistados D1 e D3 do Banco de Varejo: 

"A oportunidade que a gente tinha antes, era primeiro migrar o cliente efetivamente 
da espécie para um cartão pré-pago [...] assim, a gente hoje sabe a dificuldade que é 
para o cliente conseguir comprar espécie. Quando a gente fala de ter um cartão pré-
pago, o cliente teria toda essa facilidade, e a gente entendia que isso era uma 
oportunidade. Então, ele deixaria de adquirir a espécie por conta de todo o risco, que 
ele tinha atrelado a adquirir esse produto. (ENTREVISTADO D1 - Banco de 
Varejo)." 

"A oportunidade com certeza era um mercado que era extremamente latente, em 
busca disso, dessa conveniência tanto de pagamento, como o próprio custo dessa 
transação. (ENTREVISTADO D3 - Banco de Varejo)." 

Ainda em relação às oportunidades ligadas ao mercado, anteriores às alterações 

repentinas, o Entrevistado A3 do Banco de Médio Porte entendia que um dos segmentos que 

mereciam ser abordados era a classe social emergente que começava a acessar novos serviços: 

"[...] então, a oportunidade seria se a classe C que estava tendo acesso à viagem, continuar 

tendo esse acesso [...]". 

A partir das alterações repentinas ocorridas e de suas consequentes rupturas, as 

empresas passaram a identificar outras oportunidades não atendidas pelos concorrentes e a 

realizar ações para aprimoramento do produto e diferenciação dos concorrentes. O 

Entrevistado C1 do Banco de Câmbio destacou que o mercado passou a considerar todas as 

empresas com ofertas iguais e que houve a necessidade de revisão da oferta do produto:  

"[...] A gente viu aí um caminho que ninguém estava ocupando, que era esse 
caminho de, está bom, já que somos todos iguais, de novo, a grande oportunidade é 
mostrar que além de preço a gente oferece mais uma série de outros benefícios que 
não estavam sendo ditos. Então a oportunidade era entrar rapidamente com uma 
solução completa (ENTREVISTADO C1 – Banco de Câmbio)." 

O Entrevistado C2 do Banco de Câmbio, complementou, chamando a atenção para o 

fato de ter sido necessário mudar a atitude e o discurso de vendas, reduzindo o enfoque em 

custo baixo e retornando à busca do valor da solução:  

"[...] Foi uma oportunidade também de se descolar um pouco da guerra de preço. 
[...] a gente nuca teve intenção de que a nossa força de venda se apegasse a essa 
questão. [...] Foi um momento e uma oportunidade de reeducar as nossas forças de 
vendas aqui dentro, para ter um discurso pautado em conveniência, em portfólio 
completo, em atendimento e em tecnologia. (ENTREVISTADO C2 – Banco de 
Câmbio)." 
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Posicionamento similar foi identificado pelo Entrevistado D1 do Banco de Varejo: “[...] 

a oportunidade hoje que eu tenho é de tentar me diferenciar dos concorrentes e tentar 

diferenciar os meus produtos”. Esse entrevistado destacou que a chave para esta nova 

diferenciação está na capacidade de identificar a oferta adequada para cada cliente, tendo em 

vista a competição interna com o produto substituto do cartão de crédito: 

"[...] entender para qual cliente, eu efetivamente oferto qual produto. Existem 
clientes que eu posso fazer ‘N’ ofertas de cartão pré-pago, que ele não vai adquirir, 
ele vai preferir usar o cartão de crédito dele por ‘N’ motivos. Então, a gente entende 
que hoje, a nossa concorrência efetivamente também está mais próxima do cartão de 
crédito. (ENTREVISTADO D1 – Banco de Varejo)." 

Uma das constatações na mudança de oportunidades foi a inevitabilidade da busca de 

novos segmentos, que aconteceria de qualquer maneira, segundo a fala do Entrevistado C2 do 

Banco de Câmbio:  

"[...] Foi a oportunidade de diferenciação, ela ia acontecer mais no futuro, e o IOF 
fez com que a gente trouxesse isso mais rapidamente para o mercado. Essa foi uma 
grande oportunidade. (ENTREVISTADO C2 - Banco de Varejo)." 

Dessa maneira, foram identificadas oportunidades anteriores às alterações repentinas 

provocadas pelo governo, de mercados latentes, seja pela migração do modo de portar câmbio 

ou pela ascensão de novos clientes ao mercado. Após 2013, as empresas buscaram o 

aprimoramento e diferenciação dos produtos e do argumento de venda.  Essas constatações 

corroboram com a definição de Barney (2011) sobre os mercados emergentes, onde existe a 

inovação tecnológica e mudanças de demanda o que claramente ocorre no mercado de cartões 

pré-pagos de viagens.  

Aparentemente, tendo em vista os movimentos percebidos após a última alteração 

provocada pelo governo, em dezembro/2013, o setor poderia ser considerado em declínio 

(BARNEY, 2011). Esta constatação pode ser vista na fala do Entrevistado A3 do Banco de 

Porte Médio, que considera que o mercado não cresceria mais, da mesma maneira que estaria 

existindo uma retração na economia:  

"[...] hoje eu não vejo realmente um crescimento no nosso mercado. Acho que hoje é 
um mercado preocupante, eu acho que isso daí vai diminuir [...] eu acho que a 
economia, talvez, tenha uma retração (ENTREVISTADO A3 - Banco de Porte 
Médio)." 

 Desta maneira, os entrevistados afirmaram que um caminho de oportunidades seria o de 

ser inovador, como argumentado pelo Entrevistado C3 do Banco de Câmbio: "[...] a 

oportunidade que a gente viu mesmo nessa questão do IOF foi a oportunidade de capacitação 

de mudança, de inovação em cima do próprio produto". Ainda, destacam-se o lançamento de 
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novos produtos, com agregação de serviços aos cartões, como no caso da Corretora de 

Câmbio, ou com a abordagem de produtos para públicos diferentes, da maneira que foi feita 

no Banco de Câmbio na busca do mercado de cartões corporativos, conforme descrito abaixo: 

"[...] nós criamos um cartão que você agrega capitalização com sorteio [...] 
agregando produto. [...] perda e roubo, auxilio funeral. [...] a gente estava apostando 
muito [...] na oportunidade de gerar serviços agregados ao produto que não tinham 
os meus concorrentes (ENTREVISTADO B1 - Corretora de Câmbio)." 

"O outro é o setor corporativo onde a empresa, ela compra cem mil dólares e ela que 
decide, entra no sistema e coloca mil no cartão do José, quinhentos no do Paulo, três 
mil no do diretor. E depois faz essa gestão de tesouraria, não precisa estar ligando 
aqui para estar pedindo para colocar saldo em cada um dos cartõezinhos, a própria 
empresa que faz isso. Então, a gente já tem uma carteira considerável desse tipo de 
clientes. (ENTREVISTADO C1 - Banco de Câmbio)." 

Identifica-se, portanto, que as alterações repentinas patrocinadas pelo governo podem 

ter significado a conversão de um setor emergente para um setor em declínio, sendo que 

eventualmente as empresas passaram a identificar novas oportunidades não atendidas pelos 

seus concorrentes, com atuação em busca de liderança do mercado ou atuação em nichos, 

como é o caso desse mercado corporativo, acima citado.  

Em relação às ameaças identificadas, alguns entrevistados argumentaram que já se 

esperava alguma alteração na orientação do governo, antecipando o que definitivamente 

ocorreu no final de dezembro/2013, conforme descrito pelos entrevistados D1 do Banco de 

Varejo e B1 da Corretora de Câmbio, que comentaram a constante ameaça de intervenção 

governamental: 

"[...] apesar da gente saber que existia a ameaça de a qualquer momento o governo 
mudar o IOF, por conta do volume de recursos que estava saindo do país, a gente 
não tinha certeza se isso iria acontecer (ENTREVISTADO D1 - Banco de Varejo)." 

"A ameaça é a canetada do governo, sempre. [...] Quer dizer, a gente está sempre 
mais sujeito a intervenção governamental do que do mercado, mesmo 
(ENTREVISTADO B1 - Corretora de Câmbio)." 

Essas constatações convergem com a definição de Barney (2011) das ameaças 

ambientais de organizações externas a empresa que reduziram o seu nível de desempenho, 

neste caso o governo, gerando uma competição tributária entre produtos. As ações do governo 

puderam ser sentidas diretamente pelo fortalecimento dos produtos substitutos papel moeda e 

cartão de crédito, como foi explicado pelo entrevistado A1 "[...] a gente sempre viu o cartão 

de crédito como ameaça" ou ainda na fala do entrevistado D3, em relação ao dinheiro vivo, 

em papel moeda: 

"[...] Ameaça assim, a barreira sem dúvida é essa questão do dinheiro. O fato do 
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governo não ter colocado, não ter mexido no IOF do dinheiro, do papel-moeda. Sem 
dúvida nenhuma, o dinheiro passou a ser essa ameaça, inclusive, até frente ao 
próprio cartão de crédito. Porque aquele cliente, que de fato, faz a conta na ponta do 
lápis, de fato tem uma diferença significativa de um produto para o outro 
(ENTREVISTADO D3 - Banco de Varejo)." 

Outra ameaça, seria a dos cartões pré-pagos carregados com moeda estrangeira, 

comprados em outros países nos quais não existe o imposto do governo brasileiro, como 

exemplifica o Entrevistado C3 do Banco de Câmbio: 

"[...] a gente teve até uma ameaça de cartões vindas do Uruguai, Paraguai, porque lá 
não tinha o IOF, então o cara comprava o cartão lá, e depois carregava o cartão lá e 
continuava comprando normalmente (ENTREVISTADO C3 - Banco de Câmbio)." 

Ainda sobre a fonte de ameaças externas, o entrevistado B1 da Corretora de Câmbio 

destacou uma característica complicadora do mercado: "[...] é bom ressaltar, que o nosso 

mercado é muito vulnerável para fraudes, inclusive para lavagem de dinheiro".  Desta maneira 

existe uma preocupação de um possível efeito de ações do governo, seja o aumento do IOF 

para o produto substituto papel moeda, que poderia fazer com que o mercado de "câmbio 

negro" se desenvolvesse muito, fortalecendo esse tipo de competidor, conforme argumentado 

pelo Entrevistado C1: 

"[...] Como ameaças, a gente tem o governo colocar o IOF também no papel moeda. 
Que é um cenário que o mercado está esperando acontecer [...] o próprio Banco 
Central não gostou desse aumento, porque o pré-pago era um produto que estava 
ajudando a diminuir a ação dos doleiros. Porque é um produto muito bom, o pessoal 
preferia viajar com o pré-pago ao invés de papel moeda. E agora o papel moeda 
voltou a virar o centro do foco, e aí dá oportunidade para os doleiros virem. Se botar 
IOF também no papel moeda, aí se torna realmente uma ameaça gigantesca, porque 
o pessoal vai começar a pipocar aí, cara que vende no “black” sem IOF e todos os 
outros produtos vai ter IOF (ENTREVISTADO C1 - Banco de Câmbio)." 

Existe ainda um receio sobre as consequências de ações repressoras do governo sobre 

alguns participantes ilegais no mercado, que poderiam se regularizar, o que poderiam resultar 

em uma guerra de preços instalada, como previu o entrevistado A3, do Banco de Médio Porte.  

