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RESUMO 

 

 

Esta tese envolveu quatro conceitos encontrados na literatura de vantagem 

competitiva: capabilidades, ambidestria organizacional, tipos de estratégia e 

desempenho organizacional. Teve como objetivo principal a identificação do 

desempenho organizacional como como resultado da interação entre quatro tipos de 

capabilidades e a ambidestria organizacional, moderadas pelo tipo de estratégia 

segundo a tipologia de Miles e Snow (1978). Para alcançar o objetivo proposto foi 

feita uma pesquisa de caráter quantitativo envolvendo 119 empresas dos três 

setores da economia: indústria, comércio e serviços. Aplicou-se um questionário 

estruturado fechado com escalas tipo Likert para cada um dos construtos. Os dados 

foram processados e avaliados por meio da técnica de Modelagem de Equações 

Estruturais (MEE) com estimação pelo método Partial Least Squares (PLS) 

utilizando-se o software SmartPLS 2.0. A análise foi feita envolvendo seis modelos: 

três sem envolvimento das capabilidades e três envolvendo a capabilidade como 

mediadora. Os três modelos principais foram: a amostra completa, as empresas 

classificadas como Prospectoras/Analíticas e as empresas classificadas como 

Defensoras/Reativas. Os resultados identificaram uma diferença de avaliação dos 

indicadores para as variáveis latentes ambidestria e capabilidade ao se comparar os 

dois grupos de empresas; bem como a existência de coeficiente significativo entre 

ambidestria e desempenho organizacional, independente do grupo relacionado ao 

tipo de orientação estratégica. Como conclusão, os dados apontam que a variável 

latente capabilidade exerce efeito mediador entre ambidestria organizacional e 

desempenho organizacional, sendo que o efeito varia de total a parcial, dependendo 

do tipo de orientação estratégica adotada pelas empresas, segundo o modelo de 

Miles e Snow (1978). 

Palavras-chave: Ambidestria Organizacional, Capabilidades, Desempenho 

Organizacional, Estratégia. 



 

ABSTRACT 

 

 

This thesis revolved around four concepts in the literature of competitive advantage: 

capabilities, organizational ambidexterity, strategy types and organizational 

performance. Its main objective was to identify the relationship between 

organizational performance – as the result of the mediation among four types of 

capabilities – and the organizational ambidexterity, moderated by the type of strategy 

according to Miles and Snow’s (1978) typology. In order to reach the chosen 

objective a quantitative survey was carried out with 119 companies of the three 

sectors of economy: industry, commerce and services. A structured and closed 

questionnaire was applied following Likerts scales for each one of its items. Data was 

processed and evaluated through the technique of Structural Equation Modeling 

(SEM) with estimates in the method of Partial Least Squares (PLS), and using a 

SmartPLS 2.0 software. The analysis was done involving six models: three without 

the involvement of the capabilities and three involving the capability as mediator. The 

three main models were: the complete sample, the companies that were classified as 

Prospector/Analytical and companies classified as Defender/Reactive. The results 

identified a difference in the assessment of the indicators for the variables of 

ambidexterity and capability when comparing both groups of companies, as well as 

the existence of a representative index between ambidexterity and organizational 

performance, regardless of the group related to the type of strategic orientation. As a 

conclusion, the data shows that the variable capability has a mediating effect 

between organizational ambidexterity and performance, and the effect varies from 

total to partial, depending on the type of strategic orientation adopted by the 

companies, according to the model created by Miles and Snow (1978). 

Keywords: Organizational Ambidexterity; Capabilities; Organizational Performance; 

Strategy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta Tese de Doutorado em Administração, na linha de pesquisa Recursos e 

Desenvolvimento Empresarial da Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM. 

Envolve quatro conceitos que são evidenciados na literatura de vantagem 

competitiva: (a) capabilidades (capabilities)1, (b) ambidestria organizacional 

caracterizada pela exploração (exploration) e explotação (exploitation)2 do 

conhecimento organizacional, (c) tipos de estratégia e (d) desempenho 

organizacional. O principal objetivo para o seu desenvolvimento consiste na 

identificação do desempenho organizacional como resultante da interação entre os 

outros três conceitos (capabilidades, ambidestria e tipos de estratégia), conforme 

detalhamento apresentado em parágrafos posteriores. Nenhum estudo que tenha 

relacionado os quatro conceitos foi localizado na literatura, evidenciando assim uma 

lacuna a ser pesquisada. 

A ambidestria organizacional envolve uma discussão sobre exploração e 

explotação do conhecimento organizacional. Esses dois conceitos são referidos 

como „processo‟, como „estratégia‟, como „orientação‟, como „perspectiva‟, como 

„abordagem‟. Nesta tese utiliza-se o termo „orientação‟ pois entende-se que ambos 

consistem em orientações conduzidas pelas organizações no sentido de geração e 

aplicação de conhecimentos organizacionais, originados tanto do ambiente interno 

como do ambiente externo. 

A justificativa para o desenvolvimento do tema tem como origem os desafios 

                                            
1
 O termo capability (capabilitites) não tem correspondência direta no idioma Português. Difere de 

capacidade porque envolve a própria capacidade da organização em termos de seus recursos como 
as competências de seus empregados. Portanto, a capability é uma combinação da capacidade com 
a competência. Por essa razão, preferimos adotar o neologismo „capabilidade‟. 
2
 Popadiuk (2007) tinha feito uma primeira aproximação da tradução dos dois termos para prospecção 

(exploration) e aproveitamento (exploitation). Entretanto, em monografia não publicada (2014), 
revisou os dois termos e concluiu que as traduções poderiam ser feitas da seguinte maneira: 
exploration como exploração e exploitation como explotação. Inclusive explotação consta em 
dicionários de língua portuguesa e tem o mesmo significado do conceito utilizado no idioma Inglês. Já 
exploração é praticamente uma tradução direta do termo. 
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enfrentados pelas organizações nos últimos anos, decorrente do aumento do grau 

de competitividade e a evolução dos sistemas de gerenciamento de informações. 

Para enfrentar esses desafios, cada vez mais, as organizações, sejam pequenas, 

médias ou grandes, se estruturam e incorporam recursos e competências adicionais 

que lhes permitam atuar de forma diferenciada perante seus concorrentes em busca 

de desempenhos superiores. Para isso, os recursos e as competências precisam ser 

gerenciados (capabilidade) de forma ambidestra (exploração e explotação) de 

acordo com a estratégia adotada pela organização (prospectora, defensora, analítica 

ou reativa), conforme tipologia proposta por Miles e Snow (1978). 

Nesse sentido, cinco questões que se relacionam com os conceitos de 

ambidestria, capabilidades, tipos de estratégia e desempenho organizacional são 

formuladas: 

 

1. Qual é a estratégia predominante adotada pelas organizações de acordo 

com o modelo de Miles e Snow (1978)? 

2. Qual é a intensidade dos indicadores das capabilidades:  

a) Tecnológicas, b) de Tecnologia da Informação (TI), c) de Relações de 

Mercado e, d) de Marketing presentes nas organizações?  

 

Estas quatro capabilidades foram escolhidas por Song, Di Benedetto e 

Nason (2007) pois, as quatro são importantes para a vantagem competitiva, 

segundo DeSarbo, Di Benedetto, Jedidi et al. (2006) e Moorman e Slotegraaf (1999). 

 

3. Qual é a intensidade dos indicadores das práticas de ambidestria 

(exploração e explotação) do conhecimento nas organizações? 

4. Qual é a intensidade dos indicadores de desempenho organizacional? 

 

A quinta questão reflete, em essência, o problema de pesquisa desta tese, 

reescrito com o seguinte enunciado: 

 

Qual é a intensidade da associação entre esses construtos e como eles se 

combinam para se produzirem efeitos no desempenho organizacional? 

 

A Figura 1 representa este problema. 



16 

 

Figura 1 – Representação do problema de pesquisa 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Assim, o objetivo principal desta tese consiste na identificação da 

intensidade da relação entre o desempenho organizacional como resultado da 

mediação entre os quatro tipos de capabilidades e a ambidestria moderadas pelo 

tipo de estratégia, conforme se apresenta na Figura 2. 

 

Figura 2 – Modelo conceitual do problema de pesquisa 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Para a discussão sobre o inter-relacionamento entre os conceitos de 

capabilidades, ambidestria (exploração e explotação) do conhecimento 

organizacional, tipos de estratégia e desempeno organizacional, são apresentadas 

adiante as argumentações teóricas que permitem identificar a natureza desses 

conceitos em termos de dependência, independência, mediação ou moderação. No 

modelo é assumido que o conceito de desempenho organizacional é uma variável 

dependente do modelo. A ambidestria é considerada variável independente, 

originada a partir das orientações de exploração e explotação. Os quatro tipos de 

capabilidades são consideradas como variáveis mediadoras e o tipo de estratégia 

participa do modelo como uma variável moderadora. 

Para efeito de padronização de linguagem, todos esses elementos do 

Ambidestria 
(exploração e 
explotação) do 
conhecimento 

Capabilidades de 
Tecnologia, de TI, de 
Relações de Mercado 

e de Marketing 

Desempenho 
organizacional 

Estratégias: 
Prospectora, Defensora, 

Analítica ou Reativa 

Capabilidades tecnológicas, de TI, de 
relações com o mercado e de marketing. 

Ambidestria (exploração e explotação) do 
conhecimento. 

Estratégias: Prospectora, Defensora, 
Analítica ou Reativa. 

Desempenho 
Organizacional 
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modelo serão denominados, a partir de agora como variáveis latentes e 

simplificado pelas iniciais VL. Assume-se esta denotação em razão do entendimento 

de que cada um desses elementos do modelo (construtos) são consequência de um 

conjunto de indicadores associados às escalas que os mensuram, conforme 

detalhado adiante no tópico que trata da abordagem metodológica. Assim, tem-se a 

seguinte redação para essas variáveis: 

a) Exploração > VL exploração 

b) Explotação > VL explotação 

c) Ambidestria > VL ambidestria 

d) Capabilidade > VL capabilidade 

e) Estratégia de Miles e Snow > VL estratégia 

f) Desempenho > VL desempenho 

 

A partir do enunciado do objetivo geral, quatro objetivos específicos são 

estabelecidos: 

Objetivo específico 1: Identificar a estratégia predominante adota pelas 

organizações de acordo com o modelo de Miles e Snow (1978). 

Objetivo específico 2: Avaliar qual é a intensidade dos indicadores das 

capabilidades: a) Tecnológicas, b) de Tecnologia da Informação (TI), c) 

de Relações de Mercado e, d) de Marketing presentes nas organizações. 

Objetivo específico 3: Avaliar qual é a intensidade dos indicadores das 

práticas de ambidestria do conhecimento nas organizações. 

Objetivo específico 4: Avaliar qual e a intensidade dos indicadores de 

desempenho organizacional predominantes nas empresas pesquisadas. 

 

Para o desenvolvimento desta tese apresenta-se, no Capítulo 1, a 

fundamentação teórica sobre os quatro conceitos. Procurou-se, com base na revisão 

da literatura identificar as conexões entre esses conceitos, com a finalidade de 

contribuir para as argumentações baseadas nos dados empíricos obtidos a partir de 

uma amostra de empresas. No Capítulo 2 são apresentados o desenho de pesquisa 

e os procedimentos metodológicos. No Capítulo 3 são apresentados os resultados e 

as análises. O Capítulo 4 apresenta as conclusões, limitações e recomendações 

para estudos futuros. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Como as organizações sobrevivem em face da mudança? O‟Reilly III e 

Tushman (2008) respondem à esta questão afirmando que há um rico debate sobre 

se as organizações podem adaptar-se e de que forma, apontando duas 

perspectivas. Uma, a ecologia organizacional, apresenta evidências que sugerem 

que a maioria das organizações são, em grande parte inertes e, por fim, falham. A 

segunda perspectiva defende que algumas organizações aprendem a se adaptar à 

mudança nos contextos ambientais. Este último ponto de vista, recentemente, 

fundiu-se em torno de dois temas. O primeiro, com base em pesquisa estratégica 

sugere que as capabilidades dinâmicas explicam a vantagem competitiva de longo 

prazo. O segundo, baseado no desenho organizacional, argumenta que a 

ambidestria permite que uma empresa se adapte ao longo do tempo. Os autores 

ainda sugerem que a ambidestria atua como uma capabilidade dinâmica. 

Para efeito didático os quatro conceitos principais serão apresentados na 

ordem em que suas questões foram apresentadas: tipos de estratégia, 

capabilidades, ambidestria (exploração e explotação) e desempenho. 

 

 

1.1 TIPOS DE ESTRATÉGIA 

 

 

Nessa seção apresentam-se conceitos de estratégia e a tipologia de 

estratégia de Miles e Snow (1978). Ao final, a pergunta de pesquisa referente ao 

tema é reapresentada. 

Estratégia é “um conjunto de regras de tomada de decisão para orientação 

do comportamento de uma organização” (ANSOFF, 1993, p. 70). Para Porter (1999, 

p. 63) estratégia é “criar uma posição exclusiva e valiosa, envolvendo um diferente 

conjunto de atividades” e que “se houvesse apenas uma única posição ideal, não 

haveria a necessidade de estratégia”. 

A premissa básica do pensamento sobre estratégia encontra-se na 

inseparabilidade da organização e do ambiente, sendo que a organização usa 

estratégias para interagir com esse ambiente (CHAFFEE, 1985). A autora “agrupa 
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as estratégias em três grupos distintos que chama de modelos de estratégia, que 

não são independentes e são nomeados de acordo com seu foco primário” (REIS, 

2007, p. 26): no primeiro grupo a estratégia é linear e sua natureza está nas 

decisões, ações e planos integrados; no segundo grupo a estratégia é adaptativa e 

está relacionado com as oportunidades e riscos do ambiente; no terceiro grupo a 

estratégia é interpretativa no qual “os dirigentes esperam poder modelar as atitudes 

de participantes atuais e potenciais como forma de evitar mudanças físicas nos 

resultados das organizações, aumentando assim sua credibilidade no mercado” 

(REIS, 2007, p. 26). 

Das muitas classificações de estratégia, a mais consistente e pesquisada é a 

tipologia de Miles e Snow (1978) (HAMBRICK, 2003; SONG; DI BENEDETTO; 

NASON, 2007), que produziram uma taxonomia do que chamaram estratégias 

competitivas, em oposição às estratégias corporativas. Enquanto estratégias 

corporativas dizem respeito às decisões relacionadas ao tipo de negócio no qual a 

empresa deve atuar, estratégias competitivas relacionam-se ao modo como a 

organização compete em determinado negócio (HAMBRICK, 1983), conforme se 

pode notar na Figura 3. Essa visão é corroborada por Chafee (1985, p. 90) ao 

afirmar que “[...] as organizações podem ter estratégias corporativas e de negócios 

[...]”. 

A base do trabalho de Miles e Snow (1978) reside em três ideias centrais:  

(a) o ambiente dá forma e é formado pelas ações organizacionais – construção 

(enactment) do ambiente (WEICK, 1979); (b) escolhas estratégicas feitas pela 

administração da empresa dão forma à estrutura e aos processos organizacionais 

(MINTZBERG, 1978); e (c) processos e estrutura condicionam a estratégia 

(FOURAKER; STOPFORD, 1968; MARCH; SIMON, 1958). Essas ideias dão 

consistência ao que tem sido denominado paradigma da escolha estratégica 

(CHILD, 1972) que, em essência, propõe: “a efetividade da adaptação 

organizacional depende das percepções de coalizões dominantes sobre condições 

ambientais e das decisões tomadas no que diz respeito ao modo como a 

organização lidará com estas condições” (MILES; SNOW, 1978, p. 121). 
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Figura 3 – Paradigma da escolha estratégica 

 
Fonte: elaboração própria 

 

A força da taxonomia de Miles e Snow (1978) reside no fato de especificar 

relacionamentos entre estratégia, estrutura e processos permitindo a identificação 

das organizações integradas com seus ambientes. 

A tipologia de Miles e Snow (1978) classifica as organizações em quatro 

categorias estratégicas distintas: prospectoras (prospectors), defensoras 

(defenders), analíticas (analyzers) e reativas (reactors). 

As empresas prospectoras são tecnologicamente inovadoras e procuram 

novos mercados. As defensoras são orientadas pelo foco na manutenção de um 

nicho seguro nos segmentos de mercado relativamente estáveis. As analíticas 

tendem a preferir uma „segunda, mas melhor estratégia‟, um meio terno, pois, as 

analíticas apresentam características tanto das prospectoras quanto das defensoras. 

As reativas não possuem uma estratégia estável e são altamente responsivas em 

curto prazo de acordo com as exigências do ambiente (DESARBO; DI BENEDETTO; 

SONG; SINHA, 2005). 

As prospectoras procuram continuamente por oportunidades de mercado, 

inovação de bens e processos, “devido a isso, essas organizações não são 

completamente eficientes” (REIS, 2007, p. 31). As defensoras “são muitos eficientes 

na sua área e raramente precisam de grandes ajustes em sua tecnologia, estrutura 

ou método de operação” (REIS, 2007, p. 31). 

As defensoras e as prospectoras parecem residir em extremidades opostas 

de um continuum de estratégias de ajustamento. Entre estes dois extremos, um 

terceiro tipo de organização é chamado de empresas analíticas. A analítica é uma 

Estratégias corporativas 
(PORTER, 1996) 

Estratégias competitivas 
(MILES; SNOW, 1978) 

Decisões relacionadas ao 
tipo de negócio no qual a 

empresa deve atuar 

Ao modo como a organização 
compete em determinado negócio 

Dizem respeito a Relacionam-se 

são opostas 

Baseia-se em três ideias centrais: 

O ambiente dá forma e é 
formado pelas ações 

organizacionais (interação 
com o ambiente) 
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estrutura 
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a estratégia 

Escolhas estratégicas 
feitas pela organização 
dão forma à estrutura e 

aos processos 
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combinação única dos tipos prospectora e defensora e representa uma alternativa 

viável para essas outras estratégias. Uma verdadeira analítica é uma organização 

que busca tentativas para minimizar o risco e maximizar a oportunidade de lucro – 

ou seja, uma organização analítica experiente combina os pontos fortes de ambos 

(prospectoras e defensoras) em um único sistema (MILES; SNOW; MEYER et al., 

1978). 

Auh e Menguc (2005) afirmam que em condições normais de competição as 

defensoras são explotadoras (ponto B) e as prospectoras são exploradoras (ponto 

B) (porção superior da Figura 4).  

 

Figura 4 – Posturas defensoras e prospectoras em função da intensidade 
competitiva

 
Fonte: Auh e Menguc (2005) 

 

Entretanto com a intensificação da competitividade, as defensoras podem se 

tornar mais ou menos explotadoras (pontos A e C) bem como as prospectoras 

podem se tornam mais ou menos exploradoras (pontos A e C) (porções média e 

inferior da Figura 4).  

As analíticas “operam em dois tipos de domínio produto/mercado, um 

relativamente estável e outro em mudança. Pode ser vista como um híbrido das 

estratégias defensiva [defensora] e prospectora” (REIS, 2007, p. 31). 

As reativas são organizações em que os administradores frequentemente 

percebem mudanças e incertezas ocorrendo em seu ambiente organizacional, “mas 

são incapazes de responder efetivamente a isso. Nessa organização falta uma 

consistente relação entre a estratégia-estrutura” (REIS, 2007, p. 31). 

Explotação Exploração 
Condição normal 

Defensoras Prospectoras 

* * 

Defensoras sob alta intensidade competitiva 

A   B   C 

* 

Prospectoras sob alta intensidade competitiva 

A   B   C 

Explotação 

Explotação Exploração 
* 

Exploração 
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O Quadro 1 sintetiza as características das estratégias propostas por Miles e 

Snow (1978, 2003) e Miles, Snow, Meyer et al. (1978). 

 

Quadro 1 – Categorias estratégias de Miles e Snow (2003) 

Categoria 
Estratégica 

Descrição 

Estratégia 
Prospectora 

A empresa que adota esta estratégia está sempre ampliando sua linha de 
bens/serviços. Ela enfatiza a importância de oferecer novos bens/serviços em uma 
área de mercado relativamente mais ampla. Também valoriza ser uma das primeiras 
a oferecer novos bens/serviços, mesmo que todos os esforços não se mostrem 
altamente lucrativos. 

Estratégia 
Defensora 

A empresa que segue essa estratégia procura localizar e manter uma linha de 
bens/serviços relativamente estável. O seu foco concentra-se em uma gama de 
bens/serviços mais limitada do que seus concorrentes e tenta proteger seu domínio 
por meio da oferta de bens com melhor qualidade, serviços superiores e/ou menores 
preços. Ela não procura estar entre os líderes da indústria, restringindo-se àquilo que 
sabe fazer tão bem, ou melhor, que qualquer outro. 

Estratégia 
Analítica 

A empresa que segue essa estratégia tenta manter uma linha limitada de 
bens/serviços relativamente estável e ao mesmo tempo tenta adicionar um ou mais 
novos bens/serviços que foram bem sucedidos em outras empresas do setor. Em 
muitos aspectos é uma posição intermediária entre as estratégias defensoras e 
prospectoras. 

Estratégia 
Reativa 

A empresa, ao adotar esse tipo de estratégia exibe um comportamento mais 
inconsistente do que os outros tipos. É uma espécie de não-estratégia, pois não 
arrisca em novos bens/serviços a não ser quando ameaçada pelos seus 
concorrentes. A abordagem típica é “esperar para ver” e responder somente quando 
forçada por pressões competitivas para evitar a perda de clientes importantes e/ou 
manter a lucratividade. 

Fonte: adaptado de Miles e Snow (2003) 

 

Dos tipos de estratégia, três foram considerados como formas 
estáveis de organização: defensivas [defensora], prospectoras, e analíticas. 
Se houver um alinhamento entre a estratégia escolhida e processos e 
estrutura organizacionais, qualquer uma destas estratégias poderá levar a 
empresa a ser um competidor eficaz em uma indústria em particular. 
Contudo, um não alinhamento entre estratégia e estrutura, resultará na 
firma sendo ineficaz naquela indústria, caracterizando formas instáveis de 
organização que Miles e Snow denominaram empresas reativas (GIMENEZ, 
2000, p. 37). 

 

Ainda segundo Gimenez (2000) os quatro tipos estratégicos apresentados 

por Miles e Snow (1978) se diferenciam na forma como algumas das dimensões dos 

problemas do empreendedor, de engenharia e administrativo são resolvidos. As 

categorias mais contrastantes são, segundo o autor, a estratégia prospectora e a 

estratégia defensora. 

Conant, Mokwa e Varadajan (1990, p. 367) apresentam uma síntese das 

diferenças entre as categorias estratégicas, apresentadas no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Dimensões do ciclo adaptativo e características tipos estratégicos 
Componentes 

do Ciclo 
Adaptativo 

Dimensões 
Tipos Estratégicos 

Prospectoras  Defensoras Analíticas Reativas
3
 

Problema do 
empreendedor 

e soluções 

Domínio de 
produtos e 
mercados 

Amplo e 
expansão 
contínua 

Estreito e 
cuidadosamente 

focado 

Segmentado e 
cuidadosamente 

ajustado 

Irregular e 
transitório 

Postura de 
sucesso 

Ativa iniciação de 
mudança 

Proeminente em 
seu mercado 

Seguidores 
cuidadosos de 

mudanças 

Investidas em 
oportunidades e 

postura de 
adaptação 

Crescimento 

Desenvolvimento 
de produtos, 
mercados e 

diversificação 

Penetração 
cuidadosa e 
avanços na 

produtividade 

Penetração 
assertiva e 
cuidadoso 

desenvolvimento 
de produtos e 

mercados 

Mudanças 
apresentadas 

Problema de 
engenharia e 

soluções 

Objetivo 
tecnológico 

Flexibilização e 
inovação 

Eficiência em 
custos 

Sinergia 
tecnológica 

Desenvolvimento 
e conclusão de 

projetos 

Amplitude 
tecnológica 

Tecnologias 
múltiplas, 

avançando nas 
fronteiras 

Tecnologia 
única, focal; 

Expertise básica 

Tecnologias 
inter-

relacionadas na 
fronteira 

Aplicações 
tecnológicas 

mutáveis; Fluidez 

Anteparos 
tecnológicos 

Habilidades de 
pessoal técnico; 

Diversidade 

Programas de 
manutenção e 
padronização 

Incrementalismo 
e sinergia 

Habilidade de 
experimentar e 

improvisar 
soluções 

Problema 
Administrativo 

e soluções 

Coalizão Marketing e P&D 
Finanças e 
Produção 

Pessoal de 
Planejamento 

Solucionadores 
de problemas 

Planejamento 

Busca de 
problemas e 

oportunidades; 
perspectivas de 

programas 

De dentro para 
fora; dominado 

por controle 

Abrangente com 
mudanças 

incrementais 

Orientado por 
crises e 

desarticulado 

Estrutura 
Por produtos e/ou 

mercados 

Funcional; 
autoridade de 

linha 

Dominada por 
assessores; 
orientada por 

matriz 

Autoridade formal 
rígida; desenho 

operacional solto 

Controle 

Desempenho no 
mercado e 
volume de 

vendas 

Centralizado, 
formal e 

ancorado em 
aspectos 

financeiros 

Métodos 
múltiplos; calculo 

de riscos 
cuidadosos; 

contribuição de 
vendas 

Evitar problemas; 
resolver 

problemas 
remanescentes 

Fonte: adaptado de Conant, Mokwa e Varadajan (1990, p. 367) 

 

Baseados nas características dos tipos estratégicos de Miles e Snow (1978) 

nas dimensões do ciclo adaptativo, Conant, Mokwa e Varadajan (1990) apresentam 

um questionário no qual procuram analisar e mensurar os tipos de estratégia das 

organizações. Esse questionário foi empregado nesta pesquisa visando identificar os 

tipos de estratégias adotadas pelas empresas pesquisadas. 

Dessa revisão teórica sobre o conceito de tipos de estratégia reenuncia-se a 

seguinte questão de pesquisa: 

                                            
3
 Convencionalmente, as reativas têm sido apresentadas como um tipo “residual” faltando 

características de respostas consistentes (CONANT; MOKWA; VARADAJAN, 1990). 
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Qual é a estratégia predominante adotada pelas organizações de acordo 

com o modelo de Miles e Snow (1978)? 

 

 

1.2 CAPABILIDADES (CAPABILITIES) 

 

 

A palavra capability significa a capacidade ou o poder de fazer, competência 

(HEINLE‟S NEWBURY HOUSE DICTIONARY OF AMERICAN ENGLISH, 2004) bem 

como a capacidade ou o poder de fazer algo por meio do uso de competências e 

habilidades (NEW OXFORD AMERICAN DICTIONARY, 2010). 

 

Uma máquina pode ter certa capacidade de produção, mas não 
terá a capacidade de produzir algo sem que seja operada por alguém com 
competência e habilidades para operá-la. Por isso a palavra capability não 
deve ser confundida com o conceito de capacidade de produção 
(CAMARGO; MEIRELLES, 2012). 

 

Existe na literatura um amplo consenso de que dynamic capability é algo 

diferente de uma capacidade comum ou operacional. As capacidades de ordem 

superior – que mudam o produto, o processo de produção, a escala ou a base de 

clientes servidos – são entendidas como capabilidades dinâmicas (WINTER, 2003). 

