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RESUMO 

Com base em diferentes perspectivas ontológicas, o fenômeno capacidades dinâmicas tem sido 

definido como uma habilidade que a organização possui que reside nos processos, mas também 

como os próprios processos que a organização desempenha. O objetivo deste estudo é, adotando 

uma abordagem de processo, com o auxílio da teoria da prática social de Bourdieu, contribuir 

para a compreensão de como capacidades dinâmicas evoluem ao longo da trajetória da relação 

dialética, contínua, multinível e multitemporal entre o sistema de disposições e a estrutura 

ambiental. A partir de uma perspectiva ontológica e epistemológica de processo, capacidades 

dinâmicas são propostas como um sistema de disposições de indivíduos e grupos para se 

adaptar, que continuamente transforma ou reproduz, e é transformado ou reproduzido pela 

estrutura ambiental de níveis organizacional e macro. Os ambientes de nível organizacional e 

macro, por sua vez, são propostos como as relações objetivas definidas pela distribuição de 

recursos no espaço social. Por um lado, capacidades dinâmicas, construídas por condições 

prévias de existência, circunscrevem a percepção, apreciação e ação dos agentes com relação a 

possibilidades subjetivas. Os ambientes de nível organizacional e macro, por outro lado, cujas 

regularidades de funcionamento são definidas por suas histórias sociais, circunscrevem as 

possibilidades objetivas. Quanto aos procedimentos metodológicos, adotou-se uma abordagem 

de pesquisa de processo qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, e estratégia de 

pesquisa de estudo de caso único, com design longitudinal e perspectiva histórica. A análise 

dos dados longitudinais referentes ao período de 2009 a 2017 coletados por meio de vinte e 

quatro entrevistas, observação não participativa e documentos, permitiu concluir que a origem 

do sistema de disposições da empresa Alfa antecede o estabelecimento e início de suas 

operações. Inicialmente reproduzido por profissionais com condições prévias de existência 

semelhantes à dos sócios fundadores, o sistema de disposições da empresa Alfa sofre 

transformações ao longo da trajetória de sua relação dialética com a estrutura ambiental. Com 

o objetivo deliberado de transformar o sistema de disposições predominantemente adaptativo 

da empresa, entretanto, a alta gestão da empresa Alfa transforma a estrutura ambiental de nível 

organizacional. 

 

Palavras-chave: Capacidades dinâmicas, Abordagem de processo, Teoria da prática social, 

Bourdieu.  



 
 
 

 

ABSTRACT 

Based on different ontological perspectives, dynamic capabilities phenomenon has been 

defined as an ability that the organization possesses residing in the processes but also as the 

very processes that the organization performs. The purpose of this study is adopting a process 

approach, aided by Bourdieu's theory of social practice, to contribute to the understanding of 

how dynamic capacities evolve along the trajectory of the dialectical, continuous, multilevel 

and multitemporal relationship between the system of dispositions and the environmental 

structure. From an ontological and epistemological perspective of process, dynamic capabilities 

are proposed as a system of dispositions of individuals and groups to adapt, which continuously 

transforms or reproduces, and is transformed or reproduced by organizational and macro level 

environmental structure. Organizational and macro-level environmental structures, in turn, are 

proposed as the objective relations defined by the distribution of resources in the social space. 

On the one hand, dynamic capacities, built by preconditions of existence, circumscribe the 

perception, appreciation and action of agents in relation to subjective possibilities. The 

organizational and macro-level environments, on the other hand, whose regularities of 

functioning are defined by their social histories, circumscribe the objective possibilities. As for 

the methodological procedures, I adopted a research approach of qualitative process, 

exploratory nature, and research strategy of a single case study with longitudinal design and 

historical perspective. The analysis of the longitudinal data referring to the period between 2009 

and 2017 collected through twenty-four interviews, non-participatory observation and 

documents, allowed to conclude that the origin of the system of dispositions of the company 

Alfa precedes the establishment and beginning of its operations. Initially reproduced by 

professionals with previous conditions of existence similar to those of the founding partners, 

the system of dispositions of the Alfa company undergoes transformations along the trajectory 

of its dialectic relation with the environmental structure. However, with the deliberate aim of 

transforming Alfa's predominantly adaptive system of dispositions, the Alfa's top management 

transforms the environmental structure at the organizational level. 

 

Keywords: Dynamic Capabilities, Process Approach, Theory of Social Practice, Bourdieu. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em um contexto de crescimento no número de “ecossistemas” caracterizados por 

competição dinâmica (TEECE, 2014), o framework de capacidades dinâmicas evoluiu para uma 

das mais influentes abordagens da pesquisa em gestão estratégica do nosso tempo (BARRETO, 

2010; SCHILKE, 2014a; 2014b; MEIRELLES; CAMARGO, 2014; SCHILKE; HU; HELFAT, 

2018), tanto em interesse (número de publicações dedicados), quanto em influência (número de 

citações relacionadas) (STEFANO; PETERAF; VERONA, 2014; VICENTE; ROSA; MAY; 

TAKAHASHI, 2015). 

Apontado como uma extensão da Visão Baseada em Recursos (TEECE; PISANO; 

SHUEN, 1997; EISENHARDT; MARTIN, 2000; TEECE, 2007; EASTERBY-SMITH; 

PRIETO, 2008; SCHILKE, 2014a), incorporando efeitos do dinamismo ambiental e a 

reconfiguração de recursos e capacidades ao longo do tempo (TEECE; PISANO; SHUEN, 

1997), o framework de capacidades dinâmicas tem como principal ambição auxiliar estudiosos 

e praticantes a entender a fonte da heterogeneidade da firma (TEECE, 2014). 

Essencialmente construída e desenvolvida no lado de conteúdo da pesquisa (HELFAT; 

FINKELSTEIN; MITCHELL; PETERAF; SINGH; TEECE; WINTER, 2007; REGNÉR, 

2008), a literatura de capacidades dinâmicas tem endereçado, em grande parte, as questões 

sobre o “que” define capacidades dinâmicas, o “que” distingue capacidades dinâmicas de outros 

tipos de capacidades e “qual” seu efeito nos resultados organizacionais (HELFAT et al., 2007). 

Contudo, a questão sobre como capacidades dinâmicas se desenvolvem e se adaptam, 

permanece em grande medida sem resposta (SCHILKE, 2014b). 

Desde a publicação dos artigos seminais de Teece, Pisano e Shuen (1997) e Eisenhardt 

e Martin (2000), o fenômeno capacidades dinâmicas tem suscitado não somente diferentes, mas 

contraditórios pontos de vista sobre questões essenciais tais como o que são capacidades 

dinâmicas (PETERAF; STEFANO; VERONA, 2013; VOGEL; GUTTEL, 2013). Adotando 

diferentes perspectivas ontológicas, capacidades dinâmicas são definidas como uma habilidade 

da organização que reside nos processos organizacionais (TEECE, PISANO, SHUEN, 1997; 

HELFAT et al., 2000; ZAHRA; SAPIENZA; DAVIDSSON, 2006; WANG; AHMED, 2007; 

AUGIER; TEECE, 2009; BARRETO, 2010; TEECE, 2012), como processos organizacionais 

específicos (EISENHARDT; MARTIN, 2000), e até mesmo como ambos, habilidades e 

processos organizacionais (ZOLLO; WINTER, 2002; WINTER, 2003; MEIRELLES; 

CAMARGO, 2014) que reconfiguram recursos e capacidades em resposta ao ambiente em 

mudança. 
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Na busca por aproximar o conceito da análise e da prática organizacional, capacidades 

dinâmicas são desagregadas em capacidades de detectar e apreender oportunidades por meio da 

reconfiguração contínua de recursos (HELFAT et al., 2007; TEECE, 2007; WANG; AHMED, 

2007; PAVLOU; EL SAWY, 2011; TEECE, 2012), e em processos associados a essas 

capacidades (TEECE, PISANO, SHUEN, 1997; EISENHARDT; MARTIN, 2000; 

PROTOGEROU; CALOGUIROU; LIOUKAS, 2011; PETERAF; STEFANO; VERONA, 

2013; STEFANO; PETERAF; VERONA, 2014). 

Embora possa parecer que haja um foco em processo na literatura de capacidades 

dinâmicas (HELFAT et al., 2017), mais apropriado para responder questões do tipo “como” 

(LANGLEY; SMALLMAN; TSOUKAS; VAN DE VEN, 2013), são escassos os estudos sobre 

capacidades dinâmicas que adotam a abordagem de processo (HELFAT et al., 2007; 

NARAYANAN; COLWELL; DOUGLAS, 2009). Como apontado por Helfat et al. (2007), há 

uma diferença entre uma compreensão do processo através das lentes do lado do conteúdo e um 

entendimento mais enraizado nas tradições de pesquisa orientada a processos. Compreender um 

fenômeno em termos de processo, envolve considerar o fenômeno dinamicamente, em termos 

de movimento, atividade, eventos, mudança e evolução temporal (LANGLEY, 2007). 

Com base nos fundamentos teóricos providos pela economia evolucionária (NELSON; 

WINTER, 1982), a evolução de capacidades dinâmicas é abordada em estudos teóricos e 

empíricos, sobretudo a partir do modelo de processo evolucionário clássico variação-seleção-

retenção de Campbell (CAMPBELL, 1969), e de sua derivação, economia evolucionária 

(NELSON; WINTER, 1982), auxiliados pelas perspectivas de gestão do conhecimento e 

aprendizagem (EISENHARDT; MARTIN, 2000; ZOLLO; WINTER, 2002; CEPEDA, VERA, 

2007; EASTERBY-SMITH; PRIETO, 2008). 

A despeito do entendimento comum de capacidades dinâmicas como produtoras de 

mudanças estratégicas e organizacionais (COLLIS, 1994; TEECE; PISANO; SHUEN, 1997, 

WINTER, 2003) e da crescente influência nos estudos organizacionais da virada prática nas 

ciências sociais (REGNÉR, 2008; SIEWEKE, 2014), a pesquisa sobre capacidades dinâmicas 

permaneceu surpreendentemente silenciosa sobre os próprios processos e atividades 

fundamentais para sua compreensão. Entender renovação organizacional e vantagem 

competitiva, pode requerer uma mudança parcial do foco de capacidades como entidade 

agregada, para as realidades práticas dos processos organizacionais essenciais (SALVATO, 

2009; TAKAHASHI; BULGACOV; BITENCOURT; KAYNAK, 2017). 

Os escassos estudos que abordam a evolução de capacidades dinâmicas a partir de uma 

perspectiva de processo, apontada como capaz de contribuir para o entendimento do fenômeno 
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(HELFAT et al., 2007), são orientados para uma perspectiva de processo denominada “fraca” 

(BAKKEN; HERNES, 2006). Refletindo uma metafísica da substância (LANGLEY et al., 

2013), nesses estudos, tempo é visto primariamente de forma cronológica e mudança como algo 

que acontece às organizações, vistas como entidades relativamente estáveis (LANGLEY; 

TSOUKAS, 2016). Na perspectiva de processo denominada “forte” (BAKKEN; HERNES, 

2006), entretanto, há um comprometimento ontológico que embora não negue a existência de 

eventos, estados ou entidades, se refere à mudança como endêmica, constitutiva do mundo 

(LANGLEY; TSOUKAS, 2016). O mundo é visto como em constante tornando-se (becoming) 

(LANGLEY; TSOUKAS, 2016), fluxo de experiência ao longo do tempo, constituído pelo 

acúmulo de “fazendos” (doings), interações momento a momento entre atores, e atores e 

ambientes (JARZABKOWSKI; LÊ; SPEE, 2016). 

A teoria da prática social de Bourdieu, uma maneira particular e carregada de teoria de 

se referir ao que pessoas fazem na vida cotidiana (NICOLINI, 2012), é adotada neste estudo 

tanto como estrutura de análise unificada (EMIRBAYER; JOHNSON, 2008), quanto como 

conteúdo da explicação (THIRY-CHERQUES; 2006). Concebida por Bourdieu como uma 

relação dialética entre as disposições de alguém (habitus) e a posição de alguém em um campo 

(TOWNLEY, 2014), a prática social representa um conjunto complexo de temporalidades e 

posições epistêmicas relacionadas (NICOLINI, 2012).  

Com base no exposto o objetivo deste estudo é, adotando uma abordagem de processo, 

auxiliada pela teoria da prática social de Bourdieu, compreender como capacidades dinâmicas 

evoluem ao longo da trajetória da relação dialética entre o sistema de disposições e a estrutura 

ambiental. Analisada a partir da prática de inovação em produtos e serviços, a evolução de 

capacidades dinâmicas é proposta, como ocorrendo na trajetória da relação dialética, contínua, 

multinível e multitemporal entre o sistema de disposições e a estrutura ambiental, na qual 

ambas, capacidades dinâmicas e estrutura ambiental, são reproduzidas ou transformadas. 

Em consonância com os objetivos deste estudo, adotou-se uma abordagem de pesquisa 

de processo qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, e estratégia de pesquisa de estudo 

de caso único com design longitudinal e perspectiva histórica. 
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1.1 PROBLEMA E OBJETIVOS DE PESQUISA 

 

Diante do exposto, a questão de pesquisa que se coloca neste estudo é: como 

capacidades dinâmicas evoluem ao longo da trajetória da relação dialética entre o sistema 

de disposições e a estrutura ambiental? 

O objetivo geral deste estudo é compreender como capacidades dinâmicas evoluem ao 

longo da trajetória da relação dialética entre o sistema de disposições e a estrutura ambiental. 

A pesquisa terá como diretrizes os seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar a estrutura ambiental a partir das relações objetivas entre os agentes, 

definida pela distribuição de recursos no espaço social que circunscrevem as 

possibilidades objetivas, e cuja lógica interna de funcionamento é definida por sua 

história social. 

2. Analisar as capacidades dinâmicas da organização a partir do sistema de 

disposições para se adaptar, que construído pelas condições sociais de existência 

prévias, funciona como uma matriz de percepção, apreciação e ação dos agentes, 

impondo diferentes definições de possibilidades subjetivas. 

3. Compreender a trajetória da relação dialética entre o sistema de disposições e a 

estrutura ambiental, por meio da qual ambos são reproduzidos ou transformados. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

Considerando o exposto, entende-se que o estudo da evolução de capacidades dinâmicas 

a partir da trajetória da relação dialética, contínua, multinível e multitemporal entre o sistema 

de disposições e a estrutura ambiental, na qual capacidades dinâmicas são reproduzidas ou 

transformadas, possibilita contribuir para a compreensão do fenômeno do ponto de vista teórico, 

empírico e prático. 

Em primeiro lugar, do ponto de vista ontológico e epistemológico, na busca pela 

compreensão de como capacidades dinâmicas evoluem, neste estudo adotou-se por um lado, 

uma abordagem de processo, pouco adotada nos estudos de capacidades dinâmicas (HELFAT 

et al., 2007; NARAYANAN; COLWELL; DOUGLAS, 2009). E por outro lado, de forma não 

observada anteriormente na vasta literatura de capacidades dinâmicas, adotou-se o auxílio da 

tríade teórica de Bourdieu (campo, capital, habitus), tanto como o conteúdo da explicação 
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(THIRY-CHERQUES, 2006), quanto como estrutura de análise unificada (EMIRBAYER; 

JOHNSON, 2008). 

Em segundo lugar, neste estudo, diferentemente da principal corrente da literatura, 

adota-se uma perspectiva ontológica e epistemológica do fenômeno capacidades dinâmicas 

como processo. A partir do conceito de habitus da teoria da prática social de Bourdieu, 

capacidades dinâmicas são propostas, como um sistema de disposições para se adaptar, que 

produzido por condições de existência prévias, funciona como uma matriz de percepção, 

apreciação e ação, reproduzida e transformada na prática. 

Em terceiro lugar, do ponto vista epistemológico, a compreensão de como capacidades 

evoluem na prática, entendida a partir da teoria da prática social de Bourdieu como a relação 

dialética entre o sistema de disposições e a estrutura ambiental, possibilita, por um lado, a 

articulação entre os diferentes níveis de análise, e por outro lado, a adoção de uma perspectiva 

de tempo de progressão não linear. 

E por fim, do ponto de vista prático, este estudo tem possibilidade de contribuir para a 

compreensão dos mecanismos, por meio dos quais, capacidades dinâmicas são transformadas e 

reproduzidas na prática, relação dialética entre o sistema de disposições e a estrutura ambiental. 

 

 

1.3 ESTRUTURA DA TESE 

 

Este trabalho está estruturado em oito capítulos: o primeiro capítulo, do qual esta seção 

é parte, contempla a introdução, o problema e os objetivos de pesquisa, e a justificativa da 

pesquisa; o segundo capítulo apresenta um breve histórico da privatização do setor de 

telecomunicações e sua relação com a prestação de serviços de valor adicionado; o terceiro 

capítulo compreende o referencial teórico sobre capacidades dinâmicas, abordagem de 

processo e a teoria da prática social de Bourdieu; o quarto capítulo  apresenta o modelo 

conceitual e operacional que orientam este estudo; o quinto capítulo discute os procedimentos 

metodológicos adotados nesta pesquisa; o sexto capítulo se refere a apresentação e análise dos 

dados; o sétimo capítulo aborda a discussão dos dados e; o oitavo capítulo compreende as 

conclusões, limitações e recomendações para futuras pesquisas. 
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2 PRIVATIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES E O SERVIÇO DE VALOR 

ADICIONADO 

 

Em 15 de agosto de 1995, como parte de um programa mais amplo de reforma do Estado 

e de abertura da economia do país ao capital estrangeiro, é aprovada no congresso a Emenda 

Constitucional n.º 8 (ARAUJO; BRANDI, 2018). Encaminhada pelo poder executivo ao 

congresso, a Emenda Constitucional n.º 8, quebra o monopólio público e faculta a exploração 

pelo capital privado dos serviços de telecomunicações, sob o regime de autorização, concessão 

ou permissão, de acordo com lei a ser aprovada pelo Congresso, dispondo sobre a organização 

dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais (ARAUJO; 

BRANDI, 2018). 

Em 1995, em linha com o Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de 

Telecomunicações e do Sistema Postal (Paste), de setembro de 1995, inicia-se a preparação 

para a privatização do sistema Telebrás, por meio de reajustes de tarifas, desvalorizadas em 

45% em termos reais entre 1985 e 1991, redução de subsídios cruzados, incompatíveis com 

ambientes competitivos, e forte retomada de investimentos (WOHLERS, 1998; DANTAS, 

2002). 

Em 19 de julho de 1996, é sancionada a Lei Mínima (Lei n.º 9.295) que concedeu à 

iniciativa privada a exploração da telefonia celular Banda B, gerando concorrência para as 

empresas incumbentes da Banda A (ARAUJO; BRANDI, 2018), dispõe sobre os serviços de 

telecomunicações e sua organização, bem como sobre a utilização da rede pública de 

telecomunicações para a prestação de serviço de valor adicionado (BRASIL, 1996). De acordo 

com a Lei Mínima, serviço de valor adicionado “é a atividade caracterizada pelo acréscimo de 

recursos a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, criando novas utilidades 

relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação e recuperação de 

informações, não caracterizando exploração de serviço de telecomunicações” (BRASIL, 1996). 

Em substituição ao Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962, em 16 de julho de 

1997, foi sancionada a Lei Geral de Telecomunicações (LGT) (ARAUJO; BRANDI, 2018). 

Partindo dos princípios fundamentais de universalização, promoção da competição, diversidade 

e qualidade dos serviços, regulação e desenvolvimento tecnológico, industrial e social do país, 

dispõe, entre outros aspectos, sobre a criação, competências e estrutura do órgão regulador 

(Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel), a organização dos serviços de 

telecomunicações (definição, classificação, regras), e sobre a reestruturação e desestatização 

das empresas federais de telecomunicações (BRASIL, 1997). A LGT em seus artigos 60 e 61 
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define o serviço de telecomunicações e de valor adicionado, enfatiza a distinção entre os 

serviços, destaca o direito dos interessados na prestação de SVA, bem como o papel regulador 

das relações entre os prestadores de serviço de telecomunicação e de SVA (BRASIL, 1997): 

 

Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a 

oferta de telecomunicação.  

§ 1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, 

radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de 

símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer 

natureza. 

 

Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um serviço de 

telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas 

utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação 

ou recuperação de informações. 

 

§ 1º Serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações, 

classificando-se seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações que 

lhe dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição. 

 

§ 2° É assegurado aos interessados o uso das redes de serviços de 

telecomunicações para prestação de serviços de valor adicionado, cabendo à 

Agência, para assegurar esse direito, regular os condicionamentos, assim como o 

relacionamento entre aqueles e as prestadoras de serviço de telecomunicações. 

 

Em 1998 a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), órgão regulador com 

administração independente e autonomia financeira e funcional, elabora o plano de privatização 

e regulamentação (reestruturação e a desestatização) do setor de telecomunicações que 

complementam a LGT (BOLAÑO, 2003; SANTOS, 2008): i) Plano Geral de Outorgas (PGO), 

Decreto nº 2.534 de abril de 1998, diretrizes para a competição nas telecomunicações por meio 

da nova distribuição das empresas a serem privatizadas e previsão da criação de outras empresas 

que garantissem a concorrência em uma mesma área de atuação (BRASIL, 1998a); ii) Plano de 

Metas de Universalização (PMU), Decreto nº 2.592 de maio de 1998, compromissos sobre o 

acesso universal de telefonia (em zonas urbanas de baixa renda, áreas rurais e distantes) e a 

disponibilização de telefones públicos; iii) e Plano de Metas de Qualidade dos Serviços 

Prestados à População (PMQ), Resolução nº 30 de 29 de junho de 1998 (ANATEL, 1998), 

padrões de desempenho para os serviços prestados ininterruptamente pelas empresas, assim 

como a oferta de serviços com graus progressivos de qualidade, relacionadas com o tráfego 

telefônico local e de longa distância, que implicavam na gradativa digitalização da rede.  

Em maio do mesmo ano, com a aprovação da transformação do Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento (CPqD) da Telebrás em fundação privada, a Telebrás cessa todas as suas 

atividades relacionadas com pesquisa e desenvolvimento (ARAUJO; BRANDI, 2018). 
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Em 29 de julho de 1998, após a divisão do Sistema Telebrás em três regiões de atuação, 

visando viabilizar a venda (DANTAS, 2002), ocorre a privatização do Sistema Telebrás por 

meio da venda do controle acionário de três holdings de telefonia fixa (Telesp, Tele Centro Sul, 

Tele Norte Leste), uma de longa distância (Embratel) e oito de telefonia celular (Telesp Celular, 

Tele Celular Sul, Tele Sudeste Celular, Telemig Celular, Tele Centro Oeste Celular, Tele Norte 

Celular, Tele Leste Celular, Tele Nordeste Celular) em 12 leilões consecutivos na Bolsa de 

Valores do Rio de Janeiro (BVRJ). Configurando a maior operação de privatização de um bloco 

de controle já realizada no mundo, a venda gerou a arrecadação para o governo de um total de 

R$ 22 bilhões, representando um ágio de 63% sobre o preço mínimo estipulado (DANTAS, 

2002; PINTO; BATAGLIA, 2004). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta o referencial teórico, estruturado de modo a contemplar os 

principais conceitos necessários para atingir o objetivo geral deste estudo de compreender como 

capacidades dinâmicas evoluem ao longo da trajetória da relação dialética entre o sistema de 

disposições e a estrutura ambiental. Em primeiro lugar, o conceito de capacidades dinâmicas é 

apresentado a partir de seis seções: i) definição e desagregação de capacidades dinâmicas; ii) 

ordens, níveis ou tipos de capacidades; iii) capacidades dinâmicas e recursos; iv) capacidades 

dinâmicas e ambiente; v) capacidades dinâmicas e inovação em produtos e serviços; vi) e 

evolução de capacidades dinâmicas. Em seguida, a discussão se concentra na abordagem de 

processo. E por fim, a teoria da prática social de Bourdieu é apresentada. 

 

 

3.1 CAPACIDADES DINÂMICAS 

 

Construída com base nos fundamentos teóricos providos por Schumpeter (1942), 

Penrose (1959), Williamson (1975; 1985), Barney (1986), Nelson e Winter (1982), Teece 

(1988) e Teece, Rumelt, Dosi e Winter (1994), a abordagem de capacidades dinâmicas é 

apontada como uma extensão da visão baseada em recursos (resource-based view - RBV) 

(TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; EISENHARDT; MARTIN, 2000; TEECE, 2007; 

EASTERBY-SMITH; PRIETO, 2008; PROTOGEROU; CALOGUIROU; LIOUKAS, 2011; 

SCHILKE, 2014a), visão essa que sugere que diferenças em recursos tangíveis e intangíveis e 

capacidades explicam as variações nas posições competitivas das organizações e em seus 

desempenhos (EASTERBY-SMITH; PRIETO, 2008). 

O framework de capacidades dinâmicas, que integra e sintetiza conceitos e achados de 

pesquisa não só do campo da gestão estratégica, mas também da história de negócio, da 

economia industrial, do direito e economia, da ciência organizacional, de estudos de inovação, 

e de outros campos (TEECE, 2007), tem como ambição fundamental, a verdadeira compreensão 

das origens da heterogeneidade no nível da firma e das fontes de criação, captura e crescimento 

de valor no nível da empresa (TEECE, 2014). 

De acordo com Teece, Pisano e Shuen (1997), em um dos artigos seminais da literatura 

de capacidades dinâmicas, apresentado originalmente na conferência anual da Academy of 

Management em 1989 (HELFAT et al., 2007), o desenvolvimento do framework de 

capacidades dinâmicas deriva, em primeiro lugar, do desempenho menos satisfatório da teoria 
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estratégica no suporte para o entendimento sobre como certas empresas constroem vantagem 

competitiva em regimes de rápida mudança. E em segundo lugar, do potencial legado da 

perspectiva da resource-based view (RBV) para contribuições à estratégia que, embora incite 

considerações sobre estratégias para o desenvolvimento de novas capacidades, foca em 

estratégias para exploração de ativos específicos da firma existentes, não incorporando a 

evolução de recursos e capacidades ao longo do tempo. 

Peteraf, Stefano e Verona (2013) destacam, entretanto, que o campo de capacidades 

dinâmicas se desenvolveu sob a forte influência de dois artigos (TEECE; PISANO; SHUEN, 

1997; EISENHARDT; MARTIN, 2000), que embora complementares em muitos aspectos, 

representam não somente diferentes, mas contraditórios pontos de vista sobre questões 

essências, tais como: O que são capacidades dinâmicas? Quais efeitos elas têm e sobre quais 

condições elas operam? Questões essas, que impactam diretamente na ambição de capacidades 

dinâmicas de prover uma explicação sobre como as firmas obtém e sustentam vantagem 

competitiva.  

 

 

3.1.1 Definição e desagregação de capacidades dinâmicas 

 

Desde a publicação dos artigos seminais de Teece, Pisano e Shuen (1997) e Eisenhardt 

e Martin (2000), adotando perspectivas ontológicas distintas, a pesquisa sobre capacidades 

dinâmicas tem suscitado uma variedade de definições do fenômeno, tanto como uma habilidade 

que a organização possui, o ser hábil (being), quanto como processos que a organização 

desempenha (doing). 

Se por um lado, Teece, Pisano e Shuen (1997 p.516), adotando uma perspectiva de 

capacidades como uma habilidade que organização possui, o ser hábil/capaz (being) que reside 

em processos, definem capacidades dinâmicas como “a habilidade da firma de integrar, 

construir, e reconfigurar competências internas e externas para endereçar ambientes em rápida 

mudança”. Eisenhardt e Martin (2000 p.1107), por outro lado, adotando uma perspectiva de 

capacidades dinâmicas como os próprios processos que a organização desempenha (doing), 

definem capacidades dinâmicas como “os processos da firma que usam recursos para 

corresponder à e até criar mudança de mercado”. 

De acordo com Teece, Pisano e Shuen (1997), a essência das competências (atividades 

distintivas) e capacidades dinâmicas da firma residem nos processos organizacionais da firma, 

ou seja, residem no que pode ser denominado como suas rotinas e padrões correntes de prática 
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e aprendizagem, moldados pela posição (específica) de ativos corrente e pela trajetória 

evolucionária e coevolucionária que afirma tenha adotado/herdado.  

De acordo Teece, Pisano e Shuen (1997), portanto, a abordagem de capacidades 

dinâmicas coloca ênfase nos processos internos que a firma utiliza, em como eles são 

desenvolvidos e irão evoluir. Ainda de acordo com os referidos autores, processos 

organizacionais possuem três funções: i) coordenação e integração das atividades dentro da 

firma pelos gestores (um conceito estático); ii) aprendizagem (um conceito dinâmico), processo 

pelo qual repetição e experimentação possibilitam que tarefas sejam melhor e mais rapidamente 

executadas; iii) e reconfiguração e transformação (um conceito transformacional), habilidade 

de detectar a necessidade de reconfiguração da estrutura de ativos da firma, e de realizar a 

transformação interna e externa necessária (AMIT; SCHOEMAKER, 1993; LANGLOIS, 

1997). 

Figura 1 - Cadeia de lógica básica nos principais artigos de capacidades dinâmicas - Teece et 

al. (1997) 

 
Fonte: Adaptado de Helfat e Peteraf (2009 p.96) 

 

Eisenhardt e Martin (2000), entretanto, propõem que capacidades dinâmicas são 

processos organizacionais estratégicos específicos incorporados nas firmas, tais como 

desenvolvimento de produto, alianças e tomadas de decisão estratégicas, que criam valor para 

as firmas em mercados dinâmicos, pela manipulação de recursos. 

Eisenhardt e Martin (2000), assim como Teece, Pisano e Shuen (1997), reconhecem a 

dependência da trajetória na emergência dos processos. De acordo com os referidos autores, 

embora a singularidade das histórias das firmas seja apropriadamente enfatizada (NELSON; 

WINTER, 1982; TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; ZOLLO; WINTER, 1999), a dependência 

da trajetória é mais acuradamente descrita em termos de mecanismos de aprendizagem.  
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Figura 2 - Cadeia de lógica básica nos principais artigos de capacidades dinâmicas - 

Eisenhardt e Martin (2000) 

 
Fonte: Adaptado de Helfat e Peteraf (2009 p.96) 

 

Helfat et al. (2007 p.122), adotando tanto a perspectiva de capacidades dinâmicas como 

uma habilidade que a organização possui, o ser hábil/capaz (being), definem capacidade 

dinâmica como “a capacidade de uma organização de propositadamente criar, estender, ou 

modificar sua base de recursos”. De acordo com os referidos autores, o conceito de capacidade 

dinâmica abrange as capacidades para identificar a necessidade ou oportunidade para mudança, 

formulação de uma resposta e implementação de um curso de ação.  

De acordo com Helfat et al. (2007), existem processos associados a cada uma das 

funções de capacidades dinâmicas, cuja análise permite examinar os efeitos de processos nos 

resultados organizacionais: i) capacidade com a qual identificar a necessidade ou oportunidade 

de mudança, processos de busca problemática ou de reconhecimento de oportunidades; ii) 

capacidade de formular uma resposta a tal necessidade ou oportunidade, processos de seleção 

interna e de alocação de recursos; iii) e capacidade de implementar um curso de ação, uma 

variedade de processos gerenciais e organizacionais, dependendo da natureza do objetivo e das 

tarefas específicas requeridas. Ainda de acordo com os referidos autores, processos são parte 

do funcionamento de capacidades dinâmicas de duas formas: i) como mecanismos pelos quais 

capacidades dinâmicas são colocadas em uso; ii) e como mecanismos pelos quais organizações 

podem desenvolver (originar e/ou aprimorar) capacidades dinâmicas. 

Com base na função reconfiguração e transformação dos processos organizacionais - 

habilidade de detectar a necessidade de reconfigurar a estrutura de ativos e realizar a 

transformação externa e interna - fundamentada nos conceitos de decisão comportamental 

(AMIT; SCHOEMAKER, 1993) e estruturas cognitivas (LANGLOIS, 1997) inicialmente 

mencionada por em Teece, Pisano e Shuen (1997), como apresentado na Figura 3, Teece (2007) 

propõe que, para fins analíticos as capacidades dinâmicas podem ser desagregadas em três 

classes de capacidades no nível da empresa: i) capacidade de detectar e dar forma às 

oportunidades e ameaças; ii) capacidade de apreender oportunidades; iii) e capacidade de 
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manter competitividade por meio da melhoria, combinação, proteção e, quando necessário, 

reconfiguração dos ativos intangíveis e tangíveis da empresa. 
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Figura 3 - Fundamentos de capacidades dinâmicas e desempenho do negócio 

 
Fonte: Adaptado de Teece (2007 p.1342).
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Com os objetivos de esclarecer o conceito de capacidades dinâmicas e contribuir para o 

avanço na mensuração do construto, Wang e Ahmed (2007 p.10) propõem uma nova definição 

de capacidades dinâmicas, e um modelo integrado de pesquisa abrangendo antecedentes e 

consequências do referido conceito (Figura 4). 

Figura 4 - Um modelo de pesquisa de capacidades dinâmicas 

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

Wang e Ahmed (2007 p.10), definem capacidades dinâmicas como “uma orientação 

comportamental da firma para constantemente integrar, reconfigurar, renovar e recriar seus 

recursos e capacidades, e mais importante, para atualizar e reconstruir suas capacidades 

essenciais em resposta ao ambiente em mudança, para atingir e sustentar vantagem 

competitiva”. Embora Wang e Ahmed (2007) não definam o termo “orientação 

comportamental”, fundamental entendimento da definição proposta, em linha com Teece, 

Pisano e Shuen (1997), os autores destacam, que capacidades dinâmicas não são simplesmente 

processos, mas sim embebidas em processos, que frequentemente são estruturações e 

combinações de recursos explícitas ou codificáveis. 