"Ameaça, também, que eu vejo [...] essas corretoras que trabalham no mercado, de 
forma errada no mercado, se a Polícia Federal realmente tomar, também, uma 
atitude, elas vão bater o desespero e aí, talvez, tentem entrar num segmento correto, 
e aí vai afetar o nosso mercado. [...] Porque eles focam, totalmente, no mercado de 
sacoleiros, de doleiros... então, os caras estão preocupados em lavagem de dinheiro. 
(ENTREVISTADO A3 - Banco de Médio Porte)." 

Diante disso, identificaram-se nos casos estudados duas fontes de ameaças, as 

ambientais decorrentes das ações do governo brasileiro, corroborando com Barney (1991, 

2011) e a de produtos substitutos que atendem às mesmas necessidades do cliente, como o 

cartão de crédito ou o papel moeda (Barney, 2011).  
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4.5.2 Estratégia híbrida de baixo preço com benefícios 
 

A categoria referente ao objetivo de identificação de estratégias de negócios anteriores e 

posteriores às alterações repentinas trata do posicionamento estratégico adotado pelas 

empresas pesquisadas nesses momentos. De maneira geral, as empresas pareciam seguir uma 

estratégia de liderança em custos com variações entre a oferta de preço baixo ou a oferta 

híbrida com preços baixos e mais benefícios (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 

2007). Especificamente sobre a liderança em custo baixo, percebeu-se a preocupação das 

empresas em manter o custo menor da oferta do produto em cartão pré-pago, em comparação 

com o papel moeda, como afirmou o entrevistado A2 do Banco de Médio Porte: 

"[...] por mais que a gente venda também o produto, a gente não quer o papel-
moeda. A gente tem um custo menor, as minhas lojas gastam menos, porque elas 
têm o custo de seguro nas lojas, para ter papel-moeda, tem Brinks para fazer 
logística [...] o cartão pré-pago é um custo menor do que o papel-moeda. 
(ENTREVISTADO A2- Banco de Médio Porte)." 

Esta liderança em custo pode ser justificada comparativamente à concorrência, pelo 

aproveitamento de estruturas organizacionais já destacadas neste estudo na caracterização de 

recursos e capacidades estratégicos. Essa situação foi identificada em alguns tipos de 

instituições como disseram os entrevistados dos Bancos de Porte Médio e de Câmbio, a 

seguir: 

"[...] o meu custo pode ser menor, porque eu tenho uma vantagem, em relação aos 
meus concorrentes, que hoje no banco, aqui, é tudo sistêmico. [...] eu posso ter um 
custo mais baixo por isso, porque meu custo administrativo é muito mais baixo do 
que o dos meus concorrentes. (ENTREVISTADO A3 - Banco de Médio Porte)." 

"[...] Eles têm uma escala menor de operação, então eles têm um custo operacional, 
que eles não conseguem chegar à eficiência que a gente chega (ENTREVISTADO 
C1 - Banco de Câmbio)." 

Os efeitos das alterações de regras imposta pelo governo, em dezembro/2013, 

trouxeram implicações em aspectos que influenciaram na dinâmica de custos, reduzindo as 

margens das instituições como explicou o entrevistado A3 do Banco de Médio Porte e da 

mesma maneira confirmado pelo entrevistado B2 da Corretora de Câmbio, conforme abaixo: 

"[...] A nossa margem caiu um pouco para ter... para tentar manter o produto vivo 
(ENTREVISTADO A3 - Banco de Médio Porte)." 

"Nós temos tentado abaixar o preço do cartão, porque o cartão nós não temos custo 
de logística, não tem risco, não tem nada. A gente tem um ganho menor no cartão, 
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para tentar vender mais cartão. (ENTREVISTADO B2 - Corretora de Câmbio)." 

A partir da atuação com custos mais baixos percebeu-se uma variabilidade de posições 

em relação à estratégia de preços de cada empresa. O entrevistado B1 da Corretora de Câmbio 

explicou, da mesma maneira como foi destacado na categoria 4.2.1 Produto não diferenciado, 

que se trata de um mercado de commodity, com os preços facilmente comparáveis com base 

nas informações geradas pelo Banco Central: 

"O nosso mercado, você não tem como repassar custo, você trabalha em cima da 
concorrência. E também existe um limite da própria concorrência de dar desconto. 
Então, a não ser que o cara faça dumping ou rasgue dinheiro, o mercado chega num 
nível que todo mundo se equipara. [...] Hoje, a gente tem o chamado VET, que é o 
valor efetivo da transação, que é fornecido até pelo Banco Central, e a gente está até 
bem ranqueado. E sem fazer preço dumping ou fazer preço de concorrência para 
atrair o cliente, porque no nosso pensamento, para quem vai para preço - que a gente 
é uma commodity, nada mais que isso (ENTREVISTADO B1 - Corretora de 
Câmbio)." 

O entrevistado B1 da Corretora de Câmbio prosseguiu argumentando que se as 

empresas trabalhassem com preço muito baixo, os efeitos de ganho seriam momentâneos: 

"[...] eu faço um preço competitivo, eu trago o cliente. Mas, no momento que eu 
volto ao preço normal, eu não ganhei esse cliente (ENTREVISTADO B1 - Corretora 
de Câmbio)." 

O entrevistado B1 destacou que: "[...] a empresa trabalha numa prática de preço bom”, 

explicando que a Corretora de Câmbio se posicionou primariamente como preço baixo, com 

uma estratégia "sem supérfluos" corroborando com a definição de Johnson, Scholes e 

Whittington (2007) o que pode ser identificada também no depoimento do Entrevistado B3, a 

seguir: 

"O preço, ele é muito parecido, o mercado trabalha muito igual, não tem muita 
diferença. [...] Não, mais caro também não. Está muito nivelado. [...] Mas, a gente se 
nivela, em termos de preço e benefícios com os grandes do mercado, a gente se 
equipara (ENTREVISTADO B3 - Corretora de Câmbio)." 

Por outro lado, com um nível maior de diferenciação, o Banco de Médio Porte atuava 

em um modelo híbrido de oferta de custo baixo com benefícios. Esta instituição também tinha 

um componente para definição dos preços baseado na análise da competição considerando 

tamanho do concorrente e localização geográfica, como destacado pelos entrevistados abaixo:  

"É uma combinação. Porque aí, a gente tem alguns concorrentes que vendem mais 
barato. Aí, se eu comparar com os três principais players, meu preço é mais barato 
do que o deles, ou é o mesmo preço. Se a gente comparar com concorrentes 
menores, eles vendem mais barato, porque senão, eles não conseguem vender [...] 
(ENTREVISTADO A3 - Banco de Médio Porte)." 

"A gente estuda o mercado da região, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem 



112 

 

que ter uma taxa muito pequena. Em Salvador, a nossa taxa pode ser lá em cima. Eu 
tenho concorrentes que vendem a preços altos. Para que é que eu vou abaixar? 
Então, eu não sinto essa necessidade, tá? [...] Porque a gente pode ter um preço mais 
alto na região (ENTREVISTADO A2 - Banco de Médio Porte)." 

Entretanto, o entrevistado A1 do Banco de Médio Porte afirmou que a empresa 

praticava um preço mais alto, em alguns casos, por oferecer benefícios valorizados pelos 

clientes:  

"Não quero ser o mais caro, não quero ser o mais barato. [...] ao mesmo tempo, a 
gente cria situações que realmente muitos não criam, em vários aspectos, desde a 
promoção do produto, do atendimento, do pós-venda, [...] eu fico no meio do 
caminho, nesses quesitos (ENTREVISTADO A1 - Banco de Médio Porte)." 

O Banco de Câmbio atuava em estratégias de diferenciação, com oferta de benefícios 

percebidos pelos clientes diferentes dos concorrentes, sem atuar com o "preço prêmio", 

conforme destacado pelo entrevistado C1: "[...] mas a gente nunca foi na estratégia de preço. 

Hoje, a estratégia, ela tem se revertido para tentar trazer algum valor agregado ao produto". 

Os entrevistados C2 e C3 complementaram e confirmaram esta posição, a seguir:  

"[...] ela é de conveniência, então ela não é de preço. Você vai encontrar, às vezes, o 
nosso preço igual ao da concorrência, às vezes você vai encontrar o nosso preço, em 
algumas praças, maior. [...] Então, ele está muito mais pautado na especialidade – 
nós somos especialistas, sim – e na entrega de uma solução completa e não só 
daquele produto. [...] a gente lida hoje com a questão do preço [...] um composto de 
benefícios (ENTREVISTADO C2 - Banco de Câmbio)." 

"Então, você ganha na confiança, na agilidade e no preço. Às vezes, ele prefere 
pagar um pouco mais caro, mas ter o produto que te dá mais conforto. Eu tenho os 
dois. Eu tenho o preço e depois eu tenho uma oferta, uma promoção, alguma coisa. 
[...] Eu tenho o diferencial (ENTREVISTADO C3 - Banco de Câmbio)." 

Os entrevistados D1 e D3 do Banco de Varejo destacaram um posicionamento de 

diferenciação, sem utilizar o preço prêmio, tampouco o preço mais baixo:  

"[...] A gente optou por fazer diferenciação. Diferenciação do produto. Efetivamente 
sem cobrar a mais do cliente, a gente diferenciou o produto. E na verdade, a gente 
acabou utilizando toda a nossa expertise e inteligência nos demais negócios para 
conseguir fazer a diferenciação, sem isso trazer um custo maior para o cliente 
(ENTREVISTADO D1 - Banco de Varejo)." 

"[...] Eu acho que é uma combinação. [...] a gente não é nem o mais barato, nem o 
mais caro. Até porque, obviamente, com toda a conveniência que esse produto 
carrega, carrega uma série de custos também. Então, eu não posso ser mais barato. 
Então, acho que é uma questão de ser justo aí nessa prestação (ENTREVISTADO 
D3 - Banco de Varejo)." 

O Banco Central do Brasil oferece um serviço de comparação dos preços totais das 

ofertas de câmbio, por meio de pagamento chamado VET (Valor Efetivo Total). Tomando-o 

como referência o período de finalização desta pesquisa, levantou-se a classificação de todas 
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as instituições que ofereciam em 2014 o produto pré-pago de viagem.   

O quadro 9 apresenta o resumo das estratégias declaradas pelos entrevistados de cada 

caso estudado, assim como a posição relativa na lista geral de classificação gerada pelo Banco 

Central.  

Quadro 9 - Comparação entre os casos: Estratégias de negócio 

 
Banco de Médio 
Porte  

Corretora de 
Câmbio 

Banco de Câmbio  Banco de Varejo 

Estratégia de 
Negócio 

• Preço baixo  
• Depende do 

mercado e da 
competição 

• Preço Baixo 
sem supérfluos 

• Preço mais alto 
com oferta de 
benefícios 

• Diferenciação 

Posição no VET 
Geral (1º. lugar = 
mais barato) 

•  18º em 69 • 13º em 69 • 60º em 69 • 57º em 69 

Posição no VET 
relativo a 
instituições 
semelhantes (1º. 
lugar = mais 
barato) 

• 2º em 8 •  12º em 55 • 3º em 3 • 1º em 3  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os dados divulgados pelo Banco Central convergem com as estratégias de negócio 

destacadas pelos entrevistados. As instituições que alegaram trabalhar com preço baixo 

efetivamente se posicionam neste patamar comparativamente com as demais instituições (13º 

- Corretora de Câmbio e 18º - Banco de Médio Porte - lugares na classificação geral). No 

outro extremo as instituições atuam com faixas de preços mais altas (57º - Banco de Varejo e 

60º - Banco de Câmbio). A condição do Banco de Varejo demostra que dependendo da arena 

de competição pode-se tomar uma posição de liderança, quando comparado com instituições 

semelhantes. 
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5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

A revisão teórica realizada sobre a VBR, com foco em recursos e capacidades 

estratégicas, trouxe contribuições apropriadas para direcionar o estudo. Entretanto, a 

inexistência de base teórica para a gestão estratégica dos recursos e capacidades nos 

momentos de ruptura pode ser vista como lacuna da VBR, não possibilitando criar uma base 

de referência para o estudo. 

