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Resumo 
 

O fenômeno das capacidades dinâmicas nas organizações constitui um ramo de grande 

interesse para pesquisadores nas áreas de gerenciamento estratégico, mudanças 

organizacionais e vantagem competitiva sustentável. Apesar do forte interesse sobre o tema, o 

fenômeno das Capacidades Dinâmicas nas organizações ainda carece de melhores 

explicações. Para contribuir com um melhor entendimento desse fenômeno foi desenvolvida 

uma pesquisa qualitativa em uma empresa multinacional de serviços com um histórico de 

mais de 130 anos de atividades. O estudo em pauta tem caráter exploratório e faz uso do 

método de estudo de caso. A pesquisa teve por objetivo geral identificar indícios da existência 

de capacidades dinâmicas na empresa pesquisada. Além desse objetivo geral, a pesquisa teve 

quatro objetivos específicos: a) identificar indícios de capacidades dinâmicas na empresa 

estudada do ponto de vista da geração de ideias, introdução de rupturas no mercado, 

desenvolvimento de novos produtos, serviços e novos processos; b) identificar as habilidades 

e comportamentos pessoais, de grupo e organizacionais que propiciam a existência de 

capacidades dinâmicas na empresa; c) identificar processos e rotinas de suporte às 

capacidades dinâmicas e d) identificar os mecanismos de aprendizagem e de governança do 

conhecimento que suportam a existência de capacidades dinâmicas. Para o desenvolvimento 

da pesquisa foram feitas entrevistas com todo o corpo diretivo da filial brasileira da empresa 

multinacional Berlitz. O processo de pesquisa analisou também documentos, registros 

históricos e fez uso de observações diretas in loco. O resultado da pesquisa mostrou que a 

empresa pesquisada de fato possui Capacidades Dinâmicas. A pesquisa também esclareceu as 

habilidades, comportamentos, processos, rotinas, mecanismos de aprendizagem e de 

governança de conhecimento que sustentam a existência de Capacidades Dinâmicas na 

empresa pesquisada. 

 

Palavras chave: capacidades dinâmicas, rotinas organizacionais. 

 

Abstract 

 
The phenomenon of dynamic capabilities in organizations is object of great interest of 

researcher of strategic management, organizational change and sustainable competitive 

advantage. Despite the strong interest on the matter, the phenomenon of Dynamic 

Capabilities in organizations still needs better explanations. In order to contribute to a better 



 

 

 

 

understanding of this phenomenon a qualitative research on a multinational company with a 

record history of activities of more than 130 years was developed. The research was meant to 

be an exploratory study. The research method used was the case study. The research aimed to 

identify evidences of dynamic capabilities in the company researched. In addition to 

this general objective, the research also posted four specific objectives: a) identification of 

dynamics capabilities evidences in terms of idea generation disruptions introduced on the 

market and new products, services and process  development; b) identification of skills 

and behaviors on individual, group and organizational levels that support the existence 

of dynamic capabilities; c) identification of processes and routines that support dynamic 

capabilities; d) identification of learning mechanisms and knowledge governance that 

support dynamic capabilities. In order to develop the research several interviews were 

conducted with the directors of the Brazilian branch of a multinational corporation named 

Berlitz. The research also examined documents, historical records and has used direct 

observations on the spot. The research results showed that the company actually presents 

Dynamic Capabilities. The research also clarified the skills, behaviors, processes, routines, 

learning and knowledge mechanisms that support Dynamic Capabilities at Berlitz. 

 

Keywords: dynamic capabilities, organizational routines. 
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1 Introdução 
 

O estudo das capacidades dinâmicas constitui um ramo afluente nas atividades de 

pesquisa em gerenciamento estratégico, mudanças organizacionais e vantagem competitiva 

sustentável. Diversos autores discutem esse assunto, como por exemplo, Nelson (1991), 

Teece e Pisano (1994), Teece, Pisano e Shuen (1997), Dosi, Nelson e Winter (2000).  A teoria 

das capacidades dinâmicas busca a explicação de como as organizações podem alcançar e 

sustentar vantagens competitivas em um ambiente de mutações rápidas e constantes por meio 

da criação, mudança ou reconfiguração de competências internas e externas. Embora essa seja 

uma boa definição, ela não é suficiente para esclarecer como as capacidades dinâmicas 

funcionam. Por essa definição, deve sempre existir um ambiente de mudanças rápidas para 

que as capacidades dinâmicas existam. Mas, segundo Zollo e Winter (2002), existem 

empresas que integram, constroem e reconfiguram suas competências mesmo em ambientes 

pouco dinâmicos e com baixas taxas de mudança.  

Para vários autores um dos pilares de sustentação das Capacidades Dinâmicas é 

constituído pelas Rotinas Organizacionais (WINTER, 2003; TEECE, 2009).  Dosi, Coriat e 

Pavitt (2000) colocam que rotinas constituem um dos blocos construtivos das capacidades. 

Eisenhardt e Martin (2000) propõe, por exemplo, que o constructo de Capacidades Dinâmicas 

pode ser definido como a combinação de capacidades mais simples e rotinas relacionadas, 

algumas das quais podem ser fundamentais para a existência de outras capacidades. Andreeva 

e Chaika (2006) colocam que a habilidade das organizações em sustentar e renovar suas 

vantagens competitivas torna-se mais importante em condições de mutação contínua do 

ambiente, gerando a necessidade de desenvolvimento rotineiro de reconfiguração das 

capacidades das empresas. Mas o fato é que a operacionalização do constructo de 

Capacidades Dinâmicas ainda é tema em debate na literatura acadêmica. Conforme apontam 

Zollo e Winter (2002), sabe-se o que é, mas não se sabe como as empresas desenvolvem 

capacidades dinâmicas.   

Tendo em vista que o fenômeno de Capacidades Dinâmicas em organizações ainda 

carece de explicações mais claras sobre seus fundamentos, foi proposta a investigação do 

seguinte problema de pesquisa através de um estudo de caso de uma empresa multinacional 

do ramo de serviços: quais são as habilidades, processos, rotinas e mecanismos de 

aprendizagem e de governança do conhecimento que permitem que a empresa pesquisada 

tenha Capacidades Dinâmicas? 
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Para responder a essa questão foram colocados quatro objetivos específicos de 

pesquisa: 

a) Identificar indícios de capacidades dinâmicas na empresa estudada do ponto de vista da 

geração de ideias, introdução de rupturas no mercado, desenvolvimento de novos 

produtos, serviços e novos processos;  

b) Identificar as habilidades e comportamentos pessoais, de grupo e organizacionais que 

propiciam a existência de capacidades dinâmicas na empresa;  

c) Identificar processos e rotinas de suporte às capacidades dinâmicas e  

d) Identificar os mecanismos de aprendizagem e de governança do conhecimento que 

suportam a existência de capacidades dinâmicas. 

A empresa pesquisada chama-se Berlitz. Trata-se de uma empresa multinacional do 

ramo de serviços e que atua no mercado há mais de 130 anos no ramo de instrução de idiomas 

e atividades correlatas, como por exemplo, serviços de traduções e consultoria sobre a cultura 

de diferentes países. A empresa foi criada no século 19 e passou por evoluções significativas 

ao longo de sua história. Desde a sua fundação em 1878 a empresa passou por duas guerras 

mundiais, mudanças de regimes de governos em diversos países, mudanças no ambiente de 

negócios, mudanças em seu modelo de negócios e no seu portfólio de produtos e serviços. 