Wang e Ahmed (2007) identificam três, distintos, porem correlacionados, fatores 

componentes de capacidades dinâmicas que fundamentam a habilidade da firma de integrar, 

reconfigurar, renovar e recriar recursos e capacidades em linha com as mudanças externas 

(Figura 4): i) capacidade adaptativa, habilidade de identificar e capitalizar as oportunidades de 

negócios emergentes; ii) capacidade absortiva, habilidade da firma de reconhecer o valor de 

nova informação externa, assimilá-la e aplicá-la para fins comerciais (COHEN; LEVINTHAL, 

1990), que é, em grande parte uma função do conhecimento anterior); iii) e capacidade 

inovativa, habilidade da firma de desenvolver novos produtos e/ou mercados, por meio do 
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alinhamento da orientação inovativa estratégica com comportamentos e processos inovativos 

(WANG; AHMED, 2004). 

Vale a pena ressaltar, que embora Wang e Ahmed (2007) e Barreto (2010) agreguem 

novos termos para definir capacidades dinâmicas, respectivamente “orientação 

comportamental” e propensão, como apontado por Chia (2016), os referidos autores não adotam 

teorias sociais em sua tentativa de teorizar capacidades dinâmicas. 

Barreto (2010), buscando acomodar antigas e novas sugestões dentro do campo de 

capacidade dinâmicas, e tentando superar algumas de suas limitações, sugere uma nova 

conceitualização de capacidades dinâmicas como um construto multidimensional agregado. 

Barreto (2010 p.271) define capacidade dinâmicas como “o potencial da firma para 

sistematicamente resolver problemas, formado pela propensão a detectar oportunidades e 

ameaças, tomar decisões oportunas e orientadas para o mercado, e mudar sua base de recursos”. 

De acordo com Teece (2012), capacidade dinâmicas são competências de alta ordem 

que determinam a habilidade da firma integrar, construir, e reconfigurar recursos/competências 

internos e externos para endereçar, e possivelmente dar forma, ambientes de negócios em rápida 

mudança. De acordo com o referido autor, capacidades dinâmicas podem ser pensadas como 

caindo em três clusters de atividades e ajustes: i) identificação e avaliação de uma oportunidade 

(sensing); ii) mobilização de recursos para endereçar uma oportunidade e capturar o valor de 

fazê-lo (seizing); iii) e renovação contínua (transforming). 

Em linha com Teece, Pisano e Shuen (1997) e Teece (2007), agregando porem 

tecnologia e a necessidade dos clientes, Teece (2014) aponta, que para fins aplicados 

capacidades dinâmicas podem ser utilmente divididas em três grupos (clusters) primários: i) 

identificação, desenvolvimento, codesenvolvimento, e avaliação de oportunidades tecnológica 

com relação às necessidades dos clientes (sensing ); ii) mobilização de recursos para endereçar 

necessidades e oportunidades, e capturar o valor de fazê-lo (seizing ); iii) e renovação contínua 

(transforming). 

Vale ressaltar que embora as classes de capacidades dinâmicas de Teece (2007), sejam 

apresentadas graficamente em uma sequência ligada por setas (Figura 1), diferentemente das 

capacidades de realizar funções e processos associados a essas funções propostas por Helfat et 

al. (2007), e que sugerem uma sequência lógica (identificar a necessidade ou oportunidade, 

formular e implementar uma resposta), a classe de capacidade “manter competividade” 

representada na caixa “gestão de ameaças/transformação” em Teece (2007), se refere ao caráter 

contínuo do alinhamento e realinhamento de ativos tangíveis e intangíveis específicos para 

manutenção da competitividade enfatizado em Teece (2014). 
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Meirelles e Camargo (2014 p.55-56) definem o conceito de capacidades dinâmicas 

como “a capacidade baseada em decisões deliberadas e recorrentes, composta por processos 

combinatórios de capacidades que permitem criar, estender, modificar ou reconfigurar as 

capacidades chave da organização e sua base de recursos e competências, fazendo uso de três 

elementos componentes: i) comportamentos e habilidades; ii) rotinas e processos; iii) 

mecanismos de aprendizagem e governança”. 

De acordo com Meirelles e Camargo (2014), para que a empresa desenvolva e sustente 

capacidades dinâmicas é necessária a existência de processos (estrutura de trabalho necessária 

para transformar entradas em resultados) e rotinas (execução da estrutura) de suporte à geração 

de novas ideias, novos produtos e serviços, bem como na seleção e na implementação de 

mudança (TEECE, 2009). 

Os Quadros 1 e 2 sumarizam respectivamente as definições de capacidades dinâmicas e 

as relações entre os conceitos capacidades dinâmicas e processos, e as propostas para 

desagregação de capacidades dinâmicas. 
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Quadro 1 - Definição de capacidades dinâmicas e sua relação com processos 

Autores Definição Relação com processos 

Teece, Pisano e 

Shuen (1997) 

Habilidade da firma de integrar, construir, e reconfigurar 

competências internas e externas para endereçar ambientes 

em rápida mudança. 

A essência das capacidades dinâmicas da firma reside nos 

processos organizacionais e gerenciais formados pela posição 

(específica) de ativos e moldados pela trajetória evolucionária e 

coevolucionária que a firma tenha adotado/herdado. 

Eisenhardt e 

Martin (2000) 

Processos da firma que usam recursos - especificamente os 

processos para integrar, reconfigurar, obter e liberar recursos 

- para corresponder à e até criar mudança de mercado. 

Capacidades dinâmicas são processos organizacionais estratégicos 

específicos incorporados em firmas, tais como desenvolvimento de 

produto, alianças e tomadas de decisão estratégicas. 

Zollo e Winter 

(2002) 

Um padrão aprendido e estável de atividade coletiva por 

meio do qual a organização sistematicamente gera e 

modifica suas rotinas operacionais em busca de efetividade 

aprimorada. 

Processos de aprendizagem “fazendo” e processos cognitivos 

deliberados são responsáveis pela evolução no tempo de dois 

conjuntos de atividades organizacionais: rotinas operacionais e 

capacidades dinâmicas. 

Helfat et al. 

(2007) 

Capacidade de uma organização de propositadamente criar, 

estender, ou modificar sua base de recursos, que consiste em 

atividade padronizada e praticada em alguma medida. 

Processos são parte do funcionamento de capacidades dinâmicas de 

duas formas:  

i) como mecanismos pelos quais capacidades dinâmicas são 

colocadas em uso;  

ii) e como mecanismos pelos quais organizações podem 

desenvolver (originar e/ou aprimorar) capacidades dinâmicas. 

Wang e Ahmed 

(2007) 

Orientação comportamental da firma para constantemente 

integrar, reconfigurar, renovar e recriar seus recursos e 

capacidades, e mais importante, para atualizar e reconstruir 

suas capacidades essenciais em resposta ao ambiente em 

mudança para atingir e sustentar vantagem competitiva. 

Capacidades dinâmicas são embebidas em processos, que são 

frequentemente estruturações e combinações de recursos explícitas 

ou codificáveis. 

Augier e Teece 

(2009) 

Habilidade de detectar (sense) e apreender (seize) novas 

oportunidades, e reconfigurar e proteger ativos de 

conhecimento, competências, e ativos complementares com 

o objetivo de atingir uma vantagem competitiva sustentável. 

O framework de capacidades dinâmicas pode ser usado como uma 

base para o entendimento dos processos de detecção e apreensão de 

oportunidade, assim dos processos de renovação estratégica. 

Barreto (2010) O potencial da firma para sistematicamente resolver 

problemas, formado pela propensão a detectar oportunidades 

e ameaças, tomar decisões oportunas e orientadas para o 

mercado, e mudar sua base de recursos. 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos autores citados. 
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Quadro 1 (Cont.) - Definição de capacidades dinâmicas e sua relação com processos 

Autores Definição Relação com processos 

Teece (2012) Competências de alta ordem que determinam a habilidade da 

firma integrar, construir, e reconfigurar 

recursos/competências internos e externos para endereçar, e 

possivelmente dar forma, ambientes de negócios em rápida 

mudança. 

Capacidades dinâmicas, particularmente aquelas baseadas em 

competências empreendedoras, são importantes para os processos 

de criação (e cocriação) de mercado associados aos sistemas 

econômicos capitalistas. 

Meirelles e 

Camargo 

(2014) 

Capacidade baseada em decisões deliberadas e recorrentes, 

composta por processos combinatórios de capacidades que 

permitem criar, estender, modificar ou reconfigurar as 

capacidades chave da organização e sua base de recursos e 

competências. 

Para que a empresa desenvolva e sustente capacidades dinâmicas é 

necessária a existência de processos (estrutura de trabalho 

necessária para transformar entradas em resultados) e rotinas 

(execução da estrutura), de suporte à geração de novas ideias, 

novos produtos e serviços, bem como na seleção e na 

implementação de mudança (TEECE, 2009). 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos autores citados. 

 

Quadro 2 - Desagregação de capacidades dinâmicas 

Autores Desagregação de capacidades dinâmicas 

Helfat et al. (2007) Capacidades com as quais realizar determinas funções: 

i) capacidade com a qual identificar a necessidade ou oportunidade de mudança;  

ii) capacidade de formular uma resposta a tal necessidade ou oportunidade;  

iii) e capacidade de implementar um curso de ação. 

Teece (2007) Classes de capacidades: 

 i) capacidade de detectar e dar forma às oportunidades e ameaças;  

ii) capacidade de apreender oportunidades;  

iii) e capacidade de manter competitividade por meio da melhoria, combinação, proteção, e quando necessário, reconfiguração dos 

ativos intangíveis e tangíveis. 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos autores citados. 
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Quadro 2 (Cont.) - Desagregação de capacidades dinâmicas 

Autores Desagregação de capacidades dinâmicas 

Wang e Ahmed 

(2007) 

Fatores componentes de capacidades dinâmicas: 

i) capacidade adaptativa, habilidade de identificar e capitalizar as oportunidades de negócio emergentes;  

ii) capacidade absortiva, habilidade da firma de reconhecer o valor de nova informação externa, assimilá-la e aplicá-la para fins 

comerciais;  

iii) e capacidade inovativa, habilidade da firma de desenvolver novos produtos e/ou mercados, por meio do alinhamento da orientação 

inovativa estratégica com comportamentos e processos inovativos (WANG; AHMED, 2004). 

Barreto (2010) Potencial da firma para sistematicamente resolver problemas formado por: 

i) propensão a detectar oportunidades; 

ii) propensão a tomar decisões oportunas e orientadas para o mercado; 

iii) propensão a mudar sua base de recursos. 

Pavlou e El Sawy 

(2011) 

Capacidades dinâmicas: 

(i) detecção, habilidade de localizar, interpretar e perseguir. Três rotinas básicas: (i) gerando inteligência de mercado (GALUNIC; 

RODAN, 1998), (ii) disseminando inteligência de mercado (KOGUT; ZANDER, 1996), (iii) e respondendo a inteligência de mercado 

(TEECE, 2007). 

(ii) aprendizagem, habilidade de renovar capacidades operacionais existentes com novo conhecimento. Quatro rotinas fundamentais: 

adquirir, assimilar, transformar, e explorar conhecimento. 

(iii) integração, habilidade de combinar conhecimento individual em novas unidades de capacidades operacionais. Rotinas: 

contribuição, representação, e interrelação de input individual em unidades de negócio coletivas. 

(iv) capacidades de coordenação. Atribuindo recursos a tarefas (HELFAT; PETERAF, 2003), designando pessoas certas para as tarefas 

certas (EISENHARDT; BROWN, 1999), identificando sinergias entre tarefas, atividades e recursos (EISENHARDT; GALUNIC, 

2000), orquestrando atividades (HENDERSON, 1994). 

Teece (2012) Clusters de atividades e ajustes:  

i) identificação e avaliação de uma oportunidade (sensing);  

ii) mobilização de recursos para endereçar uma oportunidade e capturar o valor de fazê-lo (seizing);  

iii) e renovação contínua (transforming). 

Teece (2014) Quebra de capacidades dinâmicas em grupos (clusters) primários:  

i) identificação, desenvolvimento, codesenvolvimento, e avaliação de oportunidades tecnológica com relação às necessidades dos 

clientes (detecção);  

ii) mobilização de recursos para endereçar necessidades e oportunidades, e capturar valor de fazê-lo (apreensão);  

iii) e renovação contínua (transformação). 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos autores citados.



34 

 

 

3.1.2 Ordens, níveis ou tipos de capacidades 

 

Quase que em paralelo à evolução do conceito de capacidades dinâmicas, floresceu um 

corpo de conhecimento sobre a distinção entre capacidades dinâmicas de outras ordens, níveis 

ou tipos de capacidades. 

Nos estudos que abordam ordens, níveis e tipos e capacidades, é possível identificar a 

adoção combinada de três critérios inter-relacionados para classificação de capacidades: i) 

relação com outros níveis, ordens ou tipos de capacidades e com recursos; ii) função, propósito 

ou resultado (eficiência/operacional, inovação); iii) e foco/tempo do resultado (agora/no 

presente, curto prazo, futuro). 

Collis (1994), em um dos mais referenciados estudos abordando a distinção entre 

capacidades, define capacidades organizacionais como rotinas socialmente complexas que 

determinam a eficiência com a qual firmas fisicamente transformam entradas (inputs) em saídas 

(outputs). 

Zollo e Winter (2002), distinguem dois conjuntos de atividades organizacionais 

rotinizadas, o primeiro conjunto são capacidades dinâmicas, um padrão aprendido e estável de 

atividade coletiva, tradicionalmente identificadas como rotinas de busca (NELSON; WINTER, 

1982), por meio do qual a organização sistematicamente gera e modifica suas rotinas 

operacionais na busca de efetividade aprimorada, e o segundo, rotinas operacionais orientadas 

para o funcionamento operacional da firma (tanto atividades de pessoal, quanto de linha). 

Winter (2003) argumenta, que embora haja um amplo consenso na literatura de que 

“capacidades dinâmicas” contrastam com capacidades ordinárias (operacionais) por 

concernirem à mudança, para se fazer uso efetivo do conceito de uma hierarquia de taxas de 

mudança, é necessário ter uma convenção para identificar o “nível zero”. De acordo com o 

referido autor, capacidades de nível zero, em contraste com capacidades de nível diferente de 

zero, que mudam o produto, o processo de produção, a escala ou os clientes (mercados) 

atendidos, são capacidades exercidas por uma firma hipotética “em equilíbrio”, que continua 

ganhando a vida por meio da produção e venda do mesmo produto, na mesma escala e para a 

mesma população de clientes ao longo do tempo (como ganhar a vida agora). 

Assumindo a existência de um nível ainda mais elevado de capacidades, Winter (2003) 

ressalta que se a mudança exógena é “destruidora de competência” no nível das capacidades 

dinâmicas de primeira ordem, aqueles que investem em rotinizar a resposta à tipos familiares 

de mudança podem se encontrar em desvantagem com relação a players mais flexíveis que tem 

investido em capacidades de ordem superior. De acordo com Winter (2003), investimentos 
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deliberados em aprendizagem organizacional, entretanto, podem facilitar a criação e 

modificação de capacidades dinâmicas. 

Winter (2003) distingue, portanto, três níveis de capacidades: i) capacidades ordinárias 

ou de “nível zero” que permitem a firma “ganhar a vida” no curto prazo; ii) capacidades 

dinâmicas, que operam para estender, modificar ou criar capacidades ordinárias, tais como 

desenvolvimento de produto; iii) e capacidades de ordem superior, que facilitam a criação e 

modificação de capacidades dinâmicas (ex.: aprendizagem organizacional). 

Helfat e Peteraf (2003), tal como Zollo e Winter (2002), distinguem entre dois tipos de 

capacidades organizacionais: i) capacidades dinâmicas, definidas como a capacidade de 

construir, integrar, ou reconfigurar outros recursos e capacidades (ex.: P&D, aquisições); ii) e 

capacidades operacionais, definidas como uma rotina (ou coleção de rotinas) de alto nível que, 

em conjunto com seus fluxos de input de implementação confere à gestão da organização um 

conjunto de opções de decisão para produzir outputs significativos de um tipo particular.  

De acordo com Helfat e Peteraf (2003), embora algumas capacidades possam lidar 

especificamente com processos de adaptação, aprendizagem e mudança, todas as capacidades 

têm o potencial para acomodar mudança, ou seja, aprendizagem, mudança e adaptação não 

necessariamente requerem a intervenção de “capacidades dinâmicas” como intermediárias. 

Da mesma forma, Zahra, Sapienza e Davidsson (2006) distinguem capacidades 

substantivas (ou ordinárias), descritas como o conjunto de habilidades e recursos que entram na 

solução de um problema ou no atingimento de um resultado, de capacidades dinâmicas (ou de 

ordem superior), descritas como a habilidade dinâmica de mudar ou reconfigurar capacidades 

substantivas existentes. De acordo com Zahra, Sapienza e Davidsson (2006), o qualificador 

“dinâmica” distingue, por exemplo, a habilidade substantiva de desenvolver novos produtos, da 

habilidade de reformar o modo como a firma desenvolve novos produtos. 

Zahra, Sapienza e Davidsson (2006), entretanto, definem capacidades dinâmicas como 

a habilidade de reconfigurar os recursos e rotinas de uma firma da maneira vislumbrada e 

considerada apropriada pelo(s) tomador(es) de decisão, assim como reformar o modo como a 

firma desenvolve novos produtos, o desenvolvimento de novos produtos reconfigura recursos 

e rotinas. 

Helfat et al. (2007), definindo capacidade, quer operacional ou dinâmica, como a 

habilidade de desempenhar uma tarefa ou atividade particular, os autores argumentam, 

entretanto, que em contraste com as capacidades operacionais que permitem que uma 

organização “ganhe a vida no presente” (WINTER, 2003), as capacidades dinâmicas são sobre 
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mudança, são sobre identificar a necessidade e oportunidade de mudança por meio de processos 

de busca, tomada de decisão e gestão de mudança entre outros. 

De acordo com Helfat et al. (2007), embora os termos “capacidade” e 

“propositadamente” se apliquem tanto a capacidades dinâmicas, quanto a capacidades 

operacionais, as palavras “criar, estender, ou modificar”, na definição de capacidades 

dinâmicas, que implicam em aspectos de tomada de decisão, busca e seleção, se aplicam 

somente a capacidades dinâmicas.  

De acordo com Teece (2007), capacidade dinâmica é uma meta-competência que 

transcende a competência (capacidade) operacional, pois ela permite às firmas não somente 

inventar, mas também inovar lucrativamente. Adicionalmente, Teece (2007) destaca que 

capacidades dinâmicas se referem às atividades de nível superior relacionadas a habilidade da 

gestão de detectar e apreender oportunidades, navegar ameaças, e combinar e reconfigurar 

ativos especializados e coespecializados para atender necessidades em mudança dos clientes, e 

sustentar e amplificar a “aptidão evolucionária”, construindo assim valor de longo prazo para 

os investidores. 

Wang e Ahmed (2007), em linha com Teece, Pisano e Shuen (1997), propõem uma 

ordem “hierárquica” de recursos e capacidades: i) elemento de ordem zero, recursos como a 

fundação de uma firma e a base para as capacidades da firma; ii) elemento de primeira ordem, 

capacidades de implantação de recursos para atingir um objetivo desejado; iii) elemento de 

segunda ordem, um pacote de recursos e capacidades de uma forma que são estrategicamente 

importantes para sua vantagem competitiva em um certo ponto no tempo; iv) e elemento de 

terceira ordem, capacidades dinâmicas que enfatizam a busca constante de uma firma pela 

renovação, reconfiguração e recriação de recursos, capacidades e capacidades essenciais para 

endereçar mudança ambiental. 

Easterby-Smith e Prieto (2008), na busca por entender a potencial convergência entre 

capacidades dinâmicas e gestão do conhecimento, em linha com Collis (1994) e Winter (2003), 

distinguem capacidades ou rotinas operacionais, orientadas para o funcionamento operacional 

da organização (que inclui capacidades funcionais), de capacidades dinâmicas, dedicadas à 

modificação de rotinas operacionais, e de capacidades de aprendizagem que facilitam a criação 

e modificação de capacidades dinâmicas. Vale a pena ressaltar, que de acordo com Easterby-

Smith e Prieto (2008), gestão do conhecimento, apontada pelos autores como uma capacidade 

funcional de primeira ordem, inclui tanto, esforços estratégicos, identificação do conhecimento 

requerido para executar o objetivo estratégico e comparação com o conhecimento existente, 
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quanto esforços táticos, para os quais a gestão do conhecimento facilita a manipulação de 

recursos para desenvolver o conhecimento necessário, com base no trabalho do dia-a-dia. 

De acordo com Teece (2014), capacidades ordinárias e dinâmicas são bastante distintas, 

tanto analiticamente quanto na prática, enquanto capacidades ordinárias envolvem o 

desempenho de funções administrativas, operacionais e relacionadas à governança que são 

(tecnicamente) necessárias para realizar tarefas (fazer as coisas de maneira correta), 

capacidades dinâmicas envolvem atividades de nível superior que podem habilitar uma empresa 

para direcionar suas atividades ordinárias para empreendimentos de alto retorno (fazer as coisas 

certas no tempo certo). Entretanto, quando a produção da empresa está sintonizada com o que 

o mercado deseja, capacidades ordinárias robustas podem ser suficientes para vantagem 

competitiva, mas somente até que as condições (do ambiente negócios) mudem (TEECE, 2014).  

Adicionalmente, em resposta a bifurcação na literatura de capacidades dinâmicas 

apontada por Peteraf, Stefano e Verona (2013) e Stefano, Peteraf e Verona, (2014), Teece 

(2014) argumenta que a aparente bifurcação entre Teece, Pisano e Shuen (1997) e Eisenhardt e 

Martin (2000), na verdade reflete os (diferentes) focos das alegações dos dois estudos. De 

acordo com Teece (2014), enquanto Teece, Pisano e Shuen (1997) focam em capacidades 

dinâmicas, Eisenhardt e Martin (2000) estão, em grande parte, focados em capacidades 

ordinárias. 

Schilke (2014b), diferentemente dos autores anteriormente citados, propõe a distinção 

entre capacidades dinâmicas de primeira ordem, rotinas que reconfiguram a base de recursos 

organizacionais, e capacidades dinâmicas de segunda ordem, rotinas que reconfiguram 

capacidades dinâmicas de primeira ordem. De acordo com o referido autor, essa distinção 

aumenta a precisão teórica por meio da especificação do que a rotina organizacional visa mudar. 

Em um estudo empírico no contexto de alianças estratégicas, Schilke (2014b) 

operacionaliza capacidades dinâmicas de primeira ordem em termos de capacidade de gestão 

de aliança, enquanto que a capacidade dinâmica de segunda ordem é representada pela 

aprendizagem de aliança. 

Schilke (2014b), em seu modelo teórico de interação/moderação (Figura 5), propõe que 

o efeito das capacidades dinâmicas de segunda ordem é indireto, e mediado por capacidades 

dinâmicas de primeira ordem, e que capacidades dinâmicas de primeira e segunda ordem 

conjuntamente afetam o desempenho (vantagem competitiva), ou seja, capacidades dinâmicas 

de primeira e segunda ordem podem trabalhar tanto como complementares quanto como 

substitutas. 
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Figura 5 - Framework teórico de interação 

 
Fonte: Adaptado de Schilke (2014b p.371). 

Schilke (2014b) destaca que, assim como pronunciadas capacidades dinâmicas de 

primeira ordem prejudicam a efetividade dos recursos se causam muita mudança na base de 

recursos (WINTER, 2003; ZAHRA; SAPIENZA; DAVIDSSON, 2006; SCHILKE, 2014a), 

capacidades dinâmicas de segunda ordem, embora expandam as capacidades dinâmicas de 

primeira ordem, tal expansão pode vir sob o risco de perturbar a boa execução das capacidades 

dinâmicas de primeira ordem, diminuindo assim sua efetividade marginal. 
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Quadro 3 - Classificação de capacidades 
 

Autores Capacidades Critérios 

Zollo e Winter (2002) Rotinas operacionais: orientadas para o funcionamento operacional da firma. Função operacional. 

Capacidades dinâmicas: padrão aprendido e estável de atividade coletiva, por meio do qual a 

organização sistematicamente gera e modifica suas rotinas operacionais na busca de efetividade 

aprimorada. 

Efeito nas rotinas 

operacionais / Função 

efetividade. 

Danneels (2002) Competências de primeira ordem: competências de clientes e tecnológica. 

Competências integrativas: habilidade de combinar competências de primeira ordem. 

Competências de segunda ordem: competência de adquirir competências de primeira ordem, 

habilidade de identificar, avaliar, e incorporar novas competências tecnológicas e/ou de clientes. 

Função operacional. 

Efeito em competências de 

primeira ordem. 

Efeito em competências de 

primeira ordem / Função 

inovação. 

Winter (2003) Capacidades ordinárias ou de nível-zero: capacidades que permitem a firma “ganhar a vida” no curto 

prazo. 

Foco/tempo do resultado 

(curto prazo). 

Capacidades dinâmicas: aquelas que operam para estender, modificar, ou criar capacidades 

ordinárias. 

Efeito em capacidades 

ordinárias / Função inovação. 

Capacidades de alta ordem: facilitam a criação ou modificação de capacidades dinâmicas. Efeito em capacidades 

dinâmicas / Função inovação. 

Helfat e Peteraf 

(2003) 

Capacidades operacionais: rotina (ou coleção de rotinas) de alto nível que, em conjunto com seus 

fluxos de input de implementação confere à gestão da organização um conjunto de opções de decisão 

para produzir outputs significativos de um tipo particular. 

Função operacional. 

Capacidades dinâmicas: construir, integrar, ou reconfigurar outros recursos e capacidades. Efeito em recursos e 

capacidades ordinárias. 

Zahra, Sapienza e 

Davidsson (2006) 

Capacidades substantivas (ou ordinárias): conjunto de habilidades e recursos para resolver um 

problema ou alcançar um resultado. 

Função operacional. 

Capacidades dinâmicas - ordem superior: habilidades para reconfigurar recursos e rotinas de uma 

firma da maneira vislumbrada e considerada adequada por seus principais tomadores de decisão. 

Efeito em recursos e rotinas / 

Função inovação. 

Helfat et al. (2007) Capacidades operacionais: permitem uma organização ganhar a vida no presente. Foco/tempo do resultado 

(presente). 

Capacidades dinâmicas: capacidade de propositadamente criar, estender, ou modificar a base de 

recursos. 

Efeito em recursos / Função 

inovação. 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos autores citados. 
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Quadro 3 (Cont.) - Classificação de capacidades 

Autores Capacidades Critérios 

Wang e Ahmed 

(2007) 

Zero-ordem: recursos, a fundação da firma e a base para capacidades da firma. Base para capacidades. 

Elemento de primeira-ordem: capacidades, quando firmas demonstram capacidades de implantar 

recursos para atingir um objetivo desejado. 

Efeito em recursos / Função 

desempenho aprimorado. 

Elemento de segunda-ordem: capacidades essenciais, conjunto de recursos e capacidades que são 

estrategicamente importantes para a vantagem competitiva em um determinado momento no tempo. 

Função vantagem 

competitiva. 

Elemento de terceira-ordem: capacidades dinâmicas, enfatiza a busca constante de renovação, 

reconfiguração e recriação de recursos, capacidades e capacidades essenciais para endereçar a 

mudança ambiental. 

Efeito em recursos, 

capacidades / Função 

inovação. 

Teece (2007) Capacidades operacionais: recursos/competências do empreendimento. Recursos e competências. 

Capacidades dinâmicas: meta-competência que transcende a competência (capacidade) operacional, 

relacionadas com atividades de alto-nível que ligam a habilidade da gestão de detectar e então 

apreender oportunidades, navegar ameaças, e combinar e reconfigurar ativos especializados e 

coespecializados para atender necessidades em mudança dos clientes, e sustentar e amplificar a 

“aptidão evolucionária”. 

Efeito em ativos / Função 

inovação. 

Easterby-Smith e 

Prieto (2008) 

Capacidade funcionais (operacionais ou rotinas): orientadas para o funcionamento operacional. Função operacional. 

Capacidades dinâmicas: dedicadas à modificação das rotinas operacionais. Efeito em rotinas 

operacionais. 

Capacidades de aprendizagem: facilitam a criação e modificação de capacidades dinâmicas. Efeito em capacidades 

dinâmicas. 

Helfat e Winter (2011) Capacidades operacionais: permitem a firma “ganhar a vida” no presente (WINTER, 2003) Foco/tempo do resultado 

(presente). 

Capacidade dinâmicas: permitem a firma alterar como ela atualmente “ganha a vida”. Efeito em capacidades 

operacionais. 

Teece (2014) Capacidade ordinárias: envolvem o desempenho de funções administrativas, operacionais e 

relacionadas à governança que são (tecnicamente) necessárias para a realização de tarefas. 

Função administrativa, 

operacional e de governança. 

Capacidade dinâmicas: envolvem um nível superior de atividades que podem habilitar uma empresa 

a direcionar suas atividades no sentido de empreendimentos de alto retorno.  

Efeito em atividades 

ordinárias. 

Schilke (2014b) Nível mais fundamental de capacidades: rotinas que permitem a firma desenvolver seus recursos 

para “ganhar a vida” no presente. 

Foco/tempo do resultado 

(presente). 

Capacidades dinâmicas de primeira ordem: rotinas que reconfiguram a base de recursos. Efeito na base de recursos. 

Capacidades dinâmicas de segunda ordem: rotinas que reconfiguram capacidades dinâmicas de 

primeira ordem. 

Efeito em capacidades 

dinâmicas de primeira ordem. 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos autores citados.
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3.1.3 Capacidades dinâmicas e recursos  

 

Dada a relevância de recursos para a abordagem de capacidades dinâmicas, a relação 

entre capacidades e recursos (ou ativos) está presente em boa parte das definições de 

capacidades dinâmicas (EISENHARDT; MARTIN, 2000; HELFAT; PETERAF, 2003; 

HELFAT et al., 2007; ZAHRA; SAPIENZA; DAVIDSSON, 2006; WANG; AHMED, 2007; 

SCHILKE, 2014b). 

De acordo com Zahra, Sapienza e Davidsson (2006), construir capacidades dinâmicas 

permite às firmas conceber novos recursos e explorar novos usos para esses recursos e se 

renovar estrategicamente. Adicionalmente de acordo com os referidos autores, construir 

capacidades dinâmicas aumenta a variedade estratégica do processo de tomada de decisão da 

firma, e mantem a competição em equilíbrio por deixar abertas muitas trajetórias alternativas. 

De acordo com Helfat et al. (2007), a orquestração de ativos direcionada para a obtenção 

de novas combinações e coalinhamento de ativos coespecializados, central para o framework 

de capacidades dinâmicas, é um processo proativo concebido para: i) manter ativos criadores 

de valor; ii) selecionar ativos a serem desenvolvidos por meio de processo de investimento; iii) 

e se desfazer ou reduzir ativos que deixaram de auxiliar na produção de valor. 

Teece (2007) propõe que as capacidades dinâmicas abrangem a capacidade de manter 

competitividade por meio da melhoria, combinação, proteção, e quando necessário, da 

reconfiguração dos ativos tangíveis e intangíveis da empresa (Figura 3). 

De acordo com Yalcinkaya, Calantone e Griffith (2007), a função das capacidades 

dinâmicas é a transformação de recursos existentes em novas competências funcionais. De 

acordo com os referidos autores, recursos de marketing e tecnológicos provêm uma base para 

o estabelecimento de e influenciam mais fortemente, respectivamente, capacidades dinâmicas 

de exploitação e exploração, na conversão de recursos em capacidades específicas (Figura 8).  

De acordo com Easterby-Smith e Prieto (2008), o papel das capacidades dinâmicas 

(capacidades de primeira ordem) é modificar (reconfigurar, renovar) os recursos existentes e 

rotinas operacionais ao longo do tempo, devido às mudanças nas condições da organização e a 

mudanças nas condições do ambiente (ZAHRA; SAPIENZA; DAVIDSSON, 2006). 

De acordo com Teece (2014), capacidades dinâmicas fortes ajudam a habilitar uma 

empresa para lucrativamente construir e renovar recursos e ativos que se encontram tanto 

dentro, quanto fora de suas fronteiras, os reconfigurando como necessário para inovar e 

responder à (ou causar) mudanças no mercado e no ambiente de negócios. 
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O Quadro 4 sintetiza as propostas de relação entre capacidades dinâmicas e recursos 

identificadas na literatura. 

Quadro 4 - Capacidades dinâmicas e recursos 

Autores Relação entre capacidades dinâmicas e recursos 

Eisenhardt e 

Martin (2000) 

Uso de recursos, especificamente os processos para integrar, reconfigurar, obter e 

liberar recursos. 

Zahra, Sapienza e 

Davidsson (2006) 

Reconfiguração de recursos e rotinas de uma firma. 

Helfat et al. (2007) Coalinhamento de ativos coespecializados, concebido para:  

i) manter ativos criadores de valor;  

ii) selecionar ativos a serem desenvolvidos por meio de processo de investimento;  

iii) e se desfazer ou reduzir ativos que deixaram de auxiliar na produção de valor. 

Teece (2007) Melhoria, combinação, proteção, e quando necessário, a reconfiguração dos ativos 

intangíveis e tangíveis da empresa. 

Yalcinkaya, 

Calantone e 

Griffith (2007) 

Transformação de recursos existentes em novas competências funcionais. 