Portanto, neste estudo, conforme explicitado na introdução, será adotado o 

neologismo capabilidade. No Brasil, o termo capabilidade, foi disseminado pelas 

montadoras automobilísticas no movimento do controle total da qualidade” [anos 

1980/1990] (MOORI; NAFAL, 2010, p. 3). Na tradução do livro de Leonard-Barton 

publicado pela FGV-SP, em 1998, o termo capability ficou traduzido como “aptidão” 

(LEONARD-BARTON, 1998). 

A abordagem deste estudo não se focará estritamente às capabilidades 

dinâmicas, mas em quatro tipos de capabilidades segundo o ponto de vista de Song, 

Di Benedetto e Nason (2007). Entretanto, como esses autores referem-se a esses 

tipos como uma das possibilidades do estudo das capabilidades dinâmicas, entende-

se que seja necessária uma breve revisão das discussões feitas sobre capabilidades 

dinâmicas para permitir a contextualização do modelo de Song, Di Benedetto e 

Nason (2007). 

A capabilidade dinâmica é um padrão aprendido e estável da atividade 
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coletiva mediante o qual a organização sistematicamente gera e modifica suas 

rotinas operacionais em busca de uma melhor eficácia (ZOLLO; WINTER, 2002). 

Para Collis (1994) a capabilidade dinâmica é a capacidade da firma em inovar mais 

rapidamente ou de forma melhor do que a concorrência. Por questões de 

simplificação, nesta tese, firma, empresa ou organização serão tratados como 

sinônimos. 

A literatura sobre capabilidades dinâmicas analisa as fontes e os métodos de 

criação e captura de riqueza por empresas da iniciativa privada que operam em 

ambientes de rápida mudança tecnológica. A vantagem competitiva das empresas é 

vista como suportada por processos gerenciais distintos (de coordenação e 

combinação), moldadas pelas posições (específicas) de ativos da empresa (como o 

portfólio da empresa de seus ativos de conhecimento e ativos complementares), 

além do(s) caminho(s) de evolução (path dependence) adotado(s) ou herdado(s) 

(TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). 

Wang e Ahmed (2007) apontam os três elementos componentes das 

capabilidades dinâmicas nas organizações: (a) capacidade adaptativa, que é a 

habilidade de identificar e capitalizar as oportunidades emergentes; (b) a capacidade 

absortiva, que é a capacidade em reconhecer o valor de novas informações 

externas, assimilando-as e aplicando-as para fins comerciais; e (c) capacidade de 

inovação, que é a habilidade em desenvolver novos produtos e novos mercados por 

meio do alinhamento estratégico para comportamentos e processos de inovação. 

Uma capabilidade é a capacidade de um time de recursos desempenharem 

alguma atividade ou tarefa. “Em termos estritos, nunca são os recursos em si que 

constituem os insumos do processo produtivo, mas apenas os serviços que eles 

podem prestar” (PENROSE, 2006, p. 62) [grifo da autora]. Segundo Grant (1991) os 

recursos são a fonte das capabilidades. Esta visão advém da Resource-Based View 

(RBV – Visão Baseada em Recursos). Ela é compartilhada por Andrade (2010, p. 

46) ao afirmar que capabilidades são “uma ramificação da teoria da firma baseada 

em recursos”. Portanto, para entender as capabilidades dinâmicas faz-se necessário 

compreender primeiramente o que são recursos. 

“Recursos são insumos utilizados no processo produtivo de uma empresa, 

como máquinas e equipamentos, as aptidões dos empregados, patentes, ativos 

financeiros e gerentes talentosos”, podendo ser classificados em três categorias, 

físicos, humanos e de capital organizacional (HOSKISSON; HITT; IRELAND et al., 
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2009, p. 17). Ou então, os recursos podem ser classificados em tangíveis – 

facilmente identificáveis – e intangíveis – não claramente observáveis e 

quantificados – que estejam vinculados à empresa. Barney (1991) cita três 

categorias principais: (i) recursos físicos, como plantas (instalações físicas) e 

equipamentos; (ii) recursos humanos, que abrange toda a equipe técnica e também 

os executivos da empresa e; (iii) recursos organizacionais, formados pelas normas e 

rotinas que coordenam os recursos físicos e humanos de modo produtivo. 

Pike, Roos e Marr (2005) classificam os recursos tangíveis em dois grupos: 

físico (propriedades) e monetário. Já os recursos intangíveis são categorizados em 

três grupos: humano, organizacional e relacional, conforme se pode observar no 

Quadro 3. Os recursos também podem ser vistos do ponto de vista de propriedade e 

controle. 

 

Quadro 3 – Categoria de Recursos 

Grupo de Recursos Escopo do Recurso Proprietário 
Controle 

do 
Recurso 

In
ta

n
g
ív

e
is

 

Humano 
Recursos que são intrínsecos às pessoas 
como sua criatividade, seu comportamento, 
sua educação e suas capacidades. 

Empregados Empresa 

Organizacional 
Recursos desenvolvidos pela empresa como: 
marca, imagem, know-how, cultura, sistemas 
e estratégias. 

Empresa Empresa 

Relacional 

Recursos externos que a empresa necessita 
ou que afetam a empresa como: 
fornecedores, clientes, reguladores e 
parceiros. 

Outras 
partes 

Outras 
partes 

T
a
n
g
ív

e
is

 

Físico 
Propriedades da empresa, como prédios, 
equipamentos, materiais e produtos. 

Empresa Empresa 

Monetário 
Dinheiro da empresa ou outro bem financeiro 
equivalente que possa ser convertido em 
dinheiro pela empresa. 

Empresa Empresa 

Fonte: adaptado de Pike, Ross e Marr (2005) 

 

Para Fujimoto (1997) uma organização é uma coleção de recursos 

específicos, rotinas organizacionais, capabilidades e competências, que pode 

explicar a diferença entre empresas em termos de competitividade, com uma 

dinâmica intertemporal (ou seja, a evolução) de sistemas corporativos empresariais. 

Segundo a RBV as empresas devem possuir recursos que são valiosos, 

raros, inimitáveis e não substituíveis. Isto é, os chamados atributos VRIN, atingindo, 

desta forma, uma vantagem competitiva sustentável por meio da implementação de 

novas estratégias de criação de valor que não pode ser facilmente repetido por 
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empresas concorrentes (BARNEY, 1991; WERNERFELT, 1984). A RBV “oferece um 

arcabouço próprio para o estudo da vantagem competitiva ao enfatizar que os 

recursos específicos da empresa são determinantes para a geração de lucro 

econômico” (VASCONCELOS; BRITO, L., 2004, p.52). 

Ansoff (1965) definiu a vantagem competitiva como sendo a “vantagem de 

perceber, de forma proativa, as tendências de mercado à frente dos concorrentes e 

de ajustar a oferta em função dessa antecipação” (VASCONCELOS; BRITO, L., 

2004, p. 52). 

Ao possuir vantagem competitiva uma empresa passa a ter um desempenho 

superior, em termos de lucro econômico, ao de outras empresas atuantes no mesmo 

mercado (BESANKO; DRANOVE; SHANLEY, 2009; HITT; FREEMAN; HARRISON, 

2006). 

Entretanto, a maior parte dos autores da RBV apresentam uma abordagem 

diferente: uma empresa possui vantagem competitiva quando implementa uma 

estratégia de criação de valor que não é implementada, simultaneamente, por 

nenhum de seus concorrentes atuais ou potenciais (BARNEY, 1991). 

 

Recursos individuais isoladamente podem não gerar uma 
vantagem competitiva. As vantagens competitivas são formadas, em geral, 
por meio de combinação e integração de conjunto de recursos. Uma 
capacidade [capabilidade] origina-se de recursos que permitem a uma 
empresa executar uma tarefa ou uma atividade de modo integrado. As 
capacidades evoluem ao longo do tempo e precisam ser gerenciadas 
dinamicamente [capabilidades dinâmicas] para que a empresa obtenha um 
desempenho superior (HOSKISSON; HITT; IRELAND et al., 2009, p. 17). 

 

Grant (1991) afirma que dos recursos [trabalhados pelos agentes] se 

originam as capabilidades, que por sua vez, serão a base da vantagem competitiva 

da empresa, conforme se pode observar na Figura 5. Para Zollo e Winter (2002) as 

capabilidades dinâmicas emergem dos processos de aprendizado (grifo nosso). 

O que nos leva a crer em exploração e explotação como direcionadores das 

capabilidades. Peteraf (1993) trata a RBV como um modelo de competição entre as 

firmas, tratando das condições necessárias para se alcançar vantagem competitiva. 

Ao abordar a vantagem competitiva deve-se avaliar o potencial gerador de 

renda dos recursos e das capabilidades em termos de seu potencial para sustentar a 

vantagem competitiva e em termos de apropriação dos seus retornos (GRANT, 

1991). 
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Figura 5 – Uma abordagem baseada em recursos para análise da estratégia: um quadro prático 

 
Fonte: adaptado de Grant (1991, p. 115) [grifo nosso] 

 

Capabilidades dinâmicas são a habilidade de alcançar novas formas de 

vantagem competitiva (renovar competências e gestão estratégica em adaptar, 

integrar e reconfigurar as habilidades internas e externas, recursos e competências 

funcionais). Possuí-las reflete uma habilidade organizacional para alcançar novas e 

inovadoras formas de vantagem competitiva dada a sua história de investimentos e 

repertório de rotinas (path dependence) bem como posições de mercado (TEECE; 

PISANO; SHUEN, 1997). 

Assim como para Teece, Pisano e Shuen (1997), capabilidades, para 

Eisenhardt e Martin (2000), são definidas como processos da empresa que utilizem 

recursos – especificamente os processos de integração, reconfiguração, ganho e 

liberação de recursos – para igualar (combinar) e até criar uma mudança de 

mercado. “Capabilidades Dinâmicas, portanto, são as rotinas organizacionais e 

estratégicas, através das quais as empresas realizam as configurações de recursos, 

novos mercados emergem, colidem, dividem-se, evoluem e morrem.” 

(EISENHARDT; MARTIN, 2000, p. 1107) [tradução nossa]. 

4. Selecionar uma estratégia que melhor 
explora os recursos e as capabilidades 
da firma relacionadas às oportunidades 
externas. 

3. Avaliar o potencial gerador de renda dos 
recursos e das capabilidades em termos 
de: 
a) seu potencial para sustentar 

vantagem competitiva, e 
b) a apropriação dos seus retornos. 

2. Identificar as capabilidades da firma: o 
que a firma pode fazer mais 
efetivamente que seus rivais? 
Identificar os recursos para cada 
capabilidade, além da complexidade de 
cada uma. 

1. Identificar e classificar os recursos das 
firmas.  
Avaliar forças e fraquezas em relação 
aos concorrentes. Identificar 
oportunidades para melhor utilização 
dos recursos. 

Recursos 

Capabilidades 

dinâmicas 

Vantagem 
competitiva 

Estratégia 

5. Identificar ausências 
de recursos que 
devem ser 
preenchidas. 
Investir no 
reabastecimento, 
aumento e melhoria 
da base de recursos 
da firma. 



29 

Wang e Ahmed (2007) afirmam que existem quatro níveis de formação das 

capabilidades dinâmicas: recursos e capacidades (nível 0); capabilidades comuns 

(nível 1); capabilidades chave (core capabilities) (nível 2) e; capabilidades dinâmicas 

(nível 3) (Figura 6). 

 

Figura 6 – Hierarquia das capabilidades dinâmicas 

 
Fonte: adaptado de Camargo e Meireles (2012) e Wang e Ahmed (2007) 

 

Recursos e capacidades (nível 0) constituem os fundamentos da firma. 

Capabilidades comuns (nível 1) são as capacidades que fazem com que a 

organização seja capaz de produzir seus produtos ou executar seus serviços por 

meio da combinação de recursos e capacidades. Capabilidades chave (nível 2) 

permitem que a organização apresente vantagem competitiva temporária. 

Capabilidades dinâmicas (nível 3) significa perseguir a renovação, bem como 

reconfigurar e recriar recursos, suas capabilidades comuns e suas capabilidades 

chave de forma a atingir vantagem competitiva sustentável (CAMARGO; 

MEIRELLES, 2012; WANG; AHMED, 2007). 

Para Camargo (2012) a capabilidade dinâmica geral de uma organização é 

aquela que confere uma vantagem competitiva difícil de ser imitada e que é baseada 

em uma atitude recorrente e deliberada, composta por processos combinatórios de 

capacidades que permitem criar, estender e modificar ou reconfigurar as 

capabilidades chaves da organização e sua base de recursos tangíveis e intangíveis 

[...], representada na Figura 7. 

Capabilidades dinâmicas 

Capabilidades chave 

Capabilidades comuns 

Recursos Capacidades 

Nível 3 

Nível 2 
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Figura 7 – Capabilidades dinâmicas 

 
Fonte: adaptado de Camargo (2012, p. 36) 

 

As capabilidades dinâmicas são um aprendizado e um padrão estável da 

atividade coletiva por meio da qual a organização sistematicamente gera e modifica 

suas rotinas se operacionalizando na perseguição da melhoria da eficácia (ZOLLO; 

WINTER, 2002). 

Em função do desempenho e das capabilidades dinâmicas do competidor se 

alterar com o tempo, Fujimoto (1997), distingue pelo menos três níveis de 

capabilidades na organização [grifo nosso]: 

a. capabilidade estática, que afeta o nível da performance competitiva; 

b. capabilidade da melhoria, que afeta o ritmo de melhorias do 

desempenho e; 

c. capabilidade evolucionária, que é relacionada à acumulação das 

capabilidades anteriores. 

Capabilidades dinâmicas tornaram-se um tema premente na gestão 

estratégica e nas arenas de mudança organizacional desde que o conceito foi 

introduzido por Teece, Pisano e Shuen (1997). Os autores afirmam que elementos 

dessa abordagem podem ser encontradas em Schumpeter (1942), Penrose (1959), 

Nelson e Winter (1982), Prahalad e Hamel (1990), Teece (1976) (dentre outros) e 

Hayes, Wheelwrigth e Clark (1988); entretanto Camargo e Meireles (2012) afirmam 
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que o conceito foi introduzido originalmente por Winter (1964). Capabilidades são 

essencialmente os recursos de segunda ordem – a capacidade de desenvolver 

novas capacidades – que permitem que as empresas reconfigurem seus recursos, a 

fim de adaptar-se às mudanças no ambiente e garantir vantagem competitiva 

(DIXON, 2011). 

Camargo e Meirelles (2012) propõem uma abordagem conceitual e 

operacional de capabilidades dinâmicas baseada em três componentes: habilidades, 

rotinas e processos, tratando da capacidade adaptativa da firma frente ao 

dinamismo do ambiente e apresentam um breve resumo de cada uma destas visões. 

As capabilidades dinâmicas são o resultado desse conjunto de elementos e 

mecanismos de suporte, podendo ser identificadas a partir de uma série de 

indicadores, conforme Figura 8 (CAMARGO; MEIRELLES, 2012). 

 

Figura 8 – Modelo integrado de Capabilidades Dinâmicas: comportamentos, habilidades e 
mecanismos de aprendizagem e governança do conhecimento 

 
Fonte: adaptado de Camargo e Meireles (2012, p. 14) 

 

Capabilidades dinâmicas garantem que as organizações operem nos mais 

altos níveis de excelência em seus negócios existentes, enquanto que, ao mesmo 

tempo permitem a exploração de novas ideias e implementação de modelos de 

negócios inovadores (DIXON, 2011). 

Capabilidades podem ser entendidas, resumidamente, como a junção de 

recursos e capacidades integrando-os da melhor forma possível. 

As organizações precisam apresentar novos caminhos e produtos ou 

serviços inovadores, novos modelos de negócios para o mercado, e então explorar e 

aprimorá-los cada vez mais (DIXON, 2010). A isto a autora chama de capabilidade 

dinâmica de inovação disruptiva (sobre inovação e inovação disruptiva consulte: 
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Schumpeter (1950), Drucker (1969, 1970), Christensen (1997) e McCraw (2007), 

dentre outros). 

Essa “inovação disruptiva” é inerentemente arriscada e exemplos não faltam 

de empresas que apresentaram grandes ideias – avançadas tecnologicamente – 

que, ao serem implantadas no mercado falharam em sua implementação (DIXON, 

2010, grifo da autora). 

Dixon, Meyer e Day (2012) apresentam uma taxonomia dos 

microfundamentos e níveis de abstração das capabilidades dinâmicas, resumidas no 

Quadro 4. 

Entre os microfundamentos apresentam-se: aquisição, internalização e 

disseminação do conhecimento – formando o construto explotação; reconfiguração, 

desinvestimento e integração de recursos – formando o construto 

desenvolvimento. Procura, experimentação e tomada de riscos – formam o 

construto exploração; seleção, financiamento e implementação de projetos – 

formam o construto criação de caminho. 

Explotação e desenvolvimento agrupam-se na chamada capabilidade 

dinâmica de adaptação, que leva às capabilidades operacionais que permitem 

paridade competitiva. Quando uma empresa cria o mesmo valor econômico que 

suas concorrentes (estar no mesmo nível) significa que atingiu paridade competitiva 

(BARNEY; HESTERLY, 2011), conforme Zack (1999) representa, de acordo com a 

Figura 9. 

Exploração e criação de caminho agrupam-se na chamada capabilidade 

dinâmica de inovação, que leva às capabilidades essenciais que permitem 

vantagem competitiva sustentável (DIXON; MEYER; DAY, 2012). 
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Quadro 4 – Taxonomia dos microfundamentos e níveis de abstração das  
capabilidades dinâmicas 

Microfundamentos 
Construtos de capabilidade 

de segunda ordem 
Capabilidades 

dinâmicas 

Aquisição de conhecimento; 
Internalização do conhecimento; e 
Disseminação do conhecimento 

(HUBER, 1991). 

Explotação 
(MARCH, 1991) 

Adaptação Reconfiguração de recursos; 
Desinvestimento de recursos; e 

Integração de recursos 
(TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). 

Desenvolvimento 
(HELFAT; FINKELSTEI; 
MITCHELL et al., 2007) 

 
 

Capabilidades operacionais (WINTER, 2003) 
permitindo paridade competitiva 

Procura;  
Experimentação; e 
Tomada de riscos 
(MARCH, 1991). 

Exploração 
(MARCH, 1991) 

Inovação 
Seleção de projetos; 

Financiamento de projetos; e 
Implementação de projetos 

(DIXON; MEYER; DAY, 2012). 

Criação de caminho 
(GARUD; KARNØE, 2001) 

 
 

Capabilidades essenciais (PRAHALAD; HAMEL, 1990) 
permitindo vantagem competitiva sustentável (BARNEY, 1991) 

Fonte: adaptado de Dixon, Meyer e Day (2012) [grifo nosso] 

 

Figura 9 – Paridade competitiva 

 
Fonte: adaptado de Zack (1999, p. 134) 
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O conhecimento não é estático e o que é o conhecimento inovador de hoje 

se tornará o conhecimento básico de amanhã. Assim defender e fazer crescer uma 

posição competitiva requer aprendizado contínuo e aquisição de conhecimento. A 

capacidade de uma organização de aprender, acumular conhecimento de suas 

experiências e reaplicar esse conhecimento é, em si, uma habilidade ou 

competência que – para além das competências essenciais diretamente 

relacionados à distribuição de seu bem ou serviço – podem proporcionar vantagem 

estratégica (ZACK, 1999). 

Para Dixon, Meyer e Day (2012), as capabilidades dinâmicas integram-se 

em um ciclo de vida, detalhado na Figura 10, que envolve inovação incremental, 

inovação disruptiva, vantagem competitiva temporária e vantagem competitiva 

sustentável. 

 

Figura 10 – Ciclo de vida das capabilidades dinâmicas: dois elos vitais de sucesso na cadeia 
de negócios 

 
Fonte: Dixon (2011) 

 

O ciclo de vida das capabilidades dinâmicas ajuda as empresas a criarem 

um círculo virtuoso de melhores práticas e de supremacia estratégica, reforçando 

constantemente as vantagens competitivas que poderiam ser corroídas por imitação 

ou por substituição (DIXON, 2011; DIXON; MEYER; DAY, 2012). 

Este ciclo de vida é composto de dois estágios. No estágio 1 do ciclo de vida 
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das capabilidades dinâmicas, as organizações envolvidas em inovação incremental 

(ou adaptativa), continuamente adaptam o seu modelo de negócio levando-o à 

melhor prática e, portanto, o sucesso e vantagem competitiva temporária. Já as 

organizações que não conseguem se envolver em inovação incremental enfrentam 

um risco de falha e saída do ciclo de vida das capabilidades dinâmicas. 

Este estágio envolve explotação, desenvolvimento e inovação incremental e 

tem como ponto de entrada a inovação, a reviravolta no mercado e como ponto de 

saída a falha em melhorar, em apresentar um upgrade. 

Para passar do estágio 1 para o estágio 2, busca-se, por meio das 

capabilidades operacionais, atingir a vantagem competitiva temporária. 

No estágio 2, de inovação disruptiva, que pode ocorrer após um período de 

inovação incremental, a indústria precisa se reinventar mediante a introdução de um 

bem ou serviço que perturbe o mercado existente. Esse estágio requer folga 

organizacional (tempo e recursos disponíveis) e “capacidade de absorção” (a 

habilidade de construir sobre aprendizagem prévia para adquirir novos 

conhecimentos e se envolver em inovação) (DIXON, 2011, grifo da autora). 

Capacidade de absorção é a capacidade de uma empresa para reconhecer o valor 

de novidade da informação externa, assimilá-la e aplicá-la para fins comerciais como 

essencial para as suas capacidades inovadoras (COHEN; LEVINTHAL, 1990). Lavie 

e Rosenkopf (2006) argumentam que a capacidade de absorção e a inércia 

organizacional impõem pressões conflitantes para a exploração e a explotação (...) 

embora a dependência das rotinas reforcem a exploração ou a explotação dentro 

dos vários domínios, apontando ainda que as organizações equilibram suas 

tendências para explorar ou explotar ao longo do tempo e em todos os domínios. 

O estágio 2 tem como ponto de entrada a renovação e a intervenção e como 

ponto de saída a falha para redesenhar seus processos e produtos. Este estágio 

envolve exploração, inovação disruptiva e criação de caminho. 

Para passar do estágio 2 para o estágio 1, busca-se, por meio das 

capabilidades estratégicas, atingir a vantagem competitiva sustentável. O retorno ao 

estágio 1 significa que a organização irá internalizar e disseminar o conhecimento 

adquirido, indo ao encontro do que afirma Huber (1991): aquisição do conhecimento; 

internalização do conhecimento; e disseminação do conhecimento (Quadro 4). 

Wang e Ahmed (2007) propõem um modelo de desenvolvimento das 

capabilidades dinâmicas (Figura 11). 
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Figura 11 – Modelo de pesquisa de capabilidades dinâmicas 

 
Fonte: adaptado de Wang e Ahmed (2007, p. 39) 

 

Este modelo é baseado em duas premissas básicas e três suposições: 

a) premissa 1: as capabilidades são construídas durante longo período de 

tempo, portanto o modelo pode não ser adequado à organizações 

dirigidas por orientações de curto prazo; 

b) premissa 2: o modelo assume que o crescimento da organização ocorre 

de modo tradicional (crescimento orgânico), por meio do acúmulo e 

desenvolvimento de recursos internos e capabilidades. Nos casos em 

que as organizações adotam a estratégia de expansão baseada em 

fusões e aquisições o modelo proposto pode ter validade parcial ou nula; 

c) proposição 1: o dinamismo do mercado é um antedecente das 

capabilidades dinâmicas da empresa. Quanto mais dinâmico o 

ambiente, mais forte é o direcionamento das organizações em exibir 

capabilidades dinâmicas (devido às mudanças externas); 

d) proposição 2: quanto mais capabilidades dinâmicas a organização 

demonstra, maior é a probabilidade de construir capabilidades chave ao 

longo do tempo, sendo que as capabilidades chave são ditadas pela 

estratégia de negócios da organização e; 

e) proposição 3: as capabilidades dinâmicas são condutoras de 

desempenho a longo prazo da organização. Porém trata-se de uma 

relação indireta, mediada pelo desenvolvimento de capabilidades, que, 
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por sua vez, é mediada pela estratégia da organização. As 

capabilidades dinâmicas estão mais propensas a criar um desempenho 

melhor quando capacidades chave são desenvolvidas em acordo à 

escolha estratégica da organização (CAMARGO; MEIRELLES, 2012; 

WANG; AHMED, 2007).  

 

Este modelo corrobora com a taxonomia apresentada por Dixon, Meyer e 

Day (2012). Apesar dos autores apresentarem apenas as capabilidades de 

adaptação (ou adaptativa) e de inovação. A capabilidade de absorção (ou absortiva) 

é encontrada no ciclo de vida das capabilidades dinâmicas apresentado por Dixon 

(2011) e fica claro quando Dixon (2011) e Dixon, Meyer e Day (2012) afirmam que 

esse ciclo ajuda as empresas a criarem um círculo virtuoso de melhores práticas e 

de supremacia estratégica, reforçando constantemente as vantagens competitivas 

[...], conforme citado anteriormente. Lichtenthaler e Lichtenthaler (2009) combinaram 

a pesquisa em gestão do conhecimento, a capacidade de absorção e as 

capabilidades dinâmicas para chegar a uma perspectiva integrada, que considera a 

exploração, a retenção e a explotação do conhecimento interno e externo de uma 

organização. 

Citando Day (1990), Song, Di Benedetto e Nason (2007) afirmam que 

capabilidades têm sido amplamente definidas como pacotes complexos de 

habilidades e conhecimentos acumulados que permitem que as empresas 

coordenem suas atividades para fazer uso de seus ativos. 

 

Não é possível enumerar todas as capabilidades possíveis, porque 
cada empresa desenvolve a sua própria configuração de capabilidades que 
está enraizada na realidade do seu mercado competitivo, nos 
compromissos do passado, e nas exigências [necessidades] previstas 
(DAY, 1994, p. 40). 

 

Para criar valor econômico, sustentar uma vantagem competitiva e alcançar 

rentabilidade superior, uma organização requer uma ampla gama de capabilidades 

(DAY, 1994), que do ponto de vista de Song, Di Benedetto e Nason (2007) envolve 

as capabilidades relativas à: tecnologia, TI, relações de mercado e marketing, 

descritas a seguir. 

Tecnologia (Technology capabilities) diz respeito aos processos de 

fabricação, tecnologia, desenvolvimento de novos produtos, instalações produtivas, 
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bem como a previsão da mudança tecnológica na indústria. Essas habilidades estão 

contidas dentro da organização e são ativadas pelos concorrentes, mercados, e os 

desafios e oportunidades externas (SONG; DI BENEDETTO; NASON, 2007). 

Tecnologia da Informação (TI – IT capabilities) capacidade de coletar 

informações técnicas de mercado de forma eficaz e divulgá-la por toda a 

organização. Facilita comunicação interna e a integração interfuncional (SONG; DI 

BENEDETTO; NASON, 2007). Para Kane e Alavi (2007) a TI apresenta efeito 

distinto sobre a exploração e a explotação na dinâmica da aprendizagem 

organizacional. Kane e Alavi (2007) tratam dos mecanismos de aprendizagem de TI 

ativados (IT-enabled learning mechanisms) referindo-se tanto à tecnologia 

propriamente dita (e-mail, listas de discussão) bem como as capabilidades 

organizacionais e as estruturas que estas tecnologias ativam (p. ex. uma 

comunidade online). 