Apesar desse histórico a empresa apresenta uma operação sustentável há mais de um século, 

sendo diferente de seus concorrentes, cuja imensa maioria opera apenas localmente em seus 

países de origem. A Berlitz possui métodos, serviços e produtos exclusivos e atua em ramos 

de negócio complementares de uma forma bastante distinta de seus concorrentes. A empresa 

está continuamente adaptando suas operações frente às mutações do ambiente de negócios. 

No momento de publicação do presente texto, por exemplo, a empresa buscava modificar seu 

negócio principal (Core Business). O objetivo é deixar de ser apenas uma empresa de 

instrução de línguas e ser um player mundial nas áreas de cultura, liderança global, instrução 

de línguas e serviços de tradução.  

A análise documental e os depoimentos obtidos nas entrevistas com os diretores da filial 

brasileira permitiram estabelecer uma lista de recursos e de diferenciais competitivos que 

fazem com que a Berlitz tenha uma personalidade diferenciada que confere vantagens 

competitivas sustentáveis. A pesquisa identificou indícios de capacidades dinâmicas na 
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empresa Berlitz, revelando também os processos, rotinas, comportamentos e habilidades 

individuais, de grupo e no nível da organização que sustentam essas capacidades.  

O texto da pesquisa apresenta a seguinte estrutura: 

a) O capitulo 2 apresenta o referencial teórico pesquisado, dissecando os conceitos de 

capacidades dinâmicas e rotinas organizacionais citados nas referências bibliográficas 

pesquisadas. Além disso, esse capítulo também traz explicações a respeito dos conceitos 

de competências e habilidades, que são elementos auxiliares importantes para o 

entendimento do fenômeno das capacidades dinâmicas. 

b) O capítulo 3 descreve os procedimentos metodológicos de pesquisa, incluindo o 

esclarecimento do processo de pesquisa, premissas adotadas, restrições existentes, os 

objetivos gerais e específicos da pesquisa. Esse capítulo também comenta sobre o 

protocolo de pesquisa adotado e tece considerações a respeito do processo e do método de 

codificação usado. 

c) O capítulo 4 descreve a análise e a interpretação dos resultados da pesquisa, incluindo o 

relato das percepções dos entrevistados sobre a empresa, a análise dos indícios de 

capacidades dinâmicas na empresa e das habilidades e comportamentos organizacionais, 

de grupo e individuais que propiciam a existência dessas capacidades. Esse capítulo 

também esclarece as rotinas e mecanismos de aprendizagem e de governança do 

conhecimento que sustentam as capacidades dinâmicas. 

d) O capitulo 5 descreve a empresa pesquisada e mostra a sua trajetória histórica desde o seu 

nascimento até os dias atuais. Esse capítulo também faz uma exposição do ambiente no 

qual a empresa opera, tanto no Brasil como no mundo, buscando mostrar que a empresa 

opera num ambiente dinâmico e complexo. O capítulo 6 discute os achados da pesquisa, 

enquanto que o capítulo 7 traz as conclusões do estudo mostrando como os objetivos da 

pesquisa foram devidamente alcançados. O capítulo 8 descreve as limitações da pesquisa e 

fornece subsídios para futuras linhas de pesquisa sobre capacidades dinâmicas. 

e) Ao final, o texto traz a bibliografia pesquisada e diversos apêndices e anexos com 

informações obtidas durante o processo de pesquisa. 
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2 Referencial Teórico 
 

O referencial teórico considerado está divido da seguinte forma: 

a) O item de Fundamentos de Capacidades Dinâmicas apresenta as definições, 

hierarquias e tipos de capacidades e os elementos componentes necessários para a 

existência de capacidades dinâmicas nas organizações; 

b) O item de Rotinas Organizacionais apresenta as definições de rotinas organizacionais, 

suas hierarquias e tipos, assim como os elementos componentes necessários para a 

existência de rotinas organizacionais. 

c) O item de Competências apresenta as definições de competência e seus fundamentos, 

discutindo também o conceito de Habilidades. 

2.1 Definições e Fundamentos das Capacidades Dinâmicas 

 

A teoria das Capacidades Dinâmicas
1

 busca fornecer uma estrutura coerente e 

evolucionária de como uma organização desenvolve vantagens competitivas e as mantém ao 

longo do tempo (TEECE, 2009).  

Diversas são as definições de capacidades dinâmicas feitas pelos pesquisadores do 

assunto desde que o conceito foi introduzido originalmente por Winter (1964). Embora haja 

relacionamento entre essas definições, é comum cada autor enfatizar algum aspecto particular 

das capacidades dinâmicas. Isso vai ao encontro ao daquilo que Helfat et al.  (2007) colocam: 

as capacidades dinâmicas surgem em diversas formas. Algumas capacidades dinâmicas 

permitem que a empresa entre num novo negócio e estenda sua base de atuação em negócios 

antigos por meio de crescimento interno, aquisições ou alianças estratégicas. Outras 

capacidades ajudam a empresa a criar novos produtos e processos de produção. Finalmente 

                                                 
1
 Nota do autor: para que se tenha um claro entendimento do assunto é importante esclarecer de antemão que o 

termo Capacidades Dinâmicas é uma tradução aproximada da expressão Dynamic Capabilities em Inglês. A palavra 

Capability significa a capacidade ou o poder de fazer algo através do uso de competências e habilidades (OXFORD 

UNIVERSITY PRESS, 2010). Por isso a palavra Capability não deve ser confundida com o conceito de capacidade de 

produção. Uma máquina pode ter certa capacidade de produção. Mas não terá a capacidade de produzir algo sem que seja 

operada por alguém com competência e habilidades para operá-la.  Da mesma forma uma indústria pode, por exemplo, ter 

certa capacidade instalada. Mas não poderá produzir se não houver pessoas com habilidades e competências atuando num 

determinado contexto e fazendo uso de rotinas institucionalizadas na organização. 
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existem capacidades dinâmicas relacionadas com a capacidade dos gestores em tornar a 

empresa mais lucrativa e a fazê-la crescer de forma consistente.  

Collis (1994) coloca que capacidades dinâmicas estão relacionadas com a habilidade 

da firma em desenvolver novas estratégias mais rápido do que os concorrentes por meio do 

reconhecimento de diferentes recursos de valor.  Por outro lado, Teece, Pisano e Shuen (1997) 

e Teece (2009) definem capacidades dinâmicas como a habilidade da firma em integrar, 

construir e reconfigurar suas competências internas e externas para endereçar ambientes em 

rápida mudança.  

Eisenhardt e Martin (2000) introduziram a noção de processos de negócio ao afirmar 

que as capacidades dinâmicas são os processos da firma que usam recursos para corresponder 

ou até mesmo criar mudanças de mercado. Esses autores afirmam que as capacidades 

dinâmicas são produto da combinação de capacidades e rotinas simples e relacionadas entre 

si, algumas das quais podem ser fundamentos de outras e, por isso, devem ser aprendidas 

primeiro.  O desenvolvimento de rotinas de desenvolvimento de produtos, capacidade de 

forjar alianças, fazer aquisições, rotinas de alocação de recursos e transferência e replicação 

de conhecimento são alguns dos exemplos de processos citados por Eisenhardt e Martin 

(2000). Esses autores também contribuíram para melhorar o entendimento das capacidades 

dinâmicas ao incluir, como fundamentos das mesmas, a capacidade de criar mudanças no 

mercado e a capacidade de reação às mudanças externas. 