Easterby-Smith e 

Prieto (2008) 

Modificar (reconfigurar, renovar) os recursos existentes e rotinas operacionais ao 

longo do tempo. 

Teece (2014) Habilitar uma empresa para lucrativamente construir e renovar recursos e ativos. 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos autores citados. 

Embora a ação das capacidades dinâmicas sobre os recursos tenha grande destaque, a 

literatura de capacidades dinâmicas faz adicionalmente referência à influência dos recursos 

existentes nas capacidades dinâmicas (path dependence). 

De acordo com Teece, Pisano e Shuen (1997), a posição (específica) de ativos, tais como 

planta e equipamentos especializados, ativos do conhecimento e ativos completares a eles, 

assim como ativos reputacionais e relacionais, dão forma aos processos organizacionais, cuja 

função é justamente detectar a necessidade de e realizar a reconfiguração da estrutura de ativos 

da firma (capacidades dinâmicas). 

No mesmo sentido, Helfat e Peteraf (2003) destacam, em seu framework do ciclo de 

vida de capacidade (capability lifecycle – CLC), que dotações presentes no estágio de fundação 

de capacidades, tais como capital humano, capital social e percepção da nova equipe, preparam 

o terreno para o desenvolvimento posterior de capacidades, e que em cada ramificação do ciclo 

de vida de capacidades, antecedentes históricos na forma de evolução anterior à ramificação, 

influenciam a evolução subsequente da capacidade (path dependence). 

Adicionalmente, Wang e Ahmed (2007) apontam, em linha com Teece, Pisano e Shuen 

(1997), que a posição atual da firma, ou seja, a soma de seus recursos e capacidades, não 

somente é uma função da trajetória que ela percorreu, mas também influencia sua decisão e 

capacidades de assumir oportunidades tecnológicas no futuro.
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3.1.4 Capacidades dinâmicas e ambiente 

 

Como apontado por Bataglia, Silva e Porto (2013), pesquisadores no campo da gestão 

estratégica tem usado conceitos e medidas do ambiente externo de maneira inconsistente em 

seus estudos empíricos.  

Na abordagem de capacidades dinâmicas não é diferente, embora se reconheça o 

ambiente como uma importante força de mudança organizacional (TEECE; PISANO; SHUEN, 

1997; ZOLLO; WINTER, 2002; WINTER, 2003; ZAHRA; SAPIENZA; DAVIDSSON, 2006; 

HELFAT et al., 2007; WANG; AHMED, 2007), a literatura de capacidades dinâmicas em geral 

não apresenta uma clara concepção do que o ambiente é, e de como ele afeta capacidades 

dinâmicas. 

Na literatura de capacidades dinâmicas o papel do (dinamismo do) ambiente é proposto 

a partir de pelo menos cinco diferentes perspectivas: i) como delimitador da fronteira do 

framework de capacidades dinâmicas (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997); ii) como definidor 

de padrões efetivos de capacidades dinâmicas (EISENHARDT; MARTIN, 2000); iii) como 

definidor do valor gerado por capacidades dinâmicas (EISENHARDT; MARTIN, 2000; 

HELFAT et al., 2007; TEECE, 2007; PAVLOW; EL SAWY, 2011; PETERAF; STEFANO; 

VERONA, 2013); iv) como antecedente de capacidades dinâmicas (TEECE; PISANO; 

SHUEN, 1997; ZOLLO; WINTER, 2002; WINTER, 2003; ZAHRA; SAPIENZA; 

DAVIDSSON, 2006; HELFAT et al., 2007; WANG; AHMED, 2007); v) e como mediador do 

efeito de capacidades dinâmicas nas capacidades operacionais (PAVLOW; EL SAWY, 2006; 

2011). 

Teece, Pisano e Shuen (1997), ao definir capacidades dinâmicas como a habilidade da 

firma de integrar, construir, e reconfigurar competências internas e externas para endereçar 

ambientes em rápida mudança, delimitam as fronteiras do conceito às firmas operando em 

ambientes de mudança tecnológica rápida. 

Eisenhardt e Martin (2000), entretanto, ampliam o conceito de capacidades dinâmicas 

para além das fronteiras dos ambientes em rápida mudança. De acordo com os referidos autores, 

padrões efetivos de capacidades dinâmicas variam de acordo com o dinamismo do mercado.  

Eisenhardt e Martin (2000) propõem, por um lado, que em mercados muito dinâmicos, 

denominados pelos autores como mercados de “alta velocidade”, nos quais a mudança se torna 

não linear e menos previsível, fronteiras de mercado são obscuras, modelos de negócio bem-

sucedidos não são claros, agentes de mercado (ex.: compradores, fornecedores, concorrentes, 

complementadores) são ambíguos e em mudança, as capacidades dinâmicas são processos 
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simples, altamente experimentais e instáveis com resultados imprevisíveis. Eisenhardt e Martin 

(2000) propõem, por outro lado, que em mercados moderadamente dinâmicos, nos quais 

mudanças ocorrem frequentemente, mas ao longo de trajetórias mais ou menos previsíveis e 

lineares, com estruturas de indústria relativamente estáveis, de modo que as fronteiras de 

mercado sejam claras e os agentes (ex. concorrentes, clientes, complementadores) bem 

conhecidos, capacidades dinâmicas se assemelham à concepção tradicional de rotinas, ou seja, 

processos complicados, detalhados, analíticos e estáveis com resultados previsíveis. 

Winter (2003) propõe que, embora existam várias maneiras de mudar, mudança sempre 

ocorre por força maior do ambiente, de maneira previsível ou não, para o bem ou para o mal. 

Zahra, Sapienza e Davidsson (2006) destacam que, embora um ambiente volátil ou em 

mudança não seja um componente necessário para uma capacidade dinâmica, operar em 

ambientes voláteis pode tornar as capacidades dinâmicas mais valiosas e fazer com que as 

firmas estejam cientes da necessidade de repetidamente reconfigurar capacidades substantivas, 

seja por meio de planos pré-concebidos ou por respostas impulsivas, a fim de competir. Ainda 

de acordo com Zahra, Sapienza e Davidsson (2006), importantes e contínuas mudanças 

ambientais aumentam o desenvolvimento e uso de capacidades dinâmicas, ou seja, seria de se 

esperar, na média, que o desenvolvimento e uso de capacidades dinâmicas variem de acordo 

com a taxa de mudança da própria indústria. 

No mesmo sentido, Helfat et al. (2007) apontam que os benefícios que as firmas obtêm 

de suas capacidades dinâmicas não dependem somente da eficácia dos processos fundamentais 

organizacionais e de gestão, mas também do contexto no qual as capacidades são empregadas, 

pois quanto mais estável o ambiente, menos importantes são as capacidades dinâmicas, 

capacidades direcionadas para mudança. 

De acordo com Helfat et al. (2007), entretanto, assim como os mercados dão forma a 

empresa de negócios, as atividades de coordenação e alocação de recursos desempenhadas 

pelos gestores dão forma aos mercados, ou seja, a empresa de negócios e o mercado coevoluem. 

No mesmo sentido, Teece (2007) aponta que empresas com fortes capacidades 

dinâmicas não somente se adaptam ao ecossistema de negócios, mas também dão forma a ele 

por meio de inovação e colaboração com outras empresas, entidades e instituições. 

Teece (2007) aponta que no âmbito do framework de capacidades dinâmicas, o contexto 

ambiental reconhecido para propósitos analíticos não é aquele da indústria, mas aquele do 

ecossistema de negócios, a comunidade de organizações, instituições e indivíduos que 

impactam a empresa, os clientes e suprimentos da empresa (complementares, fornecedores, 
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autoridades regulatórias, órgãos normativos, o judiciário, instituições educacionais e de 

pesquisa). 

Como apontado por Teece (2007) empresas dinamicamente competitivas não somente 

constroem defesas a competição, elas ajudam a dar forma a competição e aos resultados do 

mercado por meio de empreendedorismo, inovação e semicontínua orquestração de ativos e 

reconfiguração de negócio. 

De acordo com Wang e Ahmed (2007), o dinamismo do mercado é um antecedente das 

capacidades dinâmicas da firma, e quanto mais dinâmico o ambiente de mercado, mais forte o 

direcionamento para firmas exibirem capacidades dinâmicas à luz de mudanças externas.  

 

 

3.1.5 Capacidades dinâmicas e a prática de inovação em produtos e serviços 
 

Embora o conceito de capacidades dinâmicas tenha em suas bases fundamentos teóricos 

providos por Schumpeter (1942), considerado o pai dos estudos sobre inovação, a relação entre 

capacidades dinâmicas e a prática de inovação em produtos e serviços é apresentada de 

distintas, e muitas vezes, sobrepostas e contraditórias formas.  

Estudos apontam capacidades dinâmicas e inovação em produtos (e serviços) como 

sendo transversais ou sobrepostos (overlapping) (LEONARD-BARTON, 1992; TEECE; 

PISANO; SHUEN, 1997; PAVLOU; EL SAWY, 2006; WANG; AHMED, 2007; TEECE, 

2007), como uma relação recíproca e de coevolução (HELFAT; RAUBITSCHEK, 2000; 

DANNEELS, 2002; VERONA; RAVASI, 2003), a partir dos efeitos das capacidades dinâmicas 

na inovação em produtos e serviços (MARSH; STOCK, 2003; YALCINKAYA; 

CALANTONE; GRIFFITH, 2007; PAVLOU; EL SAWY, 2011; MEIRELLES; CAMARGO, 

2014), inovação em produtos e serviços como sendo uma capacidade dinâmica 

(EISENHARDT; MARTIN, 2000; WINTER, 2003; HELFAT et al., 2007; HELFAT; 

WINTER, 2011), e inovação em produtos e serviços com uma capacidade ordinária, bastante 

diferente de capacidades dinâmicas, tanto analiticamente quanto na prática (TEECE, 2014). 

De acordo com Zott (2003), no processo de múltiplos estágios da evolução de 

capacidades dinâmicas (variação-seleção-retenção-competição) (Figura 12), além de decidir 

sobre a quanto produzir e quão intensamente buscar redução de custos, a firma toma decisões 

sobre quão fortemente diferenciar seu produto dos produtos dos competidores, ou seja, a firma 

varia, seleciona e retêm configurações de recursos dedicados à diferenciação de produtos e aos 

respectivos processos ou rotinas organizacionais de inovação. 
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Winter (2003), destacando a distinção entre capacidades ordinárias e dinâmicas, em 

linha com Eisenhardt e Martin (2000), aponta que desenvolvimento de novos produtos, tal como 

é praticado em muitas firmas, é um prototípico exemplo de uma “capacidade dinâmica” de 

primeira ordem. De acordo com o referido autor, em contraste com capacidades de nível zero, 

capacidades de “como a firma ganha a vida agora”, desenvolvimento de novo produto, assim 

como capacidades dinâmicas, inquestionavelmente envolvem mudança de primeira ordem, tais 

como mudança do produto, de processo de produção, de escala, ou de clientes (mercados) 

atendidos, e são altamente padronizadas e rotineiras em muitos aspectos. 

De acordo com Cepeda e Vera (2007), se por um lado, escolhas estratégicas que as 

firmas fazem com relação a produtos e serviços, mercados, e tecnologias têm profunda 

influência nos recursos de conhecimento requeridos pela companhia para competir e ser bem 

sucedida em uma indústria, por outro lado, a profundidade e amplitude das buscas de 

conhecimento, transformadas pelos processos de gestão do conhecimento por detrás do 

desenvolvimento das capacidades dinâmicas, influenciam as rotinas de introdução de novos 

produtos (KATILA; AHUJA, 2002). 

De acordo com Helfat et al. (2007), algumas capacidades dinâmicas ajudam a firma a 

criar novos produtos e processos de produção, e a definição de capacidade dinâmica como “a 

capacidade de uma organização de propositadamente criar, estender, ou modificar sua base de 

recursos”, incorpora os aspectos de busca e seleção das capacidades dinâmicas envolvidos na 

criação de recursos por meio do desenvolvimento de novos produtos, aquisições e alianças. 

 Helfat et al. (2007), em sua proposição de parâmetros para mensuração do desempenho 

de capacidades dinâmicas (evolutionary fitness), argumentam que, se considerarmos a 

capacidade dinâmica de desenvolvimento de produto, uma medida de aptidão técnica (technical 

fitness) incluiria quão bem o novo produto desempenha sua pretendida função, 

independentemente de em qual medida o novo produto será ou não bem-sucedido no mercado 

(MANSFIELD; RAPOPORT; SCHNEE; WAGNER; HAMBURGERS, 1971), ou seja, os 

referidos autores identificam desenvolvimento de produto como uma capacidade dinâmica. 

De acordo com Teece (2007), capacidades dinâmicas incluem capacidades do negócio 

difíceis de replicar, requeridas para se adaptar às oportunidades de cliente e tecnológicas em 

mudança, mas também abrangem a capacidade da empresa de dar forma ao ecossistema que ele 

ocupa, desenvolver novos produtos e processos, e conceber e implementar modelos de negócios 

viáveis.  

Teece (2007) aponta que a literatura existente sobre estratégia, inovação e organização 

tem identificado uma panóplia de processos e rotinas que podem ser reconhecidas como 
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provedoras de certas microfundamentos para capacidades dinâmicas. O referido autor ressalta, 

entretanto, que as fundações do sucesso do negócio transcendem simplesmente ser produtivo 

em P&D, realizar introduções de novos produtos, adotar melhores práticas, e entregar produtos 

e serviços de qualidade, pois diferentemente do nível de produto, para construir e manter 

vantagem competitiva a empresa necessitará das capacidades de detecção, apreensão e 

transformação/reconfiguração desenvolvidas e aplicadas simultaneamente. 

Wang e Ahmed (2007) identificam a capacidade inovativa, habilidade da firma de 

desenvolver novos produtos e/ou mercados, por meio do alinhamento da orientação inovativa 

estratégica com comportamentos e processos inovativos (WANG; AHMED, 2004), como um 

dos componentes de capacidades dinâmicas, que fundamentam a habilidade da firma de 

integrar, reconfigurar, renovar e recriar recursos e capacidades em linha com as mudanças 

externas.  

Teece (2014), contrapondo diretamente a posição de Eisenhardt e Martin (2000), que 

consideram desenvolvimento de produtos uma capacidade dinâmica, propõe que 

desenvolvimento de produtos pode ser mais apropriadamente pensado como uma capacidade 

ordinária, bastante distinta de capacidades dinâmicas, tanto analiticamente, quanto na prática. 

Além das referências ao processo de inovação em produtos e serviços em estudos de 

capacidades dinâmicas, outros estudos com foco na relação entre capacidades dinâmicas e 

desenvolvimento de produtos e serviços foram desenvolvidos. 

De acordo com Verona e Ravasi (2003), a inovação contínua, força impulsionadora por 

trás da criação de novos produtos, requer a presença simultânea de três processos fundamentais 

no nível organizacional, que revitalizam a companhia (Figura 6): i) criação e absorção de 

conhecimento; ii) integração de conhecimento; iii) e reconfiguração de conhecimento. 

Verona e Ravasi (2003) apontam, que para cumprir sua função de gerar inovação de 

produto contínua, capacidades dinâmicas devem usar e alavancar quatro grupos de recursos 

internamente coerentes: i) atores, que trazem conhecimento especializado individual 

incorporado em habilidades e expertise; ii) recursos físicos, que representam repositórios 

coletivos de conhecimento codificado; iii) estruturas e sistemas, conjunto de estruturas de 

conhecimento compartilhadas coletivamente; iv) e cultura da companhia, valores, normas, ou 

seja, o conjunto de estruturas de conhecimento coletivamente compartilhadas. 
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Figura 6 - Desagregando capacidades dinâmicas: os processos baseados em conhecimento na 

Oticon 

 
Fonte: Adaptado de Verona e Ravasi (2003 p.579). 

Pavlou e El Sawy (2006) propõem um modelo de pesquisa (Figura 7) para delinear os 

mecanismos por meio dos quais competência na alavancagem de TI (tecnologia da informação) 

no desenvolvimento de novos produtos (DNP) contribuem para a construção de uma vantagem 

competitiva em ambientes turbulentos. De acordo com os referidos autores, a competência de 

alavancagem de TI influencia indiretamente a vantagem competitiva em DNP por meio de duas 

capacidades de DNP mediadoras: i) capacidades dinâmicas de DNP, a habilidade de 

reconfigurar (detecção, aprendizagem, coordenação, integração) competências funcionais para 

endereçar ambientes turbulentos; ii) e competências funcionais de DNP, a habilidade de 

efetivamente executar processos operacionais de DNP (geração e triagem de ideia, 

desenvolvimento e teste de conceito, análise de negócio, teste de protótipo e mercado, 

implementação técnica, planos de comercialização e lançamento). 

Figura 7 - O modelo de pesquisa proposto 

 
Fonte: Adaptado de Pavlou e El Sawy (2006 p.199). 

Pavlou e El Sawy (2006) propõem que, capacidades dinâmicas de DNP auxiliam firmas 

a selecionar o conceito de produto certo e reconfigurar competências funcionais de DNP, assim 

as firmas podem construir produtos que melhor se adequem às necessidades emergentes dos 

consumidores e tirar vantagem de avanços tecnológicos. 
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De acordo Yalcinkaya, Calantone e Griffith (2007), recursos de marketing e 

tecnológicos provêm uma base para o estabelecimento de capacidades dinâmicas de exploitação 

e exploração respectivamente, que por sua vez, influenciam o grau de inovação de produto e 

desempenho de mercado da firma (Figura 8). Os referidos autores propõem que o 

desenvolvimento dentro da firma de recursos de marketing, habilidades relacionadas às 

operações de marketing (recursos de marketing/vendas, pesquisa de marketing, 

desenvolvimento de pessoal) e de recursos tecnológicos, fornecimento, aspectos tecnológicos 

de produto e recursos legais (ex. conhecimento de proteção de inovações por meios legais), 

provêm a fundação para a conversão de recursos em capacidades específicas de gestão de novos 

produtos. 

Figura 8 - Modelo conceitual de Yalcinkaya, Calantone e Griffith (2007) 

 
Fonte: Adaptado de Yalcinkaya, Calantone e Griffith (2007 p.69). 

Yalcinkaya, Calantone e Griffith (2007), propõem adicionalmente que capacidades de 

exploitação provêm uma base para o desenvolvimento de capacidades de exploração, e 

enquanto capacidades de exploração influenciam positivamente tanto o grau de inovação de 

produto quanto o desempenho de mercado, e que capacidades de exploitação são negativamente 

relacionadas com o grau de inovação de produto.  

A despeito do entendimento que o avanço no conhecimento sobre capacidades 

dinâmicas pode requerer uma mudança parcial do foco de capacidades como entidade agregada, 

para as realidades práticas dos processos organizacionais essenciais (SALVATO, 2009; 

TAKAHASHI; BULGACOV; BITENCOURT; KAYNAK, 2017), e da crescente influência 

nos estudos organizacionais da virada prática nas ciências sociais (REGNÉR, 2008; SIEWEKE, 

2014), são poucos os estudos que abordam a evolução de capacidades dinâmicas a partir de 

uma perspectiva de processo. 
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3.1.6 Evolução de capacidades dinâmicas 
 

Diferentes estudos abordaram a evolução de capacidades dinâmicas, a partir da evolução 

do conhecimento e mecanismos de aprendizagem (EISENHARDT; MARTIN, 2000; ZOLLO; 

WINTER, 2002; CEPEDA; VERA, 2007; EASTERBY-SMITH; PRIETO, 2008), adotando os 

modelos evolucionários clássico (ZOLLO; WINTER, 2002) e da economia evolucionária 

(HELFAT; PETERAF, 2003). Entretanto, como apontado por Schilke (2014b), a questão sobre 

como capacidades dinâmicas se desenvolvem e se adaptam, permanece em grande medida sem 

resposta. 

De acordo com Eisenhardt e Martin (2000), mecanismos de aprendizagem bem 

conhecidos, tais como acumulação tácita de experiência passada, pequenas perdas (erros), crises 

e experiência ritmada, orientam a evolução das capacidades dinâmicas. De acordo com os 

referidos autores, em mercados moderadamente dinâmicos, a ênfase evolutiva das capacidades 

dinâmicas está na variação, e em mercados de alta velocidade, entretanto, a ênfase evolutiva 

das capacidades dinâmicas está na seleção. 

Em linha com Eisenhardt e Martin (2000), Zollo e Winter (2002) propõem, a partir do 

modelo evolucionário clássico de variação-seleção-retenção (CAMPBELL, 1969), um ciclo de 

evolução do conhecimento (Figura 9), por meio do qual capacidades dinâmicas e rotinas 

operacionais evoluem no tempo.  

De acordo com Zollo e Winter (2002 p.5), uma capacidade dinâmica, definida como 

“um padrão de atividade coletiva aprendido e estável, por meio do qual a organização gera e 

modifica sistematicamente suas rotinas operacionais na busca de efetividade aprimorada”, é 

criada e evolue por meio de mecanismos de aprendizagem – desenvolvimento sistemático de 

entendimento novo ou melhorado sobre a relação causal entre as ações tomadas e os resultados 

de desempenho obtidos – tais como, acumulação de experiência, articulação e codificação de 

conhecimento. 

De acordo com Zollo e Winter (2002), o ciclo de evolução do conhecimento parte do 

estágio de variação (exploration), no qual indivíduos ou grupos de indivíduos geram ideias 

sobre como abordar velhos problemas de novas formas ou atacar desafios relativamente novos 

com base em uma combinação de estímulos externos com informação gerada internamente. De 

acordo com os referidos autores, o conjunto de ideias é então sujeito as pressões de seleção 

internas, com base no entendimento compartilhado sobre experiências anteriores da 

organização, assim como no contexto das estruturas de poder estabelecidas e de processos de 
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legitimação existentes, com objetivo de avaliar seu potencial para melhorar a efetividade das 

rotinas existentes ou a oportunidade para novas rotinas.  

Zollo e Winter (2002), agregam ao modelo evolucionário clássico variação-seleção-

retenção, o estágio de replicação (exploitation), pois de acordo com os referidos autores, 

diferentemente das entidades biológicas, as organizações atuam simultaneamente em contextos 

espacialmente diversos, e replicam (ou difundem) as novidades nos lugares e momentos nos 

quais elas são necessárias, gerando adicionalmente novos ciclos de conhecimento. De acordo 

Zollo e Winter (2002), é por meio das fases de replicação e retenção, que o conhecimento se 

torna cada vez mais incorporado ao comportamento humano, e embora haja declínio na 

abstração e na explicitação do conhecimento, provavelmente há ganhos em eficácia. 

Figura 9 - Ciclo de evolução do conhecimento 

  
Fonte: Adaptado de Zollo e Winter (2002 p.45). 

De acordo com Helfat e Peteraf (2003), capacidades em geral, dinâmicas ou não, se 

referem à habilidade de uma organização de executar um conjunto coordenado de atividades, 

utilizando recursos organizacionais - ativos ou inputs para produção (tangível ou intangível) 

que a organização possui, controla, ou tem acesso à, em uma base semipermanente - com o 

propósito de atingir um resultado final.  

Helfat e Peteraf (2003), propondo uma alternativa ao conceito de capacidades dinâmicas 

para o entendimento da evolução das capacidades ao longo do tempo, adotam uma abordagem 

derivada da economia evolucionária (NELSON; WINTER, 1982) na elaboração do framework 

do ciclo de vida de capacidade (capability lifecycle – CLC), que descreve os padrões e as 

trajetórias evolucionárias de capacidades em geral. 

Ainda de acordo com Helfat e Peteraf (2003), os ciclos de vida inicial e de ramificações 

de capacidades incluem vários estágios (Figuras 10 e 11): i) fundação, um grupo de indivíduos 

se organiza em torno de um objetivo que requer ou envolve centralmente a criação de uma 

capacidade; ii) desenvolvimento, busca (ex ante) de alternativas para desenvolvimento da 

capacidade pelo grupo, combinada com acumulação de experiência ao longo do tempo; iii) 

maturidade, o desenvolvimento da capacidade cessa; iv) e aposentadoria/morte, redução, 
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renovação, replicação, reposicionamento e recombinação, possíveis ramificações em seis 

estágios adicionais da capacidade decorrentes de ameaças ou oportunidades.  

As Figuras 10 e 11 apresentam respectivamente a forma geral do ciclo de vida inicial de 

capacidade, do estágio da fundação ao da maturidade, e do ciclo de ramificações da 

transformação da capacidade. O eixo horizontal dos ciclos de vida propostos por Helfat e 

Peteraf (2003), apresenta o montante acumulado de atividade para a qual a capacidade é 

direcionada, e o eixo vertical, nível de capacidade por unidade de atividade (uma escala 

particular de atividade), reflete a habilidade geral da equipe na execução de uma atividade 

específica. 

Figura 10 - Estágios do ciclo de vida inicial de capacidades  

   
Fonte: Adaptado de Helfat e Peteraf (2003 p.1003). 

Figura 11 - Ramificações do ciclo de vida de capacidades 

   
Fonte: Adaptado de Helfat e Peteraf (2003 p.1005). 

Zott (2003), em seu modelo sobre a mudança evolutiva gerada por capacidades 

dinâmicas retoma a discussão sobre a reconfiguração de recursos presente nos artigos seminais 

(TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; EISENHARDT; MARTIN, 2000), porém ausente da 

discussão de Zollo e Winter (2002). 
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Assim como Zollo e Winter (2002), entretanto, a partir do modelo de evolução variação-

seleção-retenção (CAMPBELL, 1969), Zott (2003) propõe um modelo de múltiplos estágios da 

evolução de capacidades dinâmicas com foco na habilidade de gerar configurações alternativas 

de recursos por meio de imitação e experimentação (q, r, i) (Figura 12).  

De acordo com Zott (2003), no primeiro estágio a firma varia, ou seja, gera uma série 

de alternativas hipotéticas de configuração de recursos por meio de busca rotineira, no segundo 

e terceiro estágios a firma respectivamente seleciona e retém uma configuração particular de 

recursos (quantidade de produto, inovação de produto, e inovação de processo), e no quarto 

estágio, após a escolha de sua configuração de recursos, simultaneamente a firma compete de 

acordo com o modelo de competição intraindústria. Ainda de acordo com o referido autor, em 

cada período, uma firma tem que configurar seus recursos, tomar decisões sobre quanto output 

produzir (quantidade de output - q), quão fortemente diferenciar seu produto dos produtos dos 

competidores (recursos dedicados a diferenciação de produto - r), e quão intensivamente buscar 

iniciativas de redução de custos (recursos despendidos para alcançar inovação de processo - i). 

Figura 12 - Visão geral do modelo de multiestágios (um período) 

   
Fonte: Adaptado de Zott (2003 p.98). 

Pan, Pan e Hsieh (2006), com o propósito de examinar como organizações podem 

desenvolver capacidades que influenciam o processo geral de formação e implementação da 

estratégia em ambientes dinâmicos e voláteis, descrevem e analisam como uma empresa de Call 

Center pôde estrategicamente se transformar, de um departamento de serviço interno 

consumidor de recursos em uma entidade independente e lucrativa.   

Adotando como framework analítico o modelo de Montealegre (2002) de 

desenvolvimento de capacidade, que apresenta três fases de desenvolvimento de capacidades 

(estabelecendo direção, focando no desenvolvimento de estratégia e institucionalizando a 
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estratégia), Pan, Pan e Hsieh (2006) descrevem as capacidades chave desenvolvidas em cada 

fase, e as ações chave que suportam essas capacidades desenvolvidas em cada fase. Os referidos 

autores estendem o modelo de Montealegre (2002) por meio descrição dos recursos chave 

(liderança, cultura organizacional, tecnologia, visão de longo prazo) que formaram a fundação 

para o processo de desenvolvimento de capacidades, e da análise do processo de 

desenvolvimento de capacidades em dois níveis: i) organizacional; ii) e de projeto (unidade de 

negócios).  

Cepeda e Vera (2007), também com base na perspectiva de gestão do conhecimento, 

definida como criação, transferência, retenção, e utilização de ativos do conhecimento 

explícitos e tácitos da empresa (LIEBOWITZ; WILCOX, 1997; O’LEARY, 1998), e no ciclo 

de evolução do conhecimento de Zollo e Winter (2002),  “desempacotam” o conceito de 

capacidades dinâmicas por meio da descrição dos processos de gestão do conhecimento 

associados ao desenvolvimento e utilização de capacidades dinâmicas e de seus efeitos em 

capacidades operacionais (Figura 13): i) proposição da missão e valor da firma; ii) configuração 

desejada de conhecimento crítico; iii) infraestrutura de gestão do conhecimento; iv) e 

configuração disponível de conhecimento crítico. 

De acordo com Cepeda e Vera (2007), capacidades dinâmicas são sobre como firmas 

desenvolvem novas habilidades e rotinas que lhes permitam competir, ou seja, sobre a definição 

dos gestores do que a firma necessita saber versus o que ela sabe, básico para o desenvolvimento 

de novas rotinas (Figura 13). De acordo com os referidos autores, os processos de gestão de 

conhecimento por detrás do desenvolvimento e utilização de capacidades dinâmicas, 

transformam a configuração de conhecimento da firma em termos de amplitude e profundidade, 

portanto, decisões dos gestores sobre a amplitude e a profundidade do conhecimento 

organizacional estão na essência da renovação das rotinas operacionais. 



55 

 

 

Figura 13 - Processos de gestão do conhecimento por detrás das capacidades dinâmicas  

 
Fonte: Adaptado de Cepeda e Vera (2007 p.428). 

Easterby-Smith e Prieto (2008), na busca por entender a potencial convergência entre 

capacidades dinâmicas e gestão do conhecimento, propõem um modelo da relação entre os dois 

conceitos (Figura 14).  De acordo com os referidos autores, a gestão do conhecimento, definida 

como identificação, desenvolvimento e aproveitamento do conhecimento em organizações para 

auxiliá-las a competir (ALAVI; LEIDNER, 2001), assim como capacidades dinâmicas, também 

pode ser considerada como uma capacidade (de primeira ordem) que contribui para a 

reconfiguração de recursos e rotinas operacionais. 

De acordo com Easterby-Smith e Prieto (2008), a essência do modelo de ligação entre 

os conceitos de capacidades dinâmicas e gestão do conhecimento é sobre garantir que a firma 

tenha recursos organizacionais (incluindo conhecimento), e rotinas operacionais (incluindo 

capacidades funcionais) ou capacidades operacionais (ordem zero) (WINTER, 2003), 

apropriados para o contexto de negócio corrente. De acordo com os referidos autores, portanto, 

o papel das capacidades dinâmicas (capacidades de primeira ordem) é modificar (reconfigurar, 

renovar) os recursos existentes e rotinas operacionais ao longo do tempo, devido às mudanças 

nas condições da organização e a mudanças nas condições ambiente (ZAHRA; SAPIENZA; 

DAVIDSSON, 2006).  
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Figura 14 - Ligando gestão do conhecimento e capacidades dinâmicas 

  
Fonte: Adaptado de Easterby-Smith e Prieto (2008 p.243). 

Easterby-Smith e Prieto (2008) propõem que, capacidades dinâmicas dependem da 

evolução do conhecimento por meio de processos de aprendizagem de exploração, atividades 

cujo objetivo principal é introduzir variações que gerem novas ideias e selecionar as mais 

apropriadas, e cujos benefícios são baseados no aumento da inovação, e por meio de processos 

de aprendizagem de exploitação, que envolvem a replicação de métodos existentes em novos 

contextos e sua ampla disseminação, e cujos benefícios são baseados no aumento da eficiência.  

Em suma, de acordo com Easterby-Smith e Prieto (2008), a exploração e exploitação 

simultânea e equilibrada do conhecimento e da competência da firma, combinação de duas 

dimensões essenciais refletidas no conceito de ambidestria (GIBSON; BIRKINSHAW, 2004), 

dá origem as capacidades dinâmicas.  

Adicionalmente, Easterby-Smith e Prieto (2008) propõem que capacidades dinâmicas 

são desenvolvidas em resposta a uma variedade de condições, se por um lado em ambientes 

moderadamente dinâmicos, capacidades dinâmicas dependem de conhecimento existente 

(exploitation), por outro lado, em mercados de alta velocidade capacidades dinâmicas 

dependem de conhecimento novo criado rapidamente (exploration) e de execução iterativa para 

produzir resultados adaptativos, porém imprevisíveis. 

Narayanan, Colwell e Douglas (2009), com o objetivo de entender as origens, o ímpeto 

e a dinâmica do desenvolvimento de capacidades, examinam o processo de desenvolvimento 

de duas capacidades dinâmicas especificas: i) desenvolvimento de medicamentos de ciclo 
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rápido, capacidade de atingir velocidade organizacional ou reduções no tempo do ciclo durante 

desenvolvimento; ii) e plataformas de biologia química, cooperação extensiva e 

compartilhamento de conhecimento entre químicos e biólogos para descoberta de 

medicamentos. 

Narayanan, Colwell e Douglas (2009), adotam o modelo conceitual sequencial de 

construção de capacidades (ativação, articulação, mobilização, implementação), elaborado com 

base nos estágios da tomada de decisão estratégica (NARAYANAN; FAHEY, 1982), e nas 

etapas do desenvolvimento de capacidade de ciclo rápido (NARAYANAN et al., 2003; 

NARAYANAN; COLWELL; DOUGLAS, 2009).  A partir de entrevistas com gestores de 

diversos níveis de uma grande indústria farmacêutica, os referidos autores analisam o processo 

de desenvolvimento de capacidades dinâmicas a partir de três áreas, identificadas como críticas 

nos estágios iniciais do processo de novas iniciativas estratégicas: i) agência humana 

(orientação comportamental do pessoal chave, ações específicas dos gestores); ii) origens de 

capacidades (novas iniciativas estratégicas); iii) e (impacto do) ambiente externo.  