Relações de mercado (market-linking capabilities) permitem às 

organizações competirem mediante a detecção de mudanças do mercado, 

antecipando as mudanças no ambiente, criando e mantendo vínculos duradouros 

com os clientes, e laços fortes com os membros do canal, tais como os atacadistas e 

os varejistas (SONG; DI BENEDETTO; NASON, 2007). Morgan, Slotegraaf e 

Vorhies (2009) apresentam um estudo sobre como as capabilidades de marketing 

podem estar relacionadas com o crescimento do lucro nas organizações. Para os 

autores é fundamental investigar como a detecção do mercado, a gestão da marca e 

a gestão das relações com os clientes (Customer Relationship Management – CRM) 

determinam o crescimento da receita das empresas e o crescimento da margem 

(ambos componentes do crescimento do lucro), pois descobriram que, apesar de 

haver uma relação significativa, os efeitos são muito diferentes, dependendo do tipo 

de capabilidade.  

As capabilidades de marketing são classificadas, conforme Morgan, 

Slitegraaf e Vorhies (2009), em: capabilidade de detecção de mercado (market-

sensing capability), capabilidade de gestão do relacionamento com o cliente (CRM 

capability), capabilidade de gestão de marca (brand management capability) e, 

complementaridades entre as capabilidades (capability complementarities). 

Marketing (Marketing capabilities) inclui o conhecimento da concorrência e 

dos clientes, bem como habilidades em segmentação de mercados, na publicidade, 

na precificação e na integração de atividades de marketing (SONG; DI 
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BENEDETTO; NASON, 2007). 

Dessa revisão teórica sobre os conceitos de capabilidades dinâmicas, 

recursos e capabilidades, reenuncia-se a seguinte questão de pesquisa: 

 

Qual é a intensidade dos indicadores das capabilidades Tecnológicas, de 

Tecnologia de Informação (TI), de Relações de Mercado e de Marketing presentes 

nas organizações? 

 

 

1.3 AMBIDESTRIA ORGANIZACIONAL (EXPLORAÇÃO E EXPLOTAÇÃO DO 

CONHECIMENTO) 

 

 

“A central concern of studies of adaptive processes is the 
relation between the exploration of new possibilities and 

the exploitation of old certainties (Schumpeter 1934; 
Holland 1975; Kuran 1988)” (MARCH, 1991, p. 71). 

 

Nesta seção apresentam-se os conceitos Exploração, Explotação e 

Ambidestria (Ambidexterity) e reapresenta-se a pergunta de pesquisa relativa e este 

tema. 

Para tanto, primeiramente apresenta-se a conceituação de criação e gestão 

do conhecimento, disciplina da qual os termos emergem. 

Tiergarten e Alves (2008, p. 5), citando Eisenhardt e Santos (2002), afirmam 

que a questão da dinâmica das capabilidades “é um segundo fundamento diante do 

pensamento baseado em conhecimento4 conforme a visão econômica tradicional” e 

que “as decisões dos gerentes são baseadas em um jogo de circunstâncias 

produtivas e ambientais”. Citando Nonaka e Takeuchi (1995) afirmam que, “diante 

da perspectiva baseada no equilíbrio, a teoria explica como o conhecimento nas 

organizações é criado ou como os gerentes agem em tempo de mudanças”. 

Para fazer frente ao crescente grau de complexidade e incertezas, a 

empresa tem como principais ativos estratégicos a inteligência e a gestão do 

conhecimento (DECAUP, 2012). Paiva, Fensterseifer e Roth (2000), destacam o 

conhecimento organizacional como um dos mais significativos recursos estratégicos 

                                            
4
 Corroborando com Zollo e Winter (2002). Ver também Meirelles (2011, p. 45). 
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sob as condições competitivas atuais. 

Zollo e Winter (2002) apresentam os três mecanismos que colaboram para a 

construção das capabilidades dinâmicas focadas no conhecimento (grifo nosso): 

a) rotinas organizacionais e acumulação de experiência; b) articulação do 

conhecimento e; c) codificação do conhecimento: 

a. rotinas organizacionais e acumulação de experiência, em que as rotinas 

são os padrões estáveis do comportamento que caracterizam reações 

organizacionais à variedade de estímulos internos ou externos e a 

acumulação da experiência insere-se no processo de aprendizagem; 

b. articulação do conhecimento, identificando que a competência 

organizacional melhora quando os membros de uma organização se 

tornam mais conscientes das implicações totais do desempenho de suas 

ações, e a consequência direta de um esforço cognitivo ligado para 

elevar a compreensão das causas e assim, conhecimento implícito é 

articulado com as discussões coletivas, compartilhando as experiências 

do indivíduo e comparando suas opiniões com a de seus colegas; e 

c. codificação do conhecimento, em que o esforço cognitivo é requerido 

quando os indivíduos codificam seus entendimentos diante das 

implicações do desempenho das rotinas internas em ferramentas 

escritas, tais como em manuais, sistemas de suporte à decisão, software 

da gerência de projeto, etc. A codificação do conhecimento é um passo 

além da articulação do conhecimento visto que a não articulação traz 

custos adicionais ao processo. 

 

A codificação o conhecimento requer a sua articulação, sendo que o oposto 

não é verdadeiro, pois, na maioria das vezes, o conhecimento articulado não é 

codificado (ZOLLO; WINTER, 2002). 

“As capabilidades dinâmicas emergem da coevolução do processo de 

acumulação de experiências tácitas com a articulação do conhecimento explícito e 

codificação das atividades” (ZOLLO; WINTER, 2002, p. 344), conforme se apresenta 

na Figura 12. 
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Figura 12 – Aprendizado, capabilidades dinâmicas e rotinas operacionais 

 
Fonte: Zollo e Winter (2002, p. 340) 

 

Zollo e Winter (2002) apresentam a evolução cíclica do conhecimento 

organizacional, em que o mesmo evolui por meio de uma série de etapas 

encadeadas em um ciclo recursivo (Figura 13). 

 

Figura 13 – Evolução cíclica do conhecimento organizacional 

 
Fonte: Zollo e Winter (2002, p. 343) 

 

O ponto de partida lógico para cada ciclo baseia-se sobre como abordar 

velhos problemas de novas maneiras ou para combater relativamente novos 

desafios (variação generativa). Isso acontece com base em uma combinação de 

estímulos externos (iniciativas dos concorrentes, mudanças normativas, descobertas 

científicas, etc.) com informações geradas internamente derivadas de rotinas 
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existentes na organização, e pode envolver criatividade substancial (ZOLLO; 

WINTER, 2002). As pressões de seleção internas visam a avaliação do seu 

potencial para aumentar a eficácia das rotinas existentes ou a oportunidade de 

formar novas (NONAKA, 1994). 

A terceira fase do ciclo refere-se ao conjunto de atividades decretadas por 

uma organização com o objetivo de difundir as iniciativas de mudança recém 

aprovadas para as partes relevantes dentro da empresa. Este processo de difusão 

requer a replicação espacial das novas soluções, a fim de alavancar a sabedoria 

recém encontrada em contextos competitivos adicionais (ver WINTER; SZULANSKI, 

2001). Este mecanismo é uma adição relativamente nova para o triunvirato variação-

seleção-retenção padrão de modelagem evolutiva emprestado da biologia evolutiva 

(CAMPBELL, 1696). A fase de replicação, no entanto, não se limita a servir a função 

de difundir o conhecimento recém-criado para os locais e horários onde ele é 

necessário. Ela pode ser o início de um novo ciclo de conhecimento (ZOLLO; 

WINTER, 2002). 

Por meio das fases de replicação e retenção o conhecimento torna-se cada 

vez mais incorporado em comportamento e prováveis ganhos humanos na eficácia 

embora em declínio na abstração (como ela é aplicada a uma ampla variedade de 

situações locais) e na explicitação (como até mesmo as pessoas envolvidas na sua 

aplicação tem dificuldade em explicar o que estão fazendo e por quê) (ZOLLO; 

WINTER, 2002). 

O que é conhecimento? De onde advém? O que o compõe? Para responder 

a estas questões é necessário conceituar a criação e a gestão do conhecimento. 

A visão mais comum de criação do conhecimento, com algumas variantes, é 

que Dados – números e fatos „crus‟ – ao serem processados, tornam-se Informação 

que, autenticada, gera conhecimento (DRETSKE, 1981; MACHLUP, 1980; VANCE, 

1997). Tuomi (1999) argumenta que a hierarquia é inversa: o conhecimento deve 

existir antes que as informações; essas, formuladas antes que os dados, que podem 

ser medidos para formar as informações. Argumenta ainda, que o conhecimento 

existe e quando articulado, verbalizado e estruturado torna-se informação, que 

quando atribuído a uma representação fixa e interpretação padrão, torna-se dado 

(TUOMI, 2000). 

Para Alavi e Leidner (2001) a informação, quando processada na mente dos 

sujeitos é convertida em conhecimento e esse, quando articulado e apresentado em 
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forma de textos, palavras e outras formas de simbolismo, torna-se informação. 

O mapa conceitual apresentado na Figura 14 resume estas ideias. 

 

Figura 14 – Mapa conceitual: Dados, Informação e Conhecimento 

 
Fonte: elaboração própria 

 

A capacidade de uma empresa de criar novo conhecimento, difundi-lo na 

organização como um todo e, incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas é 

entendida por criação do conhecimento organizacional (NONAKA; TAKEUCHI, 

1995). 

Três conceitos caracterizam o desenvolvimento do conhecimento baseado 

na Teoria da Firma5 (PENROSE, 1959) até o momento: (a) as empresas possuem 

recursos e capabilidades específicos que são distribuídos de forma heterogênea;  

(b) a vantagem competitiva depende do conhecimento da empresa e a habilidade 

para, continuamente, configurar e integrar recursos estratégicos para a criação de 

valor; e (c) as empresas desenvolvem vantagem competitiva ao expandir o seu 

conhecimento único e as capabilidades, e pelo conhecimento específico do produto 

e do contexto de mercado em que este conhecimento gere valor (CHOO; BONTIS, 

2002). 

“Na visão de recursos e competências, a firma é uma organização baseada 

em competências específicas para coordenar atividades e aprender sobre novas 

                                            
5
 Meirelles (2011, p. 8) chama de teorias da firma, apontando duas vertentes: (a) a contratualista ou 

neoinstitucionalista e (b) a de recursos e competências ou capabilidades dinâmicas, ambas “nascidas 
a partir do questionamento da visão tradicional neoclássica de funcionamento da firma e dos 
mercados na economia” (grifos da autora). Penrose (1959, 2006) é uma das precursoras da segunda 
vertente. 
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atividades em ambientes complexos e sob constantes mudanças” (MEIRELES, 

2011, p. 9). 

O modelo de criação do conhecimento desenvolvido por Nonaka e Takeuchi 

(1995) é a teoria mais citada na literatura da gestão do conhecimento (CHOO; 

BONTIS, 2002). Conhecido pelo acrônimo SECI (socialização, externalização, 

combinação e internalização), a construção do conhecimento se dá quando ocorre o 

relacionamento sinérgico entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito 

dentro de uma organização, e por processos sociais capazes de criar novos 

conhecimentos por meio da conversão do conhecimento tácito em conhecimento 

explícito. A Figura 15 detalha o modelo SECI, também conhecido como a “espiral do 

conhecimento”. 

 

Figura 15 – Processo SECI 

 
Fonte: Takeuchi e Nonaka (2008, p. 24) 

 

Como apresentando no Quadro 3 os recursos intangíveis contém o 

conhecimento (o conhecimento faz parte do escopo do grupo de recursos “humano”: 

criatividade, educação e capacidades das pessoas), ideia corroborada no Quadro 4, 

conforme aponta Huber (1991): aquisição, internalização e disseminação do 

conhecimento. Portanto, investir recursos em uma organização tem sido a questão 

chave por décadas em estudos organizacionais e um dos focos dos teóricos é 

compreender como investir os recursos organizacionais de uma maneira a equilibrar 

o que March (1991) chamou de exploration (exploração de novos conhecimentos) e 

exploitation (aproveitamento dos conhecimentos disponíveis), traduzidos por 
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Popadiuk (2013) como exploração e explotação. 

Exploração, explotação (e Ambidexterity – ambidestria: uso concomitante de 

exploração e explotação) são, portanto, temas relacionados à criação e à gestão do 

conhecimento. Ambidestria organizacional (organizational ambidexterity) foi utilizado 

pela primeira vez por Duncan (1976), conforme afirmam Raisch e Birkinshaw (2008). 

Para Tushman e Anderson (2004) exploração e explotação geram um 

contraste que faz com que gestores tenham que destruir, periodicamente, o que foi 

criado para reconstruir uma organização melhor adaptada para a próxima onda de 

competição ou tecnologia. 

Alcançar a exploração e a explotação permite o sucesso, até mesmo a 

sobrevivência, mas suscita tensões difíceis (ANDRIOPOULOS; LEWIS, 2009). 

Ambidestria organizacional significa a capacidade de uma empresa gerir estas 

tensões (DUNCAN, 1976). Para Greve (2007) as organizações parecem ter 

dificuldade em fazer essas compensações (tradeoffs), pois exploração e explotação 

dependem de diferentes rotinas organizacionais e capabilidades. 

Apesar das dificuldades em conciliar exploração e explotação, a teoria e a 

evidência empírica sugere que muito pouco de exploração ou explotação reduz o 

desempenho (FAGIOLO; DOSI, 2003; HE; WONG, 2004; KATILA; AHUJA, 2002; 

LEVINTHAL; MARCH, 1993). 

Exploração inclui termos como pesquisa, variação, assumir riscos, 

experimentação, flexibilidade, descoberta e inovação. Envolve ainda o 

desenvolvimento de novos conhecimentos ou substituição de conteúdo existente na 

memória da organização (KANE; ALAVI, 2007). Explotação inclui significados como 

refinamento, escolha, produção, eficiência, seleção, implementação e execução 

(MARCH, 1991). Refere-se também à aprendizagem gradual focada na difusão, no 

refinamento e na utilização do conhecimento existente (KANE; ALAVI, 2007) A 

Figura 16 resume os significados de exploração e explotação encontrados em 

Duncan (1976), Huber (1991), March (1991), Popadiuk (2007), Scandelari e Cunha 

(2011) e Schumpeter (1934). 

 



46 

Figura 16 – Exploração e explotação: significados 

 
Fonte: elaboração própria, baseado em Duncan (1976), Huber (1991), March (1991), Popadiuk 

(2007), Scandelari e Cunha (2011) e Schumpeter (1934). 

 

Exploração e explotação podem exigir diferentes estruturas organizacionais, 

estratégias e contextos. Ancona et al. (2001), Floyd e Lane (2000), Levinthal e 

March (1993) citados por Raisch e Birkinshaw (2008) afirmam que há um tradeoff 

entre o alinhamento da organização para explotar as competências existentes e 

explorar novas. 

Quando o conhecimento de um setor industrial está se modificando 

rapidamente, a organização precisa criar novos conhecimentos para poder se 

manter em paz. Nessas situações, ela será considerada uma organização 

exploradora (criadora ou aquisitora) de conhecimentos necessários para tornar-se e 

permanecer competitiva na sua posição estratégica. Por outro lado, se as fontes de 

conhecimentos e capacidades excedem significantemente as exigências para uma 

posição competitiva, a organização tem a oportunidade para posterior explotação da 

sua plataforma de conhecimento, possivelmente dentro ou penetrando em outros 

nichos competitivos. Nesta situação, é necessário um conhecimento [anterior] 

associado à exploração, e a firma será considerada uma explotadora (POPADIUK, 

2010). 

Lichtenthaler e Lichtenthaler (2009) combinaram a pesquisa em gestão do 

conhecimento, a capacidade de absorção e as capabilidades dinâmicas para chegar 

a uma perspectiva integrada, que considera a exploração, a retenção e a explotação 

do conhecimento interno e externo de uma organização. Para estes autores o 

conceito de capacidade de absorção é complementado por um quadro de 

capabilidades baseadas em processos de inovação aberta. Lichtenthaler e 
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Lichtenthaler (2009) identificaram seis “capacidades de conhecimento” como sendo 

capabilidades críticas no processo de inovação aberta, apresentadas no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Seis "capacidades de conhecimento" 

 Exploração do 
conhecimento 

Retenção do 
conhecimento 

Explotação do 
conhecimento 

Interno 
(intraorganização) 

Capacidade inventiva 
Capacidade 

transformadora 
Capacidade de 

inovação 

Externo  
(entre organizações) 

Capacidade de 
absorção 

Capacidade conectiva 
Capacidade de 

dessorção 

Fonte: Lichtenthaler e Lichtenthaler (2009) 

 

Para Lichtenthaler e Lichtenthaler (2009) a capacidade inventiva refere-se à 

capacidade de uma organização explorar o conhecimento internamente para gerar 

novos conhecimentos internos (exploração do conhecimento). Capacidade de 

absorção diz respeito à exploração do conhecimento externo. Capacidade 

transformadora refere-se à capacidade de uma organização de reter o conhecimento 

ao longo do tempo, mantendo-o vivo, por meio de um ativo gerenciamento, caso 

contrário esse conhecimento será perdido (quando as habilidades e rotinas não são 

mais usadas ou quando os funcionários deixam a organização). Capacidade 

conectiva significa a retenção do conhecimento gerado pelas relações 

interorganizacionais (redes e alianças). Capacidade de inovação está associada 

com a combinação de invenções e a explotação do conhecimento. Capacidade de 

dessorção (Desorptive capacity) refere-se ao processo de dessorção, a qual 

constitui o inverso de absorção (ZYTNER, 1992). Assim, a capacidade de dessorção 

descreve a capabilidade de exploração de conhecimento externo, que é 

complementar ao conhecimento interno, em produtos próprios da organização 

(LICHTENTHALER, 2007). 

A tensão entre exploração e explotação (Figura 17) tem sido fortemente 

observada na teoria organizacional. Dedicando-se exclusivamente à exploração uma 

organização irá normalmente sofrer com o fato de que ela nunca verá os retornos 

dos seus conhecimentos. Dedicando-se exclusivamente à explotação a organização 

irá normalmente sofrer de obsolescência (CHOO; BONTIS, 2002). Optando por 

exploração, terá como resultados custos excessivos e falhas em experimentos e 

recompensas insuficientes; optando por explotação não terá prejuízos no curto 

prazo, se o ambiente for estável, mas terá reduzida a capacidade da organização 

para descobrir oportunidades e responder às mudanças ambientais (GREVE, 2007). 
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O dilema básico de uma organização é envolver-se em explotação suficiente para 

assegurar a sua viabilidade atual e, ao mesmo tempo, dedicar energia suficiente 

para exploração assegurando sua viabilidade futura (LEVINTHAL; MARCH, 1993). 

Assim, a literatura recente já enfatiza que o ideal para as organizações é a 

coexistência sinérgica entre essas duas orientações, o que, na perspectiva de 

Duncan (1976) ficou definido como ambidestria. 

 

Figura 17 – Tensão entre exploração e explotação 

 
Fonte: elaboração própria, a partir de Choo e Bontis (2002), Greve (2007), Levinthal e March (1993) e 

Duncan (1976) 

 

Estudando o contexto da aprendizagem organizacional, Duncan (1976), e 

mais tarde Tushman e O‟Reilly III (1996) reconheceram o papel das estruturas 

duplas [ambidestria] dentro das organizações, diferenciando os esforços para se 

concentrar em exploração ou explotação (REVILLA; PRIETO, M.; RODRÍGUEZ, 

2011). Duncan (1976) relata as tensões referentes à ambidestria, que implica 

assumir seus processos de gestão do conhecimento explorando competências 

atuais (explotação) e simultaneamente explorando novas competências (exploração) 

com igual destreza, o que, a princípio parece ser contraditório. 

March (1991) afirma que as organizações devem buscar o equilíbrio entre a 

exploração e a explotação, chamada de ambidestria. 

Organizações ambidestras são capazes de, simultaneamente, ainda que 
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contraditório, administrar processos de gestão do conhecimento, explotando 

competências correntes e explorando novos domínios com igual destreza 

(LUBATKIN et al., 2006). “Estudos mostram que a excelência em exploração e 

explotação é vital para o desenvolvimento de produtos de sucesso (SHEREMATA, 

2000) e desempenho a longo prazo (TUSHMAN; O‟REILLY III, 1996)” 

(ANDRIOPOULOS; LEWIS, 2009). 

Ambidestria é um tema recorrente na literatura organizacional, ou seja, como 

as organizações bem sucedidas apresentam ao mesmo tempo um eficiente e 

alinhado atendimento às demandas de negócios e são adaptadas às mudanças no 

ambiente. Para serem ambidestras, as organizações têm de conciliar as tensões 

internas e as demandas conflitantes em seus ambientes de tarefa (externos). Os 

estudos anteriores muitas vezes consideravam estes tradeoffs intransponíveis. 

Segundo Raisch e Birkinshaw (2008) estudos recentes tem apresentado uma série 

de soluções organizacionais para apoiar a ambidestria e estes autores apresentam 

uma breve revisão de 20 artigos importantes sobre a ambidestria organizacional: 

Adler; Goldoftas e Levine (1999); Auh e Menguc (2005); Beckman (2006); Bradach 

(1997); Burgelman (1991, 2002); Danneels (2002); Ebben e Johnson (2005); Gibson 

e Birkinshaw (2004); Gupta; K. Smith e Shalley (2006); He e Wong (2004); Jansen, 

Van den Bosh e Volberda (2005, 2006); Kyriakopoulos e Moorman (2004); Levinthal 

e March (1993); Lubatkin, Simsek, Ling e Veiga (2006); March (1991); Probst e 

Raisch (2005); W. Smith e Tushman (2005) e; Tushman e O‟Reilly III (1996). 

Dentre os autores que têm investigado a ambidestria, destacam-se os norte-

americanos Michael Tushman (Universidade de Harvard) e Charles O´Reilly III 

(Universidade de Stanford) e os europeus Henk Volberda, Frans Van den Bosch e 

Justin Jansen (Universidade de Rotherdan – Erasmus Research Institute of 

Management (ERIM), conforme apontam Scandelari e Cunha (2011). 

Ambidestria organizacional é mais do que a simples presença de explotação 

e exploração, ela exige que as empresas apresentem simultânea e internamente 

exploração e explotação (GIBSON; BIRKINSHAW, 2004; TUSHMAN; O‟REILLY III, 

1996). 

Scandelari e Cunha (2011, p. 2) afirmam que: 

 

[...] a manutenção da vantagem competitiva de uma organização é 
decorrente de sua capacidade de balancear esforços entre: (a) a exploração 
e melhoria das tecnologias atualmente empregadas pela empresa 
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(exploitation – inovação incremental) e (b) a prospecção e investimento em 
tecnologias emergentes (exploration – inovação radical). 

 

Em uma organização ambidestra, o aumento da prática de processos 

gerenciais aumenta a inovação que resulta da explotação, mas não diminuem as 

inovações que resultam da exploração (BENNER; TUSHMAN, 2003). 

Ambidestria refere-se à busca síncrona de ambos, exploração e explotação, 

contrastando com o equilíbrio pontuado que sugere períodos cíclicos de exploração 

e explotação, considerado uma abordagem mais viável do que uma busca 

simultânea dos dois. Fica claro que ambidestria e equilíbrio pontuado são 

mecanismos radicalmente diferentes. Enquanto Benner e Tushuman (2003) 

apontam estudos que concluem que a ambidestria é a resposta para alcançar o 

sucesso persistente, Burgelman (2002) aponta outros que concluem que a resposta 

está em “equilíbrio pontuado” (GUPTA; SMITH, K.; SHALLEY, 2006) [grifo dos 

autores]. 

Cao, Gedajlovic e Zhang (2009) apontam uma significativa ambiguidade na 

literatura sobre a conceituação de ambidestria organizacional e apresentam duas 

dimensões possíveis para a ambidestria: a dimensão Equilíbrio de Ambidestria (EA)6 

e a dimensão Combinada de Ambidestria (CA)7. EA corresponde à orientação de 

uma organização para manter um equilíbrio familiar entre as atividades exploratórias 

e explotatórias. CA corresponde à sua magnitude combinada. Para estes autores, 

EA é mais benéfica para as organizações com recursos limitados, enquanto CA é 

mais benéfica para as organizações com maior acesso a fontes internas e/ou 

externas de recursos. 

Lavie e Rosenkopf (2006) apontam que as organizações parecem equilibrar 

suas tendências de exploração e explotação ao longo do tempo e em todos os 

domínios. Também concluem que estudos que abordem prazos mais longos irão 

apontar o equilíbrio entre exploração e explotação (ambidestria). 

Visando a operacionalização de uma escala que mensurasse a exploração e 

a explotação, ou mesmo a ambidestria, vários autores8 já desenvolveram estudos a 

respeito. Entretanto, nem sempre essas escalas possuem características que 

definam com certo grau de precisão a orientação exploratória, a orientação 

                                            
6
 Balance Dimension of Ambidexterity (BD) no original. 

7
 Combined Dimension of Ambidexterity (CD) no original. 

8
 Dentre os quais: He e Wong (2004); Jansen, Van den Bosch e Volberda (2005, 2006); 

Kyriakopoulos e Moorman (2004) e; Lubatkin, Simsek, Ling et al. (2006). 
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explotatória ou a orientação ambidestra. Isso por que foram desenvolvidas para 

situações específicas dos estudos desses pesquisadores. Uma escala que procura 

caracterizar com mais propriedade essas orientações foi desenvolvida por Popadiuk 

(2012). 

A escala apresentada por Popadiuk (2012) envolve mais elementos para 

caracterizar a exploração e a exploração. Utilizando técnica de análise de 

agrupamentos com base em 45 atributos estatísticos de exploração e de exploração 

de acordo com as seis dimensões identificadas. 

Elaborando uma extensa revisão da literatura, Popadiuk (2012), por meio de 

um estudo exploratório quantitativo e, como resultado de estudos qualitativos 

(POPADIUK, 2007) chegou-se a um conjunto de indicadores associados com a 

exploração e a explotação, contribuindo para uma melhor compreensão dos 

conceitos. 

Segundo Popadiuk (2012) as variáveis de segunda ordem que definem a 

empresa como exploradora são a inovação e o conhecimento, enquanto que as 

variáveis de segunda ordem que definem a empresa como explotadora são a 

competição, a orientação estratégica, a eficiência e as parcerias. A Figura 18 

apresenta esquematicamente estas ligações. 

 

Figura 18 – Variáveis de segunda ordem de exploração e explotação 

 
Fonte: adaptado de Popadiuk (2012) 

 

Ainda segundo Popadiuk (2012) as empresas podem ser classificadas de 

acordo com a combinação exploração e explotação, em quatro tipos: (a) sem 

orientação definida quando apresentam fraca orientação para exploração e, ao 

mesmo tempo, fraca orientação para explotação; (b) exploradora quando possuem 

forte orientação para exploração e fraca orientação para explotação; (c); explotadora 

quando possuem forte orientação para explotação e fraca orientação para 

EXPLORADORA 
EXPLOTADORA 

Inovação 
Conhecimento 

Competição 

Orientação 
estratégica 

Eficiência 

Parcerias 
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exploração; e (d) ambidestra quando possuem forte orientação para exploração e 

forte orientação para explotação. 