Winter (2003) considera existir na literatura um amplo consenso de que Capacidade 

Dinâmica é algo diferente de uma capacidade comum ou operacional. Para Winter (2003) as 

capacidades dinâmicas são compostas por conjuntos de rotinas que criam mudanças 

organizacionais. Esse autor notou que para que uma capacidade possa ser considerada 

dinâmica, a organização deve ser capaz de usá-la de forma repetida e confiável. Isso quer 

dizer que a existência de um padrão é necessária para que se confirme a existência de uma 

capacidade dinâmica. Esse é um ponto importante na definição de Winter (2003): soluções ad 

hoc ou talento criativo de pessoas empregadas numa organização não são consideradas 

capacidades dinâmicas. Uma organização que se adapta de forma criativa numa sucessão de 

crises, buscando soluções ao acaso, não está fazendo uso de capacidades dinâmicas. 

Para Zollo e Winter (2002) existem dois conjuntos chave de atividades relacionadas às 

capacidades: as atividades relacionadas com as funções operacionais (rotinas Operacionais) e 

as atividades dedicadas às mudanças das rotinas operacionais (capacidades dinâmicas). As 
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rotinas operacionais estão relacionadas com saber executar tarefas conhecidas que geram as 

receitas que sustentam a organização. Já as capacidades dinâmicas buscam gerar mudanças 

desejáveis no conjunto existente de rotinas operacionais de forma a melhorar os resultados 

futuros. Esses autores propõem a seguinte definição para Capacidade Dinâmica: 

 
“Uma capacidade dinâmica é um padrão aprendido e estável de atividade 

coletiva por meio da qual a organização sistematicamente gera e modifica 

suas rotinas operacionais buscando melhorar sua efetividade” (ZOLLO e 

WINTER, 2002, p. p.340). 

 

Da mesma forma, Zollo e Winter (2002) chamam a atenção para a necessidade de 

existência de um padrão aprendido, relativamente estável de dedicação sistemática aos 

processos de melhoria para que existam condições de existência de capacidades dinâmicas.  

Segundo esses autores, os processos de melhoria estão relacionados com um ciclo de 

evolução do conhecimento, o qual faz uso de três mecanismos de aprendizagem: 

 Mecanismo 1 - Acumulação de experiência: a acumulação da experiência é feita por meio 

de rotinas. Rotinas constituem a memória procedural da empresa (COHEN e 

BACADYAN, 1994). Além disso, “rotinas refletem as sabedoria experiencial e refletem a 

sabedoria da experiência na medida em que elas refletem o resultado do aprendizado por 

tentativa e erro e seleção e retenção de comportamentos passados” (GAVETTI e 

LEVINTHAL, 2000, p. 113). Sendo assim a acumulação de experiência é feita por meio 

das rotinas da empresa. 

 Mecanismos 2 - Articulação de conhecimento: “A competência organizacional melhora na 

medida em que os membros da organização tornam-se mais conscientes das implicações 

das suas ações no desempenho geral da empresa e isso é consequência direta de um 

esforço cognitivo mais ou menos explicito direcionado para realçar seu entendimento 

sobre essas relações causais” (ZOLLO e WINTER, 2002, p. 341). Segundo esses autores, 

o compartilhamento de experiências individuais e sua comparação com a opinião de 

colegas membros da organização pode melhorar o nível de entendimento do mecanismo 

causal entre as ações executadas e o desempenho obtido. Nesse aspecto, um ambiente 

próprio para a livre troca de ideias é um importante recursos de aprendizagem na medida 

em que propicia oportunidades de aprendizagem que melhoram o desempenho da 

organização. 
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 Mecanismo 3 - Codificação de conhecimento: o ultimo e terceiro mecanismo colocado por 

Zollo e Winter (2002) é a codificação do conhecimento. Codificação é a documentação do 

conhecimento por meio de manuais, desenhos, planilhas, sistemas de suporte à decisão, 

software de gerenciamento de projetos ou qualquer outro meio que permita o 

armazenamento e recuperação de informações. Por meio da codificação a pessoa é levada 

a expor de forma lógica os passos e argumentos que costumam não ser claros. Dessa 

forma é possível fazer uma ligação entre causa e efeito de maneira mais explícita. 

A especificação desses mecanismos de aprendizagem permite estabelecer como as 

capacidades dinâmicas e rotinas operacionais evoluem com o tempo. Segundo Zollo e Winter 

(2002), o conhecimento organizacional segue um padrão evolutivo por meio de uma série de 

estágios ligados num ciclo recursivo. Segundo esses autores se trata de uma adaptação do 

paradigma evolucionário do modelo clássico de variação – seleção – retenção. O padrão 

descrito por esses autores passa por um ciclo de cinco fases:  

a) Um estímulo externo (ou feedback) gera a possibilidade de variação generativa para 

solução de um dado problema;  

b) Essa variação de soluções passa então por um processo de seleção interna, no qual a 

solução será avaliada e legitimada;  

c) Uma vez legitimada, ocorre uma fase de replicação do conhecimento, na qual existe 

transferência de conhecimento por meio de mecanismos de gestão do conhecimento e na 

qual podem ocorrer adaptações para a resolução de problemas; 

d) Uma vez replicada, a solução é rotinizada e, finalmente; 

e) As rotinas sofrem variações ao longo do tempo e realimentam o processo de 

conhecimento.  

A figura 1 resume o conceito ora exposto. 
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Figura 1 – Atividades no ciclo de evolução do conhecimento 

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

 

Outra definição interessante é a de que capacidades dinâmicas são processos de ativar 

estruturas distribuídas de conhecimento e redes fragmentadas de procedimentos e 

entendimentos soltos para desenvolvimento de práticas mais eficientes que não são facilmente 

imitáveis (BYGDAS, 2006).  

Andreeva e Chaika (2006) definem que capacidades dinâmicas são aquelas que habilitam a 

organização a renovar suas competências chave conforme ocorrem mudanças no ambiente no 

qual a empresa opera. Segundo essas autoras, a existência de capacidades dinâmicas numa 

organização depende da existência de alguns fatores: 

a) A existência de habilidades empreendedoras da liderança e;  

b) A capacidade de mudança organizacional (capacidade de uma organização em enxergar 

novas oportunidades para desenvolvimento; capacidade de perceber quais mudanças 

internas a serem feitas e capacidade de implantar essas mudanças com sucesso). 

Andreeva e Chaika (2006) enfatizam que a capacidade de mudança é central para a 

existência de capacidades dinâmicas e citam três pontos chaves essenciais dessa capacidade: 

a) Desenvolvimento de habilidades não específicas: são habilidades que permitem aos 

empregados de uma organização em agir em prol de qualquer tipo de mudança e que não 

estão necessariamente ligadas às atividades operacionais cotidianas das pessoas na 

organização. Habilidades profissionais adjacentes, conhecimento da organização, 
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habilidades em processos, habilidades de aprendizagem, inclusive habilidades de 

autoaprendizagem são exemplos de habilidades não específicas. Isso inclui, por exemplo, 

habilidades de comunicação, negociação, resolução de conflitos, liderança, análise 

econômica de ideias, apresentação de ideias, resolução de problemas, gerenciamento de 

projetos e pessoas. 

b) Desenvolvimento de lealdade das pessoas às mudanças: a lealdade das pessoas para com 

a mudança está relacionada com a normalidade pela qual as mudanças são encaradas 

pelos colaboradores da empresa (“Mudança é normal e por isso não tenho medo dela”). A 

forma de desenvolver lealdade das pessoas às mudanças, segundo proposição dessas 

autoras, é fazer uso de comunicações abertas e transparentes, permitindo diálogos francos 

e o consequente feedback. 

c) Criação de mecanismos organizacionais relevantes: são mecanismos organizacionais que 

permitem que processos de mudanças sejam mais fáceis e eficazes. O estabelecimento de 

grupos de trabalhos multidisciplinares, comitês, delegação de responsabilidades, 

intensificação da troca de informações entre departamentos, alinhamento do sistema de 

recompensas com a capacidade de mudar são exemplos de mecanismos organizacionais 

especiais que favorecem mudanças.  