De acordo com Narayanan, Colwell e Douglas (2009), gerentes realizam iniciativas 

específicas com base em suas orientações cognitivas próprias, ou seja, gerentes seniores 

desempenham um importante papel no desenvolvimento de capacidades por imprimir na 

organização sua orientação cognitiva específica e orquestrar as rotinas organizacionais 

necessárias para a atualização da capacidade.  

Ainda de acordo com os referidos autores, nos estágios iniciais do desenvolvimento de 

capacidades, por meio de ações replicáveis gerentes seniores podem levar ao desenvolvimento 

de uma capacidade que não está inicialmente nos frames cognitivos dos empregados de nível 

inferior. Narayanan, Colwell e Douglas (2009) argumentam ainda que, contingências internas 

e externas tem profundo impacto na decisão de desenvolver capacidades e continuar seu 

desenvolvimento. 

Salvato (2009), com o propósito de desvelar o conceito de capacidades dinâmicas, 

entendida como rotinas ou procedimentos concebidos para superar a natureza local de 

aprendizagem implícita nas operações ordinárias dos indivíduos, explora como atos conscientes 

(LEVINTHAL; RERUP, 2006) dos indivíduos, na e em torno da organização, podem explicar 

sua renovação dinâmica. 

Utilizando dados secundários como a principal fonte de evidências, Salvato (2009) 

analisa a sequência, padrões, similaridades e dissimilaridades e clusteriza noventa processos de 

desenvolvimento de novos produtos de uma empresa italiana de classe mundial em design de 

móveis. 
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De acordo com Salvato (2009), a comparação detalhada dos noventa processos de 

desenvolvimento de produto demonstra que micro atividades conscientes realizadas por 

indivíduos, na e em torno da organização, e em todos os níveis organizacionais são centrais na 

formação do conteúdo da capacidade de desenvolvimento de produto e em sua adaptação 

dinâmica. Ainda de acordo com o referido autor os resultados demonstram ainda que, a 

renovação organizacional pode ser parcialmente formada por oportunas intervenções gerencias 

destinadas a codificar experimentos bem-sucedidos em capacidades de alto nível com alta 

homogeneidade de processo e aumento permanente de desempenho. 

Bingham, Heimeriks, Schijven e Gates (2015), entendendo capacidades dinâmicas 

como aquelas que permitem às firmas modificarem sua posição de recursos, desenvolvem um 

framework teórico para “aprendizagem simultânea” de capacidades dinâmicas, composto por 

atividades de codificação de conhecimento e seus respectivos benefícios.  

Com base em dados quantitativos e qualitativos sobre aquisições, joint ventures e 

desinvestimentos da empresa Dow Chemical ao longo de 20 anos, Bingham, Heimeriks, 

Schijven e Gates (2015) propõem que aprendizagem simultânea de capacidades dinâmicas é 

auxiliada por uma sequência de três atividades de codificação de conhecimento: i) iniciando 

estrutura, formação de um grupo corporativo dedicado que inicia a codificação de 

conhecimento; ii) generalizando estrutura, alavancagem pela firma da estrutura inicial, de um 

processo (aquisição) para múltiplos processos (joint venture, desinvestimento) 

simultaneamente; iii) e estrutura de encadeamento reverso, codificação do conhecimento da 

fase final até inicial. 

Sune e Gibb (2015), a partir da definição de capacidade dinâmica como “a capacidade 

de uma organização de propositadamente criar, estender, ou modificar sua base de recursos” 

(HELFAT et al., 2007), identificam padrões de mudança de recursos como quatro capacidades 

dinâmicas: i) adicionando recursos; ii) transferindo recursos; iii) integrando recursos; iv) e se 

desfazendo de recursos.  

Com base em uma abordagem teleológica de mudança, Sune e Gibb (2015) identificam 

como a alta gestão orquestra a mudança que surge do resultado do processo de capacidades 

dinâmicas, de cima para baixo (top-down) e de baixo para cima (bottom-up). De acordo com os 

referidos autores, as capacidades de alta ordem (desenvolvimento de objetivo e orquestração de 

mudança) são requeridas para facilitar a criação de modificação de capacidades dinâmicas. 

Embora Sune e Gibb (2015) tenham coletado dados referentes ao período de 2007 a 

2012, os dados são discutidos e apresentados pelos referidos autores de maneira agregada, 
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desconsiderando a evolução/mudança dos padrões de capacidades dinâmicas ao longo do 

período analisado. 

O Quadro 5 sumariza as diferentes perspectivas adotadas pelos estudos que abordam a 

evolução de capacidades dinâmicas analisados. 
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Quadro 5 - Perspectivas da evolução de capacidades dinâmicas 

Autores Tipo de 

artigo 

Abordagem Modelo de Processo de 

Mudança 

Capacidades dinâmicas Nível de 

análise 

Perspectiva 

temporal 

Eisenhardt e Martin 

(2000)  

Teórico N/A Evolucionário - 

Aprendizagem 

Processos da firma que usam recursos - 

especificamente os processos para 

integrar, reconfigurar, obter e liberar 

recursos - para corresponder a e até criar 

mudança de mercado. 

Organizacional Progressão linear 

Zollo e Winter 

(2002) 

Teórico N/A Evolucionário - 

Conhecimento 

Padrão de atividade coletiva aprendido e 

estável por meio do qual a organização 

gera e modifica sistematicamente suas 

rotinas operacionais na busca de 

efetividade aprimorada. 

Organizacional Progressão linear 

Helfat e Peteraf 

(2003) 

Teórico N/A Evolucionário e Ciclo 

de vida 

Habilidade de uma organização de 

executar um conjunto coordenado de 

atividades, utilizando recursos 

organizacionais - ativos ou inputs para 

produção (tangível ou intangível) que a 

organização possui, controla, ou tem 

acesso à em uma base semipermanente - 

com o propósito de atingir um resultado 

final. 

Organizacional Progressão linear 

Zott (2003) Empírico Variância Evolucionário Habilidade de gerar configurações 

alternativas de recursos por meio de 

imitação e experimentação. 

Organizacional Progressão linear 

Pan, Pan e Hsieh 

(2006) 

Empírico Processo Evolucionário 

(MONTEALEGRE, 

2002) 

Capacidades que influenciam o processo 

geral de formação e implementação da 

estratégia em ambientes dinâmicos e 

voláteis. 

Organizacional 

e de projeto 

Progressão linear 

Cepeda e Vera 

(2007) 

Empírico Variância. Evolucionário - Gestão 

do conhecimento 

Como firmas desenvolvem novas 

habilidades e rotinas que lhes permitam 

competir. 

Organizacional Progressão linear 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos autores citados. 
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Quadro 5 (Cont.) - Perspectivas da evolução de capacidades dinâmicas 

Autores Tipo de 

artigo 

Abordagem Modelo de Processo de 

Mudança 

Capacidades dinâmicas Nível de 

análise 

Perspectiva 

temporal 

Easterby-Smith e 

Prieto (2008) 

Teórico Variância Coevolucionário - 

Gestão do conhecimento 

Modificar (reconfigurar, renovar) os 

recursos existentes e rotinas operacionais 

ao longo do tempo, devido às mudanças 

nas condições da organização e a 

mudanças nas condições ambiente 

(ZAHRA; SAPIENZA; DAVIDSSON, 

2006). 

Organizacional Progressão linear 

Narayanan, Colwell 

e Douglas (2009) 

Empírico Processo Evolucionário Processos específicos (EISENHARDT; 

MARTIN, 2000) que ajudam as 

empresas a lidar com ambientes de 

mercado dinâmicos (TEECE; PISANO; 

SHUEN, 1997), aprimoram 

produtividade (MAKADOK, 2001; 

ZOLLO; WINTER, 2002) ou geram 

novas estratégias (EISENHARDT; 

MARTIN, 2000). 

Agência 

humana 

(gestores e 

pessoal chave) 

e contextos 

interno e 

externo 

Progressão linear 

Salvato (2009) Empírico Processo Evolucionário Rotinas ou procedimentos concebidos 

para superar a natureza local de 

aprendizagem implícita nas operações 

ordinárias dos indivíduos. 

Do indivíduo Progressão linear 

Bingham, 

Heimeriks, Schijven 

e Gates (2015) 

Empírico Processo Evolucionário – 

Codificação de 

conhecimento 

Capacidade de uma organização de 

propositadamente criar, estender, ou 

modificar sua base de recursos 

(HELFAT et al., 2007), tais como 

aquisição, alianças, entrada em um país 

ou desinvestimento. 

Organizacional Progressão linear e 

simultâneo 

Sune e Gibb (2015) Empírico Processo Teleológico Capacidade de uma organização de 

propositadamente criar, estender, ou 

modificar sua base de recursos 

(HELFAT et al., 2007). 

Organizacional Progressão linear 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos autores citados.
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3.2 ABORDAGEM DE PROCESSO 

 

As abordagens de variância e de processo, identificadas como modos distintos de 

explicação, com instruções ou diretrizes a priori próprias (MOHR, 1982), ou como modos 

distintos de pensamento, de ordenar experiência, de organizar a realidade (BRUNER, 1986), 

geram diferentes tipos de conhecimento. Por um lado, teorização de variância, mais apropriada 

para questões do tipo “o que”, gera conhecimento do tipo “saber que”, em termos de 

relacionamentos entre variáveis dependentes e independentes. A teorização de processo, por 

outro lado, que é mais apropriada para responder questões de “como” e “porque”, produz 

conhecimento do tipo “saber como” (LANGLEY et al., 2013). 

Como apontado por Langley e Tsoukas (2016), desde o movimento ontológico de Weick 

de organization para organizing, e da adoção por diversos autores de perspectivas dinâmicas 

orientadas para ação (MINTZBERG, 2007, MARCH, 1994; PETTIGREW, 1985; 1990; 

BURGELMAN, 1983; 2011; VAN DE VEN, 1992; VAN DE VEN; POOLE, 1995; 2000), nos 

estudos organizacionais ocorre um movimento em direção a formas mais dinâmicas de entender 

os fenômenos organizacionais (LANGLEY, 2007). 

Oferecendo uma contribuição essencial para o conhecimento organizacional e de gestão, 

não incluído na maioria das generalizações baseadas em variância (LANGLEY et al., 2013), o 

pensamento de processo envolve considerar fenômenos dinamicamente, em termos de 

movimento, atividade, eventos, mudança e evolução temporal (LANGLEY, 2007). Como 

apontado por Pettigrew, a pesquisa de processo busca capturar a “realidade em voo” 

(PETTIGREW, 1992). 

Incorporar explicitamente progressões temporais das atividades como elementos da 

explanação e entendimento (LANGLEY et al., 2013), requer repensar o tempo, o que envolve, 

por sua vez, reconceitualizar muitos dos comprometimentos epistemológicos e ontológicos de 

nossa lente de pesquisa (REINECKE; ANSARI, 2016). 

Centrais para estudos de processo, processo e temporalidade podem ser vistos a partir 

de diferentes ontologias no mundo social (LANGLEY et al., 2013). Por um lado, a perspectiva 

de processo fraca tem afinidades próximas com a metafísica da substância (MESLE, 2008), que 

embora reconheça a ocorrência de processos, os considera incidentais, contingentemente 

acontecendo a substâncias imutáveis no caráter. Por outro lado, perspectivas performativas ou 

de processo forte, um comprometimento ontológico que vê o mundo como em constante 

tornando-se (becoming), derivam da metafísica de processo, (LANGLEY; TSOUKAS, 2016). 
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Embora vendo processo como fundamental, a perspectiva de processo forte não nega a 

existência de eventos, estados ou entidades, ela insiste, entretanto, em desempacotá-los para 

revelar as atividades e transações complexas que ocorrem e contribuem para sua constituição 

(LANGLEY; TSOUKAS, 2016). Uma orientação de processo prioriza atividade sobre produto, 

mudança sobre persistência e expressão sobre determinação (HERNES, 2014), focando no 

tornando-se (becoming) ao invés de no ser (being) (LANGLEY; TSOUKAS, 2016). Como 

apontado por Jarzabkowski, Lê e Spee (2016), o tornando-se (becoming), fluxo de experiência 

ao longo do tempo, é constituído pelo acúmulo de “fazendos” (doings), interações momento a 

momento entre atores, atores e ambientes, dentro das quais manifestações de padrões de 

tornando-se (becoming) são construídas. 

Com base em distintos pressupostos filosóficos, teóricos e metodológicos as primeiras 

pesquisas organizacionais orientadas para processo adotaram em sua maioria uma perspectiva 

de processo denominada “fraca”, na qual tempo é visto primariamente de forma cronológica e 

mudança como algo que acontece às organizações, vistas como entidades relativamente estáveis 

(LANGLEY; TSOUKAS, 2016). Mais recentemente, entretanto, em graus variados, a pesquisa 

organizacional de processo tem se direcionado para uma perspectiva de processo denominada 

“forte”, que se refere à mudança como endêmica, constitutiva do mundo (LANGLEY; 

TSOUKAS, 2016). 

Na perspectiva de processo forte, um fenômeno particular é constituído por meio do 

trabalho dos agentes ao longo do tempo (LANGLEY; TSOUKAS, 2016). E o contexto não é 

algo mantido constante e fora das mudanças sendo analisadas, mas sim continuamente 

reconstituído dentro e por processos de interação ao longo do tempo (LANGLEY; TSOUKAS, 

2016). Agentes, ambientes e organizações estão em um constante e mutuamente interativo fluxo 

(LANGLEY; TSOUKAS, 2016). 

De acordo com Tsoukas e Chia (2002), em uma realidade constituída por mudança - 

retecelagem das redes de crenças e hábitos da ação para acomodar novas experiências obtidas 

por meio de interações -, o tornando-se (becoming) organizacional, destaca a onipresença da 

mudança em organizações.  

Como apontado por Langley et al. (2013), entretanto, se por um lado estudos de processo 

podem esclarecer o papel das tensões e contradições na condução de padrões de mudança e 

mostrar como interações entre níveis contribuem para mudança, por outro lado, eles podem 

também revelar a atividade dinâmica subjacente à manutenção e reprodução da estabilidade. 

Como apontado por Van de Ven e Poole (1995), estudiosos de gestão tem emprestado 

muitos conceitos, metáforas, e teorias de outras disciplinas, revelando novas formas de explicar 
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alguns processos de mudança organizacional e de desenvolvimento. De acordo com Van de 

Ven e Poole (1995), quatro teorias básicas servem como tipos ideais para explicar o processo 

de desenvolvimento e mudança nas organizações (VAN DE VEN, 2007): ciclo de vida, 

teleológico, dialético e evolucionário (Figura 15). Cada tipo ideal provê uma distinta e 

internamente consistente narrativa de processo de mudança em entidades organizacionais, 

operando em diferentes unidades de análise e representando um diferente modo de mudança 

(VAN DE VEN; POOLE, 1995). De acordo com os referidos autores, na dimensão modo de 

mudança (Figura 15), as teorias de processo de ciclo de vida e teleológica operam em entidades 

únicas, enquanto as teorias de processo evolucionária e dialética operam em múltiplas 

entidades. E na dimensão mecanismo gerador (Figura 15), as teorias de processo de ciclo de 

vida e evolucionária se desenvolvem em uma sequência prescrita a priori, enquanto que as 

teorias de processo teleológica e dialética operam em um modo construtivo de mudança, que 

gera novas e sem precedentes formas, e que em retrospectiva, são muitas vezes descontínuos e 

imprevisíveis distanciamentos do passado (VAN DE VEN; POOLE, 1995). 

No mesmo sentido, Langley e Tsoukas (2016) apontam que, na busca por entender 

organizações a partir de uma perspectiva de processo, acadêmicos adotam amplas perspectivas 

teóricas (ex.: dialética, ator-rede, teoria evolucionária, teoria da complexidade) como 

ferramentas conceituais genéricas para a geração insights de processo. 
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Figura 15 - Teorias de processo de desenvolvimento e mudança organizacional 

 

Fonte: Adaptado de Van de Ven (2007 p.203). 

 

 

3.3 TEORIA DA PRÁTICA SOCIAL DE BOURDIEU 

 

O antropólogo e sociólogo Pierre Bourdieu, inconformado com a natureza dualística do 

pensamento sociológico (EVERETT, 2002), desenvolveu sua teoria da prática social buscando 

superar a divisão artificial e ruinosa entre os modos de conhecimento subjetivista e objetivista, 

ambos igualmente indispensáveis para a ciência do mundo social, preservando os ganhos de 

cada um deles (BOURDIEU, 1990b). 

A teoria da prática social de Bourdieu, uma variante modificada do estruturalismo 

(THIRY-CHERQUES, 2006), rompe, por um lado, com o conhecimento “fenomenológico” que 

se propõe a tornar explícita a verdade da experiência primária do mundo social, mas que exclui 

a questão das condições de existência em sua própria possibilidade e, por outro lado, com o 

conhecimento objetivista que apreende as condições de possibilidade a partir do exterior, 

excluindo a questão das condições da possibilidade da experiência primária (BOURDIEU, 

1977; 1993; SETTON, 2002). De acordo com Bourdieu (1977), construir o princípio generativo 

da prática situando-se dentro do próprio movimento de sua realização, ao invés de apreende-lo 
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como um fato consumado (fait accompli), tem o objetivo de tornar possível uma ciência da 

relação dialética entre as estruturas objetivas, aos quais o modo objetivista de conhecimento dá 

acesso, e as disposições estruturadas dentro das quais essas estruturas são atualizadas e tendem 

a reproduzi-las. 

A noção ampla de prática de Bourdieu, uma maneira particular, carregada de teoria de 

se referir ao que pessoas fazem na vida cotidiana, representa um conjunto complexo de 

temporalidades e posições epistêmicas relacionadas (NICOLINI, 2012). Ações práticas 

transcendem o presente imediato, elas se referem a uma mobilização prática de um passado 

(trajetória) e de um futuro inscrito no presente como um estado de potencialidades (SETTON, 

2002). A prática, é concebida por Bourdieu como uma relação contínua, dinâmica e evolutiva 

entre a disposição de alguém (habitus) e a posição de alguém em um campo (capital), dentro de 

um estado atual de jogo daquele campo social (TOWNLEY, 2014). 

A praxeologia de Bourdieu e sua tríade conceitual campo, capital e habitus, utilizada 

para a compreensão da prática social (NICOLINI. 2012), confronta falsas antinomias entre 

estrutura e ação (ou história), micro e macro, métodos qualitativos e quantitativos, e a antinomia 

fundamental do objetivismo e subjetivismo (BOURDIEU; WACQUANT, 1992; 

EMIRBAYER; JOHNSON, 2008). 

Ao longo do tempo, o trabalho de Bourdieu tem crescido tanto em interesse quanto em 

influência entre estudiosos organizacionais (NICOLINI, 2012; SIEWEKE, 2014). No curso da 

“virada da prática” (practice turn) nas ciências sociais, pesquisadores organizacionais 

começaram a analisar organizações por meio das lentes da prática (ex. estratégia como prática, 

aprendizagem organizacional, nova teoria institucional) e aplicado o trabalho de Bourdieu com 

esse propósito (REGNÉR, 2008; SIEWEKE, 2014). 

Entretanto, a despeito do escopo completo do trabalho de Bourdieu e do amplo 

reconhecimento da grande influência do autor na teoria social (NICOLINI, 2012), o completo 

potencial de sua obra não foi totalmente explorado em estudos organizacionais até o momento 

(PECI, 2003; EMIRBAYER; JOHNSON, 2008; SIEWEKE, 2014). Estudiosos tendem a 

separar a tríade teórica de Bourdieu (SIEWEKE, 2014), demonstrando que o significado 

completo do modo relacional de pensamento de Bourdieu ainda não foi suficientemente 

apreendido (EMIRBAYER; JOHNSON, 2008). 
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3.3.1 Campo 

 

Campos são definidos de forma ampla como microcosmos sociais, espaços separados e 

autônomos estruturados por suas próprias histórias e lógicas (THOMSON, 2008). Em termos 

analíticos, entretanto, campos (de posições) podem ser definidos como uma rede ou uma 

configuração de relações objetivas entre agentes (indivíduos e grupos) definidas pela estrutura 

de distribuição das espécies de poder (ou capital) (BOURDIEU; WACQUANT, 1992), em 

termos de proximidade, vizinhança ou distância, assim como por meio das relações de ordem, 

tais como acima, abaixo e entre (BOURDIEU, 1998). 

De acordo com Bourdieu (BOURDIEU; WACQUANT, 1992), a fim de desaparecer 

com a oposição entre reprodução e transformação, estático e dinâmico, ou estrutura e história, 

compreender a dinâmica do campo empiricamente, requer uma análise sincrônica de sua 

estrutura e, simultaneamente, compreender sua estrutura requer uma análise histórica, ou seja, 

uma análise genética de sua constituição e das tensões entre posições (no campo), entre esse 

campo e outros campos, e especialmente no campo de poder (BOURDIEU; WACQUANT, 

1992). Compreender a lógica do campo, “o produto do processo histórico de criação coletiva 

progressiva que não obedece nem um plano nem uma razão obscura imanente, sem ser para 

isso abandonado ao acaso” (BOURDIEU; WACQUANT, 1992 p.104), implica em descrever a 

gênese das regras e regularidades que definem seu funcionamento a partir da história social do 

campo social, responsável por essas “decisões” (BOURDIEU; CHRISTIN, 1990). 

Da mesma forma, o campo de poder, termo mais comumente aplicado por Bourdieu 

para se referir ao nível macro da arena de luta (EMIRBAYER; JOHNSON, 2008), na qual o 

campo sob consideração ocupa uma posição, preliminarmente definido por Bourdieu como 

campos de forças, definido pela estrutura de equilíbrio de forças existente entre formas de poder 

ou entre diferentes espécies de capital (BOURDIEU; CHRISTIN, 1990). Dentro da 

configuração das relações de poder que constituem o campo, posições ou papeis particulares, 

incluindo aqueles que marcam os polos dominante e dominado do campo, podem ser 

rigorosamente analisados em termos dos distintivos perfis de capital associados a eles 

(EMIRBAYER; JOHNSON, 2008). 

O campo de posições, entretanto, é inseparável do campo de tomada de posições, que 

abrange o conjunto estruturado de manifestações dos agentes sociais envolvidos no campo 

(BOURDIEU; WACQUANT, 1992; BOURDIEU, 1993). Em uma situação de equilíbrio, 

entretanto, o espaço de posições tende a comandar o espaço de tomadas de posição 

(BOURDIEU; WACQUANT, 1992), estado de relações de força que, a cada momento, define 
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não somente a estrutura do campo, mas também a chances objetivas de movimento, mais ou 

menos arriscado ou cauteloso, subversivo ou conservador (BOURDIEU; WACQUANT, 1992). 

Agentes podem jogar para aumentar ou conservar seu capital, reproduzindo a lógica do campo, 

mas podem também entrar no jogo para transformar, parcialmente ou completamente, as 

imanentes regras do jogo (BOURDIEU; WACQUANT, 1992). 

Em décadas recentes o conceito de campo tem aparecido com crescente frequência nos 

estudos organizacionais, sendo empregado para capturar dimensões do nível de análise 

interorganizacional (EMIRBAYER; JOHNSON, 2008). Entretanto, diferentemente de outros 

conceitos de nível ambiental largamente utilizados, tais como populações organizacionais, o 

campo organizacional inclui não somente um tipo de organização, mas todas as organizações 

que desempenham um papel ou outro na atividade em questão (EMIRBAYER; JOHNSON, 

2008). 

 

 

3.3.2 Capital 

 

Claramente entrelaçado com a noção de campo, capital é entendido por Bourdieu como 

um conjunto de recursos e poderes verdadeiramente utilizáveis (BOURDIEU, 1984), que tem 

seu valor relativo (eficácia) determinado por cada campo e até pelos sucessivos estados do 

mesmo campo (BOURDIEU; WACQUANT, 1992). Embora haja espécies de capital eficazes 

em todos os campos, sua eficácia varia entre os vários campos (BOURDIEU; WACQUANT, 

1992). 

Na luta dos agentes pela conservação ou aumento de capital, para produzir o tipo de 

poder efetivo no campo em questão (BOURDIEU, 1986), diferentes tipos de capital podem ser 

mutuamente conversíveis sob certas circunstâncias (BOURDIEU, 1993) e ao custo de um maior 

ou menor esforço de transformação. 

Bourdieu (1986) aponta que o capital pode se apresentar em três formas fundamentais: 

i) capital econômico, o qual é imediatamente e diretamente conversível em dinheiro e pode ser 

institucionalizado sob a forma de direitos de propriedade; ii) capital cultural, o qual é 

conversível, em certas condições, em capital econômico e pode existir na forma incorporada 

(disposições duradouras na mente e no corpo), objetificada (quadros, livros, dicionários, 

instrumentos, máquinas, etc.), institucionalizada (qualificação educacional); e capital social, 

constituído por obrigações sociais (conexões), o qual é conversível, em certas condições, em 

capital econômico e pode ser institucionalizado na forma de um título de nobreza. 
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O capital social, correspondente ao conjunto de acessos sociais, que compreende o 

relacionamento e a rede de contatos (THIRY-CHEQUES, 2006), e engloba tanto a posse de 

uma rede de relações sociais duráveis, permitindo que indivíduos tenham acesso a recursos, 

quanto a quantidade e qualidade desses recursos (ADLER; KWON, 2002). 

Bourdieu acrescenta as três formas fundamentais de capital, o capital simbólico, que 

designa qualquer tipo de capital, incluindo, mas não limitado ao capital cultural, na medida em 

que é concedida honra ou reconhecimento por atores relevantes (BOURDIEU, 1986; 

EMIRBAYER; JOHNSON, 2008). 

Como apontado por Emirbayer e Johnson (2008), assim como o conceito de campo, o 

conceito de capital tem sido fruto de uso generalizado na teoria organizacional, mais 

tipicamente com a conotação de dinheiro ou recursos financeiros (capital econômico). Em 

décadas recentes, entretanto, duas outras espécies de capital, humano e social, tenham também 

obtido atenção contínua nos estudos organizacionais (EMIRBAYER; JOHNSON, 2008).  

 

 

3.3.3 Habitus 

 

Apontado como o mais relevante dos conceitos do trabalho de Bourdieu (THIRY-

CHEQUES, 2006; NICOLINI, 2012), habitus é definido por Bourdieu (1977, p.82-83) como 

“um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando experiências passadas, 

funciona a cada momento como uma matriz de percepções, apreciações e ações”. Como 

estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, habitus 

internaliza a externalidade e externaliza a internalidade por meio de uma relação dialética com 

as estruturas (BOURDIEU, 1977). 

Como uma segunda natureza, embora possam ser acompanhadas de cálculo estratégico, 

um modo consciente de desempenho, as respostas do habitus são primeiro definidas, sem 

qualquer cálculo, em relação a potencialidades objetivas, imediatamente inscritas no presente, 

coisas a fazer ou não fazer, coisas a dizer ou não dizer, em relação a um provável futuro 

“próximo” (BOURDIEU, 1990b). 

Como apontado por Bourdieu (1990b), entretanto, práticas ou representações de práticas 

(regras, modelos, etc.) não são produzidas de acordo com esquemas idênticos de percepção, 

apreciação e ação, mas por habitus singulares da mesma classe (de condições de existência) 

unidos em uma relação de homologia, ou seja, a diversidade de cada sistema individual de 

disposição dentro da homogeneidade de sua condição social de produção. Se, por um lado, a 
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objetiva homogeneização do habitus de grupo ou classe resultante da homogeneidade de 

condições de existência permitem práticas serem objetivamente harmonizadas sem qualquer 

cálculo ou referência consciente à uma norma (BOURDIEU, 1990b), por outro lado, diferentes 

habitus produzidos por diferentes modos de geração impõem diferentes definições do 

impossível, do possível e do provável, e leva um grupo a experienciar práticas ou aspirações 

que outro grupo considera impensável ou escandaloso como natural e razoável e vice-e-versa 

(BOURDIEU, 1990b). 

Produzido pelos condicionantes associados a uma classe particular de condições de 

existência (BOURDIEU, 1990a; BOURDIEU, 1990b), habitus e a presença ativa de todo o 

passado de qual é produto (BOURDIEU, 1990b). Sem ser destino, entretanto, habitus é um 

sistema aberto de disposições que é constantemente sujeito a experiências, e, portanto, 

constantemente afetado por elas de uma forma que tanto reforça quanto modifica suas estruturas 

(BOURDIEU; WACQUANT, 1992)  

Formado sobretudo no campo específico dentro do qual foi adquirido, habitus é levado 

adiante como um guia para a prática em situações futuras, ligando também campos passados 

aos campos presentes por meio de atores individuais que se movem de um campo para o outro 

(EMIRBAYER; JOHNSON, 2008). 

Embora o desenvolvimento do habitus envolva incontáveis processos que não são 

diretamente observáveis, habitus é observável por meio de "práticas e trabalhos" que ele gera, 

ou seja, pelo que produzimos e fazemos via certos tipos de habitus, incluindo pensamentos, 

percepções, expressões, ações, assim como as formas de fazer, perceber e classificar (KASPER, 

2013). Habitus pode ser conhecido observando-se a realização de disposições na prática 

(VAUGHAN, 2008). 

Vale ressaltar, entretanto, que embora o conceito de habitus complete a tríade teórica de 

Bourdieu, tornando possível uma verdadeiramente unificada e relacional sociologia das 

organizações (EMIRBAYER; JOHNSON, 2008), diferentemente de campo e capital, conceitos 

familiares na pesquisa organizacional, habitus foi aplicado no estudo das organizações somente 

um punhado de vezes (EMIRBAYER; JOHNSON, 2008). 

 

 



71 

 

 

4 MODELO CONCEITUAL 

 

Neste capítulo apresenta-se o modelo conceitual, que com base no referencial teórico 

exposto, orienta este estudo na compreensão de como capacidades dinâmicas evoluem ao longo 

da trajetória da relação dialética, contínua, multinível e multitemporal entre o sistema de 

disposições dos agentes e a estrutura ambiental. 

Diferentemente das principais correntes da literatura de capacidades dinâmicas, que 

definem capacidades dinâmicas como habilidades da organização que residem nos processos 

organizacionais (TEECE, PISANO, SHUEN, 1997; HELFAT et al., 2000; ZAHRA; 

SAPIENZA; DAVIDSSON, 2006; WANG; AHMED, 2007; AUGIER; TEECE, 2009; 

BARRETO, 2010; TEECE, 2012), como processos organizacionais específicos 

(EISENHARDT; MARTIN, 2000), e até mesmo como ambos, habilidades e processos 

organizacionais (ZOLLO; WINTER, 2002; WINTER, 2003; MEIRELLES; CAMARGO, 

2014), neste estudo, adota-se uma perspectiva ontológica e epistemológica do fenômeno 

capacidades dinâmicas como processo.  

Para compreensão de como capacidades dinâmicas evoluem na prática, neste estudo 

adota-se por um lado, uma abordagem de processo na qual o mundo é visto como em constante 

tornando-se (becoming) (LANGLEY; TSOUKAS, 2016), pouco adotada nos estudos sobre 

capacidades dinâmicas (HELFAT et al., 2007; NARAYANAN; COLWELL; DOUGLAS, 

2009). E por outro lado, de forma inédita, adota-se a tríade teórica de Bourdieu (campo, capital, 

habitus), tanto como estrutura de análise unificada (EMIRBAYER; JOHNSON, 2008), quanto 

como conteúdo da explicação (THIRY-CHERQUES, 2006). 

A partir do conceito de habitus da teoria da prática social de Bourdieu, capacidades 

dinâmicas são propostas, como um sistema de disposições para se adaptar, que produzido por 

condições de existência prévias, funciona como uma matriz de percepção, apreciação e ação de 

indivíduos e grupos da organização. Resultante das condições de existência prévias, o sistema 

de disposições impõe diferentes possibilidades subjetivas, definições do possível, do impossível 

e do provável. Como um sistema de disposições, capacidades dinâmicas abrangem os níveis de 

análise individual, ações, apreciações e ações singulares dos indivíduos, e o nível grupal, 

sistema de disposições homogeneizados por condições prévias de existência semelhantes 

(BOURDIEU, 1990b). 

Proposição 1: capacidades dinâmicas são um sistema de disposições de indivíduos e 

grupos para se adaptar, que funciona como uma matriz de percepção, apreciação e ação. 
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Ainda apoiado pela teoria da prática social de Bourdieu a estrutura ambiental, 

abrangendo o nível organizacional e macro, é proposta a partir do conceito de campo, como 

sendo a configuração das relações objetivas entre os agentes, definida pela distribuição de 

recursos específicos. A estrutura ambiental de nível organizacional e de nível macro, na qual a 

organização sob consideração ocupa uma posição, e cuja lógica interna de funcionamento tem 

sua gênese na história social do campo, definem as possibilidades objetivas de movimento. 

Proposição 2: estrutura ambiental é a configuração das relações objetivas entre os 

agentes, definida pela distribuição de recursos específicos. 

Recursos específicos são propostos, a partir do conceito de capital da teoria da prática 

social de Bourdieu, como formas de recursos verdadeiramente utilizáveis na luta dos agentes 

pela conservação ou aumento de capital, cujo valor relativo é definido pela lógica de 

funcionamento da estrutura ambiental sob consideração. Recursos se apresentam nas formas 

fundamentais de capital econômico, capital cultural e capital social, e na forma de capital 

simbólico, na medida em que qualquer uma das formas fundamentais de capital concede honra 

ou reconhecimento. 