Entende-se, assim, que essa escala se aproxima mais do que se deseja 

avaliar com este estudo e, portanto, ela foi adotada para a operacionalização dos 

conceitos de exploração, explotação e ambidestria. 

Dessa maneira essas considerações teóricas sobre esses conceitos gera a 

seguinte questão de pesquisa: 

 

Qual é a intensidade dos indicadores das práticas de ambidestria 

(exploração e explotação) do conhecimento nas organizações? 

 

 

1.4 DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

 

 

Rosa (2006, p. 31-2) apresenta o relato de Sumanth (1984) sobre 

diversidade dos pontos de vista sobre medidas de desempenho nas organizações, 

pois usuários de diferentes formações e origem tentam criar indicadores que 

atendam às suas expectativas: 

 

a) Visão dos Contabilistas – utilizam normalmente a taxa de retorno do 
capital como medida de desempenho; 

b) Visão dos Economistas – usam medidas de produtividade, 
principalmente a produtividade do trabalho, para avaliar o desempenho; 

c) Visão Comportamentalista – avaliam o desempenho pela utilização do 
tempo pelas pessoas na realização das tarefas, tomando como base de 
comparação o tempo disponível. Na verdade, esta visão pode induzir a 
erros de interpretação, pois utilizar bem o tempo disponível não dá 
garantias que a realização da tarefa foi de forma eficiente ou produtiva; 

d) Visão dos Engenheiros – os engenheiros, geralmente, buscam medidas 
de ativos físicos e outros recursos, tais como produção por hora, 
homens/hora por unidade e assim por diante; 

e) Visão dos Gerentes – normalmente interessados em medidas que 
indiquem a lucratividade a partir de indicadores de contabilidade. 

 

Segundo Müller (2003) a medição de desempenho organizacional, no 

passado, enfocava um pequeno número de variáveis, voltadas mais para a medição 

do uso dos recursos na empresa de forma isolada. Atualmente há a necessidade de 

enfocar diversas dimensões competitivas, voltando-se para o desempenho da 

empresa no cenário em que essa se encontra e nos diversos aspectos: mercado, 
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concorrência e negócio. 

Como se pôde notar, o desempenho organizacional pode ser medido de 

diversas formas, entretanto, Brito e Vasconcelos (2004, p. 116) apontam que “o 

desempenho das empresas tem natureza multidimensional e não pode ser 

representado apenas por um índice”, mas que os indicadores financeiros acabam 

sendo utilizados por sua disponibilidade e comparabilidade, mesmo tendo em mente 

que apenas uma dimensão do desempenho está sendo medida. 

Os autores propõem como indicador financeiro o Retorno sobre Ativos (ROA 

– Return On Assets), também chamado de lucro operacional sobre os ativos 

(BRITO, L.; VASCONCELOS, 2004a, 2004b; VASCONCELOS; BRITO, L., 2004). 

Entretanto sua fórmula é muito mais complexa e leva em consideração diversos 

outros fatores, além do ROA: subsetores ou indústrias, ano (período), comparação 

com outras empresas, influência da indústria, interação de ano e indústria, 

contribuição individual da empresa e o resíduo não explicado pelo restante do 

modelo. 

Ampliando o escopo da fórmula, o efeito país passa a ser estudado e a fazer 

parte do cálculo (BRITO, L.; VASCONCELOS, 2005), bem como a inovação (BRITO, 

E.; BRITO, L.; ,MORGANTI, 2009). 

Apesar da relevância do estudo do desempenho financeiro, em uma 

avaliação mais rigorosa e científica, apresentam-se resultados mistos, por várias 

razões. Dentre elas que o desempenho financeiro é uma variável dependente 

afetado por múltiplas variáveis simultaneamente e que uma organização pode obter 

resultados positivos em alguns locais e resultados negativos em outros, e identificar 

essas interações não é simples (DUARTE; BRITO, L.; DI SERIO et al., 2011). 

Outros aspectos que os autores se propõem a investigar em seu estudo são 

as interações e os efeitos delas no resultado financeiro, incluem: práticas de 

Qualidade; práticas de Just-in-Time; Normas ISO; e Terceirização (Quadro 6). 

 

Quadro 6 – Variáveis de Pesquisa em Desempenho 

Variáveis independentes Variáveis dependentes Variáveis de controle 

Rentabilidade 
Taxa de Crescimento da Receita 

Práticas de Qualidade 
Práticas de Just-in-Time 

Normas ISO 
Terceirização 

Receita 
Idade da organização 

Fonte: adaptado de Duarte, Brito, Di Serio et al. (2011) 

 

Müller (2003) aponta que vários autores concordam com a necessária 
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complementaridade entre os indicadores físicos e os financeiros, visto que o 

resultado financeiro é decorrente, em grande parte, das demais dimensões. E 

continua afirmando que “Lucro e Retorno sobre Investimento (ROI) [Return On 

Investiments], por exemplo, são medidas do sucesso passado da empresa, não 

permitindo identificar a contribuição de cada uma das diferentes áreas da empresa 

para esse sucesso [...].” (MÜLLER, 2003, p. 104). O enfoque nos resultados 

financeiros, principalmente os de curto prazo, em detrimento dos objetivos 

estratégicos de longo prazo, pode ser um impedimento ao aperfeiçoamento contínuo 

(OSTRENGA; OZAN; McILHATTAN et al., 1993). 

Desempenho muitas vezes é confundido com eficácia. Richard, Devinney, 

Yip et al. (2009) afirmam que eficácia organizacional extrapola os limites do 

desempenho (econômico e/ou financeiro). Os autores conceituam as diferenças 

entre desempenho e eficácia da seguinte forma: 

 

Desempenho organizacional abrange três áreas específicas de 
resultados firmes: (a) o desempenho financeiro (lucro, retorno sobre ativos, 
retorno sobre o investimento, etc), (b) o desempenho do produto no 
mercado (vendas, participação de mercado, etc), e (c) retorno ao acionista 
(retorno total para o acionista, o valor econômico adicionado, etc.). 

Eficácia organizacional é um conceito mais amplo e captura o 
desempenho organizacional além de grande quantidade de resultados de 
desempenho internos normalmente associados com operações mais 
eficientes ou eficazes e outras medidas externas que se relacionam com 
considerações que são mais amplas do que simplesmente associada à 
avaliação econômica (ou por acionistas, gerentes ou clientes), como 
responsabilidade social corporativa (RICHARD; DEVINNEY; YIP et al., 
2009, p. 722) [tradução nossa]. 

 

O desempenho organizacional pode ser entendido como um subgrupo da 

eficácia, sendo, normalmente o mais estudado no campo da estratégia e 

apresentando várias dimensões, sendo abordado de formas distintas por vários 

autores conforme se apresenta no Quadro 7 com base em Brito, R. e Brito, L. 

(2012). 

O desempenho financeiro pode ser decomposto, principalmente, em 

lucratividade, valor de mercado e crescimento (BRITO, R.; BRITO, L., 2012). 
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Quadro 7 – Dimensões do Desempenho 

Dimensões do Desempenho Autor(es) 

Desempenho organizacional como uma medida da eficácia organizacional 
na sua abrangência mais ampla, incluindo aspectos sociais e ambientais 
impostos pela relação da organização com seus stakeholders. Indicadores 
não financeiros levados em conta são a tecnologia e a qualidade. 

(VENKATRAMAN; 
RAMANUJAM, 1986) 

Desempenho organizacional é composto pelas medidas de retorno contábil, 
crescimento e valor de mercado. Resultados operacionais como qualidade e 
inovação são parte do construto desempenho organizacional, que atua 
como mediador da relação entre os recursos da empresa e o desempenho 
organizacional 

(COMBS; CROOK; 
SHOOK, 2005) 

O contexto da pesquisa apresenta a dimensão. A abordagem tradicional dos 
acionistas ou a expansão incluindo demais parceiros e stakeholders. 
Também apresentam o contexto ambiental de competição e os resultados 
esperados, tais como: desenvolvimento tecnológico, satisfação do cliente, 
liquidez, dentre outros. 
Apresentam ainda como dimensionalidade a janela de observação e a 
persistência do desempenho (análise longitudinal no tempo) 

(RICHARD; 
DEVINNEY, YIP et al., 

2009) 

Fonte: adaptado de Brito, R. e Brito, L. (2012) 

 

É possível à organização apresentar desempenho superior sem que 

apresente vantagem competitiva, conforme apontam Powell (1992) e Tang e Liou 

(2010). Entretanto, há resultados diretos da vantagem competitiva no desempenho 

financeiro, como apontam Brito, R. e Brito, L. (2012, p. 74): 

a) lucratividade superior e manutenção da participação de mercado; 

b) lucratividade média e crescimento da participação de mercado; ou 

c) lucratividade superior e crescimento da participação de mercado. 

 

Miranda, Meira, Wanderley et al. (2003, p. 89), após uma longa revisão, 

apontam que 

 

os indicadores encontrados na pesquisa são classificados em financeiros e 
não financeiros. Além disso, verificou-se que dentre esses indicadores, há 
um grupo de indicadores que pode ser considerado tradicional, uma vez que 
eles já estão presentes na literatura há muito tempo. 

Assim, foi criado um terceiro grupo, indicadores não tradicionais, 
que inclui medidas financeiras e não financeiras. Nesse grupo, foram 
incluídos aqueles indicadores que ainda não aparecem na literatura ou que 
só aparecem na literatura recente [...]. 

 

Portanto, podem-se classificar os indicadores de desempenho 

organizacional em três grupos: 

a) financeiros tradicionais; 

b) não financeiros tradicionais; e 

c) não tradicionais (financeiros ou não financeiros). 
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Miranda, Meira, Wanderley et al. (2003) apresentam uma extensa lista de 

indicadores tendo como fonte a revista Business Week. São apresentados 211 

diferentes indicadores, sendo: 141 indicadores financeiros tradicionais; 59 

indicadores não financeiros tradicionais e; 11 indicadores não tradicionais. 

Entretanto, citam pesquisas anteriores com resultados levemente diferentes, 

apontando a metodologia de coleta de dados como tendo influenciado esta 

diferença. 

Dentre os indicadores de desempenho não-financeiros apresentados por 

Callado, A. L. , Callado A. A. e Almeida (2008) encontram-se: participação no 

mercado; evolução do número de clientes; tempo de atendimento ao cliente; 

rotatividade de empregados; número de reclamações; tempo para a solução de 

reclamações; qualidade do bem/serviço; evolução do número de funcionários; 

fidelidade dos clientes; perfil do consumidor; volume de vendas; capacidade de 

produção; inovação; valor da marca; investimento em treinamentos; investimento em 

propaganda; investimento em modernização; investimento em ação social. 

Um modelo de mensuração do desempenho representado por três círculos 

concêntricos é o que propõem Venkatraman e Ramanujam (1986). O círculo central 

é o domínio do desempenho financeiro, representado por indicadores como 

lucratividade, valor de mercado, crescimento das vendas, retorno sobre o 

investimento dentre outros. O círculo intermediário é o domínio do desempenho 

operacional, que conta com indicadores não financeiros, dentre os quais, qualidade 

do produto, inovação, satisfação dos clientes, reputação e resultados de marketing. 

O círculo externo, mais amplo, é o domínio da eficácia organizacional. Este círculo é 

considerado pelos autores como muito amplo para ser aplicado nas pesquisas sobre 

estratégia (PRIETO, V., 2011) (Figura 19). 
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Figura 19 – Circunscrevendo o domínio do desempenho do negócio 

 
Fonte: adaptado de Venkatraman e Ramanujam (1986) 

 

A operacionalização do desempenho dos negócios apresenta dificuldades 

quanto aos termos utilizados para a sua definição, bem como às dimensões aos 

meios utilizados para a obtenção dos dados para medi-lo (VENKATRAMAN; 

RAMANUJAM, 1987). A mensuração do desempenho organizacional acessada 

por executivos-chave da organização, segundo Venkatraman e Ramanujam 

(1987) está fortemente correlacionada com a medição objetiva tradicional. Os 

autores afirmam, ainda, que, baseados em “pesquisas empíricas, essa forma de 

coleta de dados pode ser empregada como uma operacionalização aceitável da 

medição do desempenho econômico dos negócios” (PRIETO, V., 2011, p. 31) 

[grifo nosso]. 

Müller (2003) apresenta uma análise crítica e comparativa dos modelos de 

medição de desempenho organizacional em que apresenta alguns fatores, tais 

como: a vinculação com o planejamento estratégico da empresa; o caráter 

multidimensional do desempenho; a complementaridade entre indicadores 

financeiros e físicos; o conflito processo versus função; o caráter sistemático em 

contraponto à medição eventual; o equilíbrio entre medição do resultado e do 

processo; o balanceamento entre aspectos internos e externos; a ampliação do 

escopo (da operação para toda a empresa); as relações de causa-efeito entre os 

indicadores; e o dimensionamento do sistema (excesso versus falta de indicadores). 

Snow e Hrebiniak (1980) consideram o conceito de desempenho 

organizacional um fenômeno multifacetado, de difícil compreensão e medição e que 

Domínio do desempenho financeiro 

Domínio do desempenho operacional 
(do negócio) 

Domínio da eficácia organizacional 
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pode variar de acordo com o ponto de vista (de clientes ou acionistas, por exemplo), 

o período em que é observado ou o critério utilizado (SNOW; HREBINIAK, 1980). 

Tinoco (2007) também reconhece que o desempenho organizacional é uma 

construção multidimensional e discorrendo sobre três estudos e suas diferentes 

abordagens, emprega em seu estudo medidas percentuais de retorno sobre ativos 

(Return On Assets – ROA), participação de mercado (Market share), crescimento 

das vendas, retorno sobre as vendas (Return On Sales – ROS), retorno sobre os 

investimentos (Return On Investiment – ROI) e rentabilidade. 

Também se devem observar: a facilidade de entendimento e aplicação; a 

apresentação do quadro geral equilibrado dos diferentes aspectos de medição; a 

agilidade (rapidez) no acesso aos números de desempenho; o feedback visual 

preferível a dados no sistemas e; os níveis de medição (MÜLLER, 2003). O autor 

também apresenta as características gerais/históricas dos modelos de avaliação de 

desempenho organizcional, resumidos no Quadro 8. Os modelos apresentados 

podem ser assim classificados (MÜLLER, 2003): 

a) Modelos com ênfase financeira: 

i. Economic Value Added (EVA – valor econômico agregado) 

ii. Theory of Constraints (TOC – Teoria das restrições de Goldratt) 

b) Modelo clássico 

i. Total Quality Management (TQM – Gestão da Qualidade Total) 

c) Modelos estruturados 

i. Balanced Scorecard (BSC) 

ii. Capital Intelectual (CI) 

iii. Prêmio Nacional para a Qualidade (PNQ) 

d) Modelos específicos 

i. Modelo Quantim 

ii. Rummler e Brache 

iii. Sink e Tuttle 
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Quadro 8 – Características gerais/históricas dos modelos de avaliação de desempenho 
organizacional 

Característica 
/ Critério de 

análise 

Motivo (objetivo) da 
criação/surgimento 

Bibliografia básica 

Tomada de decisão 
(objetivo) 

Qual o escopo 
principal para a 

decisão? 

EVA 
O modelo econômico explica 

melhor o valor de uma empresa do 
que o modelo contábil 

(EHRBAR, 1999) 
Aumentar a riqueza 

do acionista – criação 
de valor econômico 

TOC 

Necessidade de medir de forma 
simples se a empresa está 

ganhando dinheiro, fazendo um 
contraponto à contabilidade 

(GOLDRATT; COX, 
1992; GOLDRATT; 

FOX, 1992) 

Ganhar $: aumentar 
LL, ROI e Caixa 

TQM 

Necessidade de melhoria contínua 
e da medição de desempenho 
como meio para gestão deste 

processo 

(CAMPOS, 1992, 
1993, 1996) 

 

BSC 

Estratégias definidas não são 
implantadas. Necessidade de uma 
estrutura de desdobramento pra 

colocar a estratégia em ação 

(KAPLAN; NORTON, 
1992, 1993, 2001) 

Fazer a estratégia 
acontecer, alinhando 

iniciativas e 
orçamentos para tal 

CI 

Ativos intangíveis têm valor, mas 
contabilmente não. Necessidade de 

medir o CI = Valor de mercado - 
Valor contábil 

(EDVINSSON; 
MALONE, 1998) 

Aumentar o capital 
intelectual = aumentar 
o valor de mercado da 

empresa 

PNQ 

Necessidade de balizamento das 
empresas brasileiras frente aos 

padrões de excelência 
mundialmente reconhecidos 

(FNQ, 1994, 2001, 
2002) 

Busca de excelência 
em gestão segundo 
critérios definidos 

Quantum 
Ligar o s níveis estratégico e 

operacional com as medidas vitais 
(HRONEC, 1994) 

Revisão de atividades, 
metas e até estratégia 

Rummler e 
Brache 

Necessidade de gerenciar a 
empresa como um sistema 

(RUMMLER; 
BRACHE, 1994) 

 

Sink e Tuttle 

Sistemas de medição de 
desempenho não estão ligados à 
estratégia. Medição é diferente de 

Avaliação 

(SINK; TUTTLE, 
1993) 

 

Fonte: adaptado de Müller (2003, p. 166) 

 

Farris, Bendle, Pfeifer et al. (2012) realizaram um extenso levantamento das 

métricas mais úteis, classificando-as por categoria e apontando sua utilidade e 

aceitação em geral, em porcentagem. Excetuando-se o ROA que não figura 

diretamente, os outros indicadores (métricas) estão bem posicionados (Quadro 9). 
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Quadro 9 – Classificação das métricas por categoria 

Métrica Categoria 
% que considera 

muito útil 
Classificação 
na categoria 

Participação de mercado em dólar Percepções do cliente, 
participação no mercado 

e análise competitiva 

67% 1 

Participação de mercado unitária 61% 2 

Participação de mercado relativa 44% 4 

Rentabilidade (Lucro líquido) 
Margens e lucros / 

Finanças 

91% 1 

ROI 77% 2 

ROS 69% 3 
Fonte: adaptado de Farris, Bendle, Pfeifer et al. (2012) 

 

As medidas apresentadas por Tinoco (2007) foram adotadas nesta pesquisa, 

pois, além de serem consideradas muito úteis, conforme apresentado no Quadro 9, 

há a necessidade de se um focar em um departamento das organizações 

pesquisadas para permitir um entendimento uniforme dos conceitos. A escolha recai 

sobre o departamento de marketing visto ser esse o departamento (co)responsável 

pelas vendas, bem como o departamento responsável pela interação entre o 

conhecimento adquirido e a aplicação das capabilidades escolhidas com o intuito de 

lançamento de novos produtos. 

 

 

1.5 MODELO ESTRUTURAL DA TESE 

 

 

Pela revisão da fundamentação teórica sobre os quatro conceitos 

apresentados pôde ser identificado que existem conexões entre eles o que permitiu 

a formulação da questão principal desta tese, aqui reenunciada, bem como a 

representação do modelo estrutural da tese: 

 

Qual é a intensidade da associação entre esses construtos9 e como eles se 

combinam para produzir efeitos no desempenho organizacional? 

 

Partindo dos pressupostos (anteriormente destacados no texto) de que: 

a) estratégias competitivas10 relacionam-se ao modo como a organização 

compete – portanto, como utiliza seus recursos –, e que a tipologia de 

Miles e Snow (1978, 2003) especifica relacionamentos entre estratégia, 

                                            
9
 Estratégia de Miles e Snow; Capabilidades – Tecnológicas, de TI, de Relações de mercado e de 

Marketing –; Práticas de Ambidestria (exploração e explotação) do conhecimento. 
10

 Modelo de Miles e Snow (1978, 2003). 
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estrutura e processos;  

b) os recursos, as competências e as capacidades formam as 

capabilidades11 (CAMARGO; MEIRELLES, 2012; EISENHARDT; 

MARTIN, 2000; GRANT, 1991; TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; 

WANG; AHMED, 2007); 

c) o conhecimento12 é um dos recursos13 (HOSKISSON; HITT; IRELAND 

et al., 2009; PIKE; ROOS; MARR, 2005); 

d) as (seis) capacidades de conhecimento são capabilidades críticas no 

processo de inovação (LICHTENTHALER; LICHTENTHALER, 2009); 

e) as capabilidades emergem do processo de aprendizado (ZOLLO; 

WINTER, 2002), bem como são focadas no conhecimento (ZOLLO; 

WINTER, 2002); 

f) a explotação e desenvolvimento agrupam-se na capabilidade dinâmica 

de adaptação bem como a exploração e criação de caminho agrupam-

se na capabilidade dinâmica de inovação (DIXON; MEYER; DAY, 2012); 

g) as capabilidades levam à vantagem competitiva, permitindo um 

desempenho superior; 

h) para alcançar rentabilidade superior, uma organização requer uma 

ampla gama de capabilidades (DAY, 1994); podemos sintetizar o 

relacionamento pretendido ao se executar este estudo conforme se 

apresenta na Figura 20. 

 

                                            
11

 Que podem ser definidas como pacotes complexos de habilidades e conhecimentos acumulados 
[...] (DAY, 1990). 
12

 Também a inteligência e a gestão do conhecimento (DECAUP, 2012). 
13

 Um dos mais significativos recursos estratégicos é o conhecimento organizacional (PAIVA; 
FENSTERSEIFER; ROTH, 2000). 
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Figura 20 – Modelo estrutural do problema de pesquisa 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Verifica-se assim que as orientações exploratórias e explotatórias são 

caracterizadas como influenciadoras (independentes) das capabilidades, 

caracterizadas como mediadoras. As orientações exploratórias e explotatórias são 

moderadas pelo tipo de estratégia. E essas variáveis levam a desempenhos 

organizacionais (dependentes) superiores. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

“[...] o método científico é a bíblia do pesquisador, 
garantindo pureza de resultados no processo de fazer 

ciência” (CASTRO, 2006, p. 25). 

 

Há várias classificações (ou taxonomias) de tipos de pesquisa de acordo 

com os critérios utilizados pelos autores, segundo Vergara (1998), que propõe dois 

critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins esta pesquisa é descritiva e explicativa. Descritiva, pois 

expõe características de determinado fenômeno, podendo estabelecer correlações 

entre as variáveis. Explicativa, pois visa esclarecer quais fatores contribuem de 

alguma forma para a ocorrência de determinado fenômeno (VERGARA, 1998). 

Quanto aos meios esta pesquisa é de campo, telematizada e bibliográfica. 

De campo, pois inclui a aplicação de questionários no local (empresas) em que 

ocorre um fenômeno, neste caso, o desempenho organizacional, por meio das inter-

relações entre capabilidades, ambidestria organizacional e estratégias. Telematizada 

pelo uso da Internet (busca de informações bibliográficas e envio de questionários 

por meio de link). Bibliográfica, pois se apoia em material publicado em livros, 

revistas, jornais e redes eletrônicas (VERGARA, 1998). 

Esta pesquisa se enquadra no paradigma pós-positivista, pois, segundo 

Creswell (2010, p. 29) “as suposições pós-positivistas têm representado a forma 

tradicional de pesquisa, e são mais válidas para a pesquisa quantitativa do que para 

a qualitativa”. Afirma ainda que os pós-positivistas “defendem uma filosofia 

determinista, na qual as causas provavelmente determinam os efeitos ou os 

resultados”. Este estudo adora uma perspectiva quantitativa na investigação da 

relação entre os construtos. 

 

 

2.1 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 

Nesta pesquisa foi utilizada uma amostra não probabilística por 

acessibilidade: “Longe de qualquer procedimento estatístico, seleciona elementos 



64 

pela facilidade de acesso a eles” (VERGARA, 1998, p. 48). Esta escolha se dá desta 

forma, pois, para ser uma amostra probabilística deveria se ter acesso a um banco 

de dados de empresas, o que nem sempre é possível ou nem sempre o mesmo 

encontra-se atualizado, bem como, também, pela forma que se deu a coleta de 

dados, explicitada adiante. 

A amostra não probabilística e de caráter intencional contemplou 119 

empresas que atuam nos três setores da economia: Indústria, Comércio e Serviços. 

Como unidade de análise têm-se a empresa e como informante um 

profissional com perfil de analista, gerência ou diretoria/presidência. 

Pela dificuldade em delimitar uma área específica das organizações, os 

dados coletados referem-se à organização como um todo, apesar de, 

preferencialmente, procurou-se pessoas do departamento de marketing ou 

presidência das organizações. 

Para a coleta de dados da amostra várias estratégias foram adotadas: 

contato pessoal, contato telefônico bem como envio de e-mail com um link para que 

respondessem online ao questionário (Apêndice A). Esta forma de coleta de dados 

foi ao encontro da amostragem não probabilística por acessibilidade. 

 

 

2.2 SELEÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

 

 

A seleção dos respondentes tentou, a priori, utilizar, um procedimento 

multifásico ou de clustering em que “o pesquisador primeiro identifica os clusters 

(grupos ou organizações), obtém o nomes dos indivíduos pertencentes a eles e 

depois as amostras dentro deles” (CRESWELL, 2010, p. 180), pois os respondentes 

qualificados são gestores pertencentes ao nível gerencial ou de diretoria/presidência 

das empresas a serem pesquisadas.  

Esta estratégia foi utilizada quando do envio do link online para acesso ao 

questionário, visto que este pesquisador conseguiu um Banco de Dados de 

empresários do setor de transporte marítimo/comércio exterior, entretanto o retorno 

obtido foi muito baixo (menos de 25 respondentes). O restante foi coletado conforme 

explicado no próximo tópico. 

Nesta pesquisa foram entrevistados executivos de Marketing (Analistas, 
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Gerentes Gerais ou Diretores) e/ou Presidentes (ou proprietários) das empresas. 

 

 

2.3 COLETA DE DADOS 

 

 

Com o fim de se alcançar validade e confiabilidade foi realizado um pré-teste 

do formulário de coleta de dados. Entre novembro e dezembro de 2013 com 10 

respondentes. Como não houve nada que desabonasse o questionário, partiu-se 

então, para a coleta definitiva dos dados, não descartando esses 10 primeiros 

respondentes. O questionário utilizado foi formado a partir de questionários 

previamente existentes e validados (Vide Apêndice A). 

A coleta de dados se deu por meio de um questionário estruturado 

(Apêndice A). Para a coleta dos dados várias estratégias foram adotadas: contato 

pessoal (questionários impressos), contato telefônico, bem como envio de e-mail 

com o link para que respondessem o questionário de forma online. O link encontra-

se no seguinte sítio eletrônico: <https://docs.google.com/forms/d/13aJV6pmLfEcZV 

dl4ZEgz77qoj4dwj17lDyaCykcG2iw/viewform>. Num primeiro momento foram 

enviados e-mails contendo um link para acesso online ao questionário. Estes 

primeiros e-mails foram enviados para conhecidos desde pesquisador, solicitando-se 

que estes reenviassem o e-mail para possíveis respondentes. Esta forma de coleta 

de dados é conhecida por “efeito bola de neve”. Desta forma houve um retorno muito 

pequeno, entretanto, uma das conhecidas desde pesquisador disponibilizou um 

banco de dados com contatos e e-mails de empresários do setor de transporte 

marítimo e comércio exterior. Diversos e-mails foram enviados utilizando-se esse 

banco de dados, também com um pequeno retorno. Ao todo, foram obtidos 37 

respondentes por meio do questionário online (relativos aos envios aleatórios e aos 

dirigidos às empresas pertencentes ao bando de dados). 