Foi escolhido um negócio que sofreu pelo menos duas rupturas em menos de três anos. 

A pesquisa ficou restrita a empresas que ofertavam um produto comum a todas, cartão pré-

pago de viagens, carregado com moeda estrangeira. Em uma primeira avaliação, foram 

identificadas diferenças nas características destas empresas, relativas ao tamanho, mix de 

produtos ofertados, forma de abordagem e contato com os clientes, que resultou em 

classificação das instituições em naturezas diferentes. As empresas escolhidas para o estudo 

de casos múltiplos configuravam-se como as mais relevantes para representar o mercado. 

Apesar da maior representatividade da amostra sobre este ramo de prestação de serviços 

financeiros, essa seleção trouxe um risco de semelhanças entre as empresas, o que  

eventualmente pôde trazer um viés na análise e interpretação dos dados. O ambiente de 

pesquisa escolhido e a natureza das empresas selecionadas possibilitou a comparação das 

categorias identificadas na análise de recursos e capacidades, dentro de cada segmento e entre 

as empresas de segmentos diferentes, dificultando a identificação da relevância estratégica 

dos recursos e capacidades. Esta dificuldade decorre do fato de uma empresa poder estar 

competindo por recursos com outras empresas de mesma característica e dentro de um mesmo 

segmento, assim como competindo com empresas de segmentos diferentes. Esta situação 

trouxe uma limitação na identificação dos recursos mais estratégicos para este negócio. 

O próprio setor de atuação das empresas trouxe alguns desafios. Apesar de não ser um 

produto novo, o efetivo crescimento deste negócio no Brasil é recente, cerca de quatro anos 

anteriores contados à data da finalização da pesquisa, com o estabelecimento de diversas 

empresas atuando com o produto somente a partir deste período. Sendo assim, a construção 

de parte dos recursos e capacidades identificados não trazem um histórico muito extenso.  

Ainda, apesar de ser condição buscada na pesquisa, nos últimos três anos, duas alterações 

profundas marcaram seu ambiente, o que poderia interferir na própria análise e interpretação 

dos resultados. Sendo assim, os resultados obtidos não podem ser generalizados ou inferidos 

para outros segmentos de serviços ou indústrias. As indicações e orientações propostas a 
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seguir, nas considerações finais e recomendações, seguem esses limites do estudo. 

O método escolhido para coleta dos dados, a entrevista semiestruturada pode ter trazido 

um viés decorrente das reclamações da maioria dos entrevistados em relação aos efeitos das 

alterações no mercado, uma vez que o ambiente sofreu mudanças que impactaram a vida 

prática e econômica deles próprios. Adicionalmente, é oportuno ressaltar que apesar de 

facilitar o acesso aos entrevistados e a realização da entrevista, o fato do pesquisador possuir 

um envolvimento profissional com o tema pesquisa, pode ocasionalmente ter trazido algum 

desvio na interpretação dos depoimentos coletadas. Sendo assim, o pesquisador teve que 

aumentar a atenção para esse fato, ao realizar as entrevistas e a análise dos resultados.  

Também é importante destacar que esta pesquisa teve entre seus objetivos específicos o 

de avaliar o valor econômico para os clientes com oferta de produtos e serviços de baixa 

diferenciação, do ponto de vista dos gestores. Não foi considerada diretamente a opinião de 

consumidores dos produtos de cartão pré-pago de viagens para avaliar se as estratégias para 

geração de valor econômico de fato conseguiram resultar em um atendimento de seus desejos, 

objetivos e propósitos. Dessa forma, não foi possível confrontar a visão dos consumidores 

com a visão dos gestores, o que pode ter trazido um viés decorrente na confiança colocada na 

opinião destes últimos, o que pode ser considerado uma limitação do estudo.    
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Retomando o problema de pesquisa que procurou entender o que acontece com recursos 

e capacidades e estratégias de negócio voltadas a busca de vantagem competitiva, nas 

empresas que atuam com produtos e serviços de baixa diferenciação em ambiente dinâmicos 

quando sujeitos a alterações repentinas, identificou-se que os recursos tiveram os seus 

atributos estratégicos modificados e que a sua relevância foi alterada, especificamente nos 

casos estudados. Foi possível observar uma mudança na maneira com que as empresas 

participantes da pesquisa trataram alguns recursos e capacidades existentes, a incorporação de 

novos e a necessidade de transformação de outros. Entretanto, parece que as empresas não 

olharam de maneira sistemática e intencional para a sua base de recursos e capacidades nos 

momentos de alterações repentinas em seus ambientes. Observou-se também que o 

posicionamento estratégico neste negócio permaneceu inalterado independente das mudanças 

ambientais ocorridas. As empresas seguiram um modelo de baixo preço (e baixo custo), sendo 

que algumas delas praticaram preços um pouco mais altos, mas com a oferta de benefícios 

adicionais. 

O estudo mostrou um ambiente efetivamente dinâmico, uma vez que entre 2011 e 2013, 

as empresas sofreram as consequências de pelo menos duas grandes alterações repentinas que 

trouxeram alto impacto e implicações duradouras para os negócios, resultando na redução 

expressiva do volume de vendas. 

Entre os diversos aprendizados trazidos pela pesquisa, verificou-se que no tocante à 

caracterização de recursos relevantes, a rede física de distribuição, a marca e a capacidade de 

vender e prover atendimento diferenciado podem ser considerados como os recursos e 

capacidades estratégicos para obtenção de vantagem competitiva. Vale a reflexão de que esses 

recursos e capacidades têm em comum o poder de tangibilizar um produto que depende da 

percepção e da confiança do comprador. Esses recursos e capacidades também facilitam o 

acesso ao consumidor. O produto é baseado na troca de um capital que o consumidor dispõe, 

por um instrumento de promessa para uso futuro, para pagamento na aquisição de outros 

produtos ou serviços. Sendo assim, é fundamental que as empresas que o ofertam se mostrem 

presentes, sólidas e confiáveis, características conferidas pela utilização desses recursos 

estratégicos. Esses recursos aparentemente estavam disponíveis a muito poucas empresas do 

mercado, dadas as limitações na sua mobilidade.   
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Foi identificada uma redução no valor atribuído pelas empresas a alguns recursos, 

inicialmente considerados como estratégicos, tais como a rede física de distribuição e a 

marca. Isso decorreu do fato do papel moeda, produto substituto, passar a ter a 

comercialização aumentada, pela vantagem tributária para o comprador. Entretanto, esta 

migração de produtos trás um desafio para a empresa, por se tratar de um produto com um 

custo operacional mais alto. Nesse ambiente, a necessidade de tangibilização do produto e 

acesso ao consumidor foi alterada, resultando na diminuição da relevância estratégica desses 

recursos. 

As alterações repentinas fizeram com que as empresas olhassem para outros recursos, 

como a capacidade de fechar parceiras e a capacidade de antecipação que, apesar de terem se 

tornado estratégicos, não eram considerados como relevantes. Com isso, recursos e 

capacidades existentes na configuração inicial das empresas que antes da mudança não eram 

destacados como estratégicos ou relevantes passaram a ser assim considerados.  

Ficou evidente que a utilização de novas capacidades teve a ver com os efeitos da 

redução de relevância de recursos e capacidades antes existentes. De fato, a capacidade de 

fechar parcerias minimizou a perda de valor da rede física de distribuição, uma vez que 

garantiu o aproveitamento deste recurso após as mudanças.   

A capacidade de antecipação talvez tenha sido a mais importante para esses momentos 

de alterações repentinas, congruente com o construto de capacidades dinâmicas defendidos 

pelos autores da VBR e que inclui um componente de inovação à gestão estratégica das 

empresas. Tal reflexão parte do princípio que as empresas que melhor se preparam e detêm a 

cultura de antecipar os movimentos de mercado e os desejos futuros dos compradores 

mantêm-se em posições de liderança no mercado. 

Para o entendimento de como funciona este mercado foi importante focar o valor 

econômico gerado para o cliente, mesmo considerando o ponto de vista dos entrevistados. 

Sobre isso, foram observadas dimensões de valor a partir dos atributos de produtos desejados, 

com destaque para o processo de recargas de valores nos cartões. Os  atributos de resultados 

desejados em relação a utilização foram caracterizados pela  segurança, conveniência e 

tranquilidade ao utilizar o produto. Encontrou-se ainda, uma dimensão de valor de propósitos 

dos clientes, representado pela necessidade de controle de uso e gastos (ZUBAC; 

HUBBARD; JOHNSON, 2010).  Essas dimensões são importantes para o consumidor final, 

segundo a visão dos gerentes e congruente com estudos anteriores (RHINE et al., 2007; 
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COLE et al., 2008; ROMICH et al., 2009; ZYWICKI, 2012).  

 Antes da mudança patrocinada pelo governo em 2013, esses atributos estavam 

encobertos por uma vantagem de preço para o cliente e, apesar de identificados e 

comunicados, não eram o principal foco das empresas. Após a alteração no mercado, tornou-

se crítico atuar sobre esses atributos e potencializá-los no contato com o cliente. Decorrente 

dessa necessidade, observou-se algumas situações de transformação de capacidades, como 

por exemplo, a capacidade de vender e de prover um atendimento diferenciado das empresas, 

basicamente em relação à argumentação de vendas, com um fortalecimento dos valores de 

benefícios do produto, descritos acima.  

Na elaboração da categoria de oportunidades, identificou-se um negócio que 

inicialmente poderia ser classificado como de um segmento emergente e que passou por uma 

transformação para uma condição de um segmento em declínio. Averiguou-se que as 

empresas inicialmente buscavam atender oportunidades de inovação e ofertas de novas 

funcionalidades para os produtos. Posteriormente passaram a atuar com ofertas de nicho, 

como foi o caso de criação de ofertas e serviços agregados para o mercado corporativo ou 

para o portador de alta renda, antes pouco explorado pelas empresas.  

Observou-se nas empresas uma estabilidade no posicionamento da estratégia de 

negócios, independente da mudança ocorrida no mercado. Tendo em vista as características 

de baixa diferenciação do produto, as empresas atuavam antes e assim continuaram atuando 

com baixo preço (e custo) e com oferta de benefícios. A alteração da regra do governo apenas 

potencializou a necessidade de comunicação desta estratégia, para algumas das empresas 

pesquisadas, porém não trouxe nenhuma mudança identificável no posicionamento estratégico 

das empresas.  