Proposição 3: recursos específicos, são recursos verdadeiramente utilizáveis na 

estrutura ambiental sob consideração, nas formas fundamentais: i) capital econômico; ii) capital 

cultural; iii) capital social; iv) e capital simbólico. 

Em linha com a adoção dos conceitos relacionais da teoria da prática social de Bourdieu, 

a evolução de capacidades dinâmicas é proposta como ocorrendo ao longo da trajetória da 

relação dialética, contínua, multinível e multitemporal entre o sistema de disposições e a 

estrutura ambiental, na qual capacidades dinâmicas são reproduzidas ou transformadas. 

Proposição 4: a evolução de capacidades dinâmicas ocorre na trajetória da relação 

dialética, contínua, multinível e multitemporal entre o sistema de disposições e a estrutura 

ambiental, na qual capacidades dinâmicas são reproduzidas ou transformadas. 

As Figuras 16 e 17 apresentam respectivamente uma visão sincrônica e uma visão 

diacrônica do modelo conceitual que, elaborado a partir uma abordagem de processo, e 

auxiliado pela teoria da prática social de Bourdieu, representa a relação entre os principais 

conceitos utilizados para compreender como capacidades dinâmicas evoluem ao longo da 

trajetória da relação dialética entre o sistema de disposições e a estrutura ambiental. 
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Figura 16 - Modelo conceitual de evolução de capacidades dinâmicas - visão sincrônica 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Figura 17 - Modelo conceitual da evolução de capacidades dinâmicas - visão diacrônica 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo são apresentados a abordagem de pesquisa e métodos adotados para 

responder à questão de pesquisa deste estudo: como capacidades dinâmicas evoluem ao longo 

da trajetória da relação dialética entre o sistema de disposições dos agentes e a estrutura 

ambiental? Com esse objetivo estruturou-se o presente capítulo com as seguintes seções: i) 

abordagem de pesquisa; ii) paradigma e método de pesquisa; iii) tipo de pesquisa; iv) estratégia 

de pesquisa; v) sujeito de pesquisa; vi) estratégia de coleta de dados; vii) e estratégia de análise 

de dados. 

Em linha com os objetivos deste estudo, adotou-se a abordagem de pesquisa de processo 

qualitativa de natureza exploratória e descritiva, e estratégia de pesquisa de estudo de caso único 

com design longitudinal e perspectiva histórica. 

 

 

5.1 ABORDAGEM DE PESQUISA 

 

De acordo com Helfat et al. (2007), o foco do domínio do processo de estratégia, 

apontado por Pettigrew (1992) como uma "preocupação generalizada com ação, dinamismo, 

tempo, desenvolvimento e resultados", provê um complemento quase perfeito para a pesquisa 

sobre capacidades dinâmicas, proveniente do lado de conteúdo, pois provê uma forma de 

investigar dentro dos mecanismos que suportam e guiam as capacidades dinâmicas em ação. 

Adicionalmente, Helfat et al. (2007) apontam que para entender como organizações identificam 

e respondem à necessidade de mudança deve-se examinar os processos fundamentais 

organizacionais, que são parte e parcela das capacidades dinâmicas, ou seja, é preciso entender 

não só o que as organizações fazem, mas também como elas o fazem.  

Como apontado por Van de Ven (2007), questões do tipo “como” requerem um modelo 

de processo, requerem narrativas explicando uma sequência observada de eventos em termos 

de um enredo ou de um mecanismo gerador fundamental. 

De acordo com Van de Ven (2007), entretanto, duas diferentes definições de “processo” 

são frequentemente utilizadas para explicar mudança: i) uma categoria de conceitos ou variáveis 

que pertencem à ações e atividades; ii) e uma narrativa descrevendo como coisas se 

desenvolvem e mudam.  

A partir da definição de processo como uma narrativa de como as coisas mudam e se 

desenvolvem, estudos de processo são realizados para examinar uma ampla variedade de 
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questões de pesquisa lidando com como e por que coisas e indivíduos, grupos e organizações 

mudam, vem a ser, desaparecem e continuam a ser (VAN DE VEN; SMINIA, 2012).  

Como apontado por Van de Ven e Sminia (2012), uma variedade de perspectivas de 

processo, associadas a diferentes períodos temporais, podem ser usadas para responder questões 

do tipo como: i) o que aconteceu no passado (como chegamos aqui?); ii) o que está ocorrendo 

no presente (o que está ocorrendo?); e o que irá ocorrer no futuro (onde estamos indo?). 

Neste estudo, portanto, para responder à questão de pesquisa “como capacidades 

dinâmicas evoluem ao longo da trajetória da relação dialética entre o sistema de disposições e 

a estrutura ambiental”, em consonância a definição de processos como uma narrativa 

descrevendo como coisas se desenvolvem e mudam ao longo do tempo (POOLE; VAN DE 

VEN, 2004; VAN DE VEN, 1992; 2007), adota-se a perspectiva de processo e reconstrução 

histórica (VAN DE VEN; SMINIA, 2012). 

 

 

5.2 PARADIGMA E MÉTODO DE PESQUISA 

 

De acordo com Guba e Lincoln (1994) paradigma é o sistema de crenças básico ou visão 

de mundo que guia o investigador, não somente nas escolhas de método, mas de formas 

ontológicas e epistemológicas fundamentais.  

No mesmo sentido, de acordo com Van de Ven (2007), subjacente a qualquer forma de 

pesquisa está uma filosofia da ciência que influência a abordagem de um estudioso à natureza 

do fenômeno examinado (ontologia) e os métodos para entende-lo (epistemologia), mesmo que 

ela não esteja colocada de forma explicita (MARSH; FURLONG, 2002). 

Burrel e Morgan (1979) apontam que a teoria social em geral, e a teoria das organizações 

em particular, podem ser analisadas em termos de quatro amplas visões de mundo (Figura 18). 

De acordo com os referidos autores os paradigmas funcionalista, interpretativista, humanista 

radical e estruturalista radical, refletem um conjunto de suposições metateóricas sobre a 

natureza da ciência (dimensão subjetiva-objetiva) e a natureza da sociedade (dimensão de 

regulação-mudança radical). 
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Figura 18 - Quatro paradigmas para análise da teoria social 

 
Fonte: Adaptado de Burrel e Morgan (1979 p.21). 

O funcionalismo, por um lado, visão tradicional da ciência, é baseado no pressuposto 

que a sociedade tem uma existência real e concreta, e um caráter sistêmico orientado para 

produzir um ordenado e regulado estado de coisas (MORGAN, 1980). O interpretativismo, por 

outro lado, é baseado na visão de que a realidade não existe em qualquer sentido concreto, mas 

é um produto da experiência subjetiva e intersubjetiva dos indivíduos. Embora a abordagem 

interpretativista seja baseada no pressuposto que há um padrão subjacente e ordem no mundo 

social, teoristas interpretativistas veem a tentativa de estabelecer uma ciência social objetiva, 

como um fim inatingível (MORGAN, 1980). 

A teoria da prática social de Bourdieu, entretanto, adotada tanto como estrutura de 

análise unificada (EMIRBAYER; JOHNSON, 2008), quanto como o conteúdo da explicação 

(THIRY-CHERQUES; 2006), busca superar justamente essa divisão, denominada pelo autor 

como artificial e ruinosa, entre os modos de conhecimento subjetivista e objetivista, 

preservando os ganhos de cada um deles (BOURDIEU, 1990b). 

O presente estudo, portanto, em consonância com a teoria da prática social adotada, não 

se situa nos extremos da dimensão subjetiva-objetiva da natureza da ciência, mas busca 

compreender o fenômeno capacidades dinâmicas a partir da relação dialética entre as estruturas 

objetivas, aos quais o modo objetivista de conhecimento dá acesso, e as disposições estruturadas 

dentro das quais essas estruturas são atualizadas e tendem a reproduzi-las (BOURDIEU, 1977). 

De acordo com Gephart (2004), a pesquisa qualitativa é importante para o estudo 

acadêmico de gestão, pois diferentemente da pesquisa quantitativa, pode prover descrições 

densas, detalhadas das ações reais em contextos da vida real que recuperam e preservam o 



77 

 

 

significado real que os atores atribuem às suas ações e situações, provendo assim bases para o 

entendimento do processo social e memoráveis exemplos de importantes questões e conceitos 

que enriquecem o campo. 

De acordo com Merriam (2002) pesquisa qualitativa é caracterizada pelo propósito geral 

de entender como as pessoas fazem sentido de suas vidas e experiências, ou seja, como elas 

interpretam suas experiências, como elas constroem seus mundos e qual significado que elas 

atribuem às suas experiências. 

Gephart (2004) adicionalmente destaca que a pesquisa qualitativa, é uma abordagem 

multimétodo que se inicia e retorna para as palavras, falas, e textos como representações 

significativas de conceitos, para tratar de questões sobre como a experiência social é criada e 

dada significado, e que produz representações do mundo que fazem o mundo visível. Como 

apontado pelo referido autor, a pesquisa qualitativa enfatiza os processos e significados que 

surgem naturalmente, pois emprega os significados em uso pelos membros da sociedade para 

explicar como eles experienciam as realidades da vida cotidiana. 

Tendo em vista o objetivo principal de compreender como capacidades dinâmicas 

evoluem ao longo da trajetória da relação dialética entre o sistema de disposições e a estrutura 

ambiental, neste estudo adota-se o método de pesquisa qualitativo. 

 

 

5.3 TIPO DE PESQUISA 

 

De acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007), a pesquisa exploratória não requer a 

formulação de hipóteses para serem testadas, ela se restringe por definir objetivos e buscar mais 

informações sobre determinado assunto de estudo, recomendada, portanto, quando há pouco 

conhecimento sobre o problema a ser estudado 

Como apontado por Blaikie (2009), compreender é estabelecer razões para uma ação 

social particular, a ocorrência de um evento ou o curso de um episódio social, razões estas 

derivadas daquelas dadas pelos atores sociais.  

Tendo em vista o objetivo de compreender a evolução de capacidades dinâmicas ao 

longo da trajetória de sua relação dialética com a estrutura ambiental e a abordagem de pesquisa 

de processo adotados neste estudo, a pesquisa é de natureza exploratória e descritiva. 
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5.4 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

De acordo com Yin (2009) um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga 

um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto real, especialmente quando 

os limites do fenômeno não são claramente evidentes. Estudos de caso são mais relevantes 

quando buscam explicar circunstâncias atuais, questões de pesquisa do tipo “como” ou 

“porque” são colocadas, e requerem uma descrição ampla e profunda de algum fenômeno social 

(YIN, 2009). O estudo de caso único se justifica para um estudo de caso único longitudinal, 

quando a teoria de interesse especificaria como certas condições mudam com o tempo (YIN, 

2009). 

De acordo com Helfat et al. (2007), e confirmado por Schilke (2014b), se pesquisa de 

campo longitudinal é uma forma frutífera de entender processo de estratégia, então haverá 

benefícios consideráveis na adoção de uma abordagem similar para estudar capacidades 

dinâmicas. 

Por um lado, como apontado por Langley e Royer (2006), a pesquisa de estudo de caso 

pode ser conduzida dentro uma tradição positivista ou interpretativista, e objetivando a 

compreensão interpretativa de múltiplas realidades sociais, construção de teorias ou testes 

teóricos. E, por outro lado, de acordo Vaughan (2008), examinar as percepções dos atores no 

campo, com base em sua posição no espaço e capital, e como essas percepções se resolvem em 

ação estratégica parece ser melhor expostas por dados de estudo de caso. O estudo de caso torna 

análise relacional possível, porque entrevistas, observações e documentos podem ser 

combinados para mostrar o nexo de espaços em camadas, e práticas invisíveis sob outras 

estratégias de pesquisa (VAUGHAN, 2008). 

Neste estudo, para atingir o objetivo de compreender como capacidades dinâmicas 

evoluem ao longo da trajetória da relação dialética entre o sistema de disposições e a estrutura 

ambiental, adota-se a estratégia de pesquisa de estudo de caso único longitudinal. 

 

 

5.5 SUJEITO DE PESQUISA 

 

Como apontado por Bourdieu (1998) "sujeitos" são em realidade agentes ativos e 

conhecedores (inteligentes) dotados de um habitus. Neste estudo, definiu-se como sujeito de 



79 

 

 

pesquisa os gestores da empresa Alfa, envolvidos na prática de inovação em produtos e 

serviços. 

A empresa Alfa foi selecionada para este estudo de maneira não aleatória. Como 

apontado por Eisenhardt e Graebner (2007), em pesquisas cujo propósito é desenvolver, e não 

testar teoria, selecionar casos particularmente adequados para iluminar e estender relações e 

lógica entre construtos é apropriado. 

A partir dos objetivos deste estudo definiu-se como unidade de análise a prática de 

inovação em produtos e serviços. 

 

 

5.6 ESTRATÉGIA DE COLETA DE DADOS 

 

Neste estudo, para obtenção de um relato retrospectivo da prática de inovação em 

produtos e serviços da empresa Alfa, relação dialética entre o sistema de disposições e a 

estrutura ambiental, dados primários e secundários foram obtidos por meio de 24 (vinte e 

quatro) entrevistas com 18 (dezoito) gestores da empresa Alfa (Apêndice A), observação não 

participativa, e 72 documentos (Apêndice B). 

Vale a pena ressaltar que em linha como a adotado por Denis, Lamothe e Langley 

(2001), os dados primários coletados incluem seis entrevistas com gestores da empresa Alfa, 

realizadas no contexto do estudo Santos e Zilber (2014) sobre capacidades dinâmicas e 

inovação, cujo conteúdo foi considerado relevante para atingimento do objetivo deste estudo.  

A Figura 19 ilustra a coleta de dados primários e secundários ao longo do tempo. 

Figura 19 - Coleta de dados no tempo 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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5.7 ESTRATÉGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Adotando a teoria da prática social de Bourdieu como uma estrutura de análise unificada 

(EMIRBAYER; JOHNSON, 2008), uma caixa de ferramentas (NICOLINE, 2012) para 

explorar a prática, a análise do qualitativa dos dados coletados foi realizada com base nos passos 

internamente conectados para análise em termos de campo propostos por Bourdieu 

(BOURDIEU; WACQUANT, 1992) e por meio dos três fluxos simultâneos de atividade 

propostos por Miles e Huberman (1994). 

Como apontado por Bourdieu, na análise em termos de campo há uma espécie de círculo 

hermenêutico, um interminável movimento vai e vem no processo de pesquisa (BOURDIEU; 

CHRISTIN, 1990; BOURDIEU; WACQUANT, 1992).  

Em primeiro lugar, a fim de construir o campo, entendido neste estudo como estrutura 

ambiental abrangendo o ambiente de nível organizacional e macro, no qual a organização está 

inserida, as formas de recursos específicos que operam dentro dessa estrutura foram 

identificadas, e para construir as formas de recursos específicos, a lógica do campo (estrutura 

ambiental) foi compreendida (BOURDIEU; WACQUANT, 1992). Compreender a lógica do 

campo (estrutura ambiental), entretanto, implica na descrição da gênese das regras e 

regularidades que definem seu funcionamento e fazer a história social do campo social 

responsável por essas "decisões" (BOURDIEU; CHRISTIN, 1990).  

Em segundo lugar, a posição do campo sob consideração (ambiente organizacional), 

vis-à-vis o campo de poder (ambiente nível macro) foi analisada (BOURDIEU; WACQUANT, 

1992).  

Em terceiro lugar, a estrutura objetiva das relações entre as posições ocupadas pelos 

agentes ou instituições que competem pela forma legítima de autoridade específica do campo 

sob consideração (ambiente organizacional) foi mapeada.  

Em quarto lugar, os diferentes sistemas de disposições adquiridos pelos agentes pela 

internalização de um determinado tipo de condição social e econômica foram analisados 

(BOURDIEU; WACQUANT, 1992).  

E por fim, a trajetória da relação dialética entre capacidades dinâmicas, entendida como 

sistema de disposições adaptativo, e a estrutura ambiental, por meio da qual ambas são 

reproduzidas ou transformadas foi compreendida. 

Na visão de Miles e Huberman (1994), a análise qualitativa de dados consiste em três 

fluxos simultâneos de atividade: redução de dados, exibição de dados e elaboração de 

conclusão/verificação (Figura 20).  
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Figura 20 - Componentes da análise de dados: modelo interativo 

 

Fonte: Adaptado de Miles e Huberman (1994 p.12). 

A redução de dados, atividade que tem início antes mesmo que os dados sejam 

efetivamente coletados e que se estende até que relatório final seja completado, se refere ao 

processo de selecionar, focar, simplificar, e transformar os dados de notas de campos escritas e 

transcrições Miles e Huberman (1994). De acordo com Miles e Huberman (1994), a redução de 

dados é uma forma de análise que afia, classifica, descarta e organiza os dados de forma que as 

“conclusões” finais possam ser elaboradas e verificadas. 

Iniciando simultaneamente a coleta de dados, a atividade de exibição de dados é reunião 

organizada de informação de forma imediatamente acessível e compacta, e que claramente 

implica também na redução de dados por meio de matrizes, gráficos, fluxos e redes. De acordo 

com Miles e Huberman (1994), representando um importante caminho para análise qualitativa 

de dados válida, a exibição de dados permite ao analista elaborar conclusões justificadas. 

A elaboração da conclusão e verificação, terceiro fluxo da atividade de análise, tem 

início simultâneo ao da atividade de coleta de dados, quando o analista qualitativo está 

começando a decidir o que as coisas significam, ou seja, o analista começa a perceber 

regularidades, padrões, explicações, possíveis configurações, fluxos causas e proposições 

(MILES; HUBERMAN, 1994). Embora os próprios dados possam produzir regularidades 

empíricas, a conceituação abstrata é necessária para imaginar os "mecanismos generativos" que 

os conduzem (LANGLEY, 1999). 

Embora a conclusões finais possam não surgir até o final da coleta dos dados, analistas 

frequentemente prefiguram conclusões desde o início, mesmo quando pesquisadores afirmam 

estar procedendo de maneira indutiva (MILES; HUBERMAN, 1994). Nesse terceiro fluxo de 

atividade, portanto, as conclusões são elaboradas, mas também verificadas, os significados que 
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emergem dos dados devem ter testados por sua plausibilidade, sua robustez, sua 

“confirmabilidade”, ou seja, sua validade. 

 

 



83 

 

 

6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo os dados primários e secundários coletados são apresentados por meio 

de narrativas e mapeamentos visuais (LANGLEY, 1999). Em primeiro lugar, é apresentada 

uma breve narrativa da gênese da lógica de funcionamento da estrutura ambiental. Em segundo 

lugar, a trajetória da relação dialética entre o sistema de disposições e a estrutura ambiental é 

apresentada a partir de quatro tomadas de posição, conjuntos estruturados de manifestações 

(BOURDIEU, 1993; BOURDIEU; WACQUANT, 1992), interdependentes e simultâneos. 

 

 

6.1 GÊNESE DA LÓGICA DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA AMBIENTAL 

 

A gênese das regras e regulamentos da lógica interna de funcionamento da estrutura 

ambiental sob consideração remonta a privatização dos serviços de telecomunicações no Brasil 

no final da década de 1990, que baseada nos princípios fundamentais de universalização, 

competição, diversidade e qualidade dos serviços essenciais de telecomunicações, visava 

superar o atraso acumulado em termos tecnológicos, gerenciais e de acesso aos serviços de 

telecomunicações.  

Os serviços de valor adicionado são definidos pela Lei Mínima (Lei n.º 9.295) de 1996, 

que dispõe sobre a concessão à iniciativa privada a exploração da telefonia celular Banda B 

(BRASIL, 1996), e complementarmente pela Lei Geral de Telecomunicações (Lei n.º 9.472) de 

1997, que dispõe sobre a privatização do setor telecomunicações, como “atividade que 

acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, 

novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou 

recuperação de informações” (BRASIL, 1997). A definição de serviços de valor adicionado, 

em linha com sua denominação (SVA), além de distingui-los claramente dos serviços essenciais 

de telecomunicação, definidos como “conjunto de atividades que possibilita a oferta de 

telecomunicação” (BRASIL, 1997), destacam o papel dominante dos prestadores do serviço 

essencial de telecomunicações na relação com os prestadores de serviços de valor adicionado. 

Em 1998, a Anatel em complemento à Lei Geral de Telecomunicações (Lei n.º 9.472) 

(BRASIL, 1997), elabora o Plano Geral de Outorgas (Decreto nº 2.534) (BRASIL, 1998a), com 

objetivo de promover a competição entre os prestadores de serviços de telecomunicações, e os 

Planos de Metas de Universalização (Decreto nº 2.592) (BRASIL, 1998b) e de Qualidade dos 
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Serviços Prestados à População (Resolução nº 30) (ANATEL, 1998), que visavam garantir 

universalização e a qualidade dos serviços essenciais de telecomunicações prestados.  

No mesmo ano, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPqD) do Sistema Telebrás, 

criado em 1976 para promover o desenvolvimento tecnológico e formar recursos humanos para 

o setor de telecomunicações, é transformado em fundação privada (ARAUJO; BRANDI, 2018), 

dissociando a prestação de serviços essenciais de telecomunicações da atividade de pesquisa e 

desenvolvimento no setor.  

Ainda em 1998, a exploração dos serviços de telecomunicações é privatizada por meio 

da venda do controle acionário de 12 holdings, resultantes da divisão do Sistema Telebrás, a 

consórcios formados por empresas em sua maioria estrangeiras (BNDES, 2018). 

Concentrando esforços na prestação de serviços essenciais de telecomunicações, as 

concessionárias de serviços de telecomunicações recorrem aos prestadores de serviços de valor 

adicionado para o desenvolvimento, agregação e integração de serviços que acrescentem valor 

aos serviços essências de telecomunicações. 

 

[...] todos esforços da operadora são focados no core dela, então ela não 

tem condição de absorver o trabalho de SVAs dentro da rotina dela, ela 

sabe que é importante, que ela precisa fazer essa diversificação [...] ela 

precisa adicionar valor pra esse cliente, ela sabe que a via é serviço de 

valor adicionado, mas ela não consegue internalizar isso, seja um 

processo, um desenvolvimento, agilidade, especificidade, porque cada 

um dos produtos é diferente em termos de integração [...] (E8-E1). 

 

 

6.2 RELAÇÃO DIALÉTICA ENTRE SISTEMA DE DISPOSIÇÕES E ESTRUTURA 

AMBIENTAL 

 

Nesta seção, é apresentada a trajetória da relação dialética entre o sistema de disposições 

e a estrutura ambiental na prática de inovação em serviços (soluções), a partir de quatro tomadas 

de posição interdependentes e simultâneas: i) estabelecendo a Alfa SVA; ii) crescendo como 

empresa de SVA integradora; iii) tornando a Alfa um provedor de negócios; iv) e tornando a 

Alfa escalável. 

Vale ressaltar que, visando preservar o sigilo das informações prestadas, os nomes dos 

indivíduos entrevistados e das empresas envolvidas foram substituídos por códigos e nomes 

fictícios. 

A Figura 21 apresenta na linha do tempo os mapeamentos visuais da trajetória da relação 

dialética entre o sistema de disposições e a estrutura ambiental, referentes as quatro tomadas de 
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posição, elaborados com base no modelo conceitual da evolução de capacidades dinâmicas - 

visão diacrônica (Figura 17). 

Figura 21 - Mapeamentos visuais na linha do tempo 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

6.2.1 Estabelecendo a Alfa SVA 
 

No final da década de 2000, dois jovens executivos com formação acadêmica em gestão 

e experiência profissional na área comercial de operadoras de telefonia e empresas de serviço 

de valor adicionado, e que atuaram juntos em pelo menos três empresas do setor de 

telecomunicações, buscavam oportunidades para empreender no setor de telecomunicações. 

 

[...] a gente buscou os produtos. No começo a gente queria, não tinha 

pretensão de desenvolver produtos, queríamos pegar produtos prontos, 

que o nosso, que a gente chama aqui, a nossa inovação é uma inovação 

comercial, não é uma inovação de ficar criando produtos novos e tal. É 

mais um formato de inovar comercialmente [...] (E6-E1). 
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Em 2009, em um evento do setor Tecnologia da Informação na Alemanha, os futuros 

sócios fundadores da empresa Alfa SVA identificam um grande desenvolvedor de soluções de 

segurança digital para dispositivos eletrônicos (computadores pessoais, smartphones) de 

origem Europeia, cujo produto consideram apropriado para licenciamento e oferta na forma de 

serviço de valor adicionado no Brasil. 

 

[...] a gente iniciou a empresa através de um evento que a gente foi fora 

do país e viu uma oportunidade de vender produtos de security [...] em 

um canal que a gente já conhecia, que é o canal telecom [...] a gente viu 

num evento na Alemanha, tinha essa empresa Fornecedor 1, que tinha 

esses produtos de segurança, tanto para PC quanto para móveis e tinha 

esse formato que é algo, mais ou menos, que a gente estava buscando, 

que é continuar no setor de Telecom, que é o setor que a gente vê e 

conhece e tem os contatos e tal (E6-E1). 

[...] nesse caso da marca, ela levando valor para o produto e o produto 

sendo, na verdade, um produto que é altamente atualizado em termos 

de vacina, tendo um laboratório em quatro, cinco locais do mundo, traz 

essa importância para o produto e essa visão de continuidade, de 

inovação do produto (E4-E1). 

 

Em setembro de 2009, a empresa Alfa SVA é constituída pelos sócios fundadores com 

o propósito de integrar o fornecimento de uma solução antivírus desenvolvida pelo fornecedor 

Europeu, para operadoras de telefonia atuantes no mercado brasileiro.  

 

[...] hoje a gente não é mais um integrador, a gente é muito mais do que 

isso né, a gente passou a ser um parceiro estratégico, porque o 

integrador ele é simplesmente uma peça que fornece alguma coisa para 

alguém e faz a parte técnica e pode ser facilmente trocado, a gente não 

faz mais isso, a gente cria toda uma camada da experiência do usuário, 

eu entrego toda a proposta de valor, então eu acabo sendo uma parte 

muito importante dentro do processo, a operadora não consegue fazer 

VAS sem ter uma parceria desse tipo (E8-E1). 

[...] vem de um legado em que se tinha um papel muito mais de 

integrador do que desenvolvedor de produto (E18-E1). 

 

Os sócios fundadores da empresa Alfa SVA firmam acordos comerciais com o 

desenvolvedor da solução de segurança digital antivírus e com empresas do setor de 

telecomunicações, uma operadora de telefonia fixa e um provedor de Internet banda larga, para 

integração do fornecimento da solução.  

 

[...] somos uma empresa muito agressiva, quando se fala em comercial. 

Está aí o CEO, o COO, eles realmente são os caras desse negócio. Eu 

acho que eles conseguem ter um ótimo relacionamento com 

fornecedores e com esses parceiros, que são as operadoras (E4-E1). 

 

A empresa Alfa SVA, inicialmente formada pelos sócios fundadores (E1, E6), 

responsáveis pela identificação da solução de segurança digital e negociação do serviço junto 
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aos parceiros do mercado de telecomunicações (Comercial), passa a contar com um pequeno 

número de profissionais provenientes de empresas de SVA e do fornecedor de solução de 

segurança digital. As áreas de Operações de TI e de Marketing são responsáveis 

respectivamente, pela integração sistêmica entre o fornecedor da solução de segurança antivírus 

e os parceiros prestadores de serviços de telecomunicações e pela gestão da customização da 

oferta e da identidade visual da solução de antivírus aos requisitos dos prestadores de serviços 

de telecomunicações parceiros. 

 

[...] no começo, a equipe era bem enxuta. Eu lembro bem que a gente 

tinha a parte de TI com o (nome do gestor). A gente tinha o marketing 

com a (nome da gestora) e a parte comercial com o COO e o CEO [...] 

(E3-E1). 

[...] era uma empresa super pequenina em 2009 [...] eu, em 2009, já 

tinha relações comerciais com a Alfa SVA pela Operadora 5, que eu 

pude acompanhar que muito no início eram os próprios sócios que 

tocavam a empresa (E5-E1). 

 

E em maio de 2010, a empresa Alfa SVA inicia oficialmente suas operações como 

integradora, coordenando o fluxo de serviços do fornecedor da solução de antivírus para as 

empresas de telecomunicações parceiras. A empresa Alfa oferta serviços no formato SVA 

(serviço de valor adicionado) White Label, ou seja, adotando a marca das referidas empresas 

prestadoras de serviços essenciais de telecomunicação, agregados em pacotes de serviços 

essenciais de telecomunicação, e cobrados na forma de assinatura mensal. 

 

[...] nós temos assim, duas indústrias que basicamente nós acabamos 

flutuando sobre elas. Uma primeira indústria é a indústria de tecnologia 

da informação e comunicação chamada TIC, a abreviatura. E uma 

segunda, que aí sim é um setor mais específico dessa indústria de TIC, 

que é os serviços de valores adicionados, conhecidos como VAS (E1-

E1). 

[...] a Operadora 5 vende a banda larga e coloca para os seus usuários, 

à disposição, a segurança do Antivírus da Operadora 5. O Antivírus da 

Operadora 5 é o nosso produto. Então, ela: “-Está aqui a banda larga. 

Você tem a melhor banda larga do Brasil e tem o melhor antivírus 

também” (E4-E1). 

[...] É a Operadora 5 que eu já tenho a banda larga que está me 

oferecendo esse antivírus, então eu confio na Operadora 5, porque ela 

presta um bom serviço e tal, por isso eu vou comprar antivírus da 

Operadora 5. No fim das contas é a solução White Label [...] (E5-E1). 

 

Vale ressaltar que, embora licenças de soluções de segurança antivírus já fossem 

ofertadas no Brasil para usuários finais, na forma digital por provedores de Internet, e em 

embalagens físicas nos grandes varejistas de eletroeletrônicos e lojas especializadas em 
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produtos de informática, foi a partir do surgimento da empresa Alfa SVA que as soluções de 

antivírus passaram a ser ofertadas de forma digital por meio de operadoras de telefonia. 

 

Os provedores (de Internet), para aumentar o seu share of wallet com 

esse cliente, ele oferecia todos os serviços que poderia, de antivírus 

principalmente. Então, naquela época, se analisasse a oferta dos 

provedores, tinha a Desenvolvedor 4 [...] (E5-E1). 

[...] meados da fundação da empresa existia uma forte presença do 

Desenvolvedor 4. O Desenvolvedor 4 é uma empresa, uma das líderes 

de mercado e ela era dominante a presença dela no Brasil, então o meio 

das pessoas comprarem antivírus era ir até uma loja de varejo 

comprando uma caixinha para o seu computador, então as vendas eram 

muito baixas (E5-E1). 

 

A Figura 22 apresenta a trajetória dialética da relação entre o sistema de disposições dos 

sócios fundadores da empresa Alfa SVA e a estrutura ambiental no surgimento da empresa 

Alfa. 
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Figura 22 - Estabelecendo a Alfa SVA - Antivírus (1) 

 
Fonte: elaborado pela autora.
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6.2.2 Crescendo como empresa de SVA integradora 
 

Em um cenário de computadores pessoais e smartphones cada dia mais conectados à 

Internet, aumenta a vulnerabilidade desses dispositivos eletrônicos. A partir de 2012, à medida 

que novas soluções de segurança digital (Firewall, Parental Control, Antispam, etc.) são 

desenvolvidas pelo fornecedor de soluções de segurança da empresa Alfa SVA, em resposta as 

novas ameaças de ataques cibernéticos, a empresa Alfa SVA as agrega ao seu portfólio (Figura 

23). 

 

[...] ao longo desses últimos anos a necessidade de proteção dos 

usuários evoluiu, hoje em dia quando a gente vende uma solução de 

segurança para proteger um smartphone, por exemplo, a gente tem uma 

solução que vai proteger o sistema operacional, que vai permitir a 

proteção das transações financeiras e de e-commerce que o usuário faça 

[...] (E7-E1). 

 

 

No início da década de 2010, além de uma grande quantidade de features phones, os 

smartphones utilizados pelos usuários das operadoras de telefonia móvel no Brasil, 

apresentavam uma grande diversidade de tipos e versões de sistemas operacionais, marcas e 

modelos de dispositivos. Em 2013, a empresa Alfa SVA firma acordos comerciais com outros 

grandes desenvolvedores de soluções de segurança digital, ampliando assim a abrangência das 

soluções de segurança ofertadas (Figura 23). 

 
[...] você vai olhar o mercado e tem um fornecedor que atende metade 

desse ecossistema (base das operadoras de telefonia), tem outro que 

atende a outra metade. E é muito difícil achar um que atenda a gama 

completa. Nesse sentido, quem está se destacando é justamente quem 

consegue atuar na base inteira (E2-E1). 

 

À medida que novos acordos comerciais são firmados com fornecedores e operadoras 

de telefonia, a empresa Alfa amplia as áreas Comercial, responsável pelo relacionamento com 

as operadoras de telefonia, e de Operações de TI, responsável pela integração sistêmica com as 

operadoras de telefonia e pela manutenção das plataformas da empresa, respectivamente por 

meio da contratação de profissionais oriundos de operadoras de telefonia e de empresas de SVA 

(Figura 23).



91 

 

 

Figura 23 - Crescendo como empresa de SVA integradora - Novas funcionalidades e fornecedores (2) 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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A convergência das funcionalidades dos diversos dispositivos eletrônicos (ex.: 

computadores pessoais, câmera fotográfica, disk players, TV) para os smartphones, e o 

crescente volume e relevância dos conteúdos pessoais (ex.: agenda, fotos, e-mails) armazenados 

nesses dispositivos, levam ao desenvolvimento de soluções de backup de dados para 

computadores pessoais e dispositivos móveis. Em 2012, a empresa Alfa SVA complementa seu 

portfólio de segurança digital com a oferta de uma solução de backup para dados armazenados 

em computadores pessoais e smartphones, desenvolvida por seu fornecedor de soluções de 

segurança (Figura 24). 