Partiu-se então para visitas às empresas, sendo que foram visitadas 

empresas em Santos e Guarujá (onde este pesquisador reside – 22 ao todo) e em 

Ibitinga (onde, por meio de um amigo, houve o acesso direto à maioria dos 

respondentes – 60 ao todo). 

A coleta se deu entre novembro de 2013 (já considerando o pré-teste) e abril 

de 2014. 
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2.4 MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os dados foram processados e avaliados por meio da técnica de 

Modelagem de Equações Estruturais (MEE) com estimação pelo método Partial 

Least Squares (PLS – mínimos quadrados parciais), utilizando-se o software 

SmartPLS 2.0. 

A MEE é uma técnica de análise multivariada de dados quantitativos que 

combina aspectos de regressão múltipla (verificando relações de dependência) e 

análise fatorial (conceitos não medidos – fatores – com múltiplas variáveis) para 

estimar uma séria de relações de dependência inter-relacionadas simultaneamente 

(HAIR Jr.; BLACK; BABIN et al., 2009). A MEE é uma abordagem estatística 

abrangente para testar hipóteses, envolvendo relações entre construtos observáveis 

e variáveis latentes (HOYLE, 1995). 

MEE é uma técnica que permite separar relações para cada conjunto de 

variáveis dependentes, fornecendo a técnica de estimação apropriada e mais 

eficiente para uma série de equações de regressão múltipla separadas estimadas 

simultaneamente. Caracteriza-se por dois componentes básicos: (a) o modelo 

estrutural e (b) o modelo de medida ou de mensuração (HAIR Jr. et al., 2009). 

 

O modelo estrutural é o modelo de caminhos, que relaciona 
variáveis independentes com dependentes. Em tais situações, teoria, 
experiência prévia ou outras orientações permitem ao pesquisador distinguir 
quais variáveis independentes preveem cada variável dependente. 

[...]. 
O modelo de mensuração permite ao pesquisador usar diversas 

variáveis (indicadores) para uma única variável independente ou 
dependente. [...] Em uma análise fatorial confirmatória o pesquisador pode 
avaliar a contribuição de cada item da escala, bem como incorporar a 
maneira como a escala mede o conceito (confiabilidade). As escalas são 
então integradas na estimação das relações entre variáveis dependentes e 
independentes no modelo estrutural [...] (HAIR Jr. et al., 2009, p. 36-7) 
(grifos dos autores). 

 

A técnica de Modelagem de Equações Estruturais com Partial Least Squares 

(MEEPLS) foi adotada uma vez que este algoritmo é menos exigente em 

pressupostos de normalidade multivariada e muticolinearidade. Segundo Hair Jr. et 

al. (2005) esta técnica é adequada ao modelo proposto nesta investigação e 

apresenta como vantagem, em relação à Análise de Regressão Múltipla do SPSS, o 
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fato dela permitir analisar de forma simultânea as relações (caminhos) entre as 

variáveis. Além da confiabilidade, da validade convergente e da validade 

discriminante, o modelo passou por um teste de bootstrapping no SmartPLS com a 

opção “Individual Changes”, que apresenta valores de t de Student para cada 

coeficiente padronizado (path coefficients). Quando os valores de t são superiores a 

1,96, os coeficientes são significativos. 

O modelo desenvolvido envolveu duas variáveis latentes de segunda 

ordem14: ambidestria e capabilidades (JARVIS; MACKENZIE; PODSAKOFF, 2003; 

WETZELS; ODEKERKEN-SCHRÖDER; VAN OPPEN, 2009). Ambidestria foi 

incluída no modelo como uma variável exógena que visava explicar a variável 

latente desempenho organizacional (variável latente de primeira ordem). A 

capabilidade foi inserida no modelo como uma variável latente mediadora, visando a 

identificação de seu efeito na relação entre ambidestria e o desempenho 

organizacional. A variável moderadora foi caracterizada mediante a classificação do 

tipo de estratégia de Miles e Snow (1976) mais predominante, relativa à empresa 

considerada na amostra. A Figura 21 reflete o modelo da análise efetuada. 

 

Figura 21 – Modelo estrutural da tese 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Para a análise do modelo de mensuração a validade convergente significa 

“o quanto indicadores de um construto específico convergem ou compartilham uma 

elevada proporção de variância em comum” (HAIR Jr. et al., 2009, p. 589). 

Para a validade convergente foram adotadas análises de três critérios, como 

proposto por Hair Jr., Babin, Money e Samouel (2005): 

                                            
14

 A modelagem das variáveis de segunda ordem seguiu as recomendações de Wetzels, Odekerken-
Schröder e Van Oppen (2009) com a repetição dos indicadores da variável latente de primeira ordem 
na variável latente de segunda ordem, no SmartPLS. 

Ambidestria Desempenho 

Capabilidades 
Orientação 
Estratégica 
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a. Cargas fatoriais significantes (t> 1,96) e preferencialmente superiores a 

0,7; 

b. Cargas fatoriais maiores do que as cargas cruzadas; 

c. Variância média extraída (Average Variance Extracted – AVE) maior do 

que 0,5. 

 

Para a validade discriminante foram utilizados dois critérios: a) as cargas 

fatoriais cruzadas (cross loadings) menores que as cargas fatoriais; e b) raiz 

quadrada da AVE maior que as correlações entre as variáveis latentes. A validade 

discriminante garante o quanto os conceitos medidos são suficientemente 

inconfundíveis, ou seja, o quanto um construto é verdadeiramente distinto de outros 

(HAIR Jr. et al., 2005). Segundo o critério de Fornell e Larcker (1981) a raiz 

quadrada da AVE deve ser maior que as intercorrelações entre os demais 

construtos, bem como as cargas fatoriais (cross loadings) no construto deve ser 

maior de que a carga nos demais construtos (ver Apêndices B, C e D). “O argumento 

aqui é baseado na ideia de que um construto latente deve explicar suas medidas de 

itens melhor do que outro construto. O êxito neste teste fornece boa evidência de 

validade discriminante” (HAIR Jr. et al., 2009, p. 593). 

A confiabilidade de consistência interna pode ser obtida pelo Alfa de 

Cronbach, pela confiabilidade composta e pelo R². Nesta tese, foi obtida pelo Alfa de 

Cronbach, cujo limite inferior geralmente aceito é 0,7, podendo diminuir para 0,6 em 

pesquisa exploratória (HAIR Jr. et al., 2009). No contexto de equações estruturais e 

PLS-PM, a confiabilidade composta (Composite Reliability) é uma medida mais 

apropriada e atende ao critério adotado proposto por Hair Jr. et al. (2005; 2009), isto 

é, maior que 0,7. A qualidade desde modelo foi confirmada pela avaliação do valor 

obtido para o R², ou seja, quanto o modelo é capaz de explicar (efeitos totais). 

 

A confiabilidade é um indicador do grau em que um conjunto de 
indicadores de um construto latente é internamente consistente com base 
em quão altamente inter-relacionados são os indicadores. Em outras 
palavras, ela representa a extensão em que todos eles medem a mesma 
coisa. [...] É importante observar, porém, que mesmo elevada confiabilidade 
não garante que algum construto é medido com precisão. Esta conclusão 
envolve uma avaliação de validade [...]. Confiabilidade é uma condição 
necessária, porém não suficiente para validade (HAIR Jr. et al., 2009, p. 
544) [grifo dos autores]. 

 

A confiabilidade é a: 
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extensão em que uma variável ou um conjunto de variáveis é consistente 
com o que se pretende medir. Se medidas repetidas forem executadas, as 
medidas confiáveis serão consistentes em seus valores. É diferente de 
validade, por se referir não ao que deveria ser medido, mas ao modo como 
é medido (HAIR Jr. et al., 2009, p. 22). 

 

A confiabilidade composta e a variância média extraída também estão 

disponíveis a partir da análise fatorial confirmatória (HAIR Jr. et al., 2009). 

O modelo estrutural é considerado aceitável quando ele demonstra ajuste 

aceitável e quando as estimativas de caminhos representando cada uma das 

hipóteses são significantes e na direção prevista (HAIR Jr. et al., 2009). 

O coeficiente de explicação de cada Variável Latente Independente (VLI) na 

Variável Latente Dependente (VLD) é feito pelo cálculo do R², que apresenta o 

ajuste do modelo ao se confirmar os altos valores obtidos para o R², ou seja, quanto 

o modelo investigado é capaz de explicar. 

A análise foi feita envolvendo seis modelos. Primeiro é considerada a 

amostra total com os 119 informantes e esta é analisada em dois modelos: um 

envolvendo a relação direta entre ambidestria e o desempenho organizacional e o 

outro inserindo-se a variável mediadora capabilidade. A seguir, é feita uma análise 

multigrupos. Nesse caso, apenas dois grupos: um composto pelas empresas 

classificadas como prospectoras e analíticas (n=51) e o outro grupo composto por 

empresas classificadas como defensoras e reativas (n = 68). Dessa forma, avalia-se 

o efeito moderador da variável latente orientação estratégica. Aqui também são 

avaliados dois modelos para cada tipo de grupo (n=51 e n=68). A análise 

considerando-se o setor como variável dummy não se traduziu como significante nos 

modelos, confirmando-se a informação obtida nos testes de análise de variância 

apresentados anteriormente. Em outras palavras, para esta amostra de empresas, o 

setor não é significante para contribuir para a explicação do desempenho 

organizacional ao se considerar os relacionamentos entre os construtos desta 

pesquisa. 

Conforme exposto anteriormente, a magnitude dos efeitos é representada 

pelos coeficientes e pela significância estatística desses coeficientes, que foram 

obtidos por meio do algoritmo PLS-PM e estão representados nas Figuras 22 a 27, a 

seguir. Nas setas que ligam um construto ao outro estão os coeficientes 

padronizados de caminho e dentro dos construtos encontram-se os efeitos totais 

(R²).  
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3. RESULTADOS 

 

 

Os resultados são apresentados em duas partes. A primeira refere-se à 

descrição da amostra que envolve o perfil das empresas e dos respondentes. Além 

disso, a descrição individual dos indicadores relativos à mensuração das variáveis 

latentes, classificados de acordo com as respectivas dimensões dessas variáveis. 

Dessa forma, a descrição individual desses indicadores atende aos objetivos 

específicos deste estudo, conforme se apresenta nos próximos parágrafos. A 

segunda parte refere-se à avaliação do modelo de mensuração e do modelo 

estrutural envolvendo as quatro variáveis latentes do modelo desta pesquisa. 

 

 

3.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

3.1.1 PERFIL DAS EMPRESAS E DOS RESPONDENTES 

 

 

Na amostra, composta por 119 informantes, 60,5% eram do sexo feminino e 

39,5% eram do sexo masculino. Pode-se observar, na Tabela 1, que a maioria, 

46,2%, tem mais de 10 anos de empresa; possui entre 41 e 50 anos (32,8%) e 

ocupa o cargo de gerente (38,7%) ou diretor/presidente, também com 38,7%. 

 

Tabela 1 – Tempo de Empresa, Idade e Cargo 

Tempo na empresa % Idade % Cargo % 

 Não responderam 1,7 Até 30 anos 17,6 Analista 1,7 

Até 5 anos 31,9 Entre 31 e 40 anos 23,5 Diretor/Presidente 38,7 

Entre 6 e 10 anos 20,2 Entre 41 e 50 anos 32,8 Gerente 38,7 

Mais de 10 anos 46,2 Mais de 51 anos 26,1 Outro 20,9 

Total 100,0 Total 100,0 Total 100,0 

Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 

 

Quanto ao setor, o Comércio foi predominante, com 51,3% dos 

respondentes; com relação ao faturamento de até R$ 1 milhão (62,2%) e com até 

499 empregados (89,1%), conforme se pode observar na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Setor, Faturamento e Número de empregados 

Setor % 
Faturamento 
(R$ milhões) 

% 
Número de 

empregados 
% 

 Comércio 51,3 Até 1 62,2 Até 499 89,1 

Indústria 29,4 Mais de 1 a 2 16,0 500 a 999 4,2 

Serviços 19,3 Mais de 2 21,8 1.000 ou mais 6,7 

Total 100,0 Total 100,0 Total 100,0 

Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 

 

 

3.1.2 ANÁLISE DESCRITIVA DOS INDICADORES DAS VARIÁVEIS LATENTES 

 

 

A apresentação da análise descritiva dos indicadores das variáveis latentes 

está associada com as quatro primeiras questões de pesquisa, enunciadas no início 

deste estudo e os seus respectivos objetivos específicos. A quinta questão refere-se 

à análise do modelo estrutural, que envolve as quatro variáveis latentes e responde 

à principal questão de pesquisa desta tese.  

 

Primeira questão: Qual é a estratégia predominante adotada pelas organizações de 

acordo com o modelo de Miles e Snow (1978)? 

 

Para a classificação da orientação estratégica segundo o modelo de Miles e 

Snow (1978), foi utilizado o mesmo critério de Conant, Mokwa e Varadajan (1990), 

reproduzido na sequência. Dessa forma, as organizações foram classificadas como 

prospectoras, analíticas, defensoras ou reativas, dependendo da incidência das 

respostas inerentes às 11 questões da escala de Miles e Snow (1978). Por exemplo, 

se um determinado informante associou o vetor {1, 4, 2, 3, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 1} para a 

sua empresa, então essa empresa foi classificada como prospectora. 

Esse vetor tem 11 respostas. Cada uma delas corresponde à alternativa 

respondida para cada questão. Ao se comparar esse vetor com a Tabela 3 – com as 

respostas marcadas em negrito –, nota-se que essa empresa seria classificada 

como prospectora em razão de ter havido sete respostas (hachuras) que a 

caracterizavam nessa categoria. 
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Tabela 3 – Escala associada à classificação de Miles e Snow 

Questão 

ALTERNATIVA RESPONDIDA 

1 2 3 4 

1 Prospectora Analítica Defensora Reativa 
2 Defensora Analítica Reativa Prospectora 

3 Prospectora Defensora Analítica Reativa 
4 Defensora Reativa Prospectora Analítica 
5 Defensora Analítica Prospectora Reativa 
6 Analítica Defensora Prospectora Analítica 
7 Analítica Defensora Reativa Prospectora 
8 Defensora Analítica Reativa Prospectora 

9 Reativa Prospectora Defensora Analítica 
10 Defensora Prospectora Analítica Reativa 
11 Prospectora Reativa Defensora Analítica 

Fonte: Conant, Mokwa e Varadajan (1990) 

 

Assim, adotando esse critério paras todos os 119 informantes, as empresas 

ficaram classificadas, uma a uma, conforme se apresenta na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Classificação predominante da estratégia das empresas pela escala de Miles e 
Snow, segundo o setor 

Estratégia 
predominante 

Indústria Comércio Serviços Total 

 Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 
Prospectora 4 11,4 13 21,3 11 47,8 28 23,5 
Analítica 2 5,7 9 14,7 12 52,2 23 19,3 
Defensora 17 48,6 27 44,3 0 0,0 44 37,0 
Reativa 12 34,3 12 19,7 0 0,0 24 20,2 

TOTAL 35 100,0 61 100,0 23 100,0 119 100,0 

Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 

 

Como amostra ficou muito baixa para cada tipo de estratégia, foi feita a 

junção da estratégia prospectora com a analítica e a defensora com a reativa, dado 

que havia algum tipo de similaridade entre essas duplas. Conforme exposto na 

abordagem teórica (Quadros 1 e 2), as empresas prospectoras são caracterizadas, 

dentre outros pontos, por estar sempre ampliando sua linha de bens/serviços; tem 

uma postura ativa de iniciação de mudança; de desenvolvimento; de uso de 

tecnologias múltiplas e a analíticas como aquelas que, apesar de manter uma linha 

estável de bens/serviços sempre tenta adicionar um ou mais novos bens/serviços; 

que possuem uma postura de seguidoras cuidadosas de mudanças; de cuidado 

desenvolvimento; e de uso de tecnologias inter-relacionadas. Assim, foi formado o 

conjunto prospectoras/analíticas com 51 empresas. As empresas classificadas como 

defensoras têm como características tentar proteger seu domínio mantendo uma 

linha de bens/serviços relativamente estáveis; adota o planejamento de dentro para 
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fora, dominado por controle; com uma estrutura funcional e com autoridade de linha 

e as reativas se caracterizam por não se arriscar em novos bens/serviços (a não ser 

quando ameaçada); por adotar um planejamento orientado por crises e 

desarticulado e com uma estrutura com autoridade formal rígida, com desenho 

operacional solto. Dessa maneira, o conjunto defensoras/reativas, ficou constituído 

por 68 empresas. 

Por esse agrupamento todas as empresas do setor de serviços ficaram 

classificadas como prospectoras/analíticas. Nos outros dois setores a maioria das 

empresas ficou classificada como defensoras/reativas, sendo 64,0% no comércio e 

82,9% na indústria. 

 

Segunda questão: Qual é a intensidade dos indicadores das capabilidades: (a) 

tecnológicas, (b) de tecnologia da informação (TI), (c) de relações de mercado e, (d) 

de marketing presentes nas empresas?  

 

A resposta a essa questão já considera a comparação por setor e pelo tipo 

de estratégia de Miles e Snow (1978), de acordo com a reclassificação em dois 

agrupamentos. Pode ser verificado na Tabela 5 que não houve diferenças de 

respostas ao se considerar o setor ao se analisar cada uma das questões relativas à 

capabilidade, ao se aplicar a análise de variância. Dessa forma, pode-se concluir 

que o setor não se caracteriza como uma possível variável moderadora de 

capabilidade. Entretanto, a análise considerando-se as empresas, segundo os dois 

grupos, pode-se verificar que há diferenças entre os valores médios dos indicadores, 

revelando indícios de mediação no modelo de pesquisa e, portanto, sugerindo algum 

efeito no modelo estrutural (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Intensidade dos indicadores das Capabilidades 

 
Significância 
por setor

(1)
 

Médias para Significância 
por 

estratégia 
Prospectora 
e Analítica 

Defensora 
e Reativa 

CAPABILIDADE TECNOLÓGICA 

Processos de fabricação  0,185  4,588 4,161 0,247 (NS) 

Recursos e competências para o 
desenvolvimento de tecnologias  

0,471 4,980 4,338 0,041 (**) 

Recursos e competências para 
prever mudanças tecnológicas na 
indústria  

0,754 4,960 4,426 0,097 (*) 

Recursos e competências para o 
desenvolvimento de novos 

0,809 5,411 5,000 0,139 (NS) 
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produtos  
CAPABILIDADE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

Sistemas de tecnologia de 
informação para facilitar a 
integração interfuncional  

0,732 4,705 4,323 0,223 (NS) 

Sistemas de tecnologia de 
informação para projetos de 
desenvolvimento de novos 
produtos  

0,868 5,039 4,205 0,012 (**) 

Sistemas de tecnologia de 
informação visando a 
comunicação interna tanto 
horizontal como vertical  

0,834 5,058 4,088 0,020 (**) 

Sistemas de tecnologia de 
informação para facilitar a criação 
de conhecimento de mercado  

0,835 5,019 4,205 0,007 (***) 

CAPABILIDADE DE RELAÇÕES COM O MERCADO 

Recursos e competências para 
detecção de informações de 
mercado  

0,759 5,156 4,588 0,040 (**) 

Recursos e competências para a 
criação e gestão de relações 
duráveis com os clientes  

0,766 5,666 5,073 0,036 (**) 

Recursos e competências para a 
criação e gestão de relações 
duráveis com nossos 
fornecedores  

0,792 5,470 5,147 0,234 (NS) 

Recursos e competências para a 
implementação de programas de 
retenção de clientes 

0,337 5,215 4,764 0,118 (NS) 

Recursos e competências para a 
criação de relações duradouras 
com os agentes dos canais. 

0,104 5,117 4,411 0,014 (**) 

CAPABILIDADE DE MARKETING 

Conhecimentos dos concorrentes  0,955 5,529 4,897 0,015 (**) 

Programas de publicidade 
(eficácia)  

0,845 5,509 4,088 0,000 (***) 

Integração das atividades de 
marketing  

0,790 5,176 4,000 0,000 (***) 

Habilidade para segmentar 
mercados-alvos  

0,546 5,137 4,602 0,060 (*) 

Programas de preços (eficácia)  0,551 5,294 4,676 0,046 (**) 

Conhecimento dos clientes  0,701 5,568 5,250 0,222 (NS) 

Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 
Notas: 
(1) Médias todas iguais ao se segmentar por setor 
*** Significante a 1% 
** Significante a 5% 
* Significante a 10% 
NS – Não significante 

 

Terceira questão: Qual é a intensidade dos indicadores de ambidestria 

organizacional? 

 

Da mesma forma que para as variáveis latentes anteriores, as avaliações 
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dos indicadores de ambidestria organizacional não foram consideradas diferentes 

segundo o setor. Entretanto, pode-se observar pela Tabela 6 que a comparação das 

avaliações entre os dois grupos de empresas classificadas segundo a estratégia de 

Miles e Snow (1976), revelou que muitos indicadores de ambidestria foram 

considerados significantes. Portanto, passíveis de efeitos no modelo estrutural deste 

estudo (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Intensidade dos indicadores de Exploração e Explotação 

 
Significância 
por setor

(1)
 

Médias para Significância 
por 

estratégia 
Prospectora 
e Analítica 

Defensora 
e Reativa 

EXPLORAÇÃO 

Práticas de conhecimento 

Volume de geração de novas 
ideias  

0,965 5,313 4,823 0,071 (*) 

A utilização de novas fontes de 
conhecimento extraídas de 
parceiros  

0,212 5,196 4,470 0,009 (***) 

O uso do conhecimento já 
existente na empresa  

0,725 5,490 4,823 0,016 (**) 

O compartilhamento do 
conhecimento interno  

0,879 5,156 4,270 0,159 (NS) 

A intensidade de desenvolvimento 
pessoal  

0,945 5,549 4,794 0,003 (***) 

Práticas de inovação 

A inovação de técnicas de 
marketing  

0,415 5,274 3,955 0,000 (***) 

O foco em inovações radicais de 
produto  

0,261 5,117 4,014 0,001 (***) 

A busca incessante de novos 
mercados  

0,757 5,411 4,852 0,064 (*) 

O desenvolvimento de novos 
produtos e serviços  

0,838 5,529 4,779 0,012 (**) 

A participação intensa em 
alianças baseadas em tecnologia 

0,239 4,941 3,397 0,000 (***) 

EXPLOTAÇÃO 

Competição 

A “guerra” promocional no setor  0,091 4,902 4,545 0,298 (NS) 

A cobertura de nossas ofertas 
pela concorrência  

0,540 4,882 3,911 0,004 (***) 

A concorrência baseada em preço  0,005 5,137 4,705 0,172 (NS) 
Eficiência     

A criação de rotinas detalhadas  0,717 5,058 4,705 0,192 (NS) 

O foco em execução de 
atividades  

0,748 5,333 4,867 0,119 (NS) 

A preocupação com ganhos de 
escala  

0,103 5,647 5,014 0,035 (**) 

O foco em custos  0,009 5,490 5,382 0,694 (NS) 
Parcerias 

O relacionamento local com 
parceiros externos  

0,587 5,215 4,647 0,075 (*) 

A transparência nas atividades 
conjuntas com parceiros  

0,909 5,470 4,794 0,027 (**) 
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O compartilhamento de 
conhecimentos com nossos 
parceiros  

0,686 5,117 4,573 0,081 (*) 

A preocupação com o 
estabelecimento de parcerias 
externas  

0,238 5,235 4,588 0,034 (**) 

A quantidade de parceiros 
externos com a nossa empresa  

0,127 4,902 4,176 0,037 (**) 

Orientação estratégica 

A visão estratégica focada no 
presente  

0,040 5,705 5,102 0,013 (**) 

As estratégicas focalizadas no 
curto prazo  

0,056 5,294 4,823 0,077 (*) 

Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 
Notas: 
(1) Médias todas iguais ao se segmentar por setor 
*** Significante a 1% 
** Significante a 5% 
* Significante a 10% 
NS – Não significante 

 

Quarta questão: Qual é a intensidade dos indicadores de desempenho 

organizacional? 

 

Tabela 7 – Intensidade dos indicadores de Desempenho 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

Significância 
por setor

(1)
 

Médias para 
Significância 
por estratégia 

Prospectora 
e Analítica 

Defensora 
e Reativa 

Retorno sobre os ativos 0,595 4,980 4,632 0,172 (NS) 
Participação de mercado (market 
share) 

0,567 5,039 4,220 0,007 (***) 

Crescimento das vendas 0,283 5,176 4,823 0,178 (NS) 

Retorno sobre as vendas 0,644 5,019 4,911 0,679 (NS) 

Retorno sobre os investimentos 0,967 5,019 4,764 0,286 (NS) 

Rentabilidade 0,116 4,941 4,676 0,276 (NS) 

Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 
Notas: 
(1) Médias todas iguais ao se segmentar por setor 
*** Significante a 1% 
** Significante a 5% 
* Significante a 10% 
NS – Não significante 

 

A avaliação dos indicadores de desempenho organizacional (Tabela 7) não 

se difere segundo o setor de atividade econômica e tipo de estratégia de Miles e 

Snow (1976), exceto para a „participação de mercado‟. Em outras palavras, não 

havendo outra variável que contribua para explicar o desempenho organizacional, 

todas as avaliações das empresas parecem ser similares. 

Dentre os indicadores de desempenho, todos, exceto Participação de 

mercado, se mostraram não significantes. Isso é explicado pela configuração da 
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amostra: empresas de pequeno porte (micro e pequenas), com baixo faturamento e 

poucos funcionários. É sabido que neste tipo de empresa, pouco controle e 

acompanhamento dos resultados financeiros são feitos, principalmente os mais 

relevantes e complexos. 

 

 

3.2 ANÁLISE DO MODELO DE MENSURAÇÃO E ESTRUTURAL 

 

 

3.2.1 ANÁLISE DO MODELO DE MENSURAÇÃO 

 

Neste tópico é apresentada a análise que envolve simultaneamente a 

capabilidade, a ambidestria (exploração e explotação) do conhecimento, o 

desempenho organizacional e o tipo de orientação estratégica segundo o modelo de 

Miles e Snow (1976). Responde-se, portanto, à principal questão desta tese, cuja 

formulação foi a seguinte: 

 

Questão principal: Qual é a intensidade da associação entre esses construtos e 

como eles se combinam para se produzirem efeitos no desempenho organizacional? 

 

Para responder a essa questão a análise foi desenvolvida em duas partes: 

primeiro foi avaliado se o modelo de mensuração revelava validade discriminante, 

validade convergente e confiabilidade. A seguir foi verificado se o modelo estrutural 

atendia aos critérios de ajuste relativos aos coeficientes estruturais, efeitos diretos e 

indiretos, validade de critério e validade nomológica. 

 

 

3.2.1.1 Primeira análise: amostra completa (n=119) 

 

 

A Figura 22 apresenta o Modelo 1 que reflete o relacionamento entre a 

ambidestria e o desempenho organizacional, considerando-se a amostra completa. 

Ambidestria é uma variável latente reflexiva de segunda ordem que manifesta as 

seguintes variáveis latentes de primeira ordem: práticas de inovação, práticas de 
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conhecimento (que compõem a exploração), competição, parcerias, eficiência e 

orientação estratégica (que compõem a explotação) (POPADIUK, 2012). Os 

indicadores relativos a essas variáveis latentes de primeira ordem são apresentados 

na Tabela 8, relativa às cargas cruzadas. O desempenho é uma variável latente de 

primeira ordem cujos indicadores são: retorno sobre os ativos (ROA) participação de 

mercado, crescimento de vendas, retorno sobre as vendas (ROS), retorno sobre os 

investimentos (ROI) e rentabilidade. 