Helfat et al. (2007) definem Capacidade Dinâmica como sendo a capacidade de uma 

organização em criar, estender ou modificar sua base de recursos propositadamente. Segundo 

esses autores o conceito de capacidade dinâmica inclui três funções: 

a) Identificação de necessidades ou oportunidades de mudança; 

b) Formulação de respostas adequadas para essas necessidades ou oportunidades e;  

c) Desenvolvimento de cursos de ação.  

 Observe que esses autores afirmam, porém, que nem todas as capacidades 

dinâmicas servem às três funções. Existem capacidades dinâmicas que servem para propósitos 

diferentes.  Helfat et al. (2007) colocam também que as capacidades dinâmicas suportam duas 

funções principais com relação à base de recursos de uma organização: 

a) Busca; seleção e criação de recursos e; 

b) Implantação dos recursos. 
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Wang e Ahmed (2007) definem capacidades dinâmicas como o comportamento 

organizacional constantemente orientado a integrar, reconfigurar, renovar e recriar seus 

recursos e capacidades e, mais importante, melhorar e reconstruir suas capacidades chave em 

resposta às mutações do ambiente para atingir e sustentar a vantagem competitiva. Pelo ponto 

de vista desses autores, as capacidades dinâmicas não são simplesmente processos. As 

capacidades dinâmicas constituem algo que está embutido nos processos. Segundo esses 

autores, processos normais, ou seja, aqueles que não são relacionados com capacidades 

dinâmicas podem ser codificados. Por isso são passíveis de serem transferidos mais 

facilmente entre unidades da organização ou entre organizações. Por isso não constituem 

elementos de vantagem competitiva sustentável. Quando se fala de capacidades dinâmicas, a 

questão é a capacidade da organização em empregar recursos, usualmente de forma 

combinada, e encapsular tanto os processos explícitos como os elementos tácitos, como por 

exemplo, know how e a liderança embutida nos processos, de forma a criar um diferencial 

difícil de ser copiado ou imitado. Wang e Ahmed (2007) colocam ainda que existem três 

elementos componentes das capacidades dinâmicas:  

a) Capacidade adaptativa: é a habilidade da empresa em identificar e capitalizar as 

oportunidades emergentes de mercado. Segundo Teece (1997), firmas que apresentam 

altos níveis de capacidade adaptativa também exibem capacidades dinâmicas. A 

capacidade adaptativa reforça a habilidade da organização em se adaptar no tempo certo 

por meio de flexibilidade dos recursos e alinhamento de seus recursos e suas capacidades 

com mudanças ambientais. 

b) Capacidade absortiva: é a habilidade da empresa em reconhecer o valor de novas 

informações externas, assimilá-las e aplicar isso para fins comerciais, sendo que a 

habilidade de avaliar e utilizar conhecimento externo ocorre largamente em função do 

nível anterior de conhecimento. Isso significa que a capacidade absortiva de uma 

organização é função de sua trajetória ao longo do tempo. A capacidade absortiva realça a 

importância de obter conhecimento externo, combiná-lo com conhecimento interno e 

absorve-lo para uso interno da organização. 

c) Capacidade de inovação: é a habilidade da empresa em desenvolver novos produtos e 

mercados por meio da orientação do alinhamento estratégico para comportamentos e 

processos de inovação.  
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Esses autores propõem o modelo mostrado na figura 2 que identifica as relações entre as 

variáveis organizacionais.  

 
Figura 2 - Modelo de pesquisa de capacidades dinâmicas 

                       Fonte: Wang e Ahmed (2007). 

 

O modelo acima é baseado em três proposições: 

 Proposição 1: o dinamismo do mercado é um antecedente das capacidades 

dinâmicas da empresa. Isso significa que quanto mais dinâmico é o ambiente do 

mercado, mais forte é o direcionamento das empresas em exibir capacidades 

dinâmicas devido às mudanças externas. 

 Proposição 2: quanto mais capacidades dinâmicas uma empresa demonstra, maior 

a probabilidade de construir capacidades particulares ao longo do tempo. Essa 

proposição é complementada pelo fato de que o desenvolvimento de capacidades 

particulares deve ser ditado pela estratégia da empresa. 

 Proposição 3: as capacidades dinâmicas são condutoras de desempenho de longo 

prazo da empresa. Mas trata-se de uma relação indireta, mediada pelo 

desenvolvimento de capacidades, que, por sua vez, é mediada pela estratégia da 

empresa. As capacidades dinâmicas estão mais propensas a criar um desempenho 

melhor quando capacidades particulares são desenvolvidas em linha com a escolha 

estratégica da empresa. 
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É importante notar que o modelo proposto por Wang e Ahmed (2007) assume duas 

premissas básicas: 

 Premissa 1: as capacidades são construídas durante longo período de tempo. 

Portanto, o modelo pode não ser adequado para organizações dirigidas por 

orientação de curto prazo. 

 Premissa 2: O modelo assume que o crescimento da organização ocorre de modo 

tradicional, por meio do acumulo e desenvolvimento de recursos internos e 

capacidades. Vale lembrar que algumas empresas adotam uma estratégia de 

expansão baseada em fusões ou aquisições, buscando recursos externos ao invés de 

desenvolver os mesmos internamente. Nesses casos o modelo proposto Wang e 

Ahmed (2007) pode ter validade parcial ou nula. 

 

Teece (2009) definem capacidades dinâmicas como a habilidade da firma em integrar, 

construir e reconfigurar competências interna e externamente para endereçar ambientes em 

rápida mudança. Por essa definição competências organizacionais devem ser entendidas como 

processos organizacionais e gerenciais ou padrões de prática corrente e de aprendizado. Teece 

(2009) propõe que existem três capacidades de sustentação das capacidades dinâmicas:  

a) Capacidade de sentir o contexto do ambiente no qual a empresa opera: essa capacidade 

está relacionada com a existência de quatro fundamentos:  

 Processos para dirigir trabalhos internos de pesquisa e desenvolvimento; 

 Processos de exploração de fornecedores para complementar as inovações da 

organização;  

 Processos para explorar desenvolvimentos científicos e tecnológicos exógenos e; 

 Processos para identificar segmentos de mercado alvo, para mudar os hábitos dos 

clientes e para gerar inovações que sejam de interesses dos clientes.  

b) Capacidade de aproveitar oportunidades: essa capacidade é baseada em quatro 

componentes: 

 Componente 1 – Delineamento de soluções para o cliente: esse componente 

define: 

a) Qual é o modelo de negócio; 
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b) Como será feita a entrega de valor para o cliente; 

c) Quais tecnologias e características devem ser introduzidas no produto ou 

serviço;  

d) Como a receita e a estrutura de custo de um negócio devem ser projetadas 

e, se necessário, redesenhadas para estarem conforme as necessidades dos 

clientes;  

e) A forma pela qual a tecnologia deve ser “montada”;  

f) A identificação dos segmentos de mercado a serem atingidos e;  

g) A definição do mecanismo e da maneira pela qual o valor deve ser 

capturado. 