 

[...] com o passar do tempo o usuário passou a se preocupar muito mais 

com o conteúdo do aparelho do que com o aparelho propriamente dito, 

então dessa necessidade de mercado surgiu a ideia de criar o produto 

para poder trabalhar na proteção do conteúdo [...] isso (o backup de 

dados) veio como um complemento para solução de segurança 

tradicional que a gente já vendia (E7-E1). 

 

Ainda em 2013 a empresa Alfa SVA, atenta às oportunidades de negócio no mercado 

de serviços de valor adicionado, se associa a uma seguradora multinacional com operações no 

Brasil, e agrega ao seu portfólio de serviços ofertados, por meio das operadoras de telefonia 

móvel parceiras, seguros para dispositivos eletrônicos e o serviço de Help desk (Figura 25). 

 

[...] vimos que o mercado estava comprando, as operadoras estavam 

olhando esse negócio (seguros) para ter no portfólio (E6-E1). 

[...] a gente achava que a proposta de seguro para um terminal, para um 

handset, para um computador é complementar a nossa proposta de 

segurança da informação. Então a gente se associou à Seguradora 1, fez 

uma joint venture com a Seguradora 1 e nessa associação nós achamos 

que a proposta é muito complementar a nossa (E1-E1). 
 

No final de 2013, por meio de acordo comercial com um novo fornecedor europeu, a 

empresa Alfa SVA passa a ofertar para as operadoras de telefonia a solução de armazenamento 

pessoal de dados na nuvem (Personal Cloud), uma evolução da solução de backup de dados 

que agrega entre outras funcionalidades a sincronização (sync) de dados armazenados em 

diferentes dispositivos eletrônicos (Figura 26). 

 

[...] (o Personal Cloud) é um serviço de armazenamento de dados na 

nuvem que foi concebido com o objetivo de preservar informações do 

usuário. Ele um produto que foi criado com o objetivo de preservar a 

memória dos usuários, então ele é um produto media centric, ele é 

focado no armazenamento de imagens, vídeos, mas ele também 

armazena arquivos, contatos, agenda, então ele possibilita que o usuário 

acesse o seu conteúdo em qualquer dispositivo independente do lugar 

onde ele esteja (E7-E1).
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Figura 24 - Crescendo como empresa de SVA integradora - Backup de dados (3) 

 
Fonte: elaborado pela autora. 



94 

 

 

Figura 25 - Crescendo como empresa de SVA integradora - Seguro e Help desk (4) 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 26 - Crescendo como empresa de SVA integradora - Personal Cloud (5A) 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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E no final de 2015, a empresa Alfa agrega ao seu portfólio, e oferta por meio das 

operadoras de telefonia, de um serviço de edutainment, solução de educação e entretenimento 

voltada a crianças. Embora soluções de edutainment já fossem ofertadas no Brasil por 

operadoras de telefonia como SVA, para a empresa Alfa SVA a oferta da referida solução 

representa o ingresso no negócio de Mobile Learning, distinto, portanto, das soluções e serviços 

de segurança ofertados pela empresa até então (Figura 27). 

 

[...] produtos específicos para um segmento de crianças, está inclusive 

na Operadora 2 a gente já tinha um produto Operadora 2 edutainment, 

que é voltado a crianças novas para enfim, tem um pouco de 

entretenimento ali e um pouquinho de educação junto (E14-E1). 
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Figura 27 - Crescendo como empresa de SVA integradora - Edutainment (6) 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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6.2.3 Tornando a Alfa SVA um provedor de negócios 
 

Desenvolvidas originalmente para o mercado europeu e para o uso por empresas, a 

solução de segurança antivírus ofertada, era grande em termos de megabytes para os serviços 

de Internet Banda Larga disponíveis a época no Brasil, fazendo com que os usuários tivessem 

dificuldades de realizar o download da solução antivírus. 

 

Com a oscilação do sinal, como era um software mais pesado, ficava 

dando looping e não instalava nunca. E aí a gente foi pegando uns casos 

[...] “-Não estou conseguindo instalar.” Testava, só que ele testava na 

banda larga do escritório. “-O software está ok, não tem problema” [...] 

(E6-E1). 

[...] um negócio que a gente pegou basicamente escutando ligação de 

Call Center. Os usuários ligavam lá: “-Ah o software não consigo 

baixar, a minha internet cai” (E1-E1). 

 

Tendo buscado, sem sucesso, uma solução para as dificuldades de download da solução 

junto ao fornecedor de solução de antivírus, em 2012 a empresa Alfa SVA desenvolve 

internamente a solução de download manager para computadores pessoais, e em 2013 uma 

solução de download manager para smartphones (Figura 28).  

 

Alguns sistemas que nós tivemos que desenvolver no meio do caminho 

para tentar ajudar a alavancar vendas, que é o Download Manager. É 

um software que tem um download de sistemas por retomada, garante 

que a pessoa tenha embarcado, tenha instalado, na verdade, o sistema 

que ela adquiriu (E4-E1). 

 

A solução europeia de antivírus ofertada, considerada pela empresa Alfa SVA um 

grande sucesso comercial, não é compatível, entretanto, com celulares menos sofisticados 

(feature phones) que representavam aproximadamente 40% da base de celulares dos usuários 

dos serviços de telecomunicações das operadoras de telefonia parceiras da empresa. 

Novamente, tendo buscado sem sucesso uma solução de segurança para feature phones no 

mercado, em 2012 a empresa Alfa SVA contrata, e posteriormente adquire, uma empresa 

brasileira para desenvolvimento de uma solução de segurança digital antirroubo para feature 

phones (Figura 29). 

 

[...] Grande parte, eu diria até que 40% da base de telefones móveis no 

Brasil, ainda são telefones mais simples. Então, nós pensamos: “-Bom, 

vamos desenvolver um produto que seja também nessa linha de 

segurança e que fosse compatível com as necessidades de quem está 

com telefone mais simples” (E2-E1).
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Figura 28 - Tornando a Alfa SVA um provedor de negócios - Download Manager (7) 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 29 - Tornando a Alfa SVA um provedor de negócios - Antirroubo (8) 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Á medida que a base de usuários das soluções ofertadas pela empresa Alfa por meio das 

operadoras de telefonia cresce, a empresa entende que além de garantir a viabilidade técnica da 

aquisição das soluções, deve atuar ao longo do ciclo de vida do usuário. Em 2013, com mais de 

um milhão de usuários, somente da solução de segurança ofertada por meio de uma das 

operadoras de telefonia parceiras, a empresa Alfa implementa a área de Aquisição e Produtos, 

responsável por ações de relacionamento com os usuários das soluções e pelo desenvolvimento 

da solução antirroubo para feature phones (Figura 30). 

  

[...] eu tenho aqui uma área, que é uma área que pega, é outra diretoria 

que é aquisição, toda parte de life time value, churn, ciclo de vida de 

produto, inteligência de mercado, e aí consumidor basicamente. 

Desenvolvimento de usabilidade para aquisição, voltada à aquisição de 

usuários (E1-E1). 

[...] hoje nós temos uma área que também fica comigo nessa estrutura 

de produtos e aquisição, que cuida de aquisição, mas também cuida de 

churn [...] a gente tem estímulos para que esse cliente entenda que ele 

precisa ativar o serviço, que ele tem que instalar e fazer a ativação. 

Depois que ele faz isso, a gente após a implementação desse processo 

novo saiu de um patamar de utilização baixo do serviço, para hoje muito 

alto. E a área de churn acompanha clientes que estão tendenciando a 

cancelar e criam ações para bloquear isso (E5-E1). 

 

Ao longo de 2014, a empresa Alfa promove mudanças nas áreas relacionadas ao 

desenvolvimento de produtos e implementa uma área com foco na experiência de uso dos 

serviços. Em janeiro de 2014, com a contratação de um Diretor de Produtos com experiência 

na área de tecnologia de operadoras de telefonia, provedores de Internet e portais de notícia, o 

desenvolvimento de produtos se torna uma diretoria com reporte ao CIO (Chief Information 

Officer). E em abril do mesmo ano, com a contração de um designer com experiência na técnica 

de Design Thinking em empresas de serviços e SVA, a gerência de UX (User Experience) é 

agregada à Diretoria de Marketing, (Figura 31). 

 

[...] o Diretor da área de Marketing foi quem me trouxe e falou “-Cara 

a gente precisa trabalhar uma boa experiência de uso dos nossos 

produtos”, e foi aí que eu entrei com essa missão de trazer essa expertise 

para dentro da Alfa (E12-E1).
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Figura 30 - Tornando a Alfa SVA um provedor de negócios - Aquisição e Produtos (11A) 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 31 - Tornando a Alfa SVA um provedor de negócios - Produtos, Projetos e User Experience (11B) 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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No primeiro semestre de 2015 a empresa Alfa SVA, que agora passa a se chamar 

somente Alfa, lança simultaneamente sua nova marca e um pacote de soluções de segurança 

com a marca da empresa, ofertado por meio de uma grande rede de varejo brasileira de 

eletroeletrônicos e de lojas de aplicativos (Figuras 32 e 33). 

 

[...] a gente lançou um conceito comercial no começo de 2015 que era 

esse conceito do “Peace of mind”, que é um bundle com esses primeiros 

produtos, que naquele primeiro momento era uma oferta comercial pura 

e simples, ou seja, se você comprar esses produtos aqui combinados 

você vai ter um desconto [...] (E7-E2). 

 

No segundo semestre de 2016, a empresa Alfa oferta por meio da Operadora de telefonia 

1, sua principal parceira, a primeira de quatro versões da evolução da solução de Personal 

Cloud (Figura 31). Desenvolvida pelo fornecedor europeu de soluções de Cloud da empresa 

Alfa, a evolução da solução de Personal Cloud é resultado de um trabalho de conceituação de 

produto, da empresa Alfa em conjunto com a unidade global da Operadora 1 (Figuras 34 e 35). 

 

[...] a primeira release dessa nova versão (da solução de Cloud) foi 

lançada agora no início de agosto e a gente tem mais três releases que 

vão ser liberadas agora em setembro, novembro e janeiro que 

implementa essa versão do produto, que traz enfim uma série de 

melhorias e de novas funcionalidades (E7-E1). 

 

[...] esse projeto Personal Cloud a gente fez a quatro mãos, essa 

evolução do produto para Operadora 1 foi feita com inputs deles, com 

inputs nossos, a nossa equipe de UX, de produto de UX que liderou esse 

projeto [...] (E6-E2). 

 

Em 2017 a empresa Alfa lança de forma restrita (soft launch) dois produtos de marca 

própria desenvolvidos com auxílio de empresas desenvolvedoras de softwares contratadas. Em 

fevereiro de 2017, em um congresso internacional sobre mobilidade, a empresa Alfa lança para 

a impressa especializada uma solução de marca própria de Mobile Learning, com conteúdo 

educativo para o público adulto (Figuras 35, 36 e 37). E no mesmo ano, a empresa Alfa lança 

uma solução completa de segurança (Figura 34), evolução do pacote de soluções de segurança 

lançado em 2015 (Figuras 32 e 33). 

 

[...] a gente conseguiu finalizar o produto para lançar agora na semana 

passada no Mobile World Congress [...] A gente fez um lançamento (da 

solução de Mobile Learning) para a impressa que estava no local, 

jornalistas brasileiros que estavam lá (no evento), dos veículos 

nacionais, e a gente os convidou para essa coletiva para fazer um 

lançamento oficial [...] (E8-E2). 

[...] a gente fez o lançamento (solução única de segurança) na 

Operadora 1 na Bahia [...] março entrou, está no ar, a gente lançou na 

Operadora 2 na sequência, a Operadora 4, Operadora 5, Operadora 6 

ficaram com a marca da empresa (Alfa), que não foi lançado 
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oficialmente ainda, ele está no soft launch, mas a gente lançou no 

México (E12-E2). 

 

[...] (a solução única) é um produto que muda a natureza da companhia 

então ele é tido como o projeto mais importante que a gente tem em 

andamento hoje aqui dentro, ou seja, a partir do momento que a gente 

lançar esse produto a empresa passa a atuar numa função que até então 

ela não fazia, né eu costumo brincar que a gente vai ter uma Alfa pré-

projeto e pós projeto, porque depois que esse projeto tiver sido lançado 

a gente não vai ser a mesma empresa que a gente era né, a gente vai dar 

um passo grande nessa cadeia de valor e é um passo sem volta (E7-E2). 

 

[...] a partir do momento que a gente definiu na cadeia de valor colocar 

mais esse atributo como responsabilidade nossa (desenvolvimento de 

produto), tem uma mudança de mindset, de forma de trabalho, de 

atuação total porque a gente passa a ter um papel super importante de 

estar olhando road map, de tá buscando coisas novas, de tá 

implementando, e não estar só em reboque do que os vendores faziam, 

então é uma mudança super importante aqui pra gente, uma mudança 

no todo né, na forma de desenvolver, na forma de se vender, na forma 

até de atender, então muda bastante [...] (E6-E2). 

 

 



106 

 

 

Figura 32 - Tornando a Alfa SVA um provedor de negócios - Solução única de segurança (9A) 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 33 - Tornando a Alfa SVA um provedor de negócios - Solução única de segurança (9B) 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 34 - Tornando a Alfa SVA um provedor de negócios - Personal Cloud (5B) 

 
Fonte: elaborado pela autora. 



109 

 

 

Figura 35 - Tornando a Alfa SVA um provedor de negócios - Personal Cloud (5C) 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 36 - Tornando a Alfa SVA um provedor de negócios - Mobile Learning (10A) 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 37 - Tornando a Alfa SVA um provedor de negócios - Mobile Learning (10B) 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 38 - Tornando a Alfa SVA um provedor de negócios - Mobile Learning (10C) 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 39 - Tornando a Alfa SVA um provedor de negócios - Solução única de segurança (9C) 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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6.2.4 Tornando a Alfa escalável 
 

No primeiro trimestre de 2017, a empresa Alfa inicia negociações para a oferta de 

soluções em todos os países onde da unidade global da Operadora 1 está presente. E ao longo 

do mesmo ano, a área desenvolvimento de produtos da empresa Alfa passa por novas 

transformações. Após a saída em março da Diretora Executiva de Produtos e do Diretor de 

Marketing, as áreas de Produtos e Marketing são integradas sob a gestão de recém-contratada 

CMO (Chief Marketing Officer), com reporte direto ao CEO (Figura 40). 

 

[...] as duas diretorias de Marketing e Produtos eram separadas e então 

o meu cargo veio para integrar essas duas diretorias [...] produtos estava 

mais ligado ao COO e Marketing mais ligado ao CEO, então é só por 

natureza ela reportava para duas pessoas diferentes, agora então 

reportando para uma única pessoa (E18-E1). 

 

A CMO, engenheira civil com formação em gestão, estratégia e liderança, e com 

experiência na gestão de P&L (Profit & Loss) de empresas de Pay TV, fabricantes de 

dispositivos eletrônicos e operadoras de telefonia, sugere um teste piloto de uma nova estrutura 

para o desenvolvimento de produtos (Figura 40). Inspirada no método de desenvolvimento ágil, 

uma primeira equipe multidisciplinar e autônoma é formada para o desenvolvimento da solução 

de Personal Cloud com representantes das áreas de Produtos, User Experience (UX), 

Tecnologia da Informação (desenvolvimento de operações e testes) e Gestão de Projetos (Figura 

40). 

 

[...] a gente começou a fazer logo na primeira semana um piloto com 

um dos produtos que era o de Cloud [...] a gente colocou lá uma meia 

dúzia de pessoas pra trabalhar diferente [...] a gente falou nessa sala vai 

ser diferente, nessa sala a gente não vai fazer porque alguém mandou 

[...] essa salinha é segura, aqui meio quem manda são vocês, então 

vocês vão fazer porque vocês são os donos do produto [...] (E18-E1). 

 

[...] (nessa sala tinha pessoas das) Áreas de Produto, de TI, de Teste, 

de processos, um misto de pessoas que daria o mínimo de você atuar, 

independência para que conseguisse ser priorizado, discutido e 

desenvolvido e testado dentro dessa célula (E18-E1).  

 

[...] desenvolvimento ágil, sprint, é um formato que a gente hoje está 

perseguindo inclusive, fizemos umas mudanças e estamos buscando 

implementar essas mudanças aqui na empresa (E6-E2). 

 

Considerada bem-sucedida em termos de ganhos de produtividade, a estrutura e o 

método adotados na equipe piloto são replicados para cerca de 80% das equipes de 

desenvolvimento de produtos, e para 100% da equipe de TI da empresa. Complementarmente, 

as demandas de desenvolvimento de produtos oriundas das operadoras de telefonia, antes 
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solicitadas pela área Comercial da empresa Alfa diretamente para a área de desenvolvimento 

da empresa, passam a ser filtradas por uma equipe na área de Marketing (Figura 40). 

 

[...] (são) duas pessoas que a gente colocou pra, que já tinham um papel 

um pouco mais de comercial, de canal de venda e coisa tal, só estou 

dando uma ajustada porque são pessoas que já eram próximas ao 

comercial, mas que hoje fazem essa tradução e priorização [...] escalar 

coisas que são pra ser escaláveis, seja, por exemplo ter essa célula aqui 

que faz a filtragem [...] (E18-E1). 

 

A Figura 40 apresenta a trajetória da relação dialética entre o sistema de disposições da 

empresa Alfa SVA e a estrutura ambiental no movimento denominado “tornando a Alfa 

escalável”.
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Figura 40 - Tornado a empresa Alfa escalável - Marketing e Produtos (11C) 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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7 DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

De acordo com a lógica de funcionamento da estrutura ambiental de nível macro, 

empresas de SVA integradoras coordenam o fluxo de serviços de valor adicionado, dos 

fornecedores de serviços, os quais possuem o conhecimento necessário para o desenvolvimento 

de soluções (capital cultural), para os prestadores de serviços essenciais de telecomunicações, 

que por sua vez, possuem acesso aos usuários dos serviços (capital social) outorgado pela 

concessão do Estado, e marca reconhecida pelos usuários dos serviços (capital simbólico). No 

nível (pré)organizacional, a estrutura da empresa Alfa é constituída pelos sócios fundadores, 

que possuem relações sociais com executivos de prestadores de serviços essenciais de 

telecomunicações (capital social), desenvolvidas ao longo das carreiras profissionais.  

Na tomada de posição denominada “estabelecendo a Alfa SVA”, as apreciações e ações 

no nível individual, refletem o sistema de disposições predominante dos sócios fundadores, que 

produzido por experiências em empresas prestadores de serviços de telecomunicações e de 

SVA, e pela formação acadêmica em gestão, define como possibilidade de movimento, 

constituir uma empresa de SVA integradora, coordenando o fluxo de serviços de valor 

adicionado. Reproduzindo a lógica de funcionamento da estrutura ambiental de nível macro, os 

sócios fundadores identificam como oportunidade de negócio se adaptar à necessidade dos 

prestadores de serviços essenciais de telecomunicações, coordenando o fluxo de um serviço de 

segurança digital, do fornecedor de serviços para os prestadores de serviços essenciais de 

telecomunicações. 

No movimento “estabelecendo a Alfa SVA” o sistema de disposições predominante dos 

sócios fundadores é (re)produzido para o nível grupal por meio da contratação de profissionais 

para as áreas de TI (capital cultural) e Marketing (capital cultural), com experiências prévias 

em empresas de SVA, necessárias para a operacionalização da oportunidade de negócio 

identificada.  

A constituição da empresa Alfa e subsequente início de suas operações, manifestação 

objetiva do sistema de disposições, por um lado, (re)produz a estrutura organizacional de 

empresas de SVA integradoras, e por outro lado, transforma a estrutura de nível macro por meio 

das novas relações comerciais estabelecidas entre a empresa Alfa SVA, o desenvolvedor de 

soluções de segurança e os prestadores de serviços de telecomunicações.  

Ao longo do movimento denominado “crescendo como empresa de SVA integradora” 

as percepções, apreciações e ações, refletem o sistema de disposições predominante no nível 

grupal. Reproduzindo a lógica de funcionamento da estrutura ambiental, os profissionais da 
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empresa Alfa, que compartilham de experiências profissionais semelhantes, identificam como 

oportunidade de negócio se adaptar às necessidades dos prestadores de serviços de 

telecomunicações coordenando o fluxo de um número maior de fornecedores e serviços de valor 

adicionado. 

Na tomada de posição “crescendo como empresa de SVA integradora”, o sistema de 

disposições predominante se manifesta na estrutura de nível organizacional, por meio de sua 

reprodução, com a ampliação das áreas de Tecnologia da Informação e Comercial, e de sua 

transformação com a criação de novas diretorias dedicadas as novas verticais de negócio 

(Seguros e Learning). No movimento “crescendo como empresa de SVA integradora”, a 

empresa Alfa amplia suas relações sociais com membros dos prestadores de serviços de 

telecomunicações (capital social), por meio da contratação para a área Comercial de 

profissionais que atuaram anteriormente em prestadores de serviços de telecomunicações, e 

agrega conhecimento sobre a gestão das novas verticais de negócio seguros e Mobile Learning 

(capital cultural), com a contratação de profissionais com experiência nas respectivas verticais 

de negócio. 

No nível macro da estrutura ambiental, o sistema de disposições predominante no 

movimento “crescendo como empresa de SVA integradora” se manifesta por meio de sua 

transformação, com o estabelecimento de relações entre a empresa Alfa SVA e outros de 

fornecedores de soluções (segurança, armazenamento de dados, seguros, Help desk e 

edutainment/learning) e prestadores de serviços de telecomunicações. 

No movimento denominado “tornando a Alfa SVA um provedor de negócios”, 

diferentemente dos movimentos denominados “estabelecendo a Alfa SVA” e “crescendo como 

empresa de SVA integradora”, nos quais ocorre predominantemente a reprodução do sistema 

de disposições e da estrutura ambiental herdados, a estrutura ambiental e o sistema de 

disposições sofrem transformações. 

Ao longo do movimento denominado “tornando a Alfa SVA um provedor de negócios”, 

as percepções, apreciações e ações, refletem um sistema de disposições de nível individual e 

grupal, definem como possibilidade de movimento, transformar a lógica de funcionamento da 

estrutura ambiental de nível macro. Os profissionais da empresa Alfa identificam como 

oportunidade de negócio se adaptar as necessidades das prestadoras de serviços de 

telecomunicações, por um lado, desenvolvendo serviços de valor adicionado (capital cultural), 

e por outro lado, estabelecendo relacionamento com os usuários dos serviços (capital social). 

No movimento denominado “tornando a Alfa SVA um provedor de negócios”, as 

transformações da estrutura ambiental de nível organizacional movem a empresa Alfa 
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gradualmente em direção ao papel desempenhado pelos desenvolvedores de soluções e 

prestadores de serviços essenciais de telecomunicações. Por um lado, a empresa Alfa busca 

agregar à estrutura ambiental de nível organizacional conhecimentos para o desenvolvimento 

de soluções (capital cultural), por meio da contratação de profissionais com experiência em 

desenvolvimento de softwares, e por outro lado implementa uma área e adquire ferramenta para 

gestão da base de usuários (capital cultural objetificado). 

O sistema de disposições em transformação se manifesta adicionalmente por meio de 

transformações na estrutura ambiental de nível macro. A empresa Alfa, além de estabelecer 

relações com empresas de desenvolvimento de softwares (fábrica de software), para o 

desenvolvimento de soluções próprias, altera suas relações com fornecedores de soluções e com 

um dos prestadores de serviços de telecomunicações. A empresa Alfa passa a utilizar apenas 

parte de soluções dos fornecedores (segurança) no desenvolvimento de soluções próprias, e a 

participar, juntamente com um dos prestadores de serviços de telecomunicações, do 

desenvolvimento de novas versões da solução de um dos fornecedores (Personal Cloud). 

Embora na tomada de posição “tornando a Alfa SVA um provedor de negócios”, as 

percepções, apreciações e ações reflitam a oportunidade de negócio identificada de se adaptar 

as necessidades das prestadoras de serviços de telecomunicações, observa-se ações que refletem 

a reprodução da lógica de funcionamento da estrutura ambiental de nível macro de 

desenvolvedores de soluções. A empresa Alfa, transformando a estrutura ambiental de nível 

macro, estabelece relações com redes de varejo e lojas de aplicativos como uma alternativa para 

a comercialização de soluções desenvolvidas com marca própria da empresa. 

No movimento “tornando a Alfa escalável”, as apreciações no nível individual refletem 

um sistema de disposições distinto do predominantemente observado nas demais tomadas de 

posição. Diferentemente das definições de possibilidade de movimento, eminentemente 

adaptativas observadas nos movimentos anteriores, o CEO, um dos sócios fundadores da 

empresa Alfa, identifica como oportunidade de negócio tornar a empresa Alfa escalável, ou 

seja, ampliar a oferta de serviços, sem que isso represente, entretanto, um aumento proporcional 

no tempo e nos custos de desenvolvimento. 

Na tomada de posição “tornando a Alfa escalável” o sistema de disposições no nível 

individual se manifesta por meio de transformações na estrutura ambiental de nível 

organizacional. Na busca por transformar o sistema de disposições predominante adaptativo do 

nível grupal, os sócios fundadores da empresa Alfa contratam uma profissional com experiência 

na gestão de P&L (Profit & Loss) para a recém-criada posição de CMO (Chief Marketing 

Officer).  
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Na sequência, as apreciações e ações da CMO e dos sócios se manifestam de forma 

objetiva por meio da transformação da estrutura ambiental de nível organizacional. Os 

profissionais de diferentes áreas da empresa Alfa, envolvidos no desenvolvimento dos serviços, 

são reunidos em equipes multidisciplinares e autônomas, e que passam a utilizar o método ágil 

de desenvolvimento. Adicionalmente a empresa cria uma equipe para filtrar (traduzir, 

consolidar e priorizar) as demandas de desenvolvimento dos serviços provenientes dos 

prestadores de serviços de telecomunicações. 

Vale ressaltar, entretanto, que os dados primários e secundários coletados no segundo 

semestre de 2017, fase final deste estudo, não possibilitaram observar se as transformações da 

estrutura ambiental de nível organizacional, implementadas no movimento “tornando a Alfa 

escalável”, se refletiram em transformações no sistema de disposições no nível grupal, como 

pretendido pela alta gestão da empresa Alfa. 

A Figura 41 apresenta a progressão da visão sincrônica da disposição da estrutura 

ambiental, relação objetiva entre os agentes, definida pela distribuição de recursos específicos, 

nos níveis macro e organizacional, ao final das quatro tomadas de posição interdependentes e 

simultâneas: i) estabelecendo a Alfa SVA; ii) crescendo como empresa de SVA integradora; 

iii) tornando a empresa Alfa um provedor de negócios; iv) e tornando a Alfa escalável. 



121 

 

 

Figura 41 - Progressão da disposição dos agentes na estrutura ambiental 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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8 CONCLUSÕES 

 

Este estudo teve como objetivo geral compreender como capacidades dinâmicas 

evoluem ao longo da trajetória da relação dialética entre o sistema de disposições e a estrutura 

ambiental. Adotando uma abordagem de processo para a compreensão da evolução do 

fenômeno capacidades dinâmicas, auxiliada pelos conceitos relacionais da teoria da prática 

social de Bourdieu, tanto como estrutura de análise unificada (EMIRBAYER; JOHNSON, 

2008), quanto como conteúdo da explicação (THIRY-CHERQUES, 2006), a evolução de 

capacidades dinâmicas foi analisada a partir da prática de inovação em produtos e serviços na 

empresa Alfa. 

Em primeiro lugar, constatou-se que a origem das capacidades dinâmicas da empresa 

Alfa, entendida como um sistema de disposições para se adaptar, que funciona como uma matriz 

de percepção, apreciação e ação, antecede o estabelecimento e início das operações da empresa 

Alfa. Na prática, relação dialética entre o sistema de disposições e a estrutura ambiental, por 

um lado, o sistema de disposições predominantemente adaptativo dos futuros sócios 

fundadores, construído a partir de condições de existência prévias, impôs a definição das 

possibilidades subjetivas de movimento. E por outro lado, a estrutura ambiental, definida pela 

distribuição de recursos específicos, cuja lógica de funcionamento teve sua gênese na história 

social da estrutura ambiental, definiu as possibilidades objetivas de movimento. 

Em segundo lugar, no estabelecimento, e subsequente crescimento da empresa Alfa 

como empresa de SVA integradora, observa-se a reprodução do sistema de disposições 

predominantemente adaptativo dos sócios fundadores para o nível grupal, particularmente por 

meio da contratação de profissionais com condições de existência prévias semelhantes à dos 

sócios fundadores. 

Em terceiro lugar, constatou-se que concomitantemente ao início das operações da 

empresa Alfa, o sistema de disposições de nível individual e grupal, resultantes essencialmente 

de condições de existência anteriores ao estabelecimento da empresa, embora permaneçam 

predominantemente adaptativos, sofrem transformações ao longo da trajetória de sua relação 

dialética com a estrutura ambiental. Na prática de inovação em produtos e serviços, o sistema 

de disposições da empresa Alfa, que define as possibilidades subjetivas de movimento, é 

transformado na interação com a estrutura ambiental de nível macro, por um lado, pelas 

necessidades dos prestadores de serviços de telecomunicações, e por outro lado, pela limitação 

dos fornecedores de soluções em atender à essas necessidades. A empresa Alfa, estabelecida 

inicialmente com o propósito de garantir o fluxo dos serviços de valor adicionado dos 
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fornecedores de soluções para os prestadores de serviços essenciais de telecomunicações, altera 

a estrutura ambiental de nível organizacional, incorporando capital cultural para o 

desenvolvimento de soluções de produtos e serviços e capital social, por meio do 

estabelecimento de relações com os usuários de seus serviços. Orginalmente estabelecida como 

uma empresa de SVA integradora, a empresa Alfa transforma a estrutura ambiental de nível 

macro, passando a ocupar posições, que em princípio seriam ocupadas pelos fornecedores de 

soluções e pelos prestadores de serviços essenciais de telecomunicações. 

E por fim, observou-se, a partir de transformações no sistema de disposições do CEO 

da empresa Alfa, a busca deliberada da alta gestão pela transformação do sistema de disposições 

de nível grupal predominantemente adaptativo. Os sócios fundadores e a CMO da empresa Alfa 

promovem transformações na estrutura de nível organizacional visando tornar a empresa Alfa 

mais eficiente, porém menos adaptativa às necessidades dos prestadores de serviços essenciais 

de telecomunicações. 

Do ponto de vista teórico e empírico este estudo oferece importantes contribuições para 

a compreensão do fenômeno capacidades dinâmicas. Diferentemente da principal corrente da 

literatura, adotou-se uma perspectiva ontológica e epistemológica de capacidades dinâmicas 

como processo. A partir do conceito de habitus da teoria da prática social de Bourdieu, 

capacidades dinâmicas são propostas, como um sistema de disposições para se adaptar, que 

produzido por condições de existência prévias, funciona como uma matriz de percepção, 

apreciação e ação, reproduzida e transformada na prática. 

Adicionalmente, na compreensão de como capacidades dinâmicas evoluem, neste 

estudo adotou-se por um lado, uma abordagem de processo, raramente adotada nos estudos de 

capacidades dinâmicas (HELFAT et al., 2007; NARAYANAN; COLWELL; DOUGLAS, 

2009). E por outro lado, de forma não observada anteriormente na vasta literatura de 

capacidades dinâmicas, adotou-se a teoria da prática social de Bourdieu, tanto como o conteúdo 

da explicação (THIRY-CHERQUES, 2006), quanto como estrutura de análise unificada 

(EMIRBAYER; JOHNSON, 2008). 

Do ponto de vista prático, este estudo contribui para a compreensão dos mecanismos, 

por meio dos quais, capacidades dinâmicas são transformadas e reproduzidas na prática, relação 

dialética entre o sistema de disposições e a estrutura ambiental. 

Este estudo, portanto, adotando uma abordagem de processo auxiliada pela teoria da 

prática social de Bourdieu, avança na discussão de como capacidades dinâmicas evoluem na 

trajetória da relação dialética, contínua, multinível e multitemporal entre o sistema de 
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disposições e a estrutura ambiental, na qual capacidades dinâmicas são reproduzidas ou 

transformadas. 

 

 

8.1 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

Todavia, se por um lado, a adoção uma abordagem de processo auxiliada pela teoria da 

prática social de Bourdieu representa uma contribuição para a compreensão da evolução de 

capacidades dinâmicas ao longo da trajetória da relação dialética entre o sistema de disposições 

e a estrutura ambiental, por outro lado, apresenta limitações da pesquisa, que ensejam estudos 

futuros. 

Uma primeira limitação decorre da estratégia de pesquisa de caso único adotada, que 

embora amparada pela literatura de métodos de pesquisa e de abordagem de processo, não 

permite a extrapolação das conclusões deste estudo para outras empresas do setor de serviços 

de valor adicionado. 

Em segundo lugar, tendo em vista o objetivo do estudo, a evolução de capacidades 

dinâmicas foi analisada a partir da prática de inovações em produtos e serviços, que embora 

seja apontada como uma arena do conflito entre a necessidade de inovação e de retenção de 

importantes capacidades (LEONARD-BARTON, 1992), não representa a totalidade das 

práticas organizacionais. 

E por fim, como apontado por Vaughan (2008), viabilizar estudos de caso de 

organizações como campos (nível organizacional) dentro de campos (nível macro) requer 

alguma restrição das fronteiras de ambos. Este estudo, não teve, portanto, por objetivo 

identificar de forma exaustiva a estrutura ambiental na qual a empresa sob consideração ocupa 

uma posição, mas sim identificar as principais relações objetivas entre os agentes, definidas 

pela distribuição de recursos no espaço social, envolvidas na evolução de capacidades 

dinâmicas. 