Outra reflexão inerente aos achados desta pesquisa é a de que não parece ter sido o 

gerenciamento dos recursos durante as mudanças, a chave para o sucesso das empresas. Todas 

as empresas participantes da pesquisa se destacaram como sendo as líderes de volumes de 

negócio no mercado e nos segmentos identificados para a seleção dos casos, representando 

mais de 77% do mercado. Entre as empresas do estudo, algumas atuaram de maneira mais 

passiva e em outras de maneira mais ativa e antecipatória.  Na maioria dos casos estudados, a 

reação se mostrou lenta com os executivos aguardando a evolução do mercado e da 

concorrência. No caso do Banco de Câmbio, a reação foi mais rápida e com alguma 

intencionalidade, com o destaque para capacidade de antecipação que eventualmente 
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proporcionou melhores condições para a empresa obter mais vantagens no mercado. Como se 

tratava da empresa com a maior representatividade de venda no mercado (44%), considera-se 

que a atenção e reação nos momentos de mudança podem ter sido decisivas para a sua 

manutenção de posição de liderança no mercado.  

Não obstante a inexistência de um padrão de comportamento das empresas e diante das 

constatações da pesquisa, assume-se que, independente das ações estratégicas dos executivos, 

de passividade ou reação, as alterações repentinas no ambiente afetaram efetivamente os 

recursos e capacidades das empresas, conforme apresentado anteriormente.  

Sendo assim, nos momentos de alterações ambientais, o valor do recurso aportado ao 

produto independe da ação gerencial e acaba tendo seus atributos alterados como 

consequência destas mudanças. 

Em resumo,  a gestão estratégica de recursos e capacidades se torna mais complexa nos 

ambientes dinâmicos com alterações repentinas. No cenário da pesquisa, o atributo de valor 

aportado ao produto que incorpora recursos e capacidades pode ser alterado, afetando o como 

eles estão dispostos e combinados para obtenção da vantagem competitiva. Da mesma 

maneira, podem surgir novos recursos que passam a ser mais importantes e que devem ser 

aproveitados, transformados ou reconfigurados.  

A utilização da VBR como base teórica para fundamentação desta pesquisa foi útil para 

caracterização dos recursos e capacidades principalmente porque este trabalho corroborou 

vários conceitos e teorias identificados no referencial teórico, não obstante as limitações já 

citadas. A lacuna teórica de estudos da VBR, focados em entender o que acontece com os 

recursos, capacidades e estratégias nos momentos de mudanças em ambientes dinâmicos, 

trouxe alguns desafios para este trabalho. A VBR trata o estudo de desempenho eficaz e 

eficiente de empresas seguindo uma abordagem de economia, com tentativas de aplicação no 

estudo do gerenciamento estratégico e na administração. A operacionalização dos recursos e 

capacidades estratégicos utilizando o modelo VRIO auxilia no processo de identificação do 

caminho pela busca da vantagem competitiva. Porém, para momentos fora da estabilidade 

normalmente estudada por esta visão teórica, a VBR presta somente a uma adequação relativa 

para a identificação dos efeitos nos recursos, uma vez que não se consegue identificar e 

explicar os fenômenos somente com o uso de um modelo superficial de relevância de recursos 

e capacidades.  

Por se tratar de uma avaliação exploratória do entendimento dos entrevistados, a adoção 
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do método qualitativo possibilitou um maior acesso a informações e detalhamento de 

situações relativas aos momentos de rupturas, sendo de importância essencial para o estudo e 

possibilitando a compreensão dos fenômenos estudados.  Entretanto o uso da VBR como base 

teórica para a pesquisa trouxe alguns desafios no momento de execução da pesquisa. O 

modelo previsto pela VBR é mais estável e controlado.  A elaboração de um roteiro de 

entrevistas que abrangesse e captasse as nuances do processo de mudança foi desafiadora. Os 

próprios conceitos de valor, raridade, imitabilidade e organização dos recursos, apesar de 

facilitarem a articulação com o entrevistado, em alguns momentos se mostraram difíceis de 

serem explicitados por eles em uma comparação temporal do antes e do depois das alterações 

ocorridas no mercado. Finalmente, a análise dos dados também não pode ser feita de maneira 

controlada e linear, sendo necessária a configuração de conclusões para os diferentes 

momentos.   

É necessária uma nova abordagem que saia do nível genérico para um nível mais 

específico. Seria mais útil se as visões teóricas de recursos, capacidades e estratégias 

seguissem modelos que considerassem cada vez mais o contexto em que se encontram, 

particularmente em termos temporais. Uma empresa sempre sofrerá influências do ambiente, 

e assim seus recursos, capacidades e estratégias serão afetados.    

Por fim, para negócios como o cartão pré-pago de viagem, que se caracteriza 

eminentemente como uma oferta de produtos de uma empresa para o consumidor final, é 

crítico identificar a oferta e acertar na entrega para este cliente. Neste sentido, como 

contribuição de natureza aplicada, vale a reflexão de que, para continuar atuando com 

vantagem competitiva, as empresas devem cuidar de como será criado valor econômico para 

os seus clientes com a utilização dos seus recursos, principalmente nestes momentos de 

instabilidade que caracterizaram este mercado desde 2011. A chave é os gestores 

apresentarem uma proposta eficaz de valor aos clientes, e utilizarem as capacidades dinâmicas 

das empresas para melhor aproveitar os recursos nos momentos de mudanças.  
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7 RECOMENDAÇÕES 
 

Esta pesquisa limitou-se a um negócio específico de serviços financeiros, com 

características e idiossincrasias muito localizadas. Pelos resultados encontrados, recomenda-

se que outros segmentos de serviços ou indústrias, com ambientes dinâmicos que já passaram 

por rupturas, sejam pesquisados com o objetivo de comparar os resultados obtidos entre os 

diferentes segmentos. Desta maneira, poderiam ser identificadas divergências e convergências 

sobre o tema em ambientes distintos. 

 Este estudo considerou recursos e capacidades estratégicas e estratégias de negócio em 

ambientes dinâmicos quando sujeitos a alterações repentinas. Porém, as ações realizadas 

imediatamente pelos gestores em momentos de rupturas pode ser configurar em um campo 

fértil para investigação nas empresas. Sendo assim, pesquisas de campo com um recorte 

temporal mais específico e com níveis de análise nas ações dos executivos, podem trazer uma 

evolução para o conhecimento. 

Recomenda-se também a realização de pesquisas que considerem a opinião dos 

consumidores finais de produtos similares ao estudado nesta pesquisa, para verificar se as 

empresas estão gerando o valor econômico pelos benefícios que agregam valor aos serviços 

prestados, para atender aos objetivos e propósitos dos clientes, às consequências do uso dos 

produtos e às características desejadas dos produtos independentemente de situações de 

ruptura ou não.  
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APÊNDICE A - Roteiro das entrevistas 

 

Bloco 1 – Introdução ao tema e objetivo da pesquisa, identificação da empresa e do 

entrevistado. 

Introdução: Esta pesquisa estuda de que maneira recursos e capacidades são gerenciados 

nos momentos de ruptura da ordem de negócios, pelas empresas que atuam com 

produtos e serviços de baixa diferenciação em ambientes dinâmicos submetidos a 

alterações repentinas, com vistas a obter a vantagem competitiva com suas estratégias 

de negócio. 

 

Bloco 2 – Entender as implicações das alterações provocadas pelo governo sobre o cartão pré-

pago de viagens como o objeto de análise. 

1)   A sua empresa atua no mercado de cartões pré-pagos de viagem (carregados com 

moeda estrangeira). Este mercado é dinâmico e houve pelo menos duas rupturas 

externas que impactaram seus negócios. Em maio/2011, o governo brasileiro 

diferenciou o IOF de outros meios de pagamento, favorecendo a utilização deste 

produto. Em dezembro/2013, o governo brasileiro retirou esta diferenciação para 

todos os meios de pagamento – exceto em moeda corrente. Qual foi a repercussão 

na empresa desta ruptura de regras recente em termos estratégicos? 

 

Bloco 3 – Caracterizar os recursos e as capacidades estratégicos relevantes para a oferta 

deste produto (na realidade atual de mercado). 

2) O cartão pré-pago de viagem pode ser considerado produto de baixa diferenciação 

pelos consumidores? Que aspectos tornaram o seu produto superior aos concorrentes 

na percepção dos seus clientes?  

 

3) Estes aspectos diferenciadores são decorrentes de um conjunto de recursos, 

tangíveis e intangíveis, e capacidades disponíveis na sua empresa; poderia descrevê-

los? Considere que recursos são ativos que podem ser tratados como tangíveis (p.ex: 

canais físicos de distribuição, infraestrutura de TI) e intangíveis (sistemas de 
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processamento, marca, imagem, reputação, conhecimento tecnológico e 

operacional). Considere capacidades como a habilidade da empresa em organizar e 

utilizar o conjunto de recursos de forma integrada em seus processos internos 

(atividades operacionais, desenvolvimento tecnológico, etc.) e nos externos 

(relacionamento com clientes, novos produtos, definição de preços, etc.), ou seja, a 

habilidade para “entregar” resultados eficazes. 

 

4) De que maneira estes recursos e capacidades agregavam maior valor econômico ao 

seu cartão em relação aos dos concorrentes?  

 

5) O quanto estes recursos e capacidades eram raros, ou seja, somente a sua empresa e 

poucos concorrentes os possuíam?  Poderia explicar?  

 

6) Poderiam ser imitados pelos concorrentes ou transferidos para eles?   

Existiria alguma condição histórica que dificultasse a imitação?  

 
7) Que estruturas organizacionais e de gestão possibilitaram estes recursos e 

capacidades serem explorados produtivamente pela empresa?  

 

Bloco 4 – Entender como os recursos e as capacidades disponíveis foram aproveitados, 

transformados e reconfigurados em seguida à ruptura da ordem dos negócios.   

8) Dos recursos que foram apontados na pergunta 3, quais deles foram aproveitados, 

transformados ou reconfigurados  após a última alteração do IOF pelo governo 

brasileiro? Algum deles foi substituído? Poderia explicar de que maneira isso 

ocorreu? 

 

9) E em relação às capacidades também apontadas na pergunta 3,  foram aproveitadas, 

transformadas e reconfiguradas, ou foram substituídas de maneira a melhorar a 

eficiência e a eficácia dos recursos? Poderia explicar de que maneira isso ocorreu?  

 

Bloco 5 – Caracterizar a vantagem competitiva buscada antes e aquela após a ruptura com 

destaque ao valor econômico gerado para os clientes.  
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10) Retomando a segunda parte da pergunta 2, que diferencial superior os seus clientes 

percebiam em relação aos seu cartão pré-pago de viagens, comparativamente aos da 

concorrência, antes da mudança do IOF e que valor econômico o usuário tem 

buscado após a mudança do IOF?  

 

Bloco 6 - Identificar as estratégias de negócios anteriores e posteriores após as mudanças, 

tendo em vista as oportunidades e ameaças enfrentadas. 

 
11) Tendo em vista a recente alteração das regras do IOF, que oportunidades e ameaças 

eram focadas antes e quais imediatamente depois para aproveitar os recursos e 

capacidades estratégicos? Considere oportunidades como qualquer necessidade não 

atendida pelos concorrentes. (Considere as seguintes ameaças genéricas na sua 

resposta: barreiras de entrada, intensidade de rivalidade, pressão de produtos 

substitutos, poder de negociação de fornecedores, poder de negociação de usuários).  

 

12) Para aproveitar oportunidades e reduzir as ameaças apontadas anteriormente, que 

estratégias eram adotadas pela empresa antes da mudança do IOF: a) de preço e 

benefícios menores que os concorrentes, b) de diferenciação, com a cobrança de 

preço igual ou superior aos concorrentes, ou c) alguma outra combinação? Poderia 

explicar?  Que alterações ocorreram depois do aumento do IOF? 
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A
PÊN

D
IC

E B – M
atriz de A

m
arração 

 Q
uestão de pesquisa: 

O
 que acontece com

 recursos e capacidades e estratégias de negócio voltadas à busca de vantagem
 com

petitiva nas em
presas que atuam

 com
 produtos e 

serviços de baixa diferenciação em
 am

biente dinâm
icos quando sujeitos a alterações repentinas? 