 Componente 2 – Seleção das fronteiras organizacionais: esse componente 

busca a formação de capacidade para gerenciar complementos e plataformas, 

definindo o escopo de abrangência das atividades e as fronteiras da 

organização. 

 Componente 3 - Rotinas para seleção de protocolos de tomada de decisões: a 

existência de capacidades dinâmicas está intimamente ligada às decisões sobre 

como alocar os recursos da organização. Teece (2009) afirma que os processos 

de tomada de decisão em organizações hierárquicas envolvem processos 

burocráticos. Esses processos burocráticos tendem ao compromisso e 

balanceamento dos lados que envolvem a decisão, tornando o processo 

decisório lento e reforçando o status quo, criando um viés contrário à inovação. 

Empresas que conseguem enxergar boas oportunidades muitas vezes falham 

em fazer o investimento necessário para aproveitar oportunidades. Por outro 

lado, um otimismo excessivo também cria problemas já que pode vir a permitir 

a existência de projetos com retornos baixos ou negativos. Por isso, Teece 

(2009) defende a necessidade de existir um balanço no portfólio de 

investimentos da organização governado por protocolos de tomada de decisão 

que selecionem adequadamente os investimentos a serem feitos. 

 Componente 4 - Rotinas para construir lealdade de comprometimento: a 

construção de lealdade e comprometimento é um item importante no modelo 

proposto por Teece (2009). O comprometimento dos colaboradores pode, 

segundo esse autor, aumentar consideravelmente o desempenho da empresa. 
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c) Capacidade de gerenciar ameaças e transformações: essa capacidade é implantada por 

meio de três componentes: 

 Componente 1 - Descentralização e decomposição: todo sistema possui 

subsistemas que, até certo ponto, são independentes e interdependentes. Ao mesmo 

tempo é necessário entender que uma organização não conseguirá ter capacidade 

de responder às demandas de seus clientes e adotar novas tecnologias se houver 

um alto grau de centralização das decisões. Por isso, na medida em que as 

organizações crescem, é necessário que ocorra uma descentralização para evitar 

problemas de falta de flexibilidade e capacidade de resposta.  Por outro lado é 

importante notar que a descentralização, embora benéfica, compromete a 

capacidade da organização de alcançar uma integração.  Trata-se de uma questão 

de equilíbrio: as unidades organizacionais necessitam de autonomia para tomar 

decisões rápidas, mas devem permanecer conectadas para poderem ser 

coordenadas. 

 Componente 2 - Coespecialização: ativos coespecializados constituem uma classe 

particular de ativos complementares onde o valor de um ativo é função de seu uso 

em conjunção com outros ativos particulares. A coespecialização permite que o 

uso conjunto de ativos realce o valor desses ativos. Ativos coespecializados são 

importantes sustentáculos de vantagem competitiva já que não podem ser 

prontamente adquiridos por concorrentes. A habilidade dos gestores em identificar, 

desenvolver e utilizar uma combinação especializada e coespecializada de ativos é 

uma importante capacidade dinâmica. 

 Componente 3 - Governança e Gerenciamento do Conhecimento: o sistema de 

governança e a estrutura de incentivos é um ponto chave quando os ativos 

intangíveis são críticos para o sucesso da organização. A habilidade para integrar e 

combinar ativos, incluindo os ativos em conhecimento é uma competência chave. 

Por isso torna-se chave ter uma forma de governança que contemple processos de 

integração de know how externo, aprendizagem, compartilhamento e integração de 

conhecimento. Igualmente importantes são os processos de monitoramento e 

gerenciamento de vazamento, roubo e mal uso de conhecimento, segredos 

industriais e outras propriedades intelectuais. A terceirização de produção e a 

proliferação de empreendimentos conjuntos (joint ventures) também constituem 
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motivos para desenvolver procedimentos de governança de transferência de 

tecnologia e de propriedade intelectual. Outras questões de governança 

relacionadas com a habilidade da organização em obter combinações adequadas de 

ativos incluem: o desenvolvimento do modelo de negócio apropriado assim como 

incentivos para entendimento, alinhamento e resolução das questões de agência. 

Dosi, Faillo e Marengo (2008) colocam que as heurísticas gerenciais e as ferramentas 

de diagnósticos constituem o cerne das capacidades dinâmicas. Isso inclui:  

a) Processos organizacionais estabelecidas através de estrutura organizacionais específicas e 

pela quebra ou distribuição de rotinas entre essas estruturas organizacionais. 

b) Posição da empresa em relação à sua cadeia de valor e sua relação com fornecedores e 

clientes;  

c) Trajetórias ou padrões de mudança;  

d) Capacidade de replicação de conjuntos de rotinas;  

e) Existência de estruturas cognitivas e níveis de aspiração compartilhados e percebidos 

pelas integrantes da empresa e; 

f) Ter domínio persistente do dilema entre fazer novas descobertas de oportunidades 

(exploration) ou de aumentar a eficiência daquilo que a empresa já faz (exploitation). 

McKelvie e Davidson (2009) definem capacidades dinâmicas como um feixe de outras 

capacidades:  

a) Capacidade de geração de ideias. 

b) Capacidade de introdução de rupturas de forma a criar dinamismo no mercado no qual a 

empresa atua. 

c) Capacidade de desenvolvimento de novos produtos e serviço inovadores em quantidade e 

qualidade superior em relação aos concorrentes. 

d) Capacidade de desenvolvimento de novos processos superiores em relação aos 

concorrentes. 

O quadro 1 resume as definições de capacidades dinâmicas dos autores pesquisados. 
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Quadro  1 – Resumo das definições de capacidades dinâmicas 

 
Autor Definição Elementos Componentes 

Collis (1994) Capacidade em inovar mais rapidamente ou 

de forma melhor do que a concorrência. 

a) Capacidades operacionais 

b) Habilidades em desenvolver novas estratégias rapidamente (ou melhor) do que a concorrência  

c) Capacidade de aprender a aprender 

Eisenhardt e Martin 

(2000) 

Processos da firma que usam recursos para 

corresponder ou criar mudanças de mercado.   

Rotinas organizacionais e estratégicas pelas quais a organização alcança novas configurações de 

recursos.  

Teece, Pisano, Shuen 

(1997) e Teece (2009). 

Habilidade da firma em integrar, construir e 

reconfigurar competências internamente e 

externamente para endereçar ambientes em 

rápida mudança. 

a) Processos de sentir o contexto; 

b) Processos de aproveitar oportunidades e; 

c) Processos de gerenciar ameaças e transformações 

Winter (2003)  Capacidades para operar, estender, modificar 

ou criar capacidades comuns. 

 

a) Existência de uma coleção de rotinas de alto nível que definem padrões de atividades. 

b) Hierarquia de capacidades 

c) Comprometimento de longo prazo de recursos especializados 

d) Deve haver exercício de uso das capacidades dinâmicas 

e) Deve haver investimentos em aprendizagem. 

Zollo e Winter  (2002) Padrão aprendido e estável de atividade 

coletiva por meio de do qual a organização 

sistematicamente gera e modifica suas rotinas 

operacionais em busca de melhoria na 

efetividade. 

a) Acumulação de experiências; 

b) Articulação de conhecimento; 

c) Codificação de conhecimento e; 

d) Ciclo recursivo de aprendizagem. 

Fonte: autor. 