Com base nas limitações deste estudo apontadas, sugere-se a realização de estudos 

futuros que possam por um lado, a partir do modelo conceitual proposto ampliar a compreensão 

da evolução de capacidades dinâmicas por meio da adoção da estratégia de pesquisa de casos 

múltiplos. E por outro lado, aprofundar a compreensão sobre a evolução de capacidades 

dinâmicas a partir da análise de um número maior de práticas organizacionais e agentes 

envolvidos na relação dialética entre o sistema de disposições e a estrutura ambiental. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Caracterização dos Entrevistados 

Código Data da 

entrevista 

Cargo na data da entrevista Experiência profissional Área da formação 

acadêmica 

Período de 

permanência na 

empresa 

Tempo de 

atuação na 

empresa 

E1-E1 19/02/2013 CEO (Chief Executive 

Officer) - Sócio fundador 

Áreas Comercial e Gestão Geral de 

empresas de Telecomunicação e 

SVA. 

Gestão de negócios e 

Marketing. 

Desde a fundação.   

E2-E1 11/04/2013 Gerente de Produtos Sênior Desenvolvimento de produtos em 

operadoras de telefonia e empresas 

de SVA. 

Engenharia. De janeiro de 2012 a 

setembro de 2013. 

1 ano e 8 

meses. 

E3-E1 11/04/2013 Coordenador de Marketing Desenvolver de solução de 

segurança. 

Publicidade. Desde julho de 2010.   

E4-E1 11/04/2013 Diretor de Operações Empresas de SVA. Ciência da 

computação. 

De fevereiro de 2011 

a março de 2017. 

6 anos e 1 mês. 

20/09/2016 Diretor de Performance 

Operacional 

E5-E1 11/04/2013 Diretor Executivo de 

Produtos e Negócios 

Operadoras de telefonia. Publicidade e 

Marketing. 

De setembro de 2012 

a abril de 2015. 

2 anos e 7 

meses. 

E6-E1 11/04/2013 COO (Chief Operating 

Officer) - Sócio fundador 

Áreas Comercial e Gestão Geral de 

empresas de Telecomunicação e 

SVA 

Gestão de negócios e 

Marketing 

Desde a fundação.   

25/10/2017 

E7-E1 06/09/2016 Diretor de Tecnologia (Chief 

Technology Officer) 

Operadoras de telefonia, 

provedores de Internet e portais de 

notícia. 

Química. De janeiro de 2014 a 

novembro de 2017. 

3 anos e 10 

meses. 09/09/2016 

20/09/2016 

E8-E1 06/09/2016 Diretora Executiva de 

Produtos 

Operadoras de telefonia. Publicidade e Gestão De julho de 2016 a 

março de 2017. 

9 meses. 

06/03/2017 

E9-E1 20/09/2016 Diretor de Produtos Área Comercial de operadoras de 

telefonia. 

Administração. Desde fevereiro de 

2011. 
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Código Data da 

entrevista 

Cargo na data da entrevista Experiência profissional Área da formação 

acadêmica 

Período de 

permanência na 

empresa 

Tempo de 

atuação na 

empresa 

E10-E1 27/09/2016 Diretor de Marketing Área de Marketing de operadoras 

de telefonia. 

Jornalismo e 

Marketing. 

De novembro de 

2014 a março de 

2017. 

1 ano e 5 

meses. 

E11-E1 28/09/2016 Diretor de Entertainment - 

Diretor Comercial - 

Operadora 1 

Área de Marketing de operadoras 

de telefonia. 

Engenharia e 

Marketing. 

De agosto de 2015 a 

fevereiro de 2017. 

1 ano e 7 

meses. 

E12-E1 19/10/2016 Gerente de UX (User 

Experience) 

Técnica de Design Thinking em 

empresas de serviços e SVA. 

Publicidade e 

Propaganda. 

Desde abril de 2014.   

01/11/2017 Diretor de UX (User 

Experience) 

E13-E1 17/01/2017 Diretor Comercial - Varejo Operadoras de telefonia e redes de 

varejo 

Gestão de negócios. De abril de 2013 a 

abril 2017. 

4 anos e mês. 

E14-E1 17/01/2017 Diretor Comercial - 

Operadoras 2 e 3 

Operadoras de telefonia. Publicidade. Desde novembro de 

2015. 

  

E15-E1 27/01/2017 Diretor de Produtos Inovação em serviços digitais. Engenharia. De março de 2016 a 

agosto de 2017. 

1 ano e 6 

meses. 

E16-E1 07/02/2017 Diretor de Qualidade e 

Relacionamento com o 

Cliente 

Operadoras de telefonia. Gestão de negócios. Desde novembro de 

2014. 

  

E17-E1 10/02/2017 Diretora de Desenvolvimento Empresas de SVA. Ciência da 

Computação. 

Desde fevereiro de 

2014. 

  

E18-E1 18/11/2017 CMO (Chief Marketing 

Officer) 

Pay TV, fabricantes de dispositivos 

eletrônicos, operadoras de 

telefonia. 

Engenharia Civil e 

Gestão de negócios. 

Desde junho de 2017.   
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APÊNDICE B – Documentos coletados 

Tipo de documento  Quantidade Data Fonte 

Documento Eletrônico 03 - 2017 Anuário TeleSintese 

- 2017 Anatel Explica #32 

- 2017 Perguntas frequentes 

Documento Interno 03 - 2015 Relatório Complementar 

Agosto 2017 Código de Ética da empresa Alfa 

Outubro Alicerces e Valores da empresa Alfa 

Matéria em meio eletrônico 30 - 2009 IT Fórum 365 

Setembro 2012 Knowledgeatwharton 

Maio 

2013 TI Inside 

Olhar Digital 

Outubro TI Inside 

Junho 2014 Mobile Time 

Agosto Mobile Time 

Dezembro Telesíntese 

Junho Baguete 

Maio 

Mobile Time 

Market Wired 

Março 2015 Mobile Time 

Julho 

 

Portal R7 

Mobile Time 

E-Commerce News 

Outubro A Cidade On 

Dezembro 2016 Mobile Time 

Fevereiro OverBR 

Março Baguete 

Novembro Exame 

Janeiro 2017 Forbes Brasil 

Fevereiro 

 

Baguete 

Fusões & Aquisições 

Mobile Time 

Canal Tech 

Mobile Time 

Baguete 

Telesíntese 

Março Info TI 

Junho Security Report 

Matéria em revista impressa 01 Fevereiro 2017 Você RH 

Perfil profissional 30 - 2018 LinkedIn 

Vídeo 05 Maio 

 

2016 Youtube 

Youtube 

Junho Youtube 

Fevereiro 2017 Youtube 

Junho 2017 Youtube 
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APÊNDICE C – Tabulação da Análise dos dados 

Figura 
Sistema de Disposições (ações) Estrutura Ambiental 

Excerto 
Individual Grupal Organizacional Macro 

22 - Antivírus (1) Reprodução: 

- Firma acordo com 

desenvolvedor de 

Antivírus. 

- Firma acordo com 

provedor de Internet 

e Operadora de 

telefonia fixa. 

- Contrata 

profissionais de TI e 

Marketing. 

(Re)produção:  

- Ofertam antivírus por meio 

de provedor de Internet e 

operadora de telefonia fixa 

(White Label). 
 

(Re)produção:  

- Constituição da 

empresa Alfa SVA. 

 [...] a gente buscou os produtos. No começo a gente 

queria, não tinha pretensão de desenvolver produtos, 

queríamos pegar produtos prontos, que o nosso, que a 

gente chama aqui, a nossa inovação é uma inovação 

comercial, não é uma inovação de ficar criando 

produtos novos e tal. É mais um formato de inovar 

comercialmente [...] (E6-E1). 
[...] nós temos assim, duas indústrias que basicamente 

nós acabamos flutuando sobre elas. Uma primeira 

indústria é a indústria de tecnologia da informação e 

comunicação chamada TIC, a abreviatura. E uma 

segunda, que aí sim é um setor mais específico dessa 

indústria de TIC, que é os serviços de valores 

adicionados, conhecidos como VAS (E1-E1). 
[...] meados da fundação da empresa existia uma forte 

presença da McAfee. A McAfee é uma empresa, uma 

das líderes de mercado e ela era dominante a presença 

dela no Brasil, então o meio das pessoas comprarem 

antivírus era ir até uma loja de varejo comprando uma 

caixinha para o seu computador, então as vendas 

eram muito baixas (E5-E1). 
[...]oficialmente, em 2009 nós montamos a empresa, 

mas pré-operacional. O primeiro faturamento da 

empresa ocorreu em maio de 2010 (E1-E1). 
[...] os principais canais de vendas online no Brasil, 

nessa época de 2008, aproximadamente, eram os 

provedores de acesso à internet. Então o Terra, UOL, 

etc., eles concentravam uma enorme audiência das 

pessoas que acessavam (E5-E1). 
[...] a Operadora 5 vende a banda larga e coloca para 

os seus usuários, à disposição, a segurança do 

Antivírus da Operadora 5. O Antivírus da Operadora 

5 é o nosso produto. Então, ela: “-Está aqui a banda 

larga. Você tem a melhor banda larga do Brasil e tem 

o melhor antivírus também” (E4-E1). 

Transformação:  

- Início das operações da empresa 

Alfa. 
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Figura 
Sistema de Disposições (ações) Estrutura Ambiental 

Excerto 
Individual Grupal Organizacional Macro 

[...] É a Operadora 5 que eu já tenho a banda larga 

que está me oferecendo esse antivírus, então eu 

confio na Operadora 5, porque ela presta um bom 

serviço e tal, por isso eu vou comprar antivírus da 

Operadora 5. No fim das contas é a solução White 

Label [...] (E5-E1). 
Os provedores (de Internet) para aumentar o seu 

share of wallet com esse cliente, ele oferecia todos os 

serviços que poderia, de antivírus principalmente. 

Então, naquela época, se analisasse a oferta dos 

provedores, tinha a Desenvolvedor 4 [...] (E5-E1). 
[...] a gente iniciou a empresa através de um evento 

que a gente foi fora do país e viu uma oportunidade 

de vender produtos de security [...] em um canal que 

a gente já conhecia, que é o canal telecom [...] a gente 

viu num evento na Alemanha, tinha essa empresa 

Fornecedor 1, que tinha esses produtos de segurança, 

tanto para PC quanto para móveis e tinha esse 

formato que é algo, mais ou menos, que a gente 

estava buscando, que é continuar no setor de 

Telecom, que é o setor que a gente vê e conhece e 

tem os contatos e tal (E6-E1). 
[...] no começo a gente trabalhava bastante forte 

Operadora 5 e no Provedor de Internet Banda Larga 

1, que eram os principais clientes até então [...] com o 

passar do tempo a gente fechou contrato com 

empresas como a Operadora 1, que tem telefonia 

móvel (E3-E1). 
[...] nesse caso da marca, ela levando valor para o 

produto e o produto sendo, na verdade, um produto 

que é altamente atualizado em termos de vacina, 

tendo um laboratório em quatro, cinco locais do 

mundo, traz essa importância para o produto e essa 

visão de continuidade, de inovação do produto (E4-

E1). 
[...] hoje a gente não é mais um integrador, a gente é 

muito mais do que isso né, a gente passou a ser um 
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Figura 
Sistema de Disposições (ações) Estrutura Ambiental 

Excerto 
Individual Grupal Organizacional Macro 

parceiro estratégico, porque o integrador ele é 

simplesmente uma peça que fornece alguma coisa 

para alguém e faz a parte técnica e pode ser 

facilmente trocado, a gente não faz mais isso, a gente 

cria toda uma camada da experiência do usuário, eu 

entrego toda a proposta de valor, então eu acabo 

sendo uma parte muito importante dentro do 

processo, a operadora não consegue fazer VAS sem 

ter uma parceria desse tipo (E8-E1). 
[...] vem de um legado em que se tinha um papel 

muito mais de integrador do que desenvolvedor de 

produto (E18-E1). 
[...] somos uma empresa muito agressiva, quando se 

fala em comercial. Está aí o CEO, o COO, eles 

realmente são os caras desse negócio. Eu acho que 

eles conseguem ter um ótimo relacionamento com 

fornecedores e com esses parceiros, que são as 

operadoras (E4-E1). 
[...] no começo, a equipe era bem enxuta. Eu lembro 

bem que a gente tinha a parte de TI com o (nome do 

gestor). A gente tinha o marketing com a (nome da 

gestora) e a parte comercial com o COO e o CEO [...] 

(E3-E1). 
[...] era uma empresa super pequenina em 2009 [...] 

eu, em 2009, já tinha relações comerciais com a Alfa 

SVA pela Operadora 5, que eu pude acompanhar que 

muito no início eram os próprios sócios que tocavam 

a empresa (E5-E1). 
23 - Novas 

funcionalidades e 

fornecedores (4) 

 Reprodução:  

- Agregam novas 

funcionalidades 

desenvolvidas pelo 

fornecedor à solução de 

segurança ofertada por meio 

das operadoras. 

Reprodução:  

- Amplia área de 

Tecnologia da 

Informação. 

- Amplia área 

Comercial. 

 [...] você vai olhar o mercado e tem um fornecedor 

que atende metade desse ecossistema, tem outro que 

atende a outra metade. E é muito difícil achar um que 

atenda a gama completa. Nesse sentido, quem está se 

destacando é justamente quem consegue atuar na base 

inteira (E2-E1). 
Eles (os desenvolvedores) começam a inovar mais 

nesse aspecto e a gente carrega essa inovação e 
Transformação:  
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Figura 
Sistema de Disposições (ações) Estrutura Ambiental 

Excerto 
Individual Grupal Organizacional Macro 

- Firmam acordo com novos 

desenvolvedores de 

soluções de segurança. 

- Ofertam soluções de 

segurança por meio de 

novas parcerias com 

operadores (White Label). 

- Contratam profissionais de 

Tecnologia da Informação. 

- Contratam profissionais 

para área Comercial 

(atendimento às 

operadoras). 

- Relação com outros 

desenvolvedores de soluções. 

- Relação com outras operadoras 

de telefonia móvel. 

agrega ao portfólio e agrega ao speech de venda e 

vende para a operadora e tal (E6-E1). 
[...] ao longo desses últimos anos a necessidade de 

proteção dos usuários evoluiu, hoje em dia quando a 

gente vende uma solução de segurança para proteger 

um Smartphone, por exemplo, a gente tem uma 

solução que vai proteger o sistema operacional, que 

vai permitir a proteção das transações financeiras e de 

e-commerce que o usuário faça [...] (E7-E1) 
[...] quando uma operadora a Operadora 1 estava 

chegando ali num teto de crescimento a gente 

conseguiu a Operadora 2, a quando a Operadora 2 

começou a ficar num teto, a gente conseguiu 

Operadora 3, quando Operadora 3, a gente conseguiu 

Operadora 4, então né pô conseguimos lançar novas 

linhas de serviços, acabou que a gente foi crescendo 

por novas conquistas, novos clientes, novos mercados 

[...] (E6-E2). 
24 - Backup de 

dados (3) 
 Reprodução: 

- Firmam acordo com 

desenvolvedor de soluções 

de segurança 1 para oferta 

da solução de backup de 

dados. 

- Ofertam solução de backup 

de dados por meio de 

provedor de Internet e 

operadoras de telefonia. 

  [...] com o passar do tempo o usuário passou a se 

preocupar muito mais com o conteúdo do aparelho do 

que com o aparelho propriamente dito, então dessa 

necessidade de mercado surgiu a ideia de criar o 

produto para poder trabalhar na proteção do 

conteúdo, né que isso veio como um complemento 

para solução de segurança tradicional que a gente já 

vendia (E7-E1). 
[...] a necessidade de segurança dos usuários evoluiu 

com o tempo, né há quatro anos atrás o usuário ele 

podia dizer que estava seguro no ambiente digital se 

tivesse um antivírus, e aí então ele passou a precisar 

de uma séria de soluções pra cobrir outros aspectos, 

ou seja, à medida que a vida da pessoa foi se tornando 

mais digital foram surgindo, né ou seja, você passou a 

ter a necessidade de proteger o próprio dispositivo, a 

necessidade de proteger a conexão desse dispositivo, 

proteger o conteúdo armazenado nesse dispositivo 

[...](E7-E2). 
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Figura 
Sistema de Disposições (ações) Estrutura Ambiental 

Excerto 
Individual Grupal Organizacional Macro 

25 - Seguro e Help 

desk (4) 
 Reprodução: 

- Firmam acordo com grupo 

segurador multinacional 

atuante no Brasil para oferta 

de seguros e help desk para 

dispositivos eletrônicos. 

- Contratam equipe de 

negócios para gestão de 

Seguros e Assistências 

(diretor, gerente). 

- Contratam profissional para 

área Comercial 

(atendimento às 

operadoras). 

- Ofertam serviços de seguros 

e help desk para 

dispositivos eletrônicos por 

meio de operadoras de 

telefonia (White Label).  

Transformação:  

- Relação com grupo segurador. 
 

Seguro não é uma coisa difundida muito ainda no 

brasileiro. Não tem essa, é mais de automóvel [...] 

(E6-E1). 
[...] a gente viu um case de sucesso também na 

Operadora 1, numa operadora, deve ser um cara que 

está preocupado com segurança, com seguro, ele é 

um cara que está disponível a gastar um dinheiro para 

isso (E6-E1) 
[...] vimos que o mercado estava comprando, as 

operadoras estavam olhando esse negócio para ter no 

portfólio (E6-E1). 
[...] a gente achava que a proposta de seguro para um 

terminal, para um handset, para um computador é 

complementar a nossa proposta de segurança da 

informação. Então a gente se associou à Seguradora 

1, fez uma joint venture com a Seguradora 1 e nessa 

associação nós achamos que a proposta é muito 

complementar a nossa (E1-E1). 

26 - Personal 

Cloud (5A) 
 Reprodução: 

- Firmam acordo com 

desenvolvedor Europeu para 

fornecimento de solução de 

Cloud pessoal. 

- Ofertam solução de Cloud 

pessoal por meio das 

operadoras de telefonia e 

provedor de Internet (White 

Label). 

  Na parte de backup, que é um negócio novo, está 

evoluindo muito para caminhar para um conceito de 

cloud, de sync, então isso tem muito para evoluir 

ainda, de sair do tradicional, do simples backup para 

uma coisa mais sua vida efetivamente em um cloud e 

tal. E aí a gente busca mais produtos também nessa 

necessidade de alguma que a gente escuta, de alguma 

demanda da operadora (E6-E1).  
[...] (o Personal Cloud) é um serviço de 

armazenamento de dados na nuvem que foi 

concebido com o objetivo de preservar é informações 

do usuário. Ele um produto que foi criado com o 

objetivo de preservar a memória dos usuários, então 

ele é um produto media centric, ele é focado no 

armazenamento de imagens, vídeos, mas ele também 

armazena arquivos, contatos né, agenda, então ele 

possibilita que o usuário acesse o seu conteúdo em 
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Figura 
Sistema de Disposições (ações) Estrutura Ambiental 

Excerto 
Individual Grupal Organizacional Macro 

qualquer dispositivo independente do lugar onde ele 

esteja (E7-E1). 
27 - Edutainment 

(6) 
 Reprodução: 

- Contratam diretora de 

Learning. 

- Firmam acordo com 

provedor de conteúdo 

- Ofertam solução de 

edutainment por meio 

operadoras de telefonia fixa 

(White Label). 

Transformação:  

- Diretoria de Learning 

(vertical de negócio 

com reporte para o 

COO). 

 [...] a gente precisava diversificar, né as atuações da 

Alfa, para não ficar só na parte de segurança e 

começar também a expandir para outros segmentos 

(E8-E1). 
[...] ela é desse mercado de educação mobile, de 

conteúdo há muitos anos, quando eu era estagiário na 

Operadora 7 de telefonia móvel é que ela estava 

circulando por lá, e ela trouxe esse projeto para cá 

[...] (E10-E1). 
[...]você começa a conversar com as operadoras, há 

onde tem muito consumo de dados? Em vídeo, a 

bacana, então o cliente final começa a ver muito 

vídeo no celular, além disso ele usa o vídeo para 

entretenimento, mas ele usa o vídeo também para 

aprendizado [...] (E14-E1). 
[...] produtos específicos para um segmento de 

crianças está, está inclusive na Operadora 2 a gente já 

tinha um produto Operadora 2 Edutainment, que é 

voltado a criança novas para enfim, tem para um 

pouco de entretenimento ali e um pouquinho de 

educação junto (E14-E1). 

Transformação: 

- Relação com provedor de 

conteúdo 

28 - Download 

Manager (7) 
 

 

Reprodução:  

- Buscam solução para 

dificuldades de download 

junto ao desenvolvedor. 
Transformação:  

- Contratam profissionais de 

TI para desenvolvimento da 

solução. 

- Desenvolvem solução de 

download para 

computadores pessoais. 

- Desenvolvem solução de 

download para smartphones. 

Transformação:  

- Amplia escopo de TI 

com desenvolvimento 

de solução para 

usuários finais. 

 Nós tínhamos em 2009, 2010 uma dificuldade muito 

grande da velocidade média da banda larga no Brasil. 

Era muito baixa [...] Só que o que acontecia 

basicamente no mercado brasileiro? As 

concessionárias que eram responsáveis pelo broad 

band, banda larga fixa, não davam conta da demanda 

e quando davam, entregavam a velocidade muito 

ruim (E1-E1). 
Aí fomos para a fábrica, a fábrica (respondeu) “-Não 

tem como. Isso aqui é padrão europeu, 4G a banda 

larga lá é de altíssima velocidade. Não vou parar para 

desenvolver isso aqui, não tem demanda” [...] (E6-

E1). 
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Figura 
Sistema de Disposições (ações) Estrutura Ambiental 

Excerto 
Individual Grupal Organizacional Macro 

Com a oscilação do sinal, como era um software mais 

pesado, ficava dando looping e não instalava nunca. E 

aí a gente foi pegando uns casos [...] “-Não estou 

conseguindo instalar.” Testava, só que ele testava na 

banda larga do escritório. “-O software está ok, não 

tem problema” [...] (E6-E1).  
[...] um negócio que a gente pegou basicamente 

escutando ligação de Call Center. Os usuários 

ligavam lá: “-Ah o software não consigo baixar, a 

minha internet cai” (E1-E1). 
Alguns sistemas que nós tivemos que desenvolver no 

meio do caminho para tentar ajudar a alavancar 

vendas, que é a Solução de Download para 

smartphone. É um software que tem um download de 

sistemas por retomada, garante que a pessoa tenha 

embarcado, tenha instalado, na verdade, o sistema 

que ela adquiriu (E4-E1). 
29 - Antirroubo 

(8) 
 Reprodução:  

- Buscam no mercado 

desenvolvedor de uma 

solução de segurança para 

feature phones. 
Transformação: 

- Contratam Gerente de 

Produto Sênior. 

- Contratam empresa nacional 

para desenvolvimento da 

solução de segurança 

feature phones.  
- Adquirem empresa 

contratada para 

desenvolvimento da solução 

de segurança digital para 

feature phones. 

Transformação: 

- Agrega atividade 

gestão do 

desenvolvimento de 

produtos. 

- Agrega atividade 

desenvolvimento de 

produtos. 

 Grande parte, eu diria até que 40% da base de 

telefones móveis no Brasil, ainda são telefones mais 

simples. Então, nós pensamos: “-Bom, vamos 

desenvolver um produto que seja também nessa linha 

de segurança e que fosse compatível com as 

necessidades de quem está com telefone mais 

simples” (E2-E1). 
[...] os fornecedores externos não têm a solução (de 

segurança para feature phones), tanto porque atuar 

nesse segmento de aplicativos para essa gama de 

smartphones é um processo doloroso, é difícil. O 

desenvolvimento é complicado, eu tenho uma série de 

questões técnicas que dificultam muito o processo 

(E2-E1). 

Transformação:  

- Relação da empresa Alfa com 

desenvolvedor de softwares para 

dispositivos móveis. 
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- Desenvolvem solução de 

segurança feature phones 

(Antirroubo). 
30 - Aquisição e 

Produtos (11A) 
 Transformação: 

- Implementam área de 

Aquisição e Produtos por 

meio da transferência de um 

Diretor. 

- Realizam ações de 

relacionamento com os 

usuários. 
- Adquirem ferramenta de 

Business Intelligence. 

Transformação: 

- Área de Aquisição e 

Produtos. 

 [...] eu tenho aqui uma área, que é uma área que pega, 

é outra diretoria que é aquisição, toda parte de life 

time value, churn, ciclo de vida de produto, 

inteligência de mercado, e aí consumidor 

basicamente. Desenvolvimento de usabilidade para 

aquisição, voltada à aquisição de usuários (E1-E1). 
[...] hoje nós temos uma área que também fica 

comigo nessa estrutura de produtos e aquisição, que 

cuida de aquisição, mas também cuida de churn [...] a 

gente tem estímulos para que esse cliente entenda que 

ele precisa ativar o serviço, que ele tem que instalar e 

fazer a ativação. Depois que ele faz isso, a gente após 

a implementação desse processo novo saiu de um 

patamar de utilização baixo do serviço, para hoje 

muito alto. E a área de churn acompanha clientes que 

estão tendenciando a cancelar e criam ações para 

bloquear isso (E5-E1). 
(a empresa) começa a ter uma informação relevante 

que faz a gente: “-Pô, agora eu preciso estruturar 

esses dados para gerar informação.” Então a gente 

comprou uma ferramenta de BI e tal e aí estamos 

agora nessa fase de criar esses diversos relatórios, de 

cada hora um pede uma coisa e tal e a gente está 

nessa fase de estar olhando churn por site, churn por 

canal, life time e tal, aquela coisa toda de estar cada 

vez mais olhando para esses dados de uma forma 

mais para tentar ser mais assertivo nas campanhas, 

nas ações de retenção, de anti-churning e tal (E6-E1). 
Então a gente entende também que o princípio de 

inovação das grandes empresas que trazem resultado 

é muito parecido. As que fizeram sentido no mundo, 

as que trouxeram resultado no mundo foram aquelas 

empresas que conseguiram chegar no ponto de 

resolver o problema do usuário (E1-E1). 
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31 - Produtos, 

Projetos e User 

Experience (11B) 

 Transformação: 

- Contratam Diretor de 

Produtos. 
Reprodução: 

- Contratam Gerente de 

Projetos. 
Transformação: 

- Contratam Gerente de User 

Experience. 
 

 

Transformação: 

- Diretoria de Produtos 

(reporte Diretor de TI 

que reporta para 

COO). 

- Gerência de Projetos 

(reporte a Diretor de 

TI que reporta para 

COO). 

- Gerência de User 

Experience (reporte ao 

Diretor de Marketing). 

 [...] a gente teve que crescer áreas dentro da 

companhia, tivemos que trazer competências técnicas 

para dentro da companhia que até aquele momento 

não eram necessárias, então essa decisão provocou 

uma mudança no perfil da organização né (E7-E2). 
[...] a unidade global da Operadora 1 tem isso porque 

é uma grande corporação está, ela resolveu criar uma 

área de inovação por assim dizer e com todos esses 

métodos de desenvolvimento de produto que vem do 

Vale do Silício (E12-E1). 
[...] o Diretor da área de Marketing foi quem me 

trouxe e falou “cara a gente precisa trabalhar uma boa 

experiência de uso dos nossos produtos”, e foi aí que 

eu entrei com essa missão de trazer essa expertise 

para dentro da Alfa (E12-E1). 
[...] quando eu levei isso (protótipo) pro COO, a 

sensibilização dele foi tão grande, ele achou que 

estava funcionando, eu fiz um aplicativo falso, uma 

simulação, entreguei no celular dele, ele navegou, 

interagiu, [...] aí eu fui sentar com ele e falei “-É uma 

simulação, mas eu só queria que você sentisse na pele 

como é que deve ser o produto”, ele se sensibilizou 

tanto com isso que chamou todos os diretores e falou 

assim “-Nenhum projeto vai pra rua sem passar por 

essa área”, essa área começa a ser o balizador de 

qualidade e de estratégia do que deve ser feito [...] 

(E12-E1). 
[...] (a área de User Experience) foi uma área que, 

uma que mais cresceu aqui dentro, hoje é uma 

diretoria, e começou com um “designerzinho” ali, um 

analista, coordenador, gerente, hoje tem uma diretoria 

[...] (E6-E2). 
[...] a partir do momento que a gente definiu na 

cadeia de valor colocar mais esse atributo como 

responsabilidade nossa (desenvolvimento de 

produto), tem uma mudança de mindset, de forma de 

trabalho, de atuação total porque a gente passa a ter 
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um papel super importante de estar olhando road 

map, de tá buscando coisas novas, de tá 

implementando, e não estar só em reboque do que os 

verdores faziam, então é uma mudança super 

importante aqui pra gente, uma mudança no todo né, 

na forma de desenvolver, na forma de se vender, na 

forma até de atender, então muda bastante [...] (E6-

E2). 
32 - Solução única 

de segurança (9A) 
 Transformação: 

- Conceituam solução única 

de segurança utilizando 

técnicas de Design 

Thinking. 

- Apresentam conceito da 

solução única de segurança 

para Operadora 1. 

- Selecionam e cota 

potenciais desenvolvedores. 

- Contratam empresa nacional 

para desenvolvimento de 

MVP (Minimum Viable 

Product). 

Transformação:  

- Relação com desenvolvedor de 

soluções (fábrica de software). 

Quando eu entrei na empresa o CEO teve esse sonho 

de fazer um aplicativo único, o que a gente entende 

depois que existe uma certa influência da unidade 

global da Operadora 1 que também tinha essa visão 

de pegar aplicativos que [...] sobre certos termos de 

segurança e transformar em um único aplicativo 

(E12-E1). 
[...] esse direcionamento também vem do mercado as 

operadoras estavam começando a parar de vender 

produtos que eles chamam de stand alone para ir pra 

bundle, então vender pacotes de serviços (E12-E1). 
[...] a gente começou a perceber que a gente até 

estava conseguindo vender para o cliente, mais um 

aplicativo, mas a gente não estava conseguindo 

cobrar, é a gente cobrava um e não cobrava o outro, é 

no mês seguinte era o contrário (E10-E1). 
[...] a gente colocou no mercado aí 6 produtos ao todo 

pra cobrir as mais variadas frentes de segurança, isso 

resolveu de uma certa forma a necessidade imediata 

que esse usuário tinha de proteger a sua vida, mas 

criou um problema porque pra você poder comunicar 

pro usuário e entregar pro usuário e vender pro 

usuário seis soluções de segurança diferentes fica 

complexo, ou seja, você tem dificuldade de se 

comunicar com o usuário porque você imagina seis 

produtos diferentes, se ele comprar os seis são seis 

processos de download, são seis processos de login, 

são seis processos de entrega, são seis usabilidades 

diferentes, então o usuário muitas vezes ele tem 
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dificuldade de fato ter um benefício dessas soluções 

porque ele não consegue usar, né muitas vezes ele 

tem dificuldade de entender aquilo que ele tá 

comprando [...] (E7-E2). 
[...] o usuário para poder usar esse produto ele tem 

que fazer cinco downloads diferentes, ele tem que se 

logar em cinco aplicativos diferentes, então o 

problema que a gente enfrenta hoje é que muitas 

vezes o usuário ele não entende isso, ele não entende 

que ele precisa fazer a instalação de cinco softwares 

diferentes, que ele vai ter que aprender a usar cinco 

softwares diferentes, porque como são softwares que 

foram feitos por fornecedores distintos, cada um tem 

um estilo de navegação, a iconografia é diferente 

entre esses produtos, por mais que a gente tentou 

homogeneizar a interface não é uma transição suave, 

você não tem vínculo entre os aplicativos, então um 

aplicativo não ajuda a promover o uso do outro, então 

é uma experiência fragmentada tá (E7-E2).  
[...] a gente chegou à conclusão de que o melhor 

caminho seria a gente um passo a mais dentro dessa 

cadeia de valor que a gente opera e passar a construir 

o software que e a gente vende, que é uma mudança 

significativa para companhia né, ou seja, você pode 

imaginar que uma empresa que faz distribuição tem 

uma estrutura é de organização completamente 

diferente de uma empresa que produz aquilo que ela 

vende [...] (E7-E2). 
[...] eles fazem produto global e o Brasil é peanuts 

aqui, porcentagem do meu negócio, não vou ficar 

mudando o meu produto porque você quer [...]e tal, 

então a gente cada vez mais a gente via essa 

relevância de ter essa interface [...] (E6-E1). 
[...] o Diretor de Produtos (E7) foi atrás, voltou com 

os preços, ele falou que absurdo esse preço, imagina 

que eu vou pagar isso, e aí fomos atrás de empresas 

brasileiras a gente estava fazendo uma concorrência 
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quando a Operadora 1 sugeriu um nome que era uma 

empresa parceira da unidade global a Operadora 1, e 

a gente foi conhecer essa empresa, ela tinha um 

aplicativo de sucesso que era de e-commerce 

brasileiro (E12-E1). 
[...] (eles) toparam fazer o projeto por um preço bem 

módico e eles não tinham estrutura nenhuma para 

fazer o projeto, e a gente foi descobrir isso no andar 

da carruagem, tentamos salvar o projeto de qualquer 

jeito, tivemos o término de parceria com esse pessoal 

antes do término do projeto, pegamos os códigos 

fontes e terminamos aqui dentro de casa pra gera esse 

pelo menos o MVP (E12-E1). 
[...] eu tinha, sei lá, duas semanas de Alfa a minha 

missão foi ir ao Estados Unidos encontrar uma 

empresa no Silicon Valley que tivesse expertise, 

capacidade e cases de sucesso que corroborassem aí 

com a sua capacidade de desenvolver o que a gente 

precisava [...] (E15-E1). 
33 - Solução única 

de segurança (9B) 
 Transformação: 

- Alteram o nome da 

empresa, excluindo a sigla 

VAS (value added services). 