 

Figura 22 – Modelo 1 – Ambidestria e Desempenho Organizacional (n=119) 

 
Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 

 

A Tabela 8 apresenta as cargas cruzadas da amostra completa, bem como 

os valores de t de Student para cada um dos indicadores relativos à ambidestria 

(exploração e explotação). 

 

Tabela 8 – Cargas cruzadas – amostra completa (n=119) 
 AMBIDESTRIA 

7 t Exploração Explotação 

1 2 3 4 5 6 

1 Práticas de conhecimento         

Volume de geração de novas ideias  0,794 0,588 0,522 0,557 0,485 0,580 0,479 17,9 

Novas fontes de conhecimento 
extraídas de parceiros  

0,802 0,538 0,484 0,385 0,546 0,475 0,445 21,5 

O uso do conhecimento já existente 
na empresa  

0,823 0,501 0,507 0,579 0,476 0,508 0,312 13,1 

O compartilhamento do conhecimento 
interno  

0,749 0,431 0,427 0,617 0,471 0,478 0,248 13,3 
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A intensidade de desenvolvimento 
pessoal  

0,782 0,640 0,434 0,490 0,529 0,484 0,314 19,8 

2 Práticas de inovação         

A inovação de técnicas de marketing  0,540 0,765 0,541 0,477 0,559 0,522 0,322 13,6 

O foco em inovações radicais de 
produto  

0,563 0,882 0,613 0,467 0,499 0,565 0,346 25,6 

A busca incessante de novos 
mercados  

0,586 0,885 0,530 0,464 0,464 0,596 0,286 32,1 

O desenvolvimento de novos 
produtos e serviços  

0,644 0,878 0,570 0,474 0,542 0,565 0,338 35,7 

3 Competição         

A participação intensa em alianças 
baseadas em tecnologia 

0,572 0,602 0,674 0,471 0,625 0,493 0,483 13,2 

A “guerra” promocional no setor  0,458 0,500 0,813 0,489 0,449 0,551 0,347 22,1 

A cobertura de nossas ofertas pela 
concorrência  

0,420 0,451 0,772 0,241 0,321 0,438 0,243 13,6 

A concorrência baseada em preço  0,288 0,377 0,766 0,269 0,162 0,386 0,272 11,7 

4 Eficiência         

A criação de rotinas detalhadas  0,512 0,460 0,450 0,871 0,491 0,475 0,384 28,6 

O foco em execução de atividades  0,576 0,436 0,454 0,819 0,525 0,490 0,415 20,3 

A preocupação com ganhos de 
escala  

0,603 0,507 0,422 0,847 0,452 0,581 0,276 26,7 

O foco em custos  0,492 0,407 0,361 0,749 0,391 0,519 0,316 13,4 

5 Parcerias         

O relacionamento local com parceiros 
externos  

0,522 0,493 0,510 0,442 0,797 0,504 0,413 15,4 

A transparência nas atividades 
conjuntas com parceiros  

0,589 0,588 0,446 0,524 0,864 0,546 0,405 27,9 

O compartilhamento de 
conhecimentos com nossos parceiros  

0,557 0,526 0,460 0,521 0,877 0,569 0,426 27,4 

A preocupação com o 
estabelecimento de parcerias 
externas  

0,562 0,492 0,483 0,530 0,878 0,548 0,388 36,0 

A quantidade de parceiros externos 
com a nossa empresa  

0,391 0,402 0,437 0,314 0,740 0,485 0,400 10,8 

6 Orientação estratégica         

A visão estratégica focada no 
presente  

0,565 0,582 0,564 0,575 0,536 0,901 0,425 51,1 

As estratégicas focalizadas no curto 
prazo  

0,594 0,611 0,584 0,562 0,617 0,910 0,489 38,0 

7 Desempenho organizacional         

Retorno sobre os ativos 0,487 0,355 0,446 0,458 0,434 0,447 0,850 10,5 

Participação de mercado (market 
share) 

0,320 0,331 0,371 0,384 0,402 0,368 0,782 5,97 

Crescimento das vendas 0,380 0,315 0,384 0,300 0,392 0,466 0,872 12,0 

Retorno sobre as vendas 0,330 0,206 0,326 0,300 0,358 0,388 0,824 5,4 

Retorno sobre os investimentos 0,393 0,374 0,412 0,339 0,467 0,468 0,885 8,0 

Rentabilidade 0,390 0,327 0,423 0,350 0,406 0,422 0,857 10,0 

CRITÉRIO >0,7 >0,7 >0,7 >0,7 >0,7 >0,7 >0,7 >1,96 

Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 

 

Pela análise da Tabela 8 identifica-se que a cargas fatoriais relativas às seis 

variáveis latentes de primeira ordem refletidas pela variável latente de segunda 

ordem ambidestria e a variável latente desempenho organizacional foram 

consideradas adequadas, com exceção de uma delas (A participação intensa em 

alianças baseadas em tecnologia), entretanto muito próxima de 0,7. Essa 

constatação indica que o modelo de mensuração atende aos critério de validade 

discriminante e convergente. Além disso, todas cargas fatorais se revelaram 
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significantes ao nível de 0,05, porque os valores de t superaram 1,96. A Tabela 9 

apresenta os indicadores de validade e confiabilidade. 

 

Tabela 9 – Validade discriminante e Confiabilidade (n=119) 

Variável latente Ambidestria 
Desempenho 
organizacional 

Critério Ambidestria 0,822  

Desempenho organizacional 0,547 0,845 

   

AVE 0,677 0,715 >0,5 

Confiablidade composta 0,926 0,938 >0,7 

Alfa de Cronbach 0,898 0,920 >0,7 

Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 
Nota: Na diagonal principal, em negrito, encontra-se a raiz quadrada da AVE. Para que haja a 
validade discriminante é necessário que a correlação entre as variáveis latentes sejam menores do 
que esse valor da diagonal principal. 

 

Como a correlação entre ambidestria e o desempenho organizacional é 

menor do que a raiz  quadrada da AVE, verifica-se a presença de validade 

discriminante e a confiabilidade no modelo (Tabela 9). O efeito direto entre 

ambidestria e desempenho organizacional é dado pelo coeficiente estrutural, 

resultando em 0,547, significante ao nível de 5% (t value = 8,30). 

 

A Figura 23 (Modelo 2) apresenta os resultados da análise ao se incorporar 

a variável latente capabilidade como mediadora no modelo, envolvendo toda a 

amostra de 119 informantes. 

Pode-se verificar, na Figura 23, que o coeficente estrutural entre a 

ambidestria e o desempenho organizacional fica reduzido devido à mediação 

proporcionada pela inserção da variável latente capabilidade. Era 0,547 e passou 

para 0,157. Em outras palavras, confirma-se o efeito mediador da variável latente 

Capabilidade. Destaca-se que esse coeficiente estrutural entre ambidestria e 

desempenho organizacional não foi considerado significante ao nível de 5% (t=1,39). 

Por essa razão, conclui-se que  a inserção da variável latente capabilidade no 

modelo refletiu-se em efeito total na variável latente desempenho organizacional. O 

efeito direto é 0,157. O efeito indireto é dado por 0,738*0,528 = 0,390. Daí resulta 

que o efeito total (R²) é: 0,390 + 0,157 = 0,547.  
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Figura 23 – Modelo 2 – Ambidestria mediada por Capabilidade e a relação com o Desempenho 
Organizacional (n=119) 

  
Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 

 

A Tabela 10 apresenta os indicadores de validade discriminante e 

confiabilidade relativas a essa análise (Modelo 2). Verifica-se que as correlações 

entre as variáveis latentes são menores do que a raiz quadrada das respectivas 

AVEs. Além disso, todos os valores de AVE, confiabilidade composta e alfas de 

Cronbach atenderam aos critérios mínimos para garantir a validade discriminante e a 

confiabilidade. No Apêndice B encontra-se a tabela que apresenta a cargas 

cruzadas e os valores de t para os indicadores relativos a esse modelo. Poderá ser 

verificado que essas cargas revelam validade discriminante e divergente e, além 

disso, são significantes ao nível de 5% (t>1,96). 

 

Tabela 10 – Validade discriminante e Confiabilidade (n=119) 

Variável latente Ambidestria 
Desempenho 
organizacional 

Capabilidade 

Critério Ambidestria 0,822   

Desempenho organizacional 0,545 0,845  

Capabilidade  0,738 0,643 0,869 

     

AVE 0,677 0,715 0,756 >0,5 

Confiablidade composta 0,926 0,938 0,925 >0,7 

Alfa de Cronbach 0,898 0,920 0,943 >0,7 

Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 
Nota: Na diagonal principal, em negrito, encontra-se a raiz quadrada da AVE. Para que haja a 
validade discriminante é necessário que a correlação entre as variáveis latentes sejam menores do 
que esse valor da diagonal principal.  
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3.2.1.2 Segunda análise: empresas classificadas como prospectoras/analíticas 

(n=51) 

 

 

Conforme exposto anteriormente, a variável latente denominada orientação 

estratégica, segundo o modelo de Miles e Snow (1976), foi inserida no modelo como 

moderadora. Para identificar se ela exercia essa função a amostra foi segmentada 

nos dois grupos de empresas: prospectoras/analíticas (51 casos) e 

defensoras/reativas (68 casos) e a análise foi feita separadamente para os dois 

grupos, considerando-se as mesmas duas situações analisadas para a amostra 

completa. Isto é, primeiro foi verificado se havia um relacionamento apenas entre 

ambidestria e desempenho organizacional. Depois foi inserida no modelo a variável 

latente capabilidade visando identificar se ela exercia o papel de mediadora.  

A Figura 4 apresenta o Modelo 3 que reflete o relacionamento entre a 

ambidestria e o desempenho organizacional, considerando-se apenas as empresas 

classificadas como prospectoras/analíticas. Os indicadores relativos a essas 

variáveis latentes de primeira ordem são apresentados na Tabela 11, relativa às 

cargas cruzadas. 

 

Figura 24 – Modelo 3 – Ambidestria e Desempenho Organizacional – Grupo de empresas 
classificadas como Prospectoras/Analíticas (n=51) 

 
Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 
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Pela análise da Tabela 11 identifica-se que a cargas fatoriais relativas às 

seis variáveis latentes de primeira ordem refletidas pela variável latente de segunda 

ordem ambidestria a variável latente desempenho organizacional foram 

consideradas adequadas. Essa constatação indica que o modelo de mensuração 

envolvendo apenas o grupo de empresas classificadas como prospectoras/analíticas  

atende aos critério de validade discriminante e convergente. Além disso, todas as 

cargas fatorais se revelaram significantes ao nível de 0,05, porque os valores de t 

superaram 1,96. A Tabela 12 apresenta os indicadores de validade e confiabilidade. 

 

 

Tabela 11 – Cargas cruzadas – Empresas classificadas como Prospectoras/Analíticas (51 
casos) 

 AMBIDESTRIA 

7 t Exploração Explotação 

1 2 3 4 5 6 

1 Práticas de conhecimento         

Volume de geração de novas ideias  0,894 0,639 0,548 0,674 0,670 0,718 0,439 20,9 

Novas fontes de conhecimento 
extraídas de parceiros  

0,810 0,626 0,538 0,561 0,712 0,561 0,549 9,7 

O uso do conhecimento já existente 
na empresa  

0,851 0,621 0,527 0,610 0,538 0,651 0,397 10,9 

O compartilhamento do conhecimento 
interno  

0,713 0,421 0,402 0,632 0,485 0,483 0,223 6,2 

A intensidade de desenvolvimento 
pessoal  

0,806 0,687 0,516 0,622 0,681 0,631 0,265 9,4 

2 Práticas de inovação         

A inovação de técnicas de marketing  0,634 0,795 0,568 0,530 0,637 0,412 0,224 8,7 

O foco em inovações radicais de 
produto  

0,676 0,915 0,702 0,650 0,690 0,685 0,275 32,9 

A busca incessante de novos 
mercados  

0,589 0,912 0,716 0,539 0,627 0,627 0,186 33,9 

O desenvolvimento de novos 
produtos e serviços  

0,700 0,891 0,703 0,636 0,757 0,731 0,410 22,7 

3 Competição         

A participação intensa em alianças 
baseadas em tecnologia 

0,584 0,655 0,725 0,560 0,619 0,451 0,426 7,7 

A “guerra” promocional no setor  0,547 0,646 0,831 0,638 0,556 0,586 0,263 15,7 

A cobertura de nossas ofertas pela 
concorrência  

0,419 0,535 0,772 0,289 0,335 0,479 0,138 9,4 

A concorrência baseada em preço  0,318 0,502 0,778 0,293 0,287 0,485 0,180 7,5 

4 Eficiência         

A criação de rotinas detalhadas  0,576 0,501 0,450 0,838 0,634 0,447 0,429 9,8 

O foco em execução de atividades  0,572 0,425 0,461 0,744 0,619 0,475 0,473 6,3 

A preocupação com ganhos de 
escala  

0,702 0,656 0,553 0,847 0,650 0,766 0,413 20,2 

O foco em custos  0,599 0,581 0,499 0,821 0,478 0,674 0,373 14,5 

5 Parcerias         

O relacionamento local com parceiros 
externos  

0,644 0,545 0,543 0,535 0,743 0,517 0,564 6,6 

A transparência nas atividades 
conjuntas com parceiros  

0,709 0,722 0,517 0,636 0,884 0,603 0,491 19,9 

O compartilhamento de 
conhecimentos com nossos parceiros  

0,569 0,601 0,391 0,591 0,840 0,449 0,333 12,3 

A preocupação com o 
estabelecimento de parcerias 
externas  

0,622 0,678 0,457 0,685 0,872 0,584 0,371 19,2 
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A quantidade de parceiros externos 
com a nossa empresa  

0,502 0,544 0,551 0,481 0,666 0,590 0,414 5,7 

6 Orientação estratégica         

A visão estratégica focada no 
presente  

0,700 0,630 0,574 0,671 0,585 0,890 0,309 19,3 

As estratégicas focalizadas no curto 
prazo  

0,632 0,624 0,579 0,637 0,628 0,886 0,374 19,8 

7 Desempenho organizacional         

Retorno sobre os ativos 0,451 0,255 0,214 0,499 0,295 0,484 0,836 7,9 

Participação de mercado (market 
share) 

0,249 0,113 0,206 0,327 0,149 0,321 0,780 6,4 

Crescimento das vendas 0,425 0,341 0,261 0,337 0,424 0,504 0,852 8,2 

Retorno sobre as vendas 0,310 0,169 0,191 0,332 0,261 0,296 0,750 4,8 

Retorno sobre os investimentos 0,440 0,364 0,388 0,530 0,389 0,564 0,847 8,1 

Rentabilidade 0,324 0,231 0,347 0,413 0,299 0,367 0,730 5,3 

CRITÉRIO >0,7 >0,7 >0,7 >0,7 >0,7 >0,7 >0,7 >1,96 

Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 

 

Tabela 12 – Validade discriminante e Confiabilidade (n=51) 

Variável latente Ambidestria 
Desempenho 
organizacional 

Critério Ambidestria 0,866  

Desempenho organizacional 0,500 0,800 

   

AVE 0,751 0,641 >0,5 

Confiablidade composta 0,947 0,914 >0,7 

Alfa de Cronbach 0,958 0,887 >0,7 

Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 
Nota: Na diagonal principal, em negrito, encontra-se a raiz quadrada da AVE. Para que haja a 
validade discriminante é necessário que a correlação entre as variáveis latentes sejam menores do 
que esse valor da diagonal principal.  

 

Como a correlação entre ambidestria e o desempenho organizacional é 

menor do que a raiz  quadrada da AVE, verifica-se a presença de validade 

discriminante e a confiabilidade no modelo (Tabela 12). O efeito direto é o valor do 

coefiente estrutural entre as duas varíáveis latentes (0,509). 

 

A Figura 25, Modelo 4, apresenta os resultados da análise ao se incorporar a 

variável latente Capabilidade como mediadora no modelo, envolvendo toda o grupo 

de empresas classificadas como prospectoras/analíticas. 
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Figura 25 – Modelo 4 – Ambidestria mediada por Capabilidade e a relação com o Desempenho 
Organizacional – Grupo de empresas classificadas como Prospectoras/Analíticas (n=51) 

 
Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 

 

Pode-se verificar que o coeficiente estrutural entre a ambidestria e o 

desempenho organizacional fica reduzido devido à mediação proporcionada pela 

inserção da variável latente capabilidade. Era 0,509 e passou para -0,085. Em 

outras palavras, confirma-se o efeito mediador da variável latente capabilidade. 

Destaca-se que o coeficiente estrutural entre ambidestria e desempenho 

organizacional não foi considerado significante ao nível de 5%. Por essa razão, 

conclui-se que a inserção da variável latente capabilidade no modelo reflete-se no 

efeito total na variável latente desempenho organizacional. A Tabela 13 apresenta 

os indicadores de validade discriminante e confiabilidade relativas a essa análise. 

Verifica-se que as correlações entre as variáveis latentes são menores do que a raiz 

quadrada das respectivas AVEs. Além disso, todos os valores de AVE, 

confiabilidade composta e alfas de Cronbach atenderam aos critérios mínimos para 

garantir a validade discriminante e a confiabilidade. Destaca-se que no Apêndice C 

encontra-se a tabela que apresenta a cargas cruzadas e os valores de t para os 

indicadores relativos a esse modelo. Poderá ser verificado que essas cargas 

revelam validade discriminante e divergente e, além disso, são significantes ao nível 

de 5% (t>1,96). 
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Tabela 13 – Validade discriminante e Confiabilidade (n=51) 

Variável latente Ambidestria 
Desempenho 
organizacional 

Capabilidade 

Critério Ambidestria 0,866   

Desempenho organizacional 0,500 0,800  

Capabilidade  0,791 0,673 0,878 

     

AVE 0,751 0,641 0,771 >0,5 

Confiablidade composta 0,947 0,914 0,931 >0,7 

Alfa de Cronbach 0,958 0,887 0,943 >0,7 

Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 
Nota: Na diagonal principal, em negrito, encontra-se a raiz quadrada da AVE. Para que haja a 
validade discriminante é necessário que a correlação entre as variáveis latentes sejam menores do 
que esse valor da diagonal principal.  

 

 

3.2.1.3 Terceira análise: empresas classificadas como defensoras/reativas 

(n=68) 

 

 

A Figura 26 apresenta o Modelo 5 que reflete o relacionamento entre a 

ambidestria e o desempenho organizacional, considerando-se apenas as empresas 

classificadas como defensoras/reativas. Os indicadores relativos a essas variáveis 

latentes de primeira ordem são apresentados na Tabela 14, relativa às cargas 

cruzadas. 

 

Figura 26 – Modelo 5 – Ambidestria e Desempenho organizacional – Grupos de empresas 
classificadas como Defensoras/Reativas (n=68) 

 
Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 
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Tabela 14 – Cargas cruzadas – Empresas classificadas como defensoras/reativas (n=68) 
 AMBIDESTRIA 

7 t Exploração Explotação 

1 2 3 4 5 6 

1 Práticas de conhecimento         

Volume de geração de novas ideias  0,711 0,536 0,478 0,461 0,337 0,459 0,486 10,4 

Novas fontes de conhecimento 
extraídas de parceiros  

0,770 0,427 0,389 0,242 0,407 0,376 0,373 12,7 

O uso do conhecimento já existente 
na empresa  

0,785 0,369 0,442 0,534 0,397 0,372 0,238 7,0 

O compartilhamento do conhecimento 
interno  

0,773 0,412 0,427 0,595 0,444 0,452 0,243 12,8 

A intensidade de desenvolvimento 
pessoal  

0,757 0,571 0,329 0,402 0,417 0,366 0,300 13,0 

2 Práticas de inovação         

A inovação de técnicas de marketing  0,406 0,708 0,435 0,420 0,464 0,535 0,333 7,2 

O foco em inovações radicais de 
produto  

0,445 0,843 0,510 0,337 0,345 0,454 0,348 12,9 

A busca incessante de novos 
mercados  

0,564 0,873 0,376 0,397 0,338 0,552 0,313 22,3 

O desenvolvimento de novos 
produtos e serviços  

0,582 0,861 0,455 0,364 0,395 0,440 0,277 21,8 

3 Competição         

A participação intensa em alianças 
baseadas em tecnologia 

0,495 0,487 0,607 0,392 0,595 0,457 0,498 5,6 

A “guerra” promocional no setor  0,396 0,405 0,825 0,383 0,378 0,519 0,390 13,5 

A cobertura de nossas ofertas pela 
concorrência  

0,347 0,301 0,709 0,145 0,241 0,348 0,280 5,9 

A concorrência baseada em preço  0,235 0,265 0,741 0,240 0,045 0,292 0,316 6,7 

4 Eficiência         

A criação de rotinas detalhadas  0,455 0,417 0,442 0,882 0,383 0,475 0,349 24,6 

O foco em execução de atividades  0,566 0,417 0,422 0,855 0,438 0,477 0,366 26,5 

A preocupação com ganhos de 
escala  

0,519 0,375 0,284 0,848 0,296 0,432 0,179 17,0 

O foco em custos  0,423 0,307 0,272 0,715 0,338 0,412 0,285 9,7 

5 Parcerias         

O relacionamento local com parceiros 
externos  

0,405 0,424 0,457 0,347 0,823 0,466 0,306 17,1 

A transparência nas atividades 
conjuntas com parceiros  

0,480 0,470 0,361 0,429 0,842 0,476 0,337 17,6 

O compartilhamento de 
conhecimentos com nossos parceiros  

0,528 0,454 0,491 0,454 0,897 0,626 0,473 28,2 

A preocupação com o 
estabelecimento de parcerias 
externas  

0,492 0,333 0,471 0,401 0,873 0,491 0,383 23,1 

A quantidade de parceiros externos 
com a nossa empresa  

0,264 0,261 0,324 0,177 0,770 0,378 0,376 9,0 

6 Orientação estratégica         

A visão estratégica focada no 
presente  

0,482 0,562 0,545 0,472 0,612 0,917 0,573 44,5 

As estratégicas focalizadas no curto 
prazo  

0,495 0,536 0,535 0,521 0,455 0,906 0,445 29,3 

7 Desempenho organizacional         

Retorno sobre os ativos 0,491 0,390 0,606 0,406 0,382 0,530 0,853 23,6 

Participação de mercado (market 
share) 

0,281 0,379 0,415 0,387 0,396 0,450 0,771 12,0 

Crescimento das vendas 0,328 0,272 0,440 0,266 0,307 0,472 0,875 24,9 

Retorno sobre as vendas 0,349 0,234 0,455 0,282 0,409 0,486 0,894 18,8 

Retorno sobre os investimentos 0,358 0,370 0,423 0,240 0,415 0,503 0,904 29,2 

Rentabilidade 0,413 0,364 0,473 0,293 0,414 0,481 0,924 41,5 

CRITÉRIO >0,7 >0,7 >0,7 >0,7 >0,7 >0,7 >0,7 >1,96 

Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 

 

Pela análise da Tabela 14 identifica-se que a cargas fatoriais relativas às 
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seis variáveis latentes de primeira ordem refletidas pela variável latente de segunda 

ordem ambidestria e a variável latente desempenho organizacional foram 

consideradas adequadas. Essa constatação indica que o modelo de mensuração 

envolvendo apenas o grupo de empresas classificadas como defensoras/reativas  

atende aos critério de validade discriminante e convergente. Além disso, todas as 

cargas fatoriais se revelaram significantes ao nível de 0,05, porque os valores de t 

superaram 1,96. A Tabela 20 apresenta os indicadores de validade e confiabilidade 

e o efeito direto foi 0,572. 

 

Tabela 15 – Validade discriminante e Confiabilidade (n=68) 

Variável latente Ambidestria 
Desempenho 
organizacional 

Critério 
Ambidestria 0,779  

Desempenho organizacional 0,571 0,872 

    

AVE 0,608 0,761 >0,5 

Confiablidade composta 0,903 0,950 >0,7 

Alfa de Cronbach 0,903 0,936 >0,7 

Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 
Nota: Na diagonal principal, em negrito, encontra-se a raiz quadrada da AVE. Para que haja a 
validade discriminante é necessário que a correlação entre as variáveis latentes sejam menores do 
que esse valor da diagonal principal.  

 

Como a correlação entre ambidestria e o desempenho organizacional é 

menor do que a raiz quadrada da AVE, verifica-se a presença de validade 

discriminante e a confiabilidade no modelo (Tabela 15). 

 

A Figura 27 (Modelo 6) apresenta os resultados da análise ao se incorporar 

a variável latente capabilidade como mediadora no modelo, envolvendo toda o grupo 

de empresas classificadas como defensoras/reativas (n=68). 

 

Pode-se verificar que o coeficiente estrutural entre a ambidestria e o 

desempenho organizacional fica reduzido devido à mediação proporcionada pela 

inserção da variável latente capabilidade. Era 0,572 e passou para 0,270 (t=2,02). 

Confirma-se, também, nesse grupo de empresas o efeito mediador da variável 

latente capabilidade. Portanto, o efeito indireto é dado pela multiplicação entre 0,666 

e 0,452, resultando 0,301. Dessa forma, o efeito total consiste na soma entre 0,270 

com 0,302 resultando 0,572. Destaca-se que o coeficiente estrutural entre 

ambidestria e desempenho organizacional foi considerado significante ao nível de 



89 

5%. Por essa razão, conclui-se que a inserção da variável latente capabilidade no 

modelo reflete-se em um efeito parcial na variável latente desempenho 

organizacional.  

 

Figura 27 – Modelo 6 – Ambidestria mediada por Capabilidade e a relação com o Desempenho 
organizacional – Grupo de empresas classificadas como Defensoras/Reativas (n=68) 

  
Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 

 

A Tabela 16 apresenta os indicadores de validade discriminante e 

confiabilidade relativas a esta análise. Verifica-se que as correlações entre as 

variáveis latentes são menores do que a raiz quadrada das respectivas AVEs. Além 

disso, todos os valores de AVE, confiabilidade composta e alfas de Cronbach 

atenderam aos critérios mínimos para garantir a validade discriminante e a 

confiabilidade. Destaca-se que no Apêndice D encontra-se a tabela que apresenta a 

cargas cruzadas e os valores de t para os indicadores relativos a esse modelo. 

Poderá ser verificado que essas cargas revelam validade discriminante e divergente 

e, além disso, são significantes ao nível de 5% (t>1,96). 
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Tabela 16 – Validade discriminante e Confiabilidade (n=68) 

Variável latente Ambidestria 
Desempenho 
organizacional 

Capabilidade 

Critério Ambidestria 0,779   

Desempenho organizacional 0,571 0,872  

Capabilidade  0,666 0,631 0,857 

     

AVE 0,608 0,761 0,734 >0,5 

Confiablidade composta 0,903 0,950 0,917 >0,7 

Alfa de Cronbach 0,903 0,936 0,902 >0,7 

Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 
Nota: Na diagonal principal, em negrito, encontra-se a raiz quadrada da AVE. Para que haja a 
validade discriminante é necessário que a correlação entre as variáveis latentes sejam menores do 
que esse valor da diagonal principal.  