 

  



30 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Continuação - Resumo das definições de capacidades dinâmicas 

Autor Definição Elementos Componentes 

Bygdas (2006) Processos de ativar estruturas distribuídas de 

conhecimento e redes fragmentadas de 

procedimentos e entendimentos soltos que 

desenvolvem práticas mais eficientes que não são 

facilmente imitáveis (2006). 

a) Conhecimento prévio significativo; 

b) Unidades de processamento de conhecimento; 

c) Redes de conexão das unidades de processos; 

d) Estruturas de conhecimento e; 

e) Processos de ativação. 

Andreeva e 

Chaika (2006)  

Capacidades dinâmicas são aquelas que habilitam a 

organização a renovar suas competências chave 

conforme ocorrem mudanças no ambiente 

operacional. 

 

a) Existência de habilidades empreendedoras da liderança e;  

b) Capacidade de mudança organizacional com base em três pontos essenciais: 

 Desenvolvimento de habilidades não específicas:  

 Desenvolvimento de lealdade das pessoas às mudanças: 

 Criação de mecanismos organizacionais relevantes:  

Helfat et al. 

(2007) 

 

Capacidade de uma organização de criar, estender ou 

modificar sua base de recursos propositadamente. 

a) Base de recursos; 

b) Habilidade para alterar a base de recursos; 

c) Capacidade de atuar de forma recorrente para modificação da base de recursos; 

d) Deliberação para modificar a base de recursos e; 

e) Capacidade de busca e seleção das modificações a serem feitas. 

Wang e 

Ahmed (2007) 

Comportamento constantemente orientado a integrar, 

reconfigurar, renovar e recriar seus recursos e 

capacidades e melhorar e reconstruir as capacidades 

chave em resposta às mutações do ambiente para 

atingir e sustentar a vantagem competitiva. 

a) Capacidade adaptativa (Habilidade de identificar e capitalizar oportunidades); 

b) Capacidade absortiva (Habilidade de reconhecer o valor de informações externas, assimilando-as e 

aplicando as mesmas). 

c) Capacidade de inovação (Habilidade de desenvolver novos produtos e mercados) 

d) Processos subjacentes (Integração de recursos, reconfiguração de recursos, renovação de recursos e 

recriação de recursos). 

Dosie, Faillo e 

Marengo 

(2008) 

Capacidades dinâmicas são compostas por processos, 

estruturas e outros fatores. 

a) Processos; 

b) Posição da empresa na cadeia de valor; 

c) Trajetória de mudanças ao longo do tempo; 

d) Estruturas cognitivas e; 

e) Níveis de aspiração compartilhados. 

McKelvie e 

Davidson 

(2009)  

Capacidades dinâmicas como um feixe de outras 

capacidades. 

a) Capacidade de geração de ideias; 

b) Capacidade de introdução de rupturas no mercado; 

c) Capacidade de desenvolvimento de produtos e serviço inovadores em quantidade e qualidade em 

superior e; 

d) Capacidade de desenvolvimento de novos processos. 

Fonte: autor.
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2.1.1 Classificação das visões das capacidades dinâmicas 

 

Uma vez apresentados os conceitos e fundamentos das capacidades dinâmicas, torna-

se conveniente classificar a visão dos diversos autores analisados. A análise dos textos mostra 

que existem três visões predominantes: 

Visão 1 - Capacidades dinâmicas como um conjunto de capacidades e habilidades distintas: 

a existência desse conjunto específico de capacidade e habilidades cria condições de 

existência de capacidades dinâmicas;  

Visão 2 - Capacidades dinâmicas como processos ou ciclos: essa visão define que a 

organização deve possuir processos ou ciclos que permitam a adaptação dinâmica às 

mutações do ambiente. O modelo clássico aqui é o proposto por Teece (2009): as capacidades 

dinâmicas surgem quando a organização segue o seguinte fluxo de ações: sente o contexto, 

aproveita as oportunidades e gerencia as ameaças e transformações que surgem pela em 

função das oportunidades escolhidas pela empresa. Outro exemplo é o ciclo recursivo de 

aprendizagem proposto por Zollo e Winter (2002). O ciclo contínuo de acumulação de 

experiência é um processo recursivo que pode torna a empresa cada vez mais apta a 

desenvolver capacidades dinâmicas. 

Visão 3 - Hierarquias de Capacidades: essa visão advoga que as capacidades dinâmicas são 

capacidades complexas e compostas por capacidades de nível inferior.  

Collis (1994), por exemplo, define uma hierarquia de três níveis de capacidades: 

a) No primeiro nível estão as capacidades funcionais, ou seja, as capacidades operacionais 

que fazem com que a empresa exista.  

b) O segundo nível é diretamente relacionado com as capacidades dinâmicas na medida em 

que nesse segundo nível está colocada a necessidade de melhoramento dinâmico dos 

processos de negócio.  

c) No terceiro nível encontra-se a capacidade criativa ou empresarial que inclui as 

capacidades relacionadas com a habilidade da firma em desenvolver estratégias novas de 

forma mais rápida do que os concorrentes, reconhecendo os valores de cada recurso. 

Segundo Winter (2003), uma capacidade organizacional é uma rotina de alto nível, ou 

coleção de rotinas que, junto com o fluxo de entrada, confere à gerência da organização um 

conjunto de opções para produzir resultados significativos. Winter (2003) coloca que existem 
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capacidades de diferentes níveis nas organizações.  Uma organização que tem um nível de 

capacidade zero é baseada apenas em suas capacidades operacionais. Isso significa que uma 

organização que se encontra nesse nível não cria mudanças.  Trata-se de uma organização que 

sobrevive vendendo o mesmo produto ou serviço para a mesma população de clientes, sem 

capacidade de realizar mudanças em suas rotinas. Esse tipo de organização não evolui e não 

apresenta um diferencial que confira uma vantagem competitiva.  

Na medida em que a organização consegue mudar suas rotinas, gerando novos 

processos, novos produtos e novos serviços, ela possui o que Winter (2003) denomina de 

capacidades de ordem superior. Essas capacidades que mudam o produto, o processo de 

produção, a escala ou a base de clientes servidos, são capacidades dinâmicas. A existência 

desse conjunto de capacidades dinâmicas é que permite que a empresa mantenha um 

desempenho superior no longo prazo.   

Wang e Ahmed (2007) colocam que existem quatro níveis de formação de capacidades 

dinâmicas: 

 Nível 0 - Recursos e capacidades: os recursos e suas capacidades constituem os 

fundamentos da firma e são os elementos de nível zero na hierarquia. Embora recursos 

valiosos, raros, inimitáveis e não substituíveis possam constituir elementos de vantagem 

competitiva, segundo esses autores, em mercados dinâmicos, essa vantagem não persiste 

ao longo do tempo. Por isso esses recursos não podem constituir uma fonte de vantagem 

competitiva sustentável; 

 Nível 1 - Capacidades comuns: são as capacidades que fazem com que a organização seja 

capaz de produzir seus produtos ou executar seus serviços através da combinação de 

recursos e capacidades; 

 Nível 2 - Capacidades-chave: são conjuntos de recursos e capacidades organizacionais 

fazem com que a organização apresente vantagem competitiva num dado momento.  

 Nível 3 - Capacidades dinâmicas: sempre existe a possibilidade de que as capacidades 

chave de uma empresa se tornem obsoletas. Mas se a empresa tem a capacidade de 

perseguir a renovação, reconfigurar e recriar seus recursos, suas capacidades comuns e 

suas capacidades chave, de forma a endereçar as mudanças ambientais, então essa 

capacidade, que é de terceira ordem, é uma capacidade dinâmica. 
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A figura 3 resume o conceito em questão da hierarquia de capacidades conforme proposto por 

Wang e Ahmed (2007). 