- Criam marca própria para 

pacote de soluções de 

segurança. 

- Desenvolvem internamente 

pacote de soluções de 

segurança. 
- Ofertam pacote de soluções 

de segurança marca própria 

por meio do varejo. 

- Ofertam pacote de soluções 

de segurança marca própria 

por meio de lojas de 

aplicativos. 

Transformação: 

- Relação com rede de varejo. 

- Relação com lojas de 

aplicativos. 

[...] a gente resolveu ter pela primeira vez a marca 

própria que é o Pacote de soluções de segurança, mas 

ele compartilha do mesmo sentimento, ele surge 

como uma única solução de segurança, é o CEO (E1) 

reviu, quando ele trocou a marca de Alfa SVA para 

Alfa eu participei dessa conceituação de marca, e ele 

criou umas novas diretrizes que é ajudar e facilitar a 

vida das pessoas conectadas (E12-E1). 
[...] eu te dou uma ideia (da solução única de 

segurança), essa ideia te gera uma expectativa, ideia 

essa que você jamais teria por si só, se eu não 

entrego, além de gerar uma frustração, permite que 

você vá no mercado e converse com outras pessoas 

que jamais teriam pensado nisso e busque [...] (E9-

E1) 
[...] o CEO voltou com a ideia de “eu quero construir 

direito esse produto, vamos fazer, a Operadora 1 tá 

cobrando uma promessa que eu tive com eles, não 

Transformação:  

- Diretoria de Produtos 

(solução única de 

segurança). 

 

Transformação: 

- Relação com desenvolvedor de 

soluções digitais. 
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Reprodução: 

- Ofertam pacote de soluções 

de segurança por meio das 

operadoras (White Label). 
Transformação: 

- Contratam Diretor de 

Produtos para solução única 

de segurança. 

- Negociam nova forma de 

licenciamento com 

desenvolvedores de 

soluções de segurança. 

- Contratam empresa do Vale 

do Silício para especificação 

e desenvolvimento solução 

única de segurança. 

deu certo essa primeira experiência, mas vamos fazer 

um tiro de canhão, volta com essa história de Vale do 

Silício, e vamos atrás de quem pode nos ajudar a 

fazer (E12-E1). 
[...] a gente lançou um conceito comercial no começo 

de 2015 que era esse conceito do Peace of mind, que 

um bundle com esses primeiros produtos, que naquele 

primeiro momento era uma oferta comercial pura e 

simples, ou seja, se você comprar esses produtos aqui 

combinados você vai ter um desconto [...] (E7-E2). 
[...] a gente chegou num nível de maturidade que 

primeiro permitia a gente ter condição, musculatura 

para investir, investimento alto [...] (E6-E2). 
[...] a gente atua em algumas operadoras que não 

atuam com White Label, então é uma marca própria 

da gente e o varejo também que não usa a marca 

White Label [...] (E8-E2). 
34 - Personal 

Cloud (5B) 
 Transformação: 

- Iniciam conceituação da 

solução de Cloud. 

- Aceleram conceituação da 

solução de Cloud. 

- Apresentam proposta de 

evolução da solução de 

Cloud. 

Transformação:  

- Alteração na relação com 

Operadora 1. 

 

[...] o serviço de Personal Cloud ele está bastante 

difundido e você tem várias empresas no mercado 

oferendo soluções semelhantes (E7-E1). 
[...] as versões mais recentes do produto (de Cloud) já 

contam com ferramentas de Analytics, então hoje nós 

somos capazes de ter o número exato da quantidade 

de pessoas que instalaram o produto, quantas vezes 

por dia ela usa o produto, quantas fotos ela sobe, 

quantos contatos ela tem, que área do aplicativo ela 

mais usa, qual é o fluxo de navegação entre as telas 

do aplicativo que esse usuário faz, então hoje a gente 

tem uma quantidade muito maior de informação 

sobre o uso desse aplicativo e é isso que a gente usa 

pra poder fazer a definição de pra que caminho a 

gente vai evoluir (E7-E1). 
[...] a gente foi tentar entender o porquê que pessoas 

que usavam tinham parado de usar ou porque pessoas 

que a gente entendia que tinha o perfil não 

compravam, e o retorno que voltava “-eu vi que lá na 

loja você não atualizam o produto já tem um ano”[...] 
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eles associam o fato do aplicativo não ter sido 

atualizado com eventualmente vai dar um problema 

no meu telefone (E7-E1). 
[...] essa mudança que a gente está fazendo agora é 

uma...é um redesigne completo, a gente está mudando 

completamente a interface do produto porque ao 

longo dos últimos anos o produto foi ganhando 

funcionalidades, mas ele não ganhou usabilidade, 

então o produto ele tá extremamente completo do 

ponto de vista do que ele podia fazer, mas a forma de 

se comunicar com o usuário, a forma de dispor essas 

funcionalidades para o usuário não estava muito boa 

[...] (E7-E1). 
[...] relações com Facebook, WhatsApp, Instagram, 

enfim inúmeros aplicativos que a gente tem faz com 

que as pessoas acabem se desenvolvendo com relação 

a sua usabilidade e se você não tiver uma adaptação a 

isso que seja contínua [...] (E11-E1). 
35 - Personal 

Cloud (5C) 
 Transformação: 

- Conceituam evolução da 

solução de Cloud em 

conjunto com unidade 

global da operadora 1. 
Reprodução: 

- Ofertam a primeira de 

quatro releases da solução 

de Cloud por meio da 

Operadora 1 (White Label). 

- Firmam parceria com 

Google para 

desenvolvimento de 

funcionalidades para a 

solução de Cloud. 

Transformação:  

- Alteração na relação com 

Operadora 1. 

- Alteração na relação com 

desenvolvedor de Cloud. 

- Relação com empresa de marca 

renomada e reconhecidamente 

inovadora. 

- Alteração na relação com 

desenvolvedor de Cloud. 

[...] a Alfa não é só um parceiro que vende o produto 

e que a gente tem influência em cima do 

produto...porque o que acontece, a gente tem 

obrigação de vender, se a gente recebe um parceiro 

que é o provedor da solução que é ruim, não consigo 

vender esse produto, eu preciso acreditar nesse 

produto eu preciso me sentir dono dele (E12-E1). 
A unidade global da Operadora 1 conceituou um 

futuro de Personal Cloud, a Alfa junto com a 

Operadora 1, e em nome da Operadora 1, a pedido da 

Operadora 1 conceituou uma outra (E12-E1). 
[...]esse projeto Personal Cloud a gente fez a quatro 

mãos, essa evolução do produto para Operadora 1 foi 

feita com inputs deles, com inputs nossos, a nossa 

equipe de UX, de produto de UX que liderou esse 

projeto [...] (E6-E2). 
[...] e a gente fez parceria com o Google um negócio 

super caro, estratégico a lá CEO (E1) né, tipo 

dantesco como pode ser, exagerado como é o CEO 
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(E1) assim vamos dominar o mundo e tá dando certo 

(E12-E1). 
[...] nós fizemos uma parceria recente com o Google 

né para ter esse reconhecimento das fotos, essa 

organização das fotos, para criar álbuns, então tem 

também com a RealNetworks para criar álbuns, então 

é uma coisa assim que são parcerias que são coisas 

inovadoras dentro do produto [...] (E4-E2). 
[...] a primeira release dessa nova versão (da solução 

de Cloud) foi lançada agora no início de agosto e a 

gente tem mais três releases que vão ser liberadas 

agora em setembro, novembro e janeiro que 

implementa essa versão do produto, que traz enfim 

uma série de melhorias e de novas funcionalidades 

(E7-E1). 
36 - Mobile 

Learning (10A) 
 Transformação: 

- Elaboram estudo sobre 

Mobile Learning. 

- Iniciam conceituação da 

solução de Mobile 

Learning. 
Reprodução:  

- Aceleram conceituação da 

solução de Mobile 

Learning. 

- Contratam Diretora de 

Outros Produtos (não 

segurança). 

Transformação:  

- Diretoria de Learning 

passa a reportar para 

Diretoria Executiva de 

Produtos (TI) 
 

 [...] a maior parte dos cursos que você tem hoje de 

ensino a distância eles foram construídos para serem 

feitos no computador [...] (E7-E3). 
[...] a gente viu o mercado, não achamos nada no 

mercado, todo mundo assim que a gente viu aqui era 

adaptando do PC para o mobile, então muitas 

soluções, a maioria, acho que a gente não viu 

nenhuma Mobile First, era tudo, os grandes grupos 

(E6-E1). 
[...] veio uma empresa aqui oferecer pra gente, que 

ela estava à venda e o cara ia mudar pra o Estados 

Unidos, o cara que criou o projeto e tal, acabou que a 

gente nem concretizou o negócio, porque no final a 

gente queria ficasse, e o cara “não, estou indo 

embora”, a gente falou “poxa, mas você criou o 

negócio, a ideia é toda sua, se você for embora, a 

empresa vai embora [...] (E6-E2). 
[...] como é conteúdo, trazer de fora não faz muito 

sentido né porque, é diferente uma aplicação, um 

outro de tipo de serviço que você traz, só traduz, mas 

só traduz, você tem que traduzir quase o conteúdo 

todo, as vezes não é traduzir o conteúdo que é 
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específico de cada país, de cada região e tal. Então a 

gente falou “pô, é o primeiro produto que a gente vai 

então vai desenvolver 100% nativo Alfa” (E6-E2). 
[...] uma diretoria de learning que estava fazendo o 

mapeamento já fazia quase um ano de educação 

mobile, então a gente estava em vias de decidir o que 

fazer com isso, se a gente ia comprar uma solução 

pronta de mercado [...] (E12-E2). 
[...] a Operadora 1 lançou uma RFP desse projeto 

(Mobile Learning), pedindo um produto igual a esse, 

a gente tinha ele no papel e sabia como fazer, mas a 

gente não tinha dado gás nisso, no momento que a 

Operadora 1 lançou para o mercado essa RFP a gente 

falou “-oh tá na hora de dar gás nisso” (E9-E1). 
[...] a gente já estava desenhando um produto, o 

produto não estava definido, a gente tinha algumas 

ideias, e aí em paralelo também foi o momento que 

aconteceu, se eu não me engano, uma RFP na 

Operadora 1, então foi tudo muito próximo, acho que 

a da Operadora 1 foi a primeira, a da Operadora 2 um 

mês depois e a da Operadora 3 umas semanas depois, 

e aí a gente se aproveitou e criou um protótipo único 

pra atender essa necessidade de todas as operadoras 

[...] (E14-E1). 
[...] (a Alfa) entendeu que era o momento da Alfa 

acelerar o processo (de conceituação da solução de 

Mobile Learning) e assim “olha, a gente estava na 

fase de mapeamento e tal, mas é a oportunidade 

agora” [...] (E12-E2). 
[...] o COO (E6) se empolgou com o projeto e bancou 

de começar a fazer sem saber a resposta da RFP, e a 

gente começou a desenvolver [...] (E12-E2). 
37 - Mobile 

Learning (10B) 
 Transformação: 

- Contratam empresa do Vale 

do Silício para especificação 

e desenvolvimento da 

Transformação: 
- Relação com desenvolvedor de 

soluções digitais. 
- Relação com produtora de 

conteúdo. 

[...] a diretoria que cuidava disso foi dizimada, então 

reestruturam tudo, então teve muitos problemas 

dentro da Operadora 1, demorou para sair o resultado, 

e quando veio o resultado a Concorrente 1 ganhou 

[...] (E12-E2). 
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Individual Grupal Organizacional Macro 

solução de Mobile 

Learning. 

- Especificam solução de 

Mobile Learning com 

empresa do Vale do Silício. 

- Adotam método ágil de 

desenvolvimento. 

- Desenvolvem solução de 

Mobile Learning com 

empresa do Vale do Silício. 
Reprodução: 

- Buscam instituições 

parceiras para assinar 

conteúdo. 
Transformação: 

- Buscam conteúdo para 

licenciamento. 

- Contratam produtora de 

conteúdo. 

- Contratam profissional para 

gestão de conteúdo. 

 [...] com esse produto (de Mobile Learning) a gente 

teve que montar uma equipe, que a gente não tinha né, 

por mais que seja uma equipe pequena hoje tem duas 

pessoas, mas tiveram que ser contratadas, essas 

pessoas elas não existiam né (E7-E3). 
[...] a empresa vai trabalhar num modelo em que ela 

vai licenciar cursos que já existem no mercado e vai 

adaptar o conteúdo para esse formato que a gente vai 

estar trabalhando [...] (E7-E3). 
[...] a gente contratou uma empresa para apoiar no 

desenvolvimento desse software, só que a empresa 

não entende nada do nosso mercado, é uma empresa 

de tecnologia, de desenvolvimento então a gente teve 

que voltar para eles e falar “-olha é isso aqui que a 

gente precisa” [...] (E7-E2). 
[...] no primeiro momento essas três marcas, o 

produto né ele vai ser praticamente o mesmo nas três 

marcas, o conteúdo dos cursos vai ser basicamente o 

mesmo, né então a gente só vai está direcionando a 

marca de forma a ficar mais adequada para o público 

que a gente vai está trabalhando, mas o conceito é o 

mesmo [...] (E7-E3). 
[...] a gente nesse momento fez uma parceria com 

uma produtora de conteúdo, e a gente faz a adaptação 

desse conteúdo [...] tem que fazer tudo desta forma 

porque não existia curso assim no mercado (E12-E2). 
[...] no final a gente que teve que se adaptar, por mais 

que a gente era contratante e tinha uma equipe nossa 

lá também, o formato deles até é um formato mais 

evoluído assim para desenvolvimento ágil, sprint [...] 

(E6-E2). 
[...] a gente teve algumas instituições de ensino que 

foram consultadas, como por exemplo a FGV, a 

ESPM pra entender se a gente poderia ter algum 

curso ancora deles dentro da plataforma, ainda tá em 

negociação, a gente não conseguiu fechar nada com 

eles ainda, tipo Fundação Dom Cabral, enfim a gente 

Transformação: 
- Agregada atividade 

Gestão de Conteúdo. 
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Sistema de Disposições (ações) Estrutura Ambiental 

Excerto 
Individual Grupal Organizacional Macro 

falou com várias pra poder ver se a gente conseguia 

trazer um curso ancora [...]  algo que desse 

credibilidade pra plataforma né, para que a gente 

pudesse tentar com isso criar um fator de atração pro 

usuário [...] (E7-E3). 
[...] sprints do projeto [...] Sprints é uma metodologia 

ágil que a gente usa que é o Scrum, não usamos na 

integra porque o Scrum tem os plannings, mas um 

projeto que já tem até data de entrega levantamos 

todos os requisitos, dividimos em sprints semanais, 

que são períodos de entregas [...] (E17-E1). 
[...] muitas vezes nós fazemos war rooms envolvendo 

os desenvolvedores, envolvendo a área de teste, a 

área de UX, a área de Produtos para que as pessoas 

fiquem focadas e consigam entregar o projeto de 

forma mais rápida [...] (E17-E1). 
[...] eu tenho dentro da minha equipe agora uma 

pessoa que cuida de conteúdo, do especialista em 

educação a distância [...] (expertise em) Educação, 

especializada nisso, educação paras novas mídias 

inclusive, né novos devices e tudo mais (E8-E2). 
[...] a gente conseguiu finalizar o produto para lançar 

agora na semana passada no Mobile World Congress. 
A gente fez um lançamento (da solução de Mobile 

Learning) para a impressa que estava no local, 

jornalistas brasileiros que estavam lá (no evento), dos 

veículos nacionais, e a gente os convidou para essa 

coletiva para fazer um lançamento oficial [...] (E8-

E2). 
38 - Mobile 

Learning (10C) 
 Transformação: 

- Lançam solução de Mobile 

Learning marca própria em 

congresso de mobilidade. 
Reprodução: 

- Ofertam da solução de 

Mobile Learning marca 

  [...] conteúdo é o grande motor disso, a experiência 

que a gente montou já está suficiente, agora é 

conteúdo para esse produto virar [...] (E12-E2). 
[...] é complicado para esses fornecedores, porque 

eles têm um formato, a gente fala assim “o formato 

tem que ser esse aqui” [...] (E12-E2). 
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Figura 
Sistema de Disposições (ações) Estrutura Ambiental 

Excerto 
Individual Grupal Organizacional Macro 

própria por meio da 

operadora 4. 
Transformação: 

- Ofertam da solução de 

Mobile Learning marca 

própria (gratuito) por meio 

lojas de aplicativos. 

- Iniciam reestruturação do 

conteúdo disponibilizado na 

solução de Mobile 

Learning. 
- Buscam novos fornecedores 

para desenvolvimento de 

conteúdo para solução de 

Mobile Learning. 
39 - Solução única 

de segurança (9C) 
 Transformação: 

- Alteram forma de 

licenciamento de parte das 

soluções de segurança (de 

produto para engine). 

- Substituem desenvolvedores 

que não aceitam licenciar 

parte das soluções de 

segurança (engine). 

- Especificam solução 

completa de segurança com 

empresa do Vale do Silício. 

- Desenvolvem solução 

completa de segurança com 

empresa do Vale do Silício. 
Reprodução:  

- Ofertam solução completa 

de segurança por meio das 

operadoras 1 e 2 (White 

Label). 
Transformação: 

Transformação: 

- Alteração na relação com 

desenvolvedores de soluções de 

segurança. 

- Ampliação da estrutura 

ambiental. 
 

 

[...] não é simplesmente pegar tudo que todos os 

produtos fazem e bota tudo num lugar só, a gente teve 

que decidir quais eram as funcionalidades que eram 

mais importantes, então teve um trabalho na área de 

produtos que foi feito ao longo dos últimos meses de 

entender pra cada produto individual que nós 

comercializamos o que de fato os usuários usavam, e 

o que eles percebiam valor [...](E7-E2). 
[...] eu estou saindo de aplicativos que são 

desenvolvidos pelos fornecedores para um conceito 

de eu vou usar essas mesmas, vamos pensar, esses 

mesmos motores que estão nesses aplicativos 

separados e embuti-los dentro de um aplicativo único 

que está sendo desenvolvido pela Alfa em parceria 

com uma fábrica de software [...](E15-E1). 
[...] quando o cara vende um produto pronto ele se 

sente mais seguro né, porque pra ele trocar esse 

fornecedor é mais difícil, quando eu compro só uma 

peça dele e se eu decidir trocar é mais fácil, porque o 

usuário não enxerga qual é o fabricante da peça, então 
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- Ofertam solução única de 

segurança com marca 

própria no México. 

- Ofertam solução única de 

segurança com marca 

própria por meio das 

operadoras (3, 4 e 6). 

teve bastante resistência por parte dos parceiros 

técnicos[...] (E7-E2). 
[...] com essa decisão de aglutinar as funcionalidades 

a gente deixa de ser um distribuidor e passa a ser um 

desenvolvedor da solução, porque eu não compro 

mais o carro pronto, eu compro as peças e eu monto o 

carro [...]  antes eu comprava o carro pronto e pintava 

o carro e punha na loja, agora o que eu estou fazendo, 

eu não compro mais o carro pronto, eu compro o 

motor da Volkswagen, eu compro o câmbio da 

Renault, eu compro pneu da Pirelli, eu estou 

comprando peças no mercado e eu monto o carro 

(E7-E2). 
[...] a gente fez o lançamento na Operadora 1 [...] 

março entrou, tá no ar, é a gente lançou na Operadora 

2 na sequência, a Operadora 4, Operadora 8, 

Operadora 6  ficaram com a marca da empresa Alfa 

da Solução Única de Segurança, que não foi lançado 

oficialmente ainda, ele está no soft launch, mas a 

gente lançou no México [...](E12-E2). 
[...] (a solução única) é um produto que muda a 

natureza da companhia então ele é tido como o 

projeto mais importante que a gente tem em 

andamento hoje aqui dentro, ou seja, a partir do 

momento que a gente lançar esse produto a empresa 

passa a atuar numa função que até então ela não fazia, 

né eu costumo brincar que a gente vai ter uma Alfa 

pré projeto e pós projeto, porque depois que esse 

projeto tiver sido lançado a gente não vai ser a mesma 

empresa que a gente era né, a gente vai dar um passo 

grande nessa cadeia de valor e é um passo sem volta 

(E7-E2). 
[...] a gente fez o lançamento (solução única de 

segurança) na Operadora 1 na Bahia [...] março 

entrou, está no ar, a gente lançou na Operadora 2 na 

sequência, a Operadora 4, Operadora 5, Operadora 6 

ficaram com a marca da empresa (Alfa), que não foi 
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Excerto 
Individual Grupal Organizacional Macro 

lançado oficialmente ainda, ele está no soft launch, 

mas a gente lançou no México (E12-E2). 
40 - Marketing e 

Produtos (11C) 
Transformação: 

- CEO e COO 

aprovam a criação 

da equipe piloto. 

Transformação: 

- Negociam oferta de 

soluções para a unidade 

global da Operadora 1 

(Global Business Provider). 

- Contratam CMO (Chief 

Marketing Officer) com 

reporte para o CEO. 

- Criam equipe piloto para 

solução de Cloud. 
Reprodução: 

- Contratam Country 

Manager para país sede da 

Operadora 1. 
Transformação: 

- Criam célula filtro das 

demandas de produtos das 

operadoras. 

- Aplicam estrutura e método 

do piloto para 80% dos 

produtos. 

Transformação: 

- Área de Produtos 

passa a responder para 

a CMO, que reporta 

para o CEO. 

- Abertura de Escritório 

na Europa. 
 

 

 

 

[...] a gente já chegou num momento que a gente tem 

que ter uma economia de escala bem definida aqui 

dentro, como eu sou um cara importante para as 

operadoras por ter o nosso produto em todas elas e 

tenho a minha marca própria que eu trabalho, a partir 

do momento que eu crio algo aqui internamente, isso 

tem que ser aplicável para todas [...] (E11-E1). 
[...] a gente está até montando uma parceria de ser um 

braço de business provider para eles (unidade global 

da Operadora 1), globalmente (E6-E2). 
[...] as duas diretorias de Marketing e Produtos eram 

separadas e então o meu cargo veio para integrar 

essas duas diretorias [...] (E18-E1). 
[...] produtos estava mais ligado ao COO e Marketing 

mais ligado ao CEO, então é só por natureza ela 

reportava para duas pessoas diferentes, agora então 

reportando para uma única pessoa [...] (E18-E1). 
[...] bastante complicado a situação assim estava de 

produtos, em geral, do timing, da confusão, da falta 

de throughput (produção) [...] (E18-E1). 
[...] naquele momento a gente falou que podia ser o 

processo ágil, poderia fazer muita diferença [...] 

(E18-E1). 
[...] a gente começou a fazer logo na primeira semana 

um piloto com um dos produtos que era o de Cloud 

[...] a gente colocou lá uma meia dúzia de pessoas pra 

trabalhar diferente [...] a gente falou nessa sala vai ser 

diferente, nessa sala a gente não vai fazer porque 

alguém mandou [...] essa salinha é segura, aqui meio 

quem manda são vocês, então vocês vão fazer porque 

vocês são os donos do produto [...] (E18-E1). 
[...] (nessa sala tinha pessoas das) Áreas de Produto, 

de TI, de Teste, de processos, um misto de pessoas 

que daria o mínimo de você atuar, independência para 

Transformação: 
- Ampliação da estrutura 

ambiental. 
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Excerto 
Individual Grupal Organizacional Macro 

que conseguisse ser priorizado, discutido e 

desenvolvido e testado dentro dessa célula (E18-E1). 
[...] foi um resultado super legal, passado isso a gente 

extrapolou para os outros 80% dos produtos que eram 

os carros chefes [...] (E18-E1). 
[...] montou-se o que a gente chama de squads, 

pequenos times, então esses times são dois...hoje a 

gente tem dois squads, um que cuida de segurança, 

um que cuida de Cloud, eu coloquei um designer em 

cada, para ficar do lado do desenvolvedor, do lado do 

cara de negócio, do lado do cara de produtos para ir 

resolvendo as sprints da semana [...] (E12-E2). 
[...] a gente está olhando um futuro mais próximo de 

viabilização mesmo, não um futuro no longo prazo, e 

a história da expansão internacional está chamando 

muito a atenção da gente, então essa entrada de novas 

tecnologias então a gente está mais preocupado em 

reestruturar alguns processos aqui para se tornar mais 

ágil [...] (E12-E2). 
[...] desenvolvimento ágil, sprint, é um formato que a 

gente hoje está perseguindo inclusive, fizemos umas 

mudanças e estamos buscando implementar essas 

mudanças aqui na empresa (E6-E2). 
[...] porque já foi feito alguns ciclos muito grandes de 

investimento assim enormes no produto, acho que 

está na hora de rentabilizar[...] (E18-E1). 
[...] pensar em construções que são já por natureza 

escaláveis para outros países, para outras operadoras, 

ao invés de você fazer únicas assim [...] (E18-E1). 
[...] uma decisão corporativa mesmo de tomar o risco 

de fazer uma virada de uma empresa inteira por um, 

uma metodologia de desenvolvimento [...] (E18-E1). 
[...] a gente criou uma área no meio do caminho que 

garante que pelo menos se padronize mais, peça com 

clareza ou mais especificado, que você tenha uma 

certa coerência entre operadoras [...] (E18-E1). 
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[...] duas pessoas que a gente colocou pra, que já 

tinham um papel um pouco mais de comercial, de 

canal de venda e coisa tal, só estou dando uma 

ajustada porque são pessoas que já eram próximas ao 

comercial, mas que hoje fazem essa tradução de 

priorização [...]escalar coisas que são pra ser 

escaláveis, seja, por exemplo ter essa célula aqui que 

faz a filtragem [...] (E18-E1). 
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APÊNDICE E – Roteiro de Entrevista 

Roteiro de Entrevista 

 

 

Projeto de Pesquisa: Evolução de capacidades dinâmicas: uma abordagem de processo a partir 

da teoria da prática social de Bourdieu. 

 

Introdução 

Essa entrevista é parte do Projeto de Pesquisa “Evolução de capacidades dinâmicas: 

uma abordagem de processo a partir da teoria da prática social de Bourdieu”, parte integrante 

do a tese de Doutorado do curso de Doutorado em Administração de Empresas da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie tem finalidade é exclusivamente acadêmica. 

As informações serão analisadas em conjunto com as de outros respondentes, sendo 

garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das informações coletadas e resguardada 

a identificação do local da coleta de dados. 

Em qualquer etapa do estudo o respondente terá acesso à pesquisadora responsável 

(Tânia Letícia dos Santos) para o esclarecimento de eventuais dúvidas, e terá o direito de retirar-

se do estudo, sem qualquer ônus. 

 

Caracterizando o respondente 

• Qual seu nome? 

• Qual a sua idade? 

• Qual o nome da empresa onde você atua? 

• Há quanto tempo você atua na empresa? 

• Em qual departamento você atua? 

• Qual seu cargo atual? Você ocupou outros cargos nessa empresa? 

• Há quanto tempo você atua no setor de atuação da empresa? 

• Qual sua formação acadêmica? 

 

Identificando projetos de desenvolvimento de produtos e serviços concluídos e em 

andamento. 

• Quais produtos ou serviços a empresa implementou nos últimos três anos ou está 

desenvolvendo atualmente? 

 

Descrevendo o processo do projeto de desenvolvimento do produto ou serviço X. 

• Como surgiu a ideia do produto ou serviço X? 

• Como que essa ideia se transformou no produto ou serviço X? 

• Como o produto ou serviço X foi lançado? 

 

Questões complementares 

• Quais recursos foram utilizados ao longo do processo de desenvolvimento produto ou 

serviço X? 
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• Quais conhecimentos foram utilizados ao longo do processo de desenvolvimento produto ou 

serviço X? 

• Com quais indivíduos ou organizações a empresa interagiu ao longo do desenvolvimento do 

produto ou serviço X? 

• Como o desenvolvimento e lançamento desse produto ou serviço X impactou a operação 

(dia-a-dia) a empresa? 

• Algum comentário adicional que você gostaria de fazer sobre o desenvolvimento do produto 

ou serviço X? 
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APÊNDICE F – Termo de Consentimento 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

SUJEITO DE PESQUISA 

 

Gostaria de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Evolução de capacidades 

dinâmicas: uma abordagem de processo a partir da teoria da prática social de Bourdieu” que se 

propõe a explicar como capacidades dinâmicas e operacionais se desenvolvem ao longo do 

processo de inovação em produtos e serviços. 

Os dados para o estudo serão coletados por meio da realização de entrevistas, 

observação e aplicação de questionários aos gestores envolvidos no processo de inovação em 

produtos e serviços. Os dados serão analisados pelo Pesquisador Responsável e tanto os 

instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal não oferecem riscos aos 

participantes da pesquisa.  

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar-se do 

estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  

As informações coletadas serão analisadas em conjunto com as de outros participantes 

e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo 

resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa 

informação), bem como a identificação do local da coleta de dados. 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar. 

Desde já agradeço a sua colaboração.  

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 

esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, 

a qualquer momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de 

retirar-me da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do Sujeito de Pesquisa:  

 

Assinatura Sujeito de Pesquisa: ______________________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer 

penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas assim como esclareci as 

dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo, __ de ____________ de 20___. 

 

 

 

________________________________ 

Tânia Letícia dos Santos 

Pesquisador Responsável 

(11) 98174-4884 – tania.lsa@ig.com.br 
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APÊNDICE G – Protocolo de Pesquisa 

Protocolo de Pesquisa 

Definição do 

problema e 

objetivos de 

pesquisa 

A questão de pesquisa que se coloca neste estudo é: como capacidades dinâmicas 

evoluem ao longo da trajetória da relação dialética entre o sistema de disposições 

e a estrutura ambiental? 

A pesquisa terá como diretrizes os seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar a estrutura ambiental a partir das relações objetivas entre os agentes, 

definida pela distribuição de recursos no espaço social que circunscrevem as 

possibilidades objetivas, e cuja lógica interna de funcionamento é definida por 

sua história social. 

2. Analisar as capacidades dinâmicas das organizações a partir do sistema de 

disposições para se adaptar, que construído pelas condições sociais de existência 

prévias funciona como uma matriz de percepção, apreciação e ação dos agentes, 

impondo diferentes definições de possibilidades subjetivas. 

3. Compreender a trajetória da relação dialética entre o sistema de disposições e a 

estrutura ambiental, por meio da qual ambos são reproduzidos ou transformados. 

Levantamento e 

leitura 

bibliográfica 

Com vistas a atingir o objetivo geral deste estudo de compreender como 

capacidades dinâmicas evoluem ao longo da trajetória da relação dialética 

entre o sistema de disposições e a estrutura ambiental: i) capacidades 

dinâmicas; ii) abordagem de processo iii) e teoria da prática social de Bourdieu. 

Desenvolvimento 

do referencial 

teórico, 

conceitualização 

dos principais 

construtos e 

definição do 

modelo 

conceitual 

Com base nos estudos selecionados o referencial teórico foi elaborado de forma a 

apresentar os distintos posicionamentos ontológicos que serviram de base para as 

conceitualização de capacidades dinâmicas, abordagem de processo, teoria da 

prática social de Bourdieu e para a definição do modelo conceitual. 

Abordagem de 

pesquisa 

Abordagem de processo 

Paradigma e 

método de 

pesquisa 

Relação dialética entre as estruturas objetivas e as disposições estruturadas 

(subjetivas) (BOURDIEU, 1977).  

Método qualitativo de pesquisa. 

Tipo de pesquisa Tipo de pesquisa exploratória e descritiva. 

Definição da 

estratégia de 

pesquisa 

Estudo de caso único. 

Design longitudinal. 

Perspectiva de reconstrução histórica. 

Sujeito de 

pesquisa 

Níveis de análise: i) estrutura ambiental de nível macro e organizacional; e 

sistema de disposições de nível individual e grupal. 

Unidade de análise: prática de inovação em produtos e serviços. 

Perspectiva dos gestores envolvidos nos projetos de desenvolvimento de produtos 

e serviços. 

Estabelecimento 

do contato com o 

sujeito de 

pesquisa 

Contatos iniciais realizados por e-mail seguidos de reunião com o responsável na 

organização pela avaliação da solicitação da participação da empresa no estudo. 

Realização do 

estudo de caso 

piloto 

Foram realizadas entrevistas com gestores da empresa caso para identificação dos 

projetos de desenvolvimento e teste do instrumento de pesquisa. 

Fontes de dados Dados primários: entrevistas e observação não-participante. 

Dados secundários: pesquisa documental. 
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Base de dados do 

estudo de caso 

Os dados coletados foram transcritos e catalogados em uma planilha Excel e 

arquivados de maneira a facilitar o acesso. 

Análise dos dados Análise dos dados de processo: 

• Três fluxos simultâneos de atividade (MILES; HUBERMAN, 1994): i) 

redução de dados; ii) exibição de dados; iii) e elaboração da conclusão e 

verificação. 
• Narrativas e mapeamentos visuais (LANGLEY, 1999). 

Validação dos 

dados 

Uso de múltiplas fontes e de validação com informantes-chave nos projetos. 

Discussão dos 

resultados e 

Conclusão 

Após a coleta e análise dos dados foram elaboradas a discussão dos resultados e 

conclusão. 

 

 