O
bjetivo geral: 

Entender de que m
aneira são tratados recursos e capacidades da em

presa e suas estratégias para a exploração de oportunidades e redução de am
eaças 

decorrentes de alterações repentinas na ordem
 dos negócios por influência externa, tendo em

 vista a geração de valor econôm
ico para os clientes com

 a oferta de 
produtos e serviços de baixa diferenciação no m

ercado, com
o é o caso do cartão pré-pago, do ponto de vista dos gestores.. 

 
O

bjetivos específicos  
R

eferencial Teórico  
Perguntas do questionário/roteiro entrevistas  

1) 
Entender 

as 
im

plicações 
das 

alterações provocadas pelo governo 
sobre o cartão pré-pago de viagens.  

 
1) 

  A
 sua em

presa atua no m
ercado de cartões pré-pagos de 

viagem
 (carregados com

 m
oeda estrangeira). Este m

ercado 
é dinâm

ico e houve pelo m
enos duas rupturas externas que 

im
pactaram

 seus negócios. Em
 m

aio/2011, o governo 
brasileiro 

diferenciou 
o 

IO
F 

de 
outros 

m
eios 

de 
pagam

ento, favorecendo a utilização deste produto. Em
 

dezem
bro/2013, 

o 
governo 

brasileiro 
retirou 

esta 
diferenciação para todos os m

eios de pagam
ento – exceto 

em
 m

oeda corrente. Q
ual foi a repercussão na em

presa 
desta ruptura de regras recente em

 term
os estratégicos 

2) 
O

 
cartão 

pré-pago 
de 

viagem
 

pode 
ser 

considerado 
produto de baixa diferenciação pelos consum

idores? Q
ue 

aspectos tornaram
 o seu produto superior aos concorrentes 

na percepção dos seus clientes?  

2) 
C

aracterizar 
os 

recursos 
e 

as 
2.1 R

ecursos  
3) 

Estes aspectos diferenciadores são decorrentes de um
 

conjunto 
de 

recursos, 
tangíveis 

e 
intangíveis, 

e 
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capacidades estratégicos relevantes 
para a oferta desse produto. 

• 
B

arney 
(1991): 

ativos, 
capacidades, 

processos 
organizacionais, 

atributos 
da 

organização, 
inform

ação, conhecim
ento, etc. 

• 
Penrose (1959), W

ernerfelt (1984) e B
arney (1991): 

ativos físicos/tangíveis. 
• 

Penrose 
(1959) 

e 
W

ernerfelt 
(1984): 

ativos 
intangíveis. 

• 
Penrose (1959): ativos H

um
anos.  

• 
W

ernerfelt (1984) e D
ierickx e C

ool (1989): feixe, 
interconectados. 

• 
D

ierickx e C
ool (1989) e A

m
it e Schoem

aker 
(1993): acum

ulados e estocados. 
• 

Penrose (1959) e G
rant (1991): conjunto potencial 

de serviços, insum
os do processo produtivo. 

 
C

onceito O
peracional: Para efeito do presente trabalho, 

consideram
-se recursos com

o os ativos tangíveis (canais 
físicos 

de 
distribuição, 

sistem
as 

de 
processam

ento), 
intangíveis 

(m
arcas, 

conhecim
ento 

tecnológico, 
conhecim

ento operacional) e hum
anos (pessoas habilitadas) 

que 
a 

organização 
possui, 

articulados 
num

 
feixe 

e 
acum

ulados 
e 

estocados 
ao 

longo 
do 

tem
po, 

que 
proporcionam

 diferenciação nos seus produtos e serviços, 
particularm

ente im
portante em

 um
 negócio com

 produtos de  
característica de baixa diferenciação. 

 
2.2 C

apacidades 
 

• 
Johnson, 

Scholes 
e 

W
hittington 

(2007): 
com

petências de um
a organização. 

• 
G

rant (1991), Prahalad e H
am

el (1990), A
m

it e 
Schoem

aker 
(1993), 

Perin, 
Sam

paio 
e 

H
ooley 

(2007), M
akadok (2001), H

elfat e Peteraf (2003), 
Johnson, 

Scholes 
e 

W
hittington 

(2007) 
e 

H
itt, 

Ireland e H
oskinsson (2008): organizar e utilizar 

capacidades disponíveis na sua em
presa; poderia descrevê-

los? C
onsidere que recursos são ativos que podem

 ser 
tratados 

com
o 

tangíveis 
(p.ex: 

canais 
físicos 

de 
distribuição, infraestrutura de TI) e intangíveis (sistem

as 
de 

processam
ento, 

m
arca, 

im
agem

, 
reputação, 

conhecim
ento 

tecnológico 
e 

operacional). 
C

onsidere 
capacidades com

o a habilidade da em
presa em

 organizar e 
utilizar o conjunto de recursos de form

a integrada em
 seus 

processos 
internos 

(atividades 
operacionais, 

desenvolvim
ento 

tecnológico, 
etc.) 

e 
nos 

externos 
(relacionam

ento com
 clientes, novos produtos, definição 

de preços, etc.), ou seja, a habilidade para “entregar” 
resultados eficazes. 

 
4) 

D
e que m

aneira estes recursos e capacidades agregavam
 

m
aior valor econôm

ico ao seu cartão em
 relação aos dos 

concorrentes?  
 

5) 
O

 quanto estes recursos e capacidades eram
 raros, ou seja, 

som
ente 

a 
sua 

em
presa 

e 
poucos 

concorrentes 
os 

possuíam
?  Poderia explicar?  

 
6) 

Poderiam
 ser im

itados pelos concorrentes ou transferidos 
para eles?   

Existiria algum
a condição histórica que dificultasse a 

im
itação?  

 
7) 

Q
ue estruturas organizacionais e de gestão possibilitaram

 
estes 

recursos 
e 

capacidades 
serem

 
explorados 

produtivam
ente pela em

presa?  
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recursos de form
a integrada. 

• 
Prahalad 

e 
H

am
el 

(1990), 
A

m
it 

e 
Schoem

aker 
(1993) e D

ay (1994): processos. 
• 

G
rant (1991), D

ay (1994), H
elfat e Peteraf (2003),   

H
itt, 

Ireland 
e 

H
oskinsson 

(2008): 
atividades 

internas. 
• 

D
ay (1994): atividades externas. 

• 
D

ay (1994): atividades de ligação. 
• 

G
rant (1991), A

m
it e Schoem

aker (1993) e D
ay 

(1994): 
cooperação 

e 
coordenação 

de 
inform

ações, capital hum
ano. 

 
C

onceito O
peracional: N

esse estudo, utiliza-se o conceito 
de 

capacidades 
com

o 
as 

habilidades 
das 

em
presas 

em
 

organizar 
e 

utilizar 
o 

conjunto 
de 

recursos 
de 

form
a 

integrada 
em

 
seus 

processos 
internos 

(atividades 
operacionais, desenvolvim

ento tecnológico, etc.), externos 
(relacionam

ento 
com

 
consum

idores, 
desenvolvim

ento 
de 

canais, 
etc.) 

e 
de 

ligação 
(desenvolvim

ento 
de 

novos 
produtos, definição de preços, etc.), ou seja, a habilidade 
para entregar resultados dos recursos de m

aneira eficaz. 
  

2.4 
R

ecursos 
e 

capacidades: 
avaliação 

das 
condições 

estratégicas 
• 

B
arney (1991), B

arney (2011), C
lulow

, B
arry e 

G
erstm

an 
(2007) 

e 
Lippm

an 
e 

R
um

elt 
(1982): 

valiosos. 
• 

B
arney (1991), H

itt, Ireland e H
oskinsson (2008), 

B
arney 

(2011), 
A

m
it 

e 
Schoem

aker 
(1993), 

Johnson, Scholes e W
hittington (2007), C

ollins e 
M

ontgom
ery (2008): raros. 

• 
D

ierickx e C
ool (1989), B

arney (1991), B
arney 

(2011), Johnson, Scholes e W
hittington (2007), 

B
arney 

(2011), 
G

rant 
(2005), 

C
ollins 

e 
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M
ontgom

ery (2008), B
ingham

 e Eisenhardt (2008), 
Lippm

an e R
um

elt (1982), C
ollins e M

ontgom
ery 

(2008), M
adhok, Li e Priem

 (2010) e  B
rito e 

V
asconcelos (2004): não im

itáveis. 
• 

B
arney (2011), B

arney e C
lark (2007), B

rito e 
V

asconcelos (2004) : organizados. 
• 

C
ollins e M

ontgom
ery (2008): duráveis. 

• 
C

ollins 
e 

M
ontgom

ery 
(2008): 

superioridade 
com

petitiva. 
• 

C
ollins e M

ontgom
ery (2008): apropriação. 

 
C

onceito O
peracional: Para um

 m
elhor entendim

ento das 
características dos recursos e capacidades adota-se neste 
estudo um

 m
odelo que considera os atributos de valor 

(incluindo superioridade com
petitiva), raridade, não im

itação 
e 

organização 
(B

A
R

N
EY

, 
1991; 

C
O

LLIN
S; 

M
O

N
TG

O
M

ER
Y

, 2008; B
A

R
N

EY
; C

LA
R

K
, 2007). 

3) 
Entender com

o os recursos e as 
capacidades 

disponíveis 
foram

 
aproveitados, 

transform
ados 

e 
reconfigurados 

em
 

seguida 
à 

ruptura da ordem
 dos negócios.   

2.3 C
apacidades D

inâm
icas 

 
• 

V
asconcelos 

e 
C

yrino 
(2000), 

B
arreto 

(2010), 
H

elfat e Peteraf (2009) e Zubac, H
ubbard e Johnson 

(2010): 
propositalm

ente 
desenvolver 

capacidades. 
• 

Teece, Pisano e Shuen (1997), Eisenhardt e M
artin 

(2000) 
e 

H
elfat 

e 
Peteraf 

(2009): 
aproveitar 

(estender, replicar, transferir). 
• 

Teece, Pisano e Shuen (1997), Teece e Pisano 
(2003), V

asconcelos e C
yrino (2000), Eisenhardt e 

M
artin (2000), H

elfat e Peteraf (2003), W
ang e 

A
hm

ed 
(2007), 

Teece 
(2007), 

B
arreto 

(2010), 
B

ow
m

an e A
m

brosini (2003), H
elfat e Peteraf 

(2009), B
arbosa e B

ataglia (2010) Easterby-Sm
ith, 

Lyles 
e 

Peteraf 
(2009), 

A
m

brosini, 
B

ow
m

an 
e 

C
ollier 

(2009): 
transform

ar 
(alterar, 

adaptar, 
renovar, evoluir, atualizar). 

8) 
D

os recursos que foram
 apontados na pergunta 3, quais 

deles 
foram

 
aproveitados, 

transform
ados 

ou 
reconfigurados  após a últim

a alteração do IO
F pelo 

governo brasileiro? A
lgum

 deles foi substituído? Poderia 
explicar de que m

aneira isso ocorreu? 
 9) 

E em
 relação às capacidades tam

bém
 apontadas na 

pergunta 
3, 

 
foram

 
aproveitadas, 

transform
adas 

e 
reconfiguradas, 

ou 
foram

 
substituídas 

de 
m

aneira 
a 

m
elhorar a eficiência e a eficácia dos recursos? Poderia 

explicar de que m
aneira isso ocorreu? 