 

 
 

Figura 3 - Hierarquia das capacidades e recursos conforme Wang e Ahmed (2007).   

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Wang e Ahmed (2007). 

 

Os quadros 2,3 e 4 mostram o resumo das diferentes visões ora colocadas. 

Quadro  2 - Visão das capacidades dinâmicas como conjunto de capacidades e habilidades 

distintas 

Autores Capacidades e habilidades 

Andreeva e Chaika 

(2006) 

a) Habilidades empreendedoras da liderança e;  

b) Capacidade de mudança organizacional. 

Helfat et al. (2007) a) Habilidade para alterar a base de recursos; 

b) Capacidade de modificar as bases de recursos recorrentemente 

e; 

c) Capacidade de buscar e selecionar as modificações a serem 

realizadas. 

McKelvie e Davidson 

(2009) 

a) Capacidade de geração de ideias; 

b) Capacidade de introdução de rupturas no mercado; 

c) Capacidade de desenvolvimento de novos produtos e serviço 

inovadores e; 

d) Capacidade de desenvolvimento de novos processos. 

Fonte: autor. 

  

Recursos Capacidades

Capacidades comuns

Capacidades chaves

Capacidades dinâmicas

Nível 0

Nível 1

Nível 2

Nível 3
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Quadro  3 - Visão das capacidades dinâmicas como um conjunto de processos ou rotinas 

Autores Processos ou rotinas 

Brown e Eisenhardt (1997) a) Processos ou rotinas de ligação entre projetos que 

considerem: 

 A capacidade de desenvolvimento de um 

produto único e; 

 A capacidade de sondagem do futuro. 

Eisenhardt e Martin (2000) Processos ou rotinas organizacionais e estratégicas 

pelas quais a organização alcança novas configurações 

de recursos. 

Zollo e Winter  (2002) a) Processos de: 

 Acumulação de experiências; 

 Articulação de conhecimento e; 

 Codificação de conhecimento. 

b) Ciclo recursivo de aprendizagem. 

Bygdas (2006)  Processos de ativação de estruturas distribuídas de 

conhecimento e redes fragmentadas de procedimentos 

e entendimentos soltos. 

Dosie, Faillo e Marengo 

(2008) 

a) As capacidades dinâmicas são definidas por 

processos e fatores: 

 Posição da empresa na cadeia de valor; 

 Trajetória de mudanças ao longo do tempo; 

 Estruturas cognitivas e; 

 Níveis de aspiração compartilhados. 

Teece, Pisano, Shuen (1997) e 

Teece (2009) 

a) Processos de sentir o contexto;  

b) Processos de aproveitar oportunidades e; 

c) Processos de gerenciar ameaças e transformações. 

   Fonte: autor. 
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Quadro  4 - Visões das capacidades dinâmicas como hierarquia de capacidades 

Autores Níveis de capacidades 

Collis (1994) a) Nível 1: Capacidades funcionais; 

b) Nível 2: Melhoramento dinâmico dos processos de 

negócio e; 

c) Nível 3: capacidade criativa. 

Winter (2003) a) Existência de coleção de rotinas de alto nível que 

definem padrões de atividades e; 

b) Hierarquia de capacidades. 

Wang e Ahmed (2007) a) Recursos e capacidades; 

b) Capacidades comuns; 

c) Capacidades chaves e; 

d) Capacidades dinâmicas. 

  Fonte: autor. 

 

 

2.1.2 Definição de capacidade dinâmica a ser adotada 

 

Até o momento, o texto apresentou as definições de capacidades dinâmicas dos 

autores citados na base teórica. Entretanto, para fins da pesquisa, é necessário adotar uma 

definição específica de capacidades dinâmicas. A definição a ser adotada é: 

 
A capacidade dinâmica geral de uma organização é aquela que confere uma 

vantagem competitiva difícil de ser imitada e que é baseada em uma atitude 

deliberada e recorrente, composta por processos combinatórios de 

capacidades que permitem criar, estender, modificar ou reconfigurar as 

capacidades chaves da organização e sua base de recursos tangíveis e 

intangíveis, fazendo uso de cinco blocos construtivos relacionados entre si 

de uma maneira específica: 

 
a) Recursos tangíveis e intangíveis; 

b) Hierarquias e feixes de capacidades; 

c) Processos; 

d) Rotinas e; 

e) Competências e habilidades. 

 

 

 A figura 4 busca esclarecer o conceito adotado: um conjunto de recursos tangíveis 

e intangíveis define um conjunto de capacidades baseados nas competências e habilidades dos 

recursos, através das quais é possível criar capacidades operacionais e dinâmicas.  A correta 
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combinação de capacidades operacionais permite a existência de condições para criação de 

capacidades chave que resultam em uma vantagem competitiva superior num dado momento. 

Por outro lado, uma combinação deliberada e adequada de hierarquias e feixes de capacidades 

permite a criação de processos e rotinas que, quando usados de forma recorrente, resultam em 

capacidades dinâmicas que permitem a criar, alterar e reconfigurar as capacidades chaves de 

forma a criar e manter vantagem competitiva. 

 

 
 

Figura 4 – Conceito de capacidades dinâmicas 

                                     Fonte: autor. 

 

2.2 Rotinas organizacionais: Importância e Definições 

 

 As explicações sobre capacidades dinâmicas colocadas no texto registram que 

diversos autores, como por exemplo, Eisenhardt e Martin (2000), Bygdas (2006) e Teece 

(2009) consideram processos e rotinas como elementos intrinsecamente relacionados com a 

existência de capacidades dinâmicas.  

Capacidades chave
Fornecem condições de 
vantagem competitiva 

superior num dado 
momento

Capacidades dinâmicas criadas e usadas 
deliberadamente e compostas por rotinas e processos 
criados e mantidos por fluxos, hierarquias e feixes de 

capacidades geradas a partir das competências e 
habilidades dos recursos da organização. São usadas com 
o objetivo de criar, alterar e reconfigurar as capacidades 
chave de forma a criar e manter vantagens competitivas

Conjuntos de 
capacidades 

formadas por 
competências e 

habilidades 
específicas da 

base de recursos.

Recursos 
tangíveis e 

intangíveis da 
organização.

Capacidades operacionais compostas 
por rotinas e processos criados e 

mantidos pelas capacidades geradas 
pelas competências e habilidades dos 

recursos da organização.
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 A importância do estudo das rotinas está ligada ao fato de que elas constituem a 

chave do entendimento de como as organizações desenvolvem suas atividades, como elas 

mudam e como as suas capacidades podem ser acumuladas, transferidas ou aplicadas. Por isso 

uma das promessas chaves do estudo das rotinas é esclarecer o comportamento organizacional 

e como ele muda (BECKER e LAZARIC, 2009). Essa argumentação coincide com a 

proposição de que as rotinas organizacionais são identificadas como um aspecto da 

organização que permite o alcance de um balanço entre adaptabilidade e estabilidade 

(FELDMAN e RAFAELI, 2008). Feldman e Rafaeli (2008) afirmam que as rotinas tanto são 

os blocos de construção da estabilidade operacional das organizações como também 

constituem a fundação da adaptação das mesmas. Sendo assim, rotinas definem padrões 

estáveis e, ao mesmo tempo, criam condições de adaptação. 