 

 

3.2.2 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

 

A Tabela 17 sintetiza os resultados relativos aos coeficientes estruturais 

identificados nesta pesquisa.  

 

Tabela 17 – Síntese dos coeficientes estruturais da tese 

Relacionamentos entre as variáveis 
latentes 

Amostra 
completa 

(119 casos) 

Prospectoras e 
Analíticas  
(51 casos) 

Defensoras e 
Reativas  

(68 casos) 

Ambidestria > desempenho organizacional
(1) 

0,547 0,509 0,572 

    

Ambidestria > desempenho organizacional 0,157 -0,085 0,270 

Ambidestria > capabilidade 0,738 0,791 0,666 

Capabilidade > desempenho organizacional 0,528 0,740 0,452 
Conclusão

(2) 
Efeito total Efeito total Efeito parcial 

Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 
Notas: 

(1) Análise considerando-se apenas o relacionamento entre ambidestria e desempenho 
organizacional. 

(2) Conclusão baseada na inserção da variável latente capabilidade como mediadora do modelo.  
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4. CONCLUSÕES 

 

 

Dentre as conclusões desta tese, apresentamos algumas observadas a 

partir dos dados, independente dos objetivos e outras que contribuem para 

responder às questões apresentadas e consequentemente corroboram para o 

atendimento dos objetivos propostos. Dentre as conclusões temos: 

 

1. Não existe diferença de avaliação dos indicadores relativos às três 

variáveis latentes (ambidestria, capabilidades e desempenho) envolvidas 

no modelo desta tese ao se segmentar os dados por setor da economia. 

 

Como se pôde notar nas Tabelas 5, 6 e 7, para esta amostra de empresas, o 

setor não se mostrou significante para contribuir para a explicação do desempenho 

organizacional ao se considerar os relacionamentos entre os construtos desta 

pesquisa. O fato de a amostra ser pequena pode ter contribuído para esta situação. 

Entretanto, conforme apontado anteriormente, comparando-se os dois grupos (n=51 

e n=68) há diferenças entre os valores médios dos indicadores, revelando indícios 

de mediação no modelo de pesquisa e, portanto, sugerindo algum efeito no modelo 

estrutural, conforme item 2 destas conclusões. 

 

2. Foi identificada uma diferença de avaliação dos indicadores para as 

variáveis latentes ambidestria e capabilidade ao se comparar os dois 

grupos de empresas classificadas segundo a orientação estratégica 

baseada no modelo de Miles e Snow (1978). 

 

Como se pode notar na Tabela 18 (a seguir), que resume alguns dados das 

Tabelas 10, 13 e 16, os valores da raiz quadrada da Variância média extraída 

(Average Variance Extracted – AVE), bem como da Confiavilidade composta 

(Composite Reliability) e do Alfa de Cronbach se apresentam diferentes para as 

empresas classificadas como Prospectoras/Analíticas das empresas classificadas 

como Defensoras/Reativas, o que denota que a orientação estratégica segundo o 

modelo de Miles e Snow (1978) traz consequências para a empresa na forma em 

que as suas Capabilidades são utilizadas, bem como na forma como o 
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conhecimento é adquirido e/ou trabalhado (exploração, explotação e ambidestria). 

 

Tabela 18 – AVE e CC de Ambidestria e Capabilidade das amostras 

 119 CASOS 51 CASOS 68 CASOS 

AVE CC
15

 α
16

 AVE CC α AVE CC α 

Ambidestria 0,677 0,926 0,898 0,751 0,947 0,958 0,608 0,903 0,903 

Capabilidade 0,756 0,925 0,943 0,771 0,931 0,943 0,734 0,917 0,902 

Fonte: autoria própria (dados da pesquisa) 

 

Estes dados corroboram com a proposição 1 de Wang e Ahmed (2007) que 

aponta que quanto mais dinâmico o ambiente, mais forte é o direcionamento das 

organizações em exibir capabilidades. 

 

Com base nos dados sintetizados na Tabela 17 podem-se relatar as 

conclusões apontadas nos itens 3 a 7 seguintes: 

 

3. Considerando-se apenas a relação estrutural entre ambidestria e 

desempenho organizacional, verificou-se a existência de coeficiente 

significativo, independentemente do grupo relacionado ao tipo de 

orientação estratégica, conforme apontado na Figura 22 (Modelo 1), ou 

seja, pode-se afirmar que a ambidestria organizacional (busca e 

aplicação do conhecimento, seja por meio da exploração ou da 

explotação) é fundamental para que o Desempenho organizacional seja 

positivo. 

 

4. Ao se considerar a amostra total, o coeficiente estrutural resultante foi de 

0,547, significante ao nível de 5%. Mas, ao se inserir a VL Capabilidade 

no modelo ele exerce efeito mediador total ao se relacionar a ambidestria 

com o desempenho organizacional, conforme apontado na Figura 23 

(Modelo 2), ou seja, o uso da Capabilidades faz a diferença para o 

alcance do melhor Desempenho organizacional. 

 

5. Ao se considerar o conjunto de empresas classificadas como 

prospectoras e analíticas, o coeficiente estrutural resultante foi de 0,509, 

                                            
15

 CC = Confiabilidade Composta (Composite Reliability). 
16

 Alfa de Cronbach. 
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significante ao nível de 5%, envolvendo apenas o relacionamento entre 

ambidestria e desempenho organizacional, como apontado na Figura 24 

(Modelo 3). Mas, ao se inserir a VL Capabilidade no modelo ela exerceu 

efeito mediador total, conforme demonstrado na Figura 25 (Modelo 4). 

Em outras palavras é necessária a presença dessa variável no modelo 

para explicar o relacionamento entre a ambidestria e o desempenho 

organizacional. Portanto pode-se afirmar que a ambidestria é 

fundamental para as empresas classificadas como Prospectoras e 

Analíticas. 

 

6. Ao se considerar o conjunto de empresas classificadas como defensoras 

e reativas, o coeficiente estrutural resultante foi de 0,572, significante ao 

nível de 5%, envolvendo apenas o relacionamento entre ambidestria e 

desempenho organizacional, conforme demonstrado pela Figura 26 

(Modelo 5). Mas, ao se inserir a VL Capabilidade no modelo ela exerceu 

efeito mediador parcial, conforme demonstrado pela Figura 27 (Modelo 

6). Em outras palavras, para esse conjunto de empresas, a presença 

dessa variável no modelo contribui para explicar parcialmente o 

relacionamento entre a ambidestria e o desempenho organizacional. 

 

7. Das seis análises efetuadas pode-se concluir que a capabilidade exerce 

um efeito mediador entre a ambidestria e o desempenho organizacional. 

Entretanto, ao se considerar a variável moderadora relativa à orientação 

estratégica baseada no modelo de Miles e Snow (1978), verifica-se que 

as empresas classificadas como prospectoras e analíticas tendem a 

atribuir mais valor aos itens da capabilidade comparativamente com as 

empresas classificadas como defensoras e reativas. 

 

Os itens 6 e 7 corroboram o que Wang e Ahmed (2007) apontam na 

proposição 3, que as capabilidades são condutoras de desempenho a longo prazo 

da organização. 

Os itens 6 e 7 demonstram que as características das empresas – neste 

caso, Defensoras e Reativas – realmente interferem no uso das Capabilidades, indo 

ao encontro do que aponta a teoria, como apontam Camargo e Meireles (2012) e 
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Wang e Ahmed (2007) de que, apesar de serem condutoras de desempenho, isso 

se dá por meio de uma relação indireta, mediada pela estratégia da organização. 

 

Para apresentar as demais conclusões deste estudo devemos retomar os 

objetivos propostos: 

O objetivo principal desta tese consistiu na identificação da intensidade da 

relação entre o desempenho organizacional como resultado da mediação entre os 

quatro tipos de capabilidades apresentadas e a ambidestria moderadas pelo tipo de 

estratégia. 

Os objetivos específicos foram: 

a. Identificar a estratégia predominante adota pelas organizações de 

acordo com o modelo de Miles e Snow (1978). 

b. Avaliar qual é a intensidade dos indicadores das capabilidades: a) 

Tecnológicas, b) de Tecnologia da Informação (TI), c) de Relações de 

Mercado e, d) de Marketing presentes nas organizações. 

c. Avaliar qual é a intensidade dos indicadores das práticas de ambidestria 

do conhecimento nas organizações. 

 

Com relação ao primeiro objetivo específico, pode-se concluir que a 

estratégia predominante dentre as empresas da amostra pesquisada, independente 

do setor pesquisado foi a Defensora com 44 respostas, representando 37,0%. 

Entretanto, se o setor for considerado, identifica-se que na Indústria 82,9% das 

empresas foram classificadas como Defensoras ou Reativas; tendência semelhante 

aconteceu para as empresas do Comércio cuja concentração nestes dois tipos de 

estratégias atingiu 64,0%. No setor de Serviços a tendência sofreu uma inversão 

100% das empresas ficaram classificadas como Prospectoras ou Analíticas. O fato 

de 100% das empresas de serviços serem classificadas como 

prospectoras/analíticas se explica, pois os serviços são considerados mais 

dinâmicos que a indústria e o comércio, conforme Negri e Kutota (2006) e Bastos, 

Perobelli e Souza (2008). 

Em se tratando do segundo objetivo específico, conclui-se que a análise 

da intensidade dos indicadores de Capabilidades, composto pelas dimensões 

Tecnologia, TI, Relações de Mercado e Marketing não revelou avaliações diferentes 

ao se segmentar os dados por setores da economia. Entretanto, ao se segmentar as 
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análises pelos dois grupos de estratégias identificou-se uma maior concentração de 

diferenças de avaliação entre os indicadores relativos às Capabilidades de 

Marketing e de TI. Pôde-se identificar que as empresas classificadas como 

Prospectoras e Analíticas avaliaram mais favoravelmente essas dimensões 

comparativamente com as do outro grupo. Para as outras duas dimensões, 

Capabilidade Tecnológica e de Relações com o Mercado, identificou-se também 

algumas diferenças entre avaliação dos indicadores pelos dois grupos, mantendo-se 

a tendência do grupo de Prospectoras e Analíticas associarem melhores avaliações 

a esses indicadores comparativamente com as empresas do outro grupo 

(Defensoras e Reativas). 

Essas constatações, por si só, já revelam que a Capabilidade é um construto 

que se apresenta com mais intensidade em seus indicadores para o grupo de 

empresas classificadas como Prospectoras e Analíticas. Isso corrobora com o 

observado no primeiro objetivo específico, de que as empresas do setor de Serviços 

são mais dinâmicas, portanto, mais propensas a se utilizar das Capabilidades 

apresentadas nesta tese. 

Com relação ao terceiro objetivo específico, pode-se observar que a 

análise da intensidade dos indicadores de ambidestria (exploração e explotação do 

conhecimento) também não se mostraram diferentes ao se segmentar os dados por 

setores da economia. Os dados se apresentam significativos (t>1,96) e com as 

cargas cruzadas adequadas (maiores que 0,7 ou muito próximas a esse valor), tanto 

para amostra completa (Tabela 8), como para o grupo de empresas classificadas 

como Prospectoras e Analíticas (Tabela 11) e para o grupo de empresas 

classificadas como Defensoras e Reativas (Tabela 14). Os apêndices B, C e D 

também ilustram essas informações. 

Conforme apontado anteriormente (Tabela 6) a comparação entre os índices 

revela que muitos indicadores de ambidestria foram considerados significantes e, 

portanto, passives de efeitos no modelo estrutural deste estudo. Esses indicadores 

se apresentam com valores mais elevados para o grupo de empresas classificadas 

como Prospectoras e Analíticas do que para o grupo de empresas classificadas 

como Defensoras e Reativas, o que vai ao encontro da teoria que aponta que as 

empresas Prospectoras e Analíticas inovam mais, portanto, necessitam buscar e 

utilizar-se da melhor forma o conhecimento. As prospectoras, conforme apontam 

Auh e Menguc (2005) são, preferencialmente exploradoras (Figura 4), procurando, 
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continuamente por oportunidades de mercado, inovação de bens e processos e, 

segundo Reis (2007) não são completamente eficientes, o que faz com que as 

mesmas necessitem se apropriar mais das suas capabilidades, conforme apontado 

nas conclusões do segundo objetivo específico Por analogia (demonstrada 

anteriormente) as Analíticas, apesar de apresentarem características de ambas, se 

apresentam mais próximas das Prospectoras em se tratando de mercados mais 

dinâmicos, como o caso do setor de Serviços, corroborando, também, as conclusões 

apresentadas. 

Em se tratando das Defensoras, conforme apontado anteriormente, são 

orientadas pelo foco na manutenção, raramente precisam de grandes ajustes na sua 

tecnologia, estrutura ou método de operação (REIS, 2007) e, conforme Aug e 

Menguc (2005) são, preferencialmente explotadoras, o que faz com que se 

apropriem em menor intensidade de suas Capabilidades. As Reativas, por serem 

altamente responsivas e, por, no caso da característica das empresas constantes 

desta amostra, se encontrar preferencialmente em setores menos dinâmicos, se 

apresentam nas mesmas condições com relação aos indicadores de ambidestria 

organizacional. 

Com relação ao objetivo principal o que pôde ser notado pela análise 

desses seis modelos considerando-se os três estratos amostrais é que a VL 

Capabilidade efetivamente media a relação entre Ambidestria e Desempenho 

Organizacional. Entretanto, ao se considerar a Variável Moderadora „Estratégias de 

Miles e Snow‟ inseridas no modelo segundo a análise multigrupos 

(Prospectoras/Analíticas e Defensoras/Reativas) verificou-se que essa VM também 

interferiu na relação entre Ambidestria e Desempenho Organizacional.  

Conforme comentado anteriormente para as empresas classificadas como 

Prospectoras e Analíticas o efeito direto de Ambidestria e Desempenho foi nulo ao 

se considerar a inserção da VL Capabilidade no modelo. Situação similar acontece 

para o outro grupo de empresas; embora o efeito direto não seja anulado ele sofre 

uma redução ao se inserir a VL Capabilidade. 

A análise da importância das duas VL independentes – Capabilidade e 

Ambidestria – para explicar o Desempenho Organizacional revelou que a VL 

Capabilidade, para a amostra total explicou praticamente 80% da variância da VD 

Desempenho Organizacional. Para o caso da amostra das empresas classificadas 

como Prospectoras e Analíticas, essa VL explicou 100% da variância da VL 
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Dependente. Na mesma direção, a explicação da Variável Dependente pela VL 

Independente Capabilidade no grupo das empresas classificadas como Defensoras 

e Reativas foi de 64,9%. 

Dentre as limitações deste estudo temos a dificuldade em encontrar 

empresas dispostas a responder à pesquisa (por exemplo, a cada trinta, quarenta e-

mails enviados, uma resposta era obtida e mesmo assim, nem sempre positiva; idem 

para as visitas às empresas). O número pequeno de empresas que participaram, 

119 ao todo) também impediu de se abordar estatisticamente os quatro tipos 

estratégicos de Miles e Snow (1978) de forma separada, o que talvez trouxesse 

outros resultados. Idem em relação aos índices de ambidestria, de capabilidade e de 

desempenho. 

Como proposições de estudos futuros sugerimos que se investiguem:  

a. o fato de que, em se tratando de desempenho organizacional, apenas 

participação de mercado (market share) ter se apresentado com valores 

significantes; 

b. amostras maiores apresentariam diferenças entre os setores? 

c. amostras maiores, que possibilitem estudar os quatro tipos estratégicos 

de Miles e Snow (1978) apresentariam qual comportamento? 
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APÊNDICE A – Questionário para Coleta de Dados 
 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas  
 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

Na UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE as dissertações de mestrado e 

teses de doutorado em cursos de Administração de Empresas exigem que os alunos 

incorporem em seus trabalhos uma etapa empírica envolvendo a realização de uma 

pesquisa junto às empresas, selecionadas de acordo com o projeto desenvolvido. 

Essa etapa de coleta de dados permite que o conjunto de conceitos teóricos 

envolvidos nas dissertações e teses sejam avaliados à luz da realidade das 

empresas. 

Sendo assim, gostaríamos de poder contar com a sua colaboração no sentido de 

responder a pesquisa em anexo que tem como objetivo identificar características 

sobre o conhecimento, inovação e desempenho organizacional.  

Informamos que os resultados serão analisados de forma agregada e as 

informações individuais dessa empresa serão tratados de forma confidencial na tese 

de doutoramento de FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS, cuja orientação é feita 

pelo Prof. Dr. SILVIO POPADIUK. 

Para informações adicionais, contate-nos por e-mail ou pelo telefone (13) 3017-

5905, (13) 98807-7708, fernando_rsantos@uol.com.br, Fernando Ribeiro dos 

Santos. 

Muito obrigado, 

Prof. Dr. Silvio Popadiuk – spopadiuk@mackenzie.br  
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UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 

 
 

 
PESQUISA SOBRE CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESEMPENHO 

ORGANIZACIONAL 
 
 
 

 
PERFIL DO (A) INFORMANTE 
 

SEXO: (1) Masculino (2) Feminino 

TEMPO NA EMPRESA: (1) Até 5 anos (2) Entre 6 e 10 anos (3) Mais de 10 anos 

IDADE: (1) Até 30 anos (2) Entre 31 e 40 anos (3) Entre 41 e 50 anos (4) Mais de 50 anos 

CARGO NA EMPRESA: (1) Diretor (2) Gerente (3) Analista (4) Outro 

 

PERFIL DA EMPRESA 

NÚMERO DE EMPREGADOS: (1) Menos de 100 (2) Entre 101 e 499 (3) 500 a 999 (4) 1000 ou mais 

FATURAMENTO EM 2012: (1) Até R$ 1.000.000,00 (2) Mais de R$ 1.000.000,01 até R$ 

2.000.000,00 (3) Mais de R$ 2.000.000,01 

SETOR DA ECONOMIA: (1) Indústria (2) Comércio (3) Serviços 

 

DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 
 
 

Associe uma nota de UM a SETE de acordo com a sua opinião a respeito dos itens 
relacionados a seguir. Para efeito de comparação, considere SEMPRE o seu 
PRINCIPAL CONCORRENTE. (ANOTE um “X” na coluna apropriada). 
 

 
Comparativamente com o nosso principal concorrente, nosso(as) 
desempenho nos últimos dois anos (2012 e 2013) em termos de: 

Abaixo de Acima de 
1 2 3 4 5 6 7 

...Retorno sobre os ativos, situam-se:        

...Participação de mercado (market share) situa-se:         

...Crescimento das vendas, situam-se:        

...Retorno sobre as vendas, situam-se:        

...Retorno sobre os investimentos, situam-se:        

...Rentabilidade, situam-se:        
Fonte: adaptado de Farris, Bendle, Pfeifer et al. (2012) e Tinoco (2007) 
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Associe uma nota de UM a SETE de acordo com a sua opinião a respeito dos itens 
relacionados a seguir. Para efeito de comparação, considere SEMPRE o seu 
PRINCIPAL CONCORRENTE. (ANOTE um “X” na coluna apropriada). 

 
Comparativamente com o nosso principal concorrente, nosso(as)... Muito abaixo Muito acima 

1 2 3 4 5 6 7 

...Processos de fabricação situam-se:        

...Recursos e competências para o desenvolvimento de tecnologias 
situam-se:  

       

...Recursos e competências para prever mudanças tecnológicas na 
indústria situam-se: 

       

...Recursos e competências para o desenvolvimento de novos produtos 
situam-se: 

       

...Sistemas de tecnologia de informação para facilitar a integração 
interfuncional situam-se: 

       

...Sistemas de tecnologia de informação para projetos de 
desenvolvimento de novos produtos situam-se: 

       

...Sistemas de tecnologia de informação visando a comunicação interna 
tanto horizontal como vertical situam-se: 

       

...Sistemas de tecnologia de informação para facilitar a criação de 
conhecimento de mercado situam-se: 

       

...Recursos e competências para detecção de informações de mercado 
situam-se: 

       

...Recursos e competências para a criação e gestão de relações duráveis 
com os clientes situam-se: 

       

...Recursos e competências para a criação e gestão de relações duráveis 
com nossos fornecedores situam-se: 

       

...Recursos e competências para a implementação de programas de 
retenção de clientes situam-se: 

       

...Recursos e competências para a criação de relações duradouras com 
os agentes dos canais. 

       

...Conhecimentos dos concorrentes situam-se:        

...Programas de publicidade (eficácia) situam-se:        

...Integração das atividades de marketing situam-se:        

...Habilidade para segmentar mercados-alvos situam-se:        

...Programas de preços (eficácia) situam-se:        

...Conhecimento dos clientes situam-se:        

Fonte: adaptado de Song, Di Benedetto e Nason (2007) 
 
 
 

CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL E INOVAÇÃO 
 
Marque um “X” na coluna apropriada de acordo com a sua avaliação. Caso seja MUITO BAIXO(A) 
marque a primeira coluna o valor 1. Caso seja MUITO ALTO(A) marque na última coluna o valor 7. 
Sinta-se à vontade para marcar qualquer valor intermediário entre 1 e 7. 
 

NESTA EMPRESA: 
Muito 

Baixo(a) 
 Muito 

Alto(a) 

Práticas de Conhecimento 

O volume de geração de novas ideias é: 1 2 3 4 5 6 7 

A utilização de novas fontes de conhecimento extraídas de 
parceiros é: 

1 2 3 4 5 6 7 

O uso do conhecimento já existente na empresa é: 1 2 3 4 5 6 7 

O compartilhamento do conhecimento interno é: 1 2 3 4 5 6 7 

A intensidade de desenvolvimento pessoal é: 1 2 3 4 5 6 7 
Práticas de inovação 

A inovação de técnicas de marketing é: 1 2 3 4 5 6 7 

O foco em inovações radicais de produto é: 1 2 3 4 5 6 7 

A busca incessante de novos mercados é: 1 2 3 4 5 6 7 

O desenvolvimento de novos produtos e serviços é: 1 2 3 4 5 6 7 
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NESTA EMPRESA: 
Muito 

Baixo(a) 
     Muito 

Alto(a) 
Competição 

A participação intensa em alianças baseadas em 
tecnologia é: 

1 2 3 4 5 6 7 

A “guerra” promocional no setor é: 1 2 3 4 5 6 7 

A cobertura de nossas ofertas pela concorrência é:  1 2 3 4 5 6 7 

A concorrência baseada em preço é: 1 2 3 4 5 6 7 
Eficiência 

A criação de rotinas detalhadas é: 1 2 3 4 5 6 7 

O foco em execução de atividades é: 1 2 3 4 5 6 7 

A preocupação com ganhos de escala é: 1 2 3 4 5 6 7 

O foco em custos é: 1 2 3 4 5 6 7 
Parcerias  

O relacionamento local com parceiros externos é: 1 2 3 4 5 6 7 

A transparência nas atividades conjuntas com parceiros é: 1 2 3 4 5 6 7 
O compartilhamento de conhecimentos com nossos parceiros é: 1 2 3 4 5 6 7 
A preocupação com o estabelecimento de parcerias externas é: 1 2 3 4 5 6 7 
A quantidade de parceiros externos com a nossa empresa é: 1 2 3 4 5 6 7 
Orientação estratégica 

A visão estratégica focada no presente é: 1 2 3 4 5 6 7 

As estratégicas focalizadas no curto prazo são: 1 2 3 4 5 6 7 

Fonte: adaptado de Popadiuk (2012) 

 

 

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

Para cada uma das questões a seguir marque na resposta que melhor identifica a orientação 
estratégica dessa empresa (adaptado de Conant, Mokwa e Varadajan (1990)). 
 
 
1. Os serviços e produtos que são oferecidos aos nossos clientes são melhores classificados como: 

(1) são mais inovadores e estão constantemente mudando e ampliando sua área de aplicação. 
(2) alguns são bastante estáveis no mercado enquanto outros são inovadores. 
(3) são bem focados, relativamente estáveis e bem definidos na organização e no mercado. 
(4) estão em estado de transição e são baseados em respostas e oportunidades ou ameaças do 

mercado ou ambiente. 
 

2. Nossa empresa tem uma imagem no mercado de uma organização que: 
(1) oferece poucos produtos/serviços, porém seletivos e de alta qualidade. 
(2) adota novas ideias e inovações, mas somente após análise cuidadosa. 
(3) reage às oportunidades ou ameaças de mercado para manter e reforçar nossa posição. 
(4) tem reputação de ser inovadora e criativa. 
 

3. O tempo investido pela empresa para monitorar as mudanças e tendências no mercado pode ser 
melhor descrito como sendo: 
(1) extenso, a empresa está constantemente monitorando o mercado. 
(2) mínimo, a empresa realmente não passa muito tempo monitorando o mercado. 
(3) médio, a empresa gasta algum tempo monitorando o mercado. 
(4) esporádico, às vezes a empresa gasta um bom tempo e outras vezes ela gasta pouco tempo 

monitorando o mercado. 
 

4. O crescimento ou diminuição de nossa demanda é devido muito provavelmente a: 
(1) nossa prática de nos concentrarmos no desenvolvimento de mercados que já servimos. 
(2) nossa prática de respondermos às pressões do mercado, correndo poucos riscos. 
(3) nossa prática de entrar agressivamente em novos mercados com novos tipos de bens/serviços. 
(4) nossa prática de nos aprofundarmos no mercado que já servimos e dotamos nossos bens/serviços 

somente após análise cuidadosa do seu potencial. 
 

5. Uma das metas mais importantes da empresa é a dedicação e compromisso com: 
(1) manter os custos sob controle. 
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(2) analisar cuidadosamente nossos custos e receitas para manter os custos sob controle, seletivamente 
gerar novos bens/serviços e entrar em novos mercados. 

(3) garantir que pessoas, recursos e equipamentos necessários para desenvolver novos bens/serviços e 
novos mercados estejam disponíveis e acessíveis. 

(4) resguardar a empresa contra ameaças críticas adotando as ações que sejam necessárias. 
 

6. As competências e habilidades que os funcionários da empresa possuem podem ser melhor 
caracterizados como: 
(1) analíticas, suas habilidades os capacitam a identificar tendências e a desenvolver novos 

bens/serviços e novos mercados. 
(2) especializadas, suas habilidades são concentradas em poucas áreas específicas. 
(3) amplas e empreendedoras, suas habilidades são diversas, flexíveis e os habilitam a mudar de forma 

criativa. 
(4) flexíveis, suas habilidades estão relacionadas com as demandas de curto prazo do mercado. 
 

7. Uma proteção da empresa contra os concorrentes é: 
(1) a habilidade da empresa para analisar tendências emergentes e adotar aquelas que têm potencial 

comprovado. 
(2) ser capaz de fazer um número limitado de coisas excepcionalmente bem. 
(3) ser capaz de responder a novas tendências mesmo que, quando elas surjam, possuam apenas um 

potencial moderado. 
(4) ser capaz de desenvolver novos bens/serviços e novos mercados de maneira consistente. 
 

8. O gerenciamento da empresa tende a concentrar-se em: 
(1) manter uma situação segura por meio de medidas de controle de custos e qualidade. 
(2) analisar oportunidades no mercado e escolher apenas aquelas que apresentam potencial, e ao 

mesmo tempo manter a situação financeira protegida. 
(3) atividades ou negócios que mais necessitam de atenção em vista das oportunidades ou problemas 

que estão sendo enfrentados. 
(4) desenvolver novos bens/serviços ou se expandir para novos mercados ou novos segmentos de 

mercado. 
 