138 

 

• 
Teece, Pisano e Shuen (1997), Teece e Pisano 
(2003), Eisenhardt e M

artin (2000), H
elfat e Peteraf 

(2003), 
W

ang 
e 

A
hm

ed 
(2007), 

Teece 
(2007), 

B
arreto 

(2010), 
B

ow
m

an 
e 

A
m

brosini 
(2003), 

B
arbosa e B

ataglia (2010) e Easterby-Sm
ith, Lyles 

e 
Peteraf 

(2009): 
coordenar 

(reconfigurar, 
reorganizar, recom

binar, integrar). 
• 

Teece, Pisano e Shuen (1997), Teece e Pisano 
(2003), Eisenhardt e M

artin (2000), H
elfat e Peteraf 

(2009) e A
m

brosini, B
ow

m
an e C

ollier (2009): 
am

bientes de diversos graus de dinam
ism

o. 
• 

Teece, Pisano e Shuen (1997) e Eisenhardt e M
artin 

(2000): processo de m
udanças.  

• 
Teece (2007) e B

arreto (2010): Sentir, aproveitar 
am

eaças e oportunidades. 
• 

Eisenhardt e M
artin (2000), W

ang e A
hm

ed (2007), 
B

ow
m

an e A
m

brosini (2003), H
elfat e Peteraf 

(2009) e B
arbosa e B

ataglia (2010): processos ou 
rotinas. 

• 
G

rant (2005), D
anneels (2007), D

anneels (2008), 
B

ingham
 

e 
Eisenhardt 

(2008), 
V

asconcelos 
e 

C
yrino 

(2000), 
Sirm

on, 
H

itt 
e 

Ireland 
(2007), 

Sirm
on, 

H
itt 

e 
Ireland 

(2007), 
M

iller 
(2003): 

alavancagem
. 

• 
G

rant (2005), D
anneels (2007), D

anneels (2008), 
B

ingham
 

e 
Eisenhardt 

(2008): 
identificação 

e 
avaliação de recursos. 

• 
G

rant (2005), D
anneels (2007), D

anneels (2008), 
B

ingham
 

e 
Eisenhardt 

(2008), 
V

asconcelos 
e 

C
yrino 

(2000), 
Sirm

on, 
H

itt 
e 

Ireland 
(2007), 

Sirm
on, 

H
itt 

e 
Ireland 

(2007), 
M

iller 
(2003): 

transform
ados, estruturados e renovados. 

• 
Teece (2007), Sirm

on, et al. (2011): orquestração. 
• 

Teece (2007), Sirm
on, et al. (2011): identificação e 
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seleção. 
• 

Teece 
(2007), 

Sirm
on, 

et 
al. 

(2011): 
reconfigurados e distribuídos. 
 

C
onceito O

peracional: Para efeito do presente trabalho 
entende-se por capacidades dinâm

icas as habilidades que as 
em

presas 
possuem

 
para 

propositalm
ente 

aproveitar 
(estender, replicar, transferir), transform

ar (alterar, adaptar, 
renovar, 

evoluir, 
atualizar), 

coordenar 
(reconfigurar, 

reorganizar, 
recom

binar, 
integrar) 

e 
orquestrar 

(identificar/selecionar e configurar/distribuir) a sua base de 
recursos 

e 
capacidades 

organizacionais. 
Este 

conceito 
operacional torna-se m

ais relevante na presente pesquisa, 
pois trata-se de um

 am
biente dinâm

ico, no qual serão 
analisados 

os 
processos 

de 
m

udanças, 
sentindo 

e 
aproveitando as am

eaças e oportunidades do m
ercado. 

4) 
C

aracterizar 
a 

vantagem
 

com
petitiva buscada antes e aquela 

após a ruptura com
 destaque ao 

valor 
econôm

ico 
gerado 

para 
os 

clientes.  

 

4.1 V
antagem

 com
petitiva e V

alor 
 

• 
B

arney (1991), Teece, Pisano e Shuen (1997) e 
B

ingham
 

e 
Eisenhardt 

(2008): 
estratégia 

de 
posicionam

ento de recursos. 
• 

B
arney (1991), B

arney e C
lark (2007), B

ingham
 e 

Eisenhardt (2008): valiosos e raros. 
• 

B
arney (1991), B

arney e C
lark (2007), Peteraf 

(1993) e Foss e K
nudsen (2003): sustentável com

 
m

obilidade im
perfeita e organizados. 

• 
V

asconcelos e B
rito (2004): determ

inado período 
de tem

po. 
• 

Teece (2007), N
ew

bert (2007), H
elfat e Peteraf 

(2007): capacidades dinâm
icas, criar, estender 

ou m
odificar. 

• 
Peteraf e B

arney (2003), B
rito e B

rito (2012b): 
criação de valor superior aos concorrentes 

• 
C

lulow
, 

B
arry 

e 
G

erstm
an 

(2007), 
B

ow
m

an 
e 

A
m

brosini (2000), Sirm
on, H

itt e Ireland (2007), 

10) R
etom

ando a segunda parte da pergunta 2, que diferencial 
superior os seus clientes percebiam

 em
 relação aos seu 

cartão pré-pago de viagens, com
parativam

ente aos da 
concorrência, antes da m

udança do IO
F e que valor 

econôm
ico o usuário tem

 buscado após a m
udança do 

IO
F?  
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Priem
 (2007), K

nott (2009), K
otler (2003) e Zubac, 

H
ubbard e Johnson (2010), B

rito e B
rito (2012b): 

percepção do cliente. 
• 

H
itt, Ireland e H

oskinsson (2008), K
nott (2009) e 

C
ollins e M

ontgom
ery (2008): dem

anda e entrega 
superior. 

• 
C

ollins e M
ontgom

ery (2008) e Zubac, H
ubbard e 

Johnson (2010): produtos com
 recursos escassos. 

• 
C

ollins e M
ontgom

ery (2008): apropriação. 
 

C
onceito O

peracional: Tendo em
 vista as considerações 

acim
a, define-se vantagem

 com
petitiva neste estudo segundo 

o m
odelo da V

B
R

. A
 vantagem

 com
petitiva é decorrente de 

um
a estratégia de posicionam

ento dos recursos valiosos e 
raros 

e 
que 

gerem
 

valor 
para 

o 
cliente. 

A
 

vantagem
 

com
petitiva 

sustentável 
decorre 

dos 
recursos 

com
 

m
obilidade im

perfeita e organizados. A
 vantagem

 é m
antida 

por um
 determ

inado intervalo de tem
po e sua durabilidade 

decorre da efetividade com
 que as capacidades dinâm

icas 
estão presentes para criar, estender ou m

odificar a sua base 
de recursos. 
C

om
o conceito operacional, entende-se que a geração de 

valor depende da percepção do cliente e da entrega com
 

superioridade com
petitiva de produtos (dem

anda) gerados 
com

 a utilização de recursos não im
itáveis e organizados 

(escassez) 
e 

que 
tragam

 
retornos 

para 
a 

organização 
(apropriação), 

tendo 
em

 
vista 

as 
dim

ensões 
de 

valor 
decorrentes dos objetivos e propósitos dos clientes, das 
consequências do uso dos produtos e das suas características 
desejadas conform

e proposto por Zubac, H
ubbard e Johnson 

(2010). 
5) 

Identificar 
as 

estratégias 
de 

negócios anteriores e posteriores às 
m

udanças, 
tendo 

em
 

vista 
as 

oportunidades 
e 

am
eaças 

5.1 A
m

eaças: 
• 

B
arney 

(2011), 
B

arney 
(1991): 

pressões 
com

petitivas 
externas 

no 
am

biente 
que 

pretendam
 reduzir o desem

penho. 

11) Tendo em
 vista a recente alteração das regras do IO

F, que 
oportunidades e am

eaças eram
 focadas antes e quais 

im
ediatam

ente 
depois 

para 
aproveitar 

os 
recursos 

e 
capacidades estratégicos? C

onsidere oportunidades com
o 
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enfrentadas. 

 

• 
B

arney 
(1991), 

N
ew

bert 
(2008): 

neutralizar 
am

eaças. 
• 

B
arney (2011): entrada, rivalidade, substitutos, 

fornecedores, com
pradores. 

• 
Teece (2007): m

odelo enfraquecido em
 am

biente 
dinâm

icos. 
 

C
onceito O

peracional: N
este estudo, considera-se com

o 
am

eaças as pressões com
petitivas que possam

 reduzir a 
obtenção 

ou 
a 

m
anutenção 

da 
vantagem

 
com

petitiva, 
particularm

ente em
 relação à rivalidade e substitutos, dado o 

tipo de negócio objeto da pesquisa. 
  

5.2 O
portunidades:  

• 
B

arney (2011): neutralizar am
eaças. 

• 
B

arney (2011): fragm
entados – consolidação. 

• 
B

arney 
(2011): 

em
ergentes 

- 
liderança 

tecnológica 
(não 

difundida), 
m

udança 
na 

dem
anda e nas necessidades dos clientes. 

• 
B

arney 
(2011): 

m
aduros 

- 
refinam

ento 
de 

produtos e inovações em
 processos. 

• 
B

arney (2011): declínio - liderança de m
ercado. 

• 
Teece (2007): locação, realocação, com

binação e 
recom

binação de recursos. 
 

C
onceito 

O
peracional: 

oportunidades 
para 

o 
negócio, 

necessidades não atendida pelos concorrentes sob o ponto de 
vista de análise das estruturas genéricas de setor segundo 
B

arney (2011).  
  

5.3 Estratégias 
 

qualquer necessidade não atendida pelos concorrentes. 
(C

onsidere 
as 

seguintes 
am

eaças 
genéricas 

na 
sua 

resposta: barreiras de entrada, intensidade de rivalidade, 
pressão de produtos substitutos, poder de negociação de 
fornecedores, poder de negociação de usuários).  

 12) Para 
aproveitar 

oportunidades 
e 

reduzir 
as 

am
eaças 

apontadas anteriorm
ente, que estratégias eram

 adotadas 
pela em

presa antes da m
udança do IO

F: a) de preço e 
benefícios 

m
enores 

que 
os 

concorrentes, 
b) 

de 
diferenciação, com

 a cobrança de preço igual ou superior 
aos concorrentes, ou c) algum

a outra com
binação? Poderia 

explicar?  Q
ue alterações ocorreram

 depois do aum
ento do 

IO
F?              
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• 
G

rant (2005): posicionam
ento. 

• 
G

rant (2005), B
arney (2011): liderança em

 custo - 
produto idêntico - custo m

enor. 
• 

G
rant 

(2005), 
B

arney 
(2011): 

diferenciação 
- 

preço m
aior que custo da diferenciação. 

• 
Johnson, Scholes e W

hittington (2007): estratégia 
baseada em

 preço e benefícios percebidos pelo 
cliente. 
 

C
onceito 

O
peracional: 

N
este 

estudo, 
entende-se 

a 
estratégia do negócio com

o o posicionam
ento da oferta da 

em
presa, considerando as variáveis de preços e benefícios 

percebidos pelo cliente. 
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   A
PÊN

D
IC

E C
 – M

atriz de análise estruturada  

   
  

  
  

  
  

O
bjetivos 

Específicos 
Tem

as 
Tem

as 
Tem

as 
Tem

as 
C

ategorização 
  

Banco de M
édio Porte 

C
orretora de C

âm
bio 

Banco de C
âm

bio 
Banco de V

arejo 
  

1. Entender as 
im

plicações 
das 

alterações 
provocadas 
pelo 

governo 
sobre o cartão 
pré-pago 

de 
viagens.  

redução 
das 

vendas, 
m

igração papel m
oeda 

R
edução de vendas, im

pacto 
logístico, 

m
udança 

da 
estratégia de expansão 

R
edução de vendas (grande m

as 
m

enor que o m
ercado). confusão 

de 
m

ensagens 
generalizada. 

R
evisão da estratégia, adequação 

de sistem
as 

Lançam
ento 

foi 
adiado, 

e 
após revisão da estratégia foi 
feito. A

inda existe dem
anda 

ao produto 

1. A
 ruptura e a 

redução 
das 

vendas 

2. C
aracterizar 

os 
recursos 

e 
as capacidades 
estratégicos 
relevantes 
para 

a 
oferta 

deste produto. 

B
aixa diferenciação: 'm

arca, 
atendim

ento, 
form

as 
de 

pagam
ento 

diferenciação 
m

ínim
a, 

produtos 
sim

ilares; 
'atendim

ento, 
cartão 

m
ultim

oeda 

D
iferenciação 

baixa 
ou 

inexistente - com
m

odity. 'recarga 
internet/aplicativo, personalização 
do cartão, e-com

m
erce. 

Pode 
ser 

considerado 
de 

baixa 
diferenciação. 

'Estabilidade 
de 

m
arca, 

benefícios 
de 

viagens 
e 

cartão reserva, conveniência 
de 

recarga 
e 

contratação 
rem

ota 
2. 

Produto 
não 

diferenciado 
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Pontos 
de 

atendim
ento 

/ 
R

ede 
distribuição 

(V
R

);  
m

arca (V
R

IO
);' C

apacidade 
de atendim

ento (pessoas e 
processam

ento 
de 

carga) 
(V

R
IO

) 

R
ede de distribuição (lojas 

próprias 
e 

parcerias) 
(V

R
IO

), 
m

arca, 
(V

IO
);  

C
apacidade de atendim

ento 
superior (V

R
IO

) 

Plataform
a 

sistêm
ica 

(V
R

IO
) 

; 
M

ultiplicidade 
de 

C
anais 

de 
distribuição 

(V
R

IO
) 

; 
M

arca 
(V

R
IO

) ; Flexibilidade desenho 
parcerias (V

R
IO

; C
apacidade de 

antecipação/inovação 
para 

perceber 
o 

com
portam

ento 
de 

consum
o (V

R
IO

)  

Sistem
a 

de 
processam

ento 
(V

O
), 

'R
ede 

de 
atendim

ento/canais 
de 

distribuição 
(V

R
O

), 
'B

enefícios 
de 

bandeira 
(V

R
O

), 
m

arca 
(V

R
IO

) 
e 

conveniência 
de 

recarga 
(V

R
O

) 

3. C
anais de 

distribuição e 
sistem

as 
4. M

arca 
5 C

apacidade de 
prover 
atendim

ento e 
processos 
diferenciados 
6. M

odelo de 
avaliação 
estratégica dos 
recursos 
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Pontos 
de 

atendim
ento 

/ 
R

ede 
distribuição: 

visibilidade/reforço 
de 

im
agem

, contato com
 cliente  

(V
); 

m
arca: 

credibilidade, 
confiança 

para 
colocar 

dinheiro (V
);'C

apacidade de 
atendim

ento 
(pessoas 

e 
processam

ento 
de 

carga): 
rapidez, 

qualidade 
e 

assertividade para o cliente, 
funcionário 

atende 
bem

/conhece produto, C
arga 

rápida e com
 índice baixo de 

problem
as (V

) 

R
ede de distribuição (lojas 

próprias 
e 

parcerias) 
(V

), 
atender rapidam

ente e com
 

praticidade o cliente, m
arca, 

(V
): valiosa,  não ser ligado 

a 
escândalos 

(V
);  

C
apacidade de atendim

ento 
superior 

(V
R

IO
) 

atendim
ento 

rápido 
e 

com
 

qualidade 
para 

o 
cliente 

final. Fidelização do cliente; 
processo de carga sem

 erros 

Plataform
a 

sistêm
ica 

(V
) 

flexibilidade 
para 

desenvolver 
qualquer 

coisa 
interno, 

para 
parceiros e cliente; confiabilidade 
do 

parceiro; 
resolver 

m
ais 

situações 
diferenciadas. 

; 
M

ultiplicidade 
de 

C
anais 

de 
distribuição (V

) abrangência de 
clientes em

 todo o B
rasil - estar 

em
 todo lugar, atingir o cliente 

aonde ele quiser e puder; M
arca 

(V
) A

lia o banco e corretora - 
possibilita concorrer com

 os dois 
tipos 

de 
concorrentes 

- 
visibilidade no m

ercado, ajuda ao 
cliente 

entender 
quem

 
é 

bom
 

(diferenciar 
do 

cam
bio 

negro). 
Flexibilidade 

desenho 
parcerias 

(V
): 

m
últiplos 

m
odelos 

de 
negócio que expandem

 a rede de 
parceiros. 

 
C

apacidade 
de 

antecipação/inovação 
para 

perceber 
o 

com
portam

ento 
de 

consum
o 

(V
) 

: 
entender 

a 
dinâm

ica do novo com
portam

ento 
de 

consum
o. 

C
apacidade 

de 
A

tendim
ento (V

) : conveniente, 
flexível e ágil. Liberdade cliente 
final; Processo interno otim

izado; 
Praticidade de recarga (aonde o 
cliente quiser), com

 rapidez. 

Sistem
a 

de 
processam

ento, 
(V

) 
traz 

confiabilidade 
da 

instituição para o produto e 
para o cliente (que já está 
acostum

ado 
a 

usar 
o 

sistem
a), 

'R
ede 

de 
atendim

ento/canais 
de 

distribuição 
(V

) 
- 

 
já 

ter 
relacionam

ento, chegar até o 
cliente, 

cliente 
já 

acostum
ado 

ao 
atendim

ento;, 'B
enefícios de 

bandeira 
(V

) 
traz 

seguros, 
diferenciais, 

assistências, 
m

arca (V
) - traz segurança 

para o usuário,  ter a cara do 
banco, sensação de garantia; 
conveniência de recarga  (V

) 
ser online, im

ediato, adquirir 
de 

casa,- 
conveniência 

de 
estar em

 qualquer lugar por 
qualquer canal eletrônico + 
C

artão 
adicional 

para 
ser 

com
partilhado 

+ 
C

arga 
de 

m
oeda estrangeira dentro do 

cartão de crédito existente + 
uso do lim

ite do cartão ou 
saldo da conta corrente 
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Pontos 
de 

atendim
ento 

/ 
R

ede 
distribuição. 

Poucos 
concorrentes 

tem
 

(R
);  

m
arca: 

poucos 
tem

 
m

arca 
antiga e com

 nom
e "banco"; 

'C
apacidade de atendim

ento: 
poucas tens as pessoas e o 
sistem

a de processam
ento de 

carga (R
) 

R
ede de distribuição (lojas 

próprias 
e 

parcerias) 
(R

), 
poucas corretoras tem

 um
a 

rede 
de 

distribuição 
razoável, 

m
arca, 

(R
);  

poucas 
m

arcas 
iguais 

C
apacidade de atendim

ento 
superior (R

): não tem
 esses 

recursos 
no 

m
ercado 

disponíveis 

Plataform
a 

sistêm
ica 

(R
) 

N
ão 

existe 
em

 
outros 

lugares, 
consegue executar processos que 
os 

outros 
não 

conseguem
 

; 
M

ultiplicidade 
de 

C
anais 

de 
distribuição 

(R
) 

O
 

principal 
concorrente 

tem
 

m
etade 

no 
núm

ero de lojas ; M
arca (R

) ; 
Som

ente dois concorrentes com
 

m
arcas do m

esm
o nível,  única 

(m
ais do que rara) para corretora - 

dois 
tipos 

de 
concorrentes 

- 
bancos e corretoras; Flexibilidade 
desenho 

parcerias 
(R

): 
quanto 

m
ais com

plexa a parceria m
enos 

os 
concorrentes 

conseguem
. 

C
apacidade 

de 
antecipação/inovação 

para  
perceber 

o 
com

portam
ento 

de 
consum

o (R
): raro, pois depende 

de um
a m

ultiplicidade de perfis 
dos profissionais que entendam

 os 
m

ovim
entos de m

ercado antes de 
acontecerem

   

Sistem
a 

de 
processam

ento, 
acha que não é raro, pois é 
um

a exigência do m
ercado. 

quem
 não tem

 não participa. 
'R

ede de atendim
ento/canais 

de distribuição (R
) - poucas 

instituições tem
; B

enefícios 
de 

bandeira 
(R

) 
- 

poucos 
usam

, 
m

arca 
(R

) 
 

poucos 
participantes 

do 
m

ercado 
tem

 
m

arca 
com

parável 
conveniência de recarga (R

) 
som

ente o banco tem
. 
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Pontos 
de 

atendim
ento 

/ 
R

ede distribuição. Pode ser 
im

itado/depende 
de 

capacidade 
financeira;  

m
arca: tradição (46 anos) (I) 

;'C
apacidade 

de 
atendim

ento: 
Funcionário 

bem
 

pago, 
agilidade 

do 
banco (I) 

R
ede de distribuição (lojas 

próprias 
e 

parcerias) 
(I),  

dificuldade de m
ontar, pois 

as parcerias estão saturadas, 
difícil de trocar, questão do 
pioneirism

o 
por 

nicho; 
m

arca, (I);  difícil de im
itar; 

C
apacidade de atendim

ento 
superior (I):  'tem

 que roubar 
de 

alguém
; 

pessoas 
que 

sem
pre 

trabalharam
 

no 
m

ercado, 
baseados 

na 
experiência, precisa achar as 
pessoas certas - experiência 

Plataform
a sistêm

ica (I) Sistem
a 

caro, difícil de im
plantar (levou 3 

anos) ; C
anais de distribuição (I): 

difícil 
de 

im
itar 

pela 
escala 

e 
custo; 

M
arca 

(I) 
;16 

anos 
de 

m
arca, difícil de im

itar e depende 
da qualidade da entrega de serviço 
da 

instituição; 
Flexibilidade 

desenho 
parcerias 

(I): 
m

ercado 
m

uito 
com

plicado 
de 

trabalhar; 
C

apacidade 
de 

antecipação/inovação 
para 

perceber 
o 

com
portam

ento 
de 

consum
o (I) D

ifícil de ser copiado 
ou transferido, pois dependem

 de 
pessoas 

que 
podem

 
antecipar 

m
ovim

entos de m
ercado.   

Sistem
a 

de 
processam

ento, 
anos 

de 
expertise 

e 
aperfeiçoam

ento 
e 

precisa 
investim

ento 
financeiro. 

, 
'R

ede de atendim
ento/canais 

de distribuição:  possível de 
ser copiada, não fácil (caro) 
talvez com

 concorrentes se 
associando. 