9. A organização se prepara para o futuro da seguinte forma: 
(1) identificando as melhores soluções possíveis para aqueles problemas ou desafios que requerem 

atenção imediata. 
(2) identificando tendências e oportunidades no mercado que possam resultar na criação de serviços ou 

produtos inovadores no ramo de negócios da empresa ou possam atender a novos mercados. 
(3) identificando aqueles problemas que se resolvidos, irão manter e melhorar nossos bens/serviços e 

nossa posição de mercado. 
(4) identificando as tendências de negócios cujo potencial a longo prazo já foi demonstrado por outras 

empresas e podem ajudar a resolver os problemas relativos aos bens/serviços de nossa empresa. 
 

10. A estrutura de nossa empresa é: 
(1) funcional por natureza (organizada em departamentos). 
(2) orientada pelos bens/serviços ou pelo mercado 
(3) essencialmente funcional, porém possui também uma estrutura orientada para bens/serviços ou 

mercados nas áreas que são mais novas. 
(4) continuamente mudando para permitir um melhor aproveitamento das oportunidades ou resolver 

problemas assim que eles surjam. 
 

11. Os procedimentos que a organização usa para avaliar seu desempenho são melhores descritos 
como: 
(1) descentralizados e participativos, encorajando todos os membros da organização a se envolverem. 
(2) orientados para solicitações de relatórios que exigem atenção imediata. 
(3) centralizados e basicamente de responsabilidade da alta gerência. 
(4) centralizados em áreas de bens/serviços mais estáveis, e mais participativos em áreas mais novas ou 

emergentes. 
 
Caso deseje receber os resultados dessa pesquisa, por favor, deixe seu e-mail 
 
________________________________ 
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APÊNDICE B – Cargas Cruzadas – amostra completa (n=119) 

 

 Amb PC PI C E Pa OE Cap T STI RM Mkt DO 

PCoVGNI 0,718 0,794 0,588 0,523 0,557 0,485 0,580 0,475 0,314 0,341 0,473 0,495 0,479 

PCoUNFEP 0,672 0,802 0,538 0,484 0,385 0,546 0,475 0,603 0,427 0,445 0,618 0,581 0,445 

PCoUCEE 0,695 0,823 0,501 0,507 0,579 0,476 0,508 0,523 0,295 0,405 0,562 0,519 0,312 

PCoCCI 0,649 0,749 0,431 0,427 0,617 0,471 0,478 0,416 0,292 0,261 0,457 0,411 0,248 

PCoIDP 0,696 0,781 0,640 0,434 0,490 0,529 0,484 0,436 0,222 0,302 0,469 0,482 0,314 

PInITM 0,694 0,540 0,765 0,542 0,477 0,559 0,522 0,531 0,336 0,480 0,438 0,565 0,322 

PInFIRP 0,724 0,563 0,882 0,614 0,467 0,499 0,565 0,478 0,354 0,385 0,425 0,481 0,346 

PInBINM 0,711 0,586 0,885 0,530 0,464 0,464 0,596 0,440 0,281 0,269 0,490 0,456 0,286 

PInDNPS 0,748 0,644 0,878 0,570 0,474 0,542 0,565 0,489 0,345 0,324 0,513 0,491 0,339 

CPIABT 0,700 0,572 0,602 0,675 0,471 0,625 0,493 0,613 0,543 0,597 0,484 0,521 0,484 

CGProm 0,636 0,458 0,500 0,812 0,489 0,449 0,551 0,421 0,309 0,318 0,366 0,451 0,347 

CCNOC 0,513 0,420 0,451 0,771 0,241 0,321 0,438 0,361 0,259 0,301 0,396 0,293 0,243 

CCBPre 0,422 0,288 0,377 0,766 0,269 0,162 0,386 0,324 0,322 0,283 0,249 0,283 0,273 

ECRD 0,657 0,512 0,460 0,450 0,871 0,491 0,475 0,492 0,355 0,379 0,499 0,462 0,384 

EFEA 0,669 0,576 0,436 0,454 0,820 0,525 0,490 0,505 0,399 0,374 0,503 0,467 0,416 

EPGE 0,682 0,603 0,507 0,422 0,846 0,452 0,581 0,380 0,255 0,248 0,389 0,402 0,276 

EFC 0,582 0,492 0,407 0,361 0,749 0,391 0,519 0,367 0,228 0,263 0,348 0,407 0,316 

PaRLPE 0,678 0,522 0,493 0,511 0,442 0,797 0,504 0,540 0,451 0,473 0,469 0,484 0,413 

PaTACP 0,743 0,589 0,588 0,447 0,524 0,864 0,546 0,576 0,418 0,477 0,555 0,540 0,405 

PaCCNP 0,730 0,557 0,526 0,460 0,521 0,877 0,569 0,649 0,516 0,560 0,589 0,586 0,426 

PaPEPE 0,727 0,562 0,492 0,483 0,530 0,878 0,548 0,578 0,447 0,523 0,516 0,518 0,388 

PaQPE 0,573 0,391 0,402 0,437 0,314 0,740 0,485 0,518 0,499 0,454 0,388 0,472 0,400 

OEVEFP 0,761 0,594 0,611 0,584 0,562 0,617 0,910 0,596 0,400 0,465 0,548 0,627 0,489 

OEEFCP 0,724 0,565 0,582 0,564 0,575 0,536 0,901 0,543 0,436 0,417 0,472 0,550 0,426 

ProcFabr 0,330 0,228 0,100 0,325 0,366 0,336 0,314 0,477 0,687 0,461 0,309 0,277 0,428 

RCDT 0,435 0,286 0,318 0,371 0,283 0,522 0,335 0,722 0,915 0,691 0,483 0,505 0,502 

RCMT 0,476 0,311 0,363 0,476 0,298 0,512 0,394 0,736 0,900 0,721 0,491 0,527 0,524 

RCDNP 0,533 0,459 0,441 0,464 0,343 0,459 0,484 0,730 0,815 0,598 0,640 0,534 0,562 

STIIF 0,523 0,394 0,393 0,459 0,373 0,526 0,428 0,739 0,710 0,840 0,535 0,530 0,492 

STIPDNP 0,520 0,402 0,347 0,446 0,351 0,565 0,442 0,806 0,710 0,922 0,600 0,606 0,504 

STICI 0,504 0,389 0,399 0,475 0,306 0,498 0,418 0,766 0,565 0,846 0,537 0,713 0,492 

STIFCC 0,487 0,370 0,353 0,452 0,316 0,499 0,417 0,807 0,640 0,883 0,615 0,683 0,494 

RCDIM 0,451 0,361 0,363 0,421 0,303 0,408 0,370 0,751 0,538 0,667 0,757 0,639 0,476 

RCCGRDC 0,640 0,567 0,556 0,521 0,432 0,541 0,540 0,752 0,472 0,539 0,874 0,687 0,481 

RCCGRDF 0,524 0,532 0,385 0,413 0,409 0,412 0,432 0,675 0,468 0,462 0,817 0,576 0,347 

RCIPRC 0,603 0,647 0,425 0,357 0,534 0,505 0,449 0,671 0,440 0,466 0,822 0,577 0,340 

RCCRDA 0,642 0,575 0,505 0,387 0,504 0,624 0,518 0,723 0,491 0,534 0,824 0,638 0,304 

CConc 0,486 0,489 0,348 0,350 0,355 0,400 0,464 0,670 0,374 0,535 0,657 0,719 0,348 

PPubl 0,579 0,512 0,513 0,445 0,341 0,515 0,531 0,680 0,384 0,591 0,544 0,794 0,419 

IAMkt 0,474 0,319 0,419 0,412 0,304 0,451 0,467 0,674 0,492 0,642 0,459 0,733 0,444 

HSMerc 0,601 0,544 0,475 0,427 0,466 0,548 0,471 0,741 0,453 0,601 0,648 0,824 0,520 

PPre 0,589 0,499 0,462 0,451 0,490 0,469 0,584 0,706 0,507 0,524 0,586 0,797 0,618 

CCli 0,556 0,519 0,448 0,375 0,458 0,471 0,455 0,612 0,377 0,410 0,596 0,695 0,349 

ROA 0,530 0,488 0,355 0,447 0,458 0,435 0,448 0,588 0,538 0,473 0,500 0,537 0,847 

MktShare 0,439 0,321 0,332 0,372 0,384 0,402 0,368 0,525 0,506 0,525 0,369 0,444 0,783 

CresVendas 0,446 0,381 0,315 0,384 0,301 0,392 0,467 0,489 0,435 0,427 0,353 0,486 0,870 

RetVendas 0,382 0,330 0,206 0,326 0,300 0,358 0,388 0,519 0,534 0,451 0,370 0,468 0,830 

ROI 0,494 0,393 0,374 0,412 0,339 0,467 0,469 0,566 0,526 0,483 0,405 0,558 0,885 

Rentab 0,464 0,390 0,327 0,423 0,350 0,406 0,422 0,566 0,533 0,515 0,417 0,515 0,858 
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APÊNDICE C – Cargas Cruzadas – grupo de empresas classificadas como 
prospectoras/analíticas (n=51) 

 

 Amb PC PI C E P O Cap T TI RM Mkt DO 

PCoVGNI 0,802 0,894 0,639 0,548 0,674 0,670 0,718 0,613 0,427 0,483 0,608 0,611 0,439 

PCoUNFEP 0,750 0,810 0,626 0,538 0,561 0,712 0,561 0,702 0,510 0,606 0,700 0,629 0,549 

PCoUCEE 0,734 0,851 0,621 0,527 0,610 0,538 0,651 0,600 0,413 0,551 0,540 0,591 0,397 

PCoCCI 0,610 0,713 0,421 0,403 0,632 0,486 0,483 0,488 0,390 0,376 0,474 0,463 0,223 

PCoIDP 0,769 0,806 0,687 0,517 0,622 0,681 0,631 0,538 0,318 0,418 0,522 0,609 0,265 

PInITM 0,708 0,634 0,795 0,569 0,530 0,637 0,412 0,612 0,413 0,549 0,602 0,571 0,224 

PInFIRP 0,829 0,676 0,915 0,703 0,650 0,690 0,685 0,611 0,516 0,517 0,610 0,491 0,275 

PInBINM 0,768 0,589 0,912 0,716 0,539 0,627 0,627 0,577 0,513 0,416 0,645 0,431 0,186 

PInDNPS 0,849 0,700 0,891 0,703 0,636 0,756 0,731 0,709 0,614 0,567 0,723 0,569 0,410 

CPIABT 0,696 0,584 0,655 0,725 0,560 0,619 0,451 0,645 0,603 0,566 0,585 0,516 0,426 

CGProm 0,714 0,547 0,646 0,831 0,638 0,556 0,586 0,492 0,429 0,426 0,422 0,451 0,263 

CCNOC 0,522 0,419 0,535 0,772 0,289 0,335 0,479 0,340 0,333 0,318 0,386 0,152 0,138 

CCBPre 0,481 0,318 0,502 0,777 0,292 0,287 0,485 0,307 0,389 0,229 0,284 0,176 0,180 

ECRD 0,672 0,576 0,502 0,450 0,838 0,634 0,447 0,636 0,540 0,532 0,605 0,549 0,429 

EFEA 0,639 0,572 0,425 0,461 0,745 0,619 0,475 0,566 0,484 0,545 0,518 0,444 0,473 

EPGE 0,791 0,702 0,656 0,553 0,846 0,650 0,766 0,496 0,366 0,397 0,448 0,514 0,413 

EFC 0,687 0,599 0,581 0,500 0,820 0,478 0,674 0,466 0,419 0,359 0,387 0,463 0,373 

PaRLPE 0,691 0,644 0,545 0,543 0,535 0,743 0,517 0,624 0,561 0,652 0,534 0,454 0,564 

PaTACP 0,802 0,709 0,722 0,517 0,636 0,884 0,603 0,708 0,506 0,627 0,739 0,595 0,491 

PaCCNP 0,686 0,569 0,601 0,391 0,591 0,840 0,449 0,633 0,443 0,595 0,628 0,548 0,333 

PaPEPE 0,765 0,622 0,678 0,457 0,685 0,872 0,584 0,647 0,455 0,618 0,596 0,596 0,371 

PaQPE 0,636 0,502 0,544 0,552 0,481 0,666 0,590 0,525 0,389 0,458 0,453 0,533 0,414 

OEVEFP 0,754 0,700 0,630 0,574 0,671 0,585 0,890 0,465 0,268 0,417 0,440 0,487 0,309 

OEEFCP 0,741 0,632 0,624 0,579 0,637 0,628 0,886 0,496 0,374 0,372 0,515 0,457 0,374 

ProcFabr 0,417 0,332 0,324 0,465 0,432 0,320 0,345 0,499 0,670 0,450 0,421 0,233 0,480 

RCDT 0,555 0,465 0,544 0,474 0,486 0,557 0,256 0,831 0,932 0,711 0,713 0,590 0,525 

RCMT 0,532 0,425 0,502 0,504 0,474 0,541 0,230 0,736 0,908 0,714 0,561 0,446 0,520 

RCDNP 0,606 0,485 0,606 0,558 0,500 0,546 0,435 0,751 0,887 0,637 0,666 0,473 0,480 

STIIF 0,623 0,490 0,531 0,540 0,567 0,639 0,447 0,718 0,706 0,836 0,557 0,452 0,546 

STIPDNP 0,585 0,494 0,453 0,457 0,499 0,666 0,414 0,752 0,694 0,881 0,565 0,531 0,658 

STICI 0,502 0,450 0,483 0,352 0,418 0,528 0,285 0,727 0,521 0,799 0,563 0,687 0,456 

STIFCC 0,563 0,564 0,486 0,395 0,390 0,627 0,344 0,791 0,576 0,833 0,701 0,675 0,549 

RCDIM 0,530 0,498 0,494 0,387 0,355 0,609 0,285 0,788 0,573 0,706 0,795 0,682 0,583 

RCCGRDC 0,662 0,574 0,696 0,495 0,453 0,675 0,468 0,780 0,558 0,606 0,859 0,689 0,441 

RCCGRDF 0,687 0,603 0,690 0,552 0,557 0,575 0,596 0,733 0,640 0,522 0,811 0,574 0,465 

RCIPRC 0,572 0,572 0,533 0,398 0,525 0,485 0,402 0,704 0,524 0,502 0,811 0,605 0,356 

RCCRDA 0,679 0,632 0,609 0,468 0,580 0,688 0,466 0,767 0,595 0,593 0,839 0,641 0,378 

CConc 0,468 0,495 0,395 0,183 0,311 0,541 0,442 0,660 0,310 0,561 0,714 0,699 0,411 

PPubl 0,516 0,551 0,431 0,317 0,412 0,491 0,440 0,557 0,295 0,579 0,393 0,686 0,483 

IAMkt 0,389 0,399 0,295 0,349 0,355 0,336 0,258 0,633 0,446 0,537 0,527 0,705 0,566 

HSMerc 0,494 0,517 0,427 0,309 0,388 0,531 0,272 0,625 0,349 0,482 0,571 0,775 0,395 

PPre 0,627 0,587 0,504 0,455 0,666 0,535 0,506 0,686 0,563 0,539 0,545 0,764 0,509 

CCli 0,575 0,584 0,513 0,358 0,511 0,539 0,405 0,603 0,323 0,379 0,634 0,748 0,203 

ROA 0,439 0,452 0,255 0,214 0,499 0,484 0,295 0,560 0,542 0,449 0,506 0,471 0,836 

MktShare 0,271 0,250 0,113 0,207 0,327 0,322 0,149 0,499 0,482 0,530 0,394 0,366 0,780 

CresVendas 0,448 0,426 0,341 0,262 0,338 0,505 0,425 0,539 0,397 0,574 0,468 0,448 0,853 

RetVendas 0,303 0,310 0,169 0,191 0,333 0,297 0,262 0,416 0,366 0,385 0,305 0,408 0,750 

ROI 0,521 0,441 0,364 0,388 0,530 0,564 0,389 0,644 0,531 0,617 0,496 0,622 0,848 

Rentab 0,379 0,325 0,231 0,347 0,413 0,368 0,300 0,537 0,444 0,582 0,401 0,472 0,730 

Rentab 0,464 0,390 0,327 0,423 0,350 0,406 0,422 0,566 0,533 0,515 0,417 0,515 0,858 
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APÊNDICE D – Cargas Cruzadas – grupo de empresas classificadas como 
defensoras/reativas (n=68) 

 

 Amb PC PI C E P O Cap T TI RM Mkt DO 

PCoVGNI 0,637 0,711 0,536 0,478 0,461 0,337 0,459 0,345 0,193 0,211 0,353 0,386 0,486 

PCoUNFEP 0,575 0,771 0,427 0,389 0,242 0,407 0,376 0,501 0,340 0,300 0,540 0,511 0,373 

PCoUCEE 0,629 0,786 0,369 0,442 0,533 0,396 0,372 0,423 0,165 0,267 0,544 0,426 0,238 

PCoCCI 0,670 0,773 0,412 0,427 0,595 0,444 0,452 0,337 0,192 0,156 0,423 0,353 0,243 

PCoIDP 0,624 0,757 0,570 0,329 0,402 0,417 0,366 0,321 0,118 0,176 0,402 0,356 0,300 

PInITM 0,632 0,406 0,709 0,435 0,420 0,464 0,535 0,396 0,215 0,363 0,270 0,465 0,333 

PInFIRP 0,617 0,445 0,843 0,510 0,337 0,345 0,454 0,333 0,205 0,242 0,263 0,396 0,348 

PInBINM 0,656 0,564 0,873 0,376 0,397 0,337 0,552 0,316 0,081 0,136 0,363 0,433 0,313 

PInDNPS 0,663 0,582 0,861 0,456 0,364 0,395 0,440 0,319 0,140 0,142 0,365 0,398 0,277 

CPIABT 0,652 0,495 0,487 0,609 0,392 0,595 0,457 0,520 0,470 0,554 0,358 0,418 0,498 

CGProm 0,590 0,396 0,405 0,824 0,383 0,378 0,519 0,365 0,209 0,235 0,315 0,448 0,390 

CCNOC 0,421 0,346 0,301 0,708 0,145 0,241 0,348 0,293 0,129 0,206 0,345 0,295 0,280 

CCBPre 0,348 0,235 0,265 0,740 0,241 0,044 0,292 0,305 0,242 0,281 0,189 0,323 0,316 

ECRD 0,643 0,455 0,418 0,442 0,882 0,383 0,475 0,380 0,195 0,263 0,414 0,393 0,349 

EFEA 0,678 0,566 0,417 0,422 0,855 0,438 0,476 0,435 0,302 0,227 0,474 0,461 0,366 

EPGE 0,583 0,519 0,375 0,284 0,848 0,296 0,432 0,251 0,131 0,101 0,310 0,287 0,179 

EFC 0,525 0,423 0,307 0,272 0,715 0,338 0,412 0,302 0,056 0,196 0,316 0,400 0,285 

PaRLPE 0,648 0,405 0,424 0,458 0,348 0,822 0,466 0,452 0,332 0,327 0,398 0,471 0,306 

PaTACP 0,684 0,480 0,470 0,362 0,429 0,842 0,476 0,457 0,319 0,349 0,410 0,464 0,337 

PaCCNP 0,760 0,528 0,454 0,491 0,454 0,897 0,626 0,640 0,550 0,516 0,544 0,585 0,473 

PaPEPE 0,683 0,492 0,333 0,472 0,401 0,873 0,491 0,496 0,411 0,429 0,435 0,429 0,383 

PaQPE 0,494 0,264 0,261 0,324 0,177 0,771 0,378 0,466 0,548 0,408 0,303 0,381 0,376 

OEVEFP 0,746 0,482 0,562 0,545 0,472 0,612 0,917 0,642 0,465 0,444 0,578 0,679 0,573 

OEEFCP 0,705 0,495 0,537 0,535 0,521 0,455 0,906 0,546 0,454 0,407 0,408 0,587 0,445 

ProcFabr 0,234 0,119 -0,103 0,186 0,294 0,325 0,266 0,449 0,680 0,455 0,205 0,290 0,388 

RCDT 0,301 0,100 0,112 0,251 0,109 0,465 0,340 0,627 0,893 0,661 0,299 0,410 0,477 

RCMT 0,405 0,183 0,231 0,432 0,146 0,465 0,472 0,728 0,893 0,715 0,417 0,556 0,521 

RCDNP 0,446 0,404 0,287 0,358 0,192 0,371 0,502 0,718 0,754 0,564 0,610 0,579 0,631 

STIIF 0,431 0,299 0,283 0,386 0,211 0,435 0,395 0,762 0,706 0,854 0,504 0,584 0,463 

STIPDNP 0,432 0,284 0,218 0,394 0,230 0,474 0,414 0,820 0,710 0,935 0,587 0,612 0,418 

STICI 0,436 0,271 0,258 0,488 0,195 0,429 0,440 0,759 0,573 0,857 0,478 0,687 0,497 

STIFCC 0,371 0,175 0,190 0,424 0,216 0,376 0,410 0,797 0,672 0,899 0,534 0,648 0,449 

RCDIM 0,364 0,239 0,238 0,397 0,243 0,268 0,378 0,720 0,517 0,630 0,727 0,594 0,416 

RCCGRDC 0,606 0,539 0,441 0,503 0,397 0,439 0,552 0,717 0,402 0,472 0,877 0,660 0,489 

RCCGRDF 0,383 0,464 0,152 0,281 0,291 0,287 0,294 0,634 0,318 0,408 0,824 0,582 0,270 

RCIPRC 0,608 0,683 0,321 0,290 0,521 0,497 0,454 0,634 0,357 0,416 0,823 0,546 0,317 

RCCRDA 0,587 0,500 0,396 0,283 0,435 0,562 0,511 0,669 0,399 0,461 0,800 0,603 0,240 

CConc 0,435 0,433 0,234 0,402 0,349 0,249 0,433 0,646 0,391 0,478 0,593 0,708 0,287 

PPubl 0,543 0,416 0,452 0,410 0,263 0,477 0,532 0,700 0,393 0,542 0,577 0,819 0,366 

IAMkt 0,448 0,173 0,395 0,356 0,224 0,455 0,535 0,651 0,484 0,655 0,360 0,706 0,358 

HSMerc 0,667 0,528 0,472 0,493 0,506 0,538 0,591 0,814 0,527 0,668 0,687 0,856 0,595 

PPre 0,547 0,410 0,400 0,418 0,378 0,408 0,605 0,701 0,463 0,484 0,582 0,809 0,656 

CCli 0,533 0,457 0,386 0,371 0,401 0,411 0,477 0,615 0,420 0,416 0,567 0,661 0,441 

ROA 0,584 0,491 0,390 0,606 0,407 0,383 0,530 0,598 0,530 0,467 0,478 0,575 0,853 

MktShare 0,486 0,282 0,379 0,416 0,387 0,397 0,450 0,487 0,497 0,475 0,298 0,419 0,777 

CresVendas 0,431 0,328 0,272 0,441 0,266 0,308 0,473 0,451 0,449 0,329 0,268 0,492 0,875 

RetVendas 0,466 0,349 0,235 0,455 0,282 0,409 0,486 0,618 0,687 0,509 0,418 0,540 0,894 

ROI 0,488 0,358 0,370 0,432 0,240 0,415 0,503 0,536 0,536 0,416 0,350 0,538 0,904 

Rentab 0,514 0,413 0,364 0,473 0,293 0,414 0,482 0,586 0,597 0,470 0,413 0,544 0,924 
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Legenda: 
 
 

Amb ................ Ambidestria 
PCo ................. Práticas de Conhecimento 
PIn .................. Práticas de Inovação 
C ..................... Competição 
E ..................... Eficiência 
Pa ................... Parcerias 
OE .................. Orientação Estratégica 
Cap ................. Capabilidades 
T ..................... Tecnológicas 
STI .................. Sistemas de Tecnologia da 

Informação 
RM .................. Relações de Mercado 
Mkt .................. Marketing 
DO .................. Desempenho Organizacional 
PCoVGNI ........ Volume de geração de novas ideias 
PCoUNFEP ..... Novas fontes de conhecimento 

extraídas de parceiros 
PCoUCEE ....... O uso do conhecimento já existente 

na empresa 
PCoCCI ........... O compartilhamento do 

conhecimento interno 
PCoIDP ........... A intensidade de desenvolvimento 

pessoal 
PInITM ............ A inovação de técnicas de marketing 
PInFIRP .......... O foco em inovações radicais de 

produto 
PInBINM .......... A busca incessante de novos 

mercados 
PInDNPS ......... O desenvolvimento de novos 

produtos e serviços 
CPIABT ........... A participação intensa em alianças 

baseadas em tecnologia 
CGProm .......... A “guerra” promocional no setor 
CCNOC ........... A cobertura de nossas ofertas pela 

concorrência 
CCBPre ........... A concorrência baseada em preço 
ECRD .............. A criação de rotinas detalhadas 
EFEA .............. O foco em execução de atividades 
EPGE .............. A preocupação com ganhos de 

escala 
EFC................. O foco em custos  
PaRLPE .......... O relacionamento local com 

parceiros externos 
PaTACP .......... A transparência nas atividades 

conjuntas com parceiros 
PaCCNP.......... O compartilhamento de 

conhecimentos com nossos 
parceiros 

PaPEPE .......... A preocupação com o 
estabelecimento de parcerias 
externas 

PaQPE ............ A quantidade de parceiros externos 
com a nossa empresa 

 

OEVEFP .......... A visão estratégica focada no 
presente 

OEEFCP .......... As estratégicas focalizadas no curto 
prazo 

ProcFabr .......... Processos de fabricação 
RCDT ............... Recursos e competências para o 

desenvolvimento de tecnologias 
RCMT .............. Recursos e competências para 

prever mudanças tecnológicas na 
indústria 

RCDNP ............ Recursos e competências para o 
desenvolvimento de novos produtos 

STIIF ................ Sistemas de tecnologia de 
informação para facilitar a 
integração 

STIPDNP ......... Sistemas de tecnologia de 
informação para projetos de 
desenvolvimento de novos produtos 

STICI ............... Sistemas de tecnologia de 
informação visando a comunicação 
interna tanto horizontal como vertical 

STIFCC ............ Sistemas de tecnologia de 
informação para facilitar a criação 
de conhecimento de mercado 

RCDIM ............. Recursos e competências para 
detecção de informações de 
mercado 

RCCGRDC ....... Recursos e competências para a 
criação e gestão de relações 
duráveis com os clientes 

RCCGRDF ....... Recursos e competências para a 
criação e gestão de relações 
duráveis com nossos fornecedores 

RCIPRC ........... Recursos e competências para a 
implementação de programas de 
retenção de clientes 

RCCRDA.......... Recursos e competências para a 
criação de relações duradouras com 
os agentes dos canais 

CConc .............. Conhecimentos dos concorrentes 
PPubl ............... Programas de publicidade (eficácia) 
IAMkt ............... Integração das atividades de 

marketing 
HSMerc ............ Habilidade para segmentar 

mercados-alvos 
PPre................. Programas de preços (eficácia) 
CCli .................. Conhecimento dos clientes 
ROA ................. Retorno sobre os Ativos 
MktShare.......... Participação de Mercado 
CresVendas ..... Crescimento das vendas 
RetVendas ....... Retorno sobre as vendas 
ROI .................. Retorno sobre os Investimentos 
Rentab ............. Rentabilidade 
 

 