'B
enefícios 

de 
bandeira - pode ser copiado, 
m

arca (I)  difícil de im
itar 

(posicionam
ento), dependem

 
de 

estratégia 
do 

passado, 
depende 

de 
expertise 

de 
m

arca;- 
 

conveniência 
de 

recarga 
- 

desenvolvim
ento 

pode ser um
a barreira, m

as 
pode ser copiado. 

  

  

m
arca: m

arketing e agilidade 
de áreas (O

) C
apacidade de 

atendim
ento: 

R
H

, 
TI, 

contabilidade 

correspondente 
cam

bial, 
sistem

a, 
m

arketing, 
departam

ento 
de 

vendas, 
nom

e 
junto 

ao 
B

anco 
C

entral 

G
rupo 

de 
executivos 

com
prom

etidos, desenvolvim
ento 

de 
produtos, 

m
arketing 

(desenvolvim
ento 

de 
m

arca), 
backoffice 

(suporte 
ao 

cliente, 
logística, 

financeiro, 
auditoria), 

área de vendas 

frente 
do 

banco, 
estrutura 

física, 
treinam

ento, 
relacionam

ento, 
estratégia 

de 
segm

ento; 
TI 

que 
conhecem

 
sistem

as, 
'm

arketing 
(m

arca), 
Inteligência de D

ados para 
m

elhor ofertar 
  

3. 
Entender 

com
o 

os 
recursos 

e 
as 

capacidades 
disponíveis 
foram

 
aproveitados, 
transform

ados 
e 

A
proveitados: 

m
arca: 

Transform
ados: Pontos de 

atendim
ento/lojas - força de 

venda (sair do argum
ento de 

preço 
para 

argum
ento 

de 
vantagens). m

arca: Perda de 
valor 

devido 
ao 

produto 
substituto 

(-V
) 

R
econfigurados: 

(N
O

V
O

 

Transform
ados:  R

ede de 
distribuição - perda de valor 
da rede de distribuição "não 
plena", fora de grande centos 
- aum

ento de custo, M
arca - 

perda 
de 

valor 
da 

m
arca 

(publicidade 
negativa), 

R
econfigurado 

(N
O

V
O

 
R

EC
U

R
SO

): 
benefícios 

de 

A
proveitados: 

Plataform
a 

sistêm
ica  adaptação para novos 

produtos 
(cartão 

em
 

reais, 
buyback) 

potencializar 
o 

uso, 
colocar 

efetivam
ente 

na 
rua;; 

C
anais de distribuição Educação e 

orientação do consum
idor; M

arca 
(-V

) 
perde 

o 
valor, 

pois 
o 

problem
a de custo m

aior é de 

A
proveitado: 

sistem
a 

de 
processam

ento. 
R

econfigurados 
(N

ovo): 
B

enefícios de produtos- não 
seriam

 
dados 

no 
início 

- 
C

artão reserva e benefícios 
de 

bandeira 
(valioso 

- 
diferencial 

para 
viagens 

/ 
raro (2 em

issores) - pode ser 

7. 
A

 
revisão 

da 
estratégia 

- 
reavaliação 

do 
valor de recursos 
e  capacidades e 
m

udança 
da 

abordagem
 

de 
venda.  



148 

 reconfigurados 
em

 
seguida 

à 
ruptura 

da 
ordem

 
dos 

negócios.   

R
EC

U
R

SO
): 

utilizar 
recurso de prom

oções - rede 
de descontos (não valioso, 
não 

raro), 
com

unicação 
visual de bandeira 

bandeira (V
R

O
)  

todos, 
independe 

da 
m

arca.  
'Transform

ados: 'U
so da força 

de vendas para posicionam
ento; 

im
itável).Transform

ado:   
R

ede de atendim
ento/C

anal 
de 

distribuição 
foi 

reconfigurado 
(m

om
ento 

e 
m

ensagens) 

  

Transform
ado: 

capacidade 
de 

atender 
bem

 
o 

cliente: 
Treinam

ento 
m

elhor 
aproveitado para não deixar 
cair a venda; C

apacidade de 
processar a carga:  Perda de 
valor 

devido 
ao 

produto 
substituto (-V

) 

'Transform
ado: 

C
apacidade de atendim

ento 
superior: 

m
udança 

do 
argum

ento 
de 

venda. 
R

econfigurado 
(N

O
V

A
 

C
A

PA
C

ID
A

D
E): A

gregação 
de 

serviços 
ao 

produto 
- 

m
udar a form

a de vender o 
produto 

A
proveitado: 

C
apacidade 

de 
antecipação/inovação 

para 
perceber 

o 
com

portam
ento 

de 
consum

o; 
'R

econfigurados: 
(nova) 

C
apacidade 

de 
novas 

parcerias 
(V

R
IO

) 
(V

, 
R

 
- 

concorrência 
não 

consegue 
e 

I 
difícil 

de 
ser 

im
itadas). 

C
apacidade de M

arketing (V
O

) - 
N

ovo foco nas áreas m
arketing e 

produto - pensar em
 cam

panhas 
em

 brindes e com
unicação interna 

e externa - m
ídia e propaganda.  

(N
ova C

apacidade): A
gilidade de 

resposta/inovação: 
m

edidas 
tom

adas 
rapidam

ente. 
difícil 

im
itação, 

A
proveitado. C

onveniência 
de recarga 
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 4. C
aracterizar 

a 
vantagem

 
com

petitiva 
buscada 

antes 
e aquela após a 
ruptura 

com
 

destaque 
ao 

valor 
econôm

ico 
gerado para os 
clientes.   

antes: 
custo 

m
ais 

baixo; 
antes 

e 
depois: 

'tranquilidade para entregar 
dinheiro, 

confiança 
na 

instituição, 
segurança 

para 
reposição, 

proteção 
na 

variação 
cam

bial; 
controle 

do lim
ite e uso;  confiança 

que o dinheiro vai para o 
cartão, facilidade para fazer 
as operações 

segurança 
de 

não 
levar 

m
oeda (esquecer no hotel, 

assalto), Segurança, não ter 
o cartão clonado (cartão com

 
chip), 

travar 
a 

taxa 
(sabe 

qual taxa esta pagando, não 
tem

 a conversão de outras 
m

oedas 
para 

dólar), 
 

não 
extrapolar os gasto por ter 
um

 
lim

ite 
determ

inado, 
Possibilidade de aum

ento do 
uso independente de lim

ite 
de 

crédito; 
carregam

ento 
praticam

ente online;  

Econom
ia, 

segurança, 
tranquilidade de poder usar em

 
qualquer estabelecim

ento (nom
e 

identificado/personalização); 
planejam

ento 
de 

viagens; 
saber 

quanto vai gastar; visualização do 
extrato, 

facilidade 
reclam

ar 
débitos duplicados; facilidade de 
carga para quem

 m
ora fora ou 

estiver 
viajando; 

tem
po 

e 
confiabilidade da operação; não 
ter 

tarifas/anuidade, 
praticidade 

de uso; evitar andar com
 m

uito 
dinheiro no bolso, conseguir fazer 
as operações de m

aneira rem
ota  

A
ntes - buscando um

 custo 
m

enor, um
 im

posto m
enor. 

A
ntes 

e 
depois: 

C
onveniência 

(fazer 
tudo 

rem
otam

ente); 
adquirir 

de 
casa o produto,  facilidade 
de uso; am

biente único do 
banco, 

senha 
única, 

segurança se perder o cartão 
não 

perder 
o 

dinheiro; 
seguro 

de 
viagens, 

não 
querer viajar com

 dinheiro 
em

 espécie, ficar um
 período 

m
aior 

no 
exterior, 

uso 
de 

lim
ite de crédito e de saldo 

em
 

conta; 
usar 

cartão 
adicional; 

usar 
próprio 

cartão 
de 

crédito, 
de 

qualquer 
lugar 

acessa 
e 

carrega  

8. 
Segurança 

e 
conveniência 
9. 

C
ontrole 

dos 
gastos 

(custo 
e 

lim
ites) 

10. Facilidade do 
processo 

de 
recarga 

5. 
Identificar 

as 
estratégias 

de 
negócios 

anteriores 
e 

posteriores 
após 

as 
m

udanças, 
tendo em

 vista 
as 
oportunidades 
e 

am
eaças 

enfrentadas. 

O
portunidades: 

antes 
- 

oferecer solução de TI para 
parceiros, 

 
depois 

policia 
federal 

reduzir 
- 

m
ercado 

paralelo,  antes e depois - 
acesso a classe C

. A
m

eaças: 
antes 

- 
concorrentes 

nas 
parcerias, 

grandes 
bancos 

entrarem
. depois - cartão de 

crédito (produto substituto) - 
aum

ento de custos 

O
portunidades 

- 
antes  

am
pliar 

a 
rede 

de 
distribuição 

só 
cartão 

- 
depois - A

gregar serviços ao 
cartão (seguros) - depois - os 
concorrentes 

foram
 

m
ais 

im
pactados 

pelo 
m

ix 
cartão/dinheiro. A

m
eaças - - 

antes e depois - regulação 
("canetada") 

 
do 

governo. 
depois cartões em

itidos no 
exterior (U

ruguai) 

O
portunidades: 

depois 
-  

aprim
orar o relacionam

ento com
 

os 
parceiros 

para 
desenvolver 

habilidade 
de 

venda. 
depois 

- 
focar no Setor corporativo; depois 
- 

m
ostrar 

um
a 

solução 
diferenciada e com

pleta (que não 
era feito antes). depois - distanciar 
da 

guerra 
de 

preços, 
depois 

- 
reeducar 

a 
força 

de 
venda. 

A
m

eaça: 
antes 

e 
depois: 

ser 
inovador/capacidade e m

udança, 
depois - os concorrentes focarem

 
no 

setor 
corporativo. 

depois 
- 

G
overno taxar o papel m

oeda e 

O
portunidade: antes - de 

m
igrar do papel m

oeda para 
cartão; 

 
m

ercado 
latente 

esperando soluções;. depois: 
Entender para qual cliente 
oferta o produto, diferenciar 
o produto e diferenciar dos 
concorrentes. 

A
m

eaça: 
antes - do governo m

udar a 
regra do IO

F, - depois -  a 
com

paração com
 o dinheiro 

(produto substituto) 

11. O
portunidades 

e 
am

eaças 
alteradas 
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estim
ular 

o 
m

ercado 
negro., 

depois - ser vista com
o "todos 

iguais",  depois cartões Paraguai, 
U

ruguai 

  

A
ntes e depois: 'D

epende do 
segm

ento de com
paração e 

geográfica, V
aria de preço 

baixo 
para 

diferenciação. 
D

epois: reduz custo/preço e 
oferece diferenciais 

preço 
bom

 
com

petitivo 
(com

m
odity) + diferenciais 

(prestação 
de 

serviço, 
agilidade, atendim

ento) 

A
ntes 

e 
depois: 

Estratégia 
de 

diferenciação. 
Pagar 

m
ais 

caro 
para um

 produto que te dá m
ais 

conforto 
D

epois 
 

R
evisar 

a 
estratégia 

(gerar 
m

ais 
valor 

agregado ao produto, tornar m
ais 

acessível, 
prom

oção 
e 

divulgação). Ter preço baixo e 
um

a oferta/prom
oção. A

prim
orar 

o 
discurso 

de 
venda 

para 
concorrer no novo cenário. 

Estratégia antes e depois - 
D

iferenciação sem
 cobrar a 

m
ais 

- 
'C

om
binação: 

qualidade 
e 

conveniência 
tem

 seu preço 

12. Estratégia de 
baixo preço 
necessitando 
diferenciação 

  

 