Rotinas fornecem conjuntos modularizados de habilidades e capacidades, envolvendo 

relações relativamente estruturadas entre indivíduos (HOGDSON, 2009).   Muito daquilo que 

é regular e previsível sobre o comportamento empresarial é razoavelmente coberto pelo título 

de rotina  (NELSON e WINTER, 2005). As rotinas constituem uma importante parte da 

explicação da diferença de desempenho entre organizações (KNOTT e MCKELVEY, 1999). 

Para o estudo da economia evolucionária as rotinas podem ser vistas como unidade de análise 

e por isso o conceito de rotina é chave para o estudo das organizações (NELSON e WINTER, 

2005). São as rotinas que mantém as organizações comprometidas com o fornecimento de 

bens e serviços que se mantêm os mesmos ao longo do tempo. Isso explica, em boa parte, 

como as organizações funcionam.   

Nelson e Winter (2005) argumentam ainda que o termo rotina foi utilizado por eles 

para definir as características das firmas. Essas características podem, por exemplo, variar 

desde rotinas técnicas bem especificadas para a produção de coisas, procedimentos para 

contratações e demissões, encomendas de novos estoques, aumentar a produção de itens em 

alta demanda, políticas relativas ao investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e 

publicidade, estratégias empresariais relativas à diversificação da produção e até mesmo 

investimentos no exterior. Um ponto importante da teoria evolucionária desenvolvidas por 

esses autores é que as rotinas cumprem a função que os genes cumprem na teoria 

evolucionária biológica. As rotinas é que definem as características persistentes da 

organização e seu comportamento possível, ainda que o comportamento real seja determinado 

por condições ambientais. 
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As rotinas permitem explicar como as variações surgem, como a seleção acontece e 

como aquilo que foi selecionado é transmitido para o próximo período (BECKER, 2001).  O 

mesmo ponto de vista é defendido por Nelson e Winter (2005) quando afirmam que as rotinas 

são hereditárias. Aquilo que será gerado amanhã terá muitas das mesmas características 

daquilo que foi gerado hoje. A seleção, conforme argumentação de Becker (2001) e de Nelson 

e Winter (2005), existe porque determinadas rotinas são melhores do que outras. A 

importância relativa das rotinas melhores vai aumentando ao longo do tempo, tornando-as 

mais desejáveis do que as outras rotinas menos bem sucedidas. 

De acordo com Becker (2001) as rotinas geram diversos efeitos nas organizações: 

a) Coordenação e controle; 

b) Trégua, ou seja, balanço de interesses dos participantes da rotina;  

c) Economia de recursos cognitivos;  

d) Redução de incerteza; 

e) Estabilidade e; 

f) Armazenamento de conhecimento. 

Esses efeitos resultam em diversas conclusões. A inexistência de rotinas tornaria o 

processo de coordenação e controle inviável numa organização. Sem um balanço adequado 

dos interesses dos participantes da rotina nada poderia ser feito, já que tudo estaria sempre 

sendo negociado. Sem as rotinas, os recursos cognitivos seriam completamente exauridos para 

resolver toda e qualquer questão. Hogdson (2009) confirma isso ao argumentar que sem 

rotinas, as pessoas dentro de uma organização seriam sobrecarregadas com escolhas e 

negociações interpessoais. Sem rotinas não há estabilidade, restando apenas 

imprevisibilidade. É nesse sentido que Becker (2001) argumenta sobre a importância da 

redução da incerteza. Sempre haverá incerteza, mas com o estabelecimento de rotinas, as 

incertezas serão menores e serão passíveis de serem administradas.  

O conceito de rotina como elemento de armazenamento de conhecimento também é 

chave. Como definir onde está o conhecimento da empresa? Nelson e Winter (2005) fazem 

exatamente essa pergunta. E constatam que o conhecimento da empresa não pode ser 

possuído por um único individuo. Nelson e Winter (2005) constatam também que a simples 

descrição da “coleção de tarefas” de uma organização não consegue caracterizar e explicar o 
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funcionamento real da organização. De fato, existem sistemas de relações coordenadas que 

combinam as tarefas num todo que resulta num desempenho produtivo. Entretanto, esse 

arranjo, proporcionado pelas rotinas, não é possível de ser descrito e compreendido por 

apenas um único indivíduo.  Existem diversas definições sobre o que é uma rotina. Winter 

(1964) propõe que rotina pode ser definida como um padrão de comportamento que é seguido 

repetidamente, mas que é sujeito a mudanças se as condições mudarem.  

Feldman (2000) define rotina como padrões repetitivos de comportamento que são 

vinculados por regras e costumes que não mudam muito de uma iteração para outra. Essa 

definição leva ao entendimento de que, por um lado, as rotinas são elementos de estabilização 

do funcionamento da organização. E, por outro lado, são fontes de mutação já que elas podem 

mudar de uma iteração para outra. Rotinas organizacionais também são conceituadas como 

sistemas generativos com estruturas internas e dinâmicas (PENTLAND e FELDMAN, 2005).   

Becker (2001), da mesma forma, também argumenta que as rotinas são estruturas 

generativas dentro de uma organização. Estruturas generativas permitem que a organização 

reproduza suas operações ao longo do tempo. Essas estruturas generativas são definidas como 

sendo o conteúdo coerente do conjunto de disposições que geram ações distintas de uma 

organização. Trata-se de uma coleção de proposições persistentes, tendências de respostas e 

habilidades estruturais que produzem ação com características reconhecíveis (BIRNHOLTZ, 

COHEN e HOCH, 2009). 

Rotinas são padrões recorrentes de comportamento de múltiplos membros de uma 

organização envolvidos em desempenhar tarefas organizacionais. Sendo assim, rotinas 

organizacionais envolvem mais de uma pessoa em múltiplas interações, criando oportunidade 

para conexões que permitem que as pessoas transfiram informações entre si. Isso cria 

condições de entendimento mútuo (embora não crie necessariamente um acordo entre aqueles 

que são conectados). Dessa forma as rotinas apresentam similaridades com as características 

expostas na teoria de redes: as rotinas habilitam a troca de informações e criam padrões de 

confiabilidade de comportamentos. Rotinas são amalgamas de múltiplas rotinas menores, 

sendo que cada uma delas incorpora múltiplas conexões (FELDMAN e RAFAELI, 2008). 

Outra definição argumenta que as rotinas são disposições organizacionais para 

energizar padrões de comportamento dentro de um grupo de indivíduos envolvendo respostas 

sequenciais a partir de estímulos (HOGDSON, 2009). Segundo Hogdson (2009) as rotinas 

constituem uma camada ontológica acima dos hábitos propriamente ditos. A ideia de padrões 



40 

 

 

 

 

de repetição pode levar a impressão de que rotinas são hábitos. Rotinas não são apenas 

hábitos. Rotinas são meta-hábitos organizacionais que existem em um substrato de indivíduos 

habituados numa estrutura social.  

Nelson (2009) argumenta que as rotinas podem fazer uso de tecnologias físicas, como 

por exemplo, equipamentos, aparatos, dispositivos e matérias primas. Mas também podem 

fazer uso da ‘tecnologia social’ baseada em interações humanas. Portanto, as rotinas podem 

ser vistas como tecnologias físicas e sociais. Nelson (2009) propõe que a combinação dessas 

duas formas compõe o conceito de rotina. Esse ponto de vista coloca que rotina é uma coleção 

de ações executadas em sequência apropriada, algumas vezes desenvolvida em conjunto com 

entradas específicas, como por exemplo, matéria prima e equipamentos. Por outro lado, a 

rotina também é uma atividade que envolve pessoas ou grupos coordenados por um padrão 

cooperativo de interação, com diversos aspectos ocorrendo sobre supervisão explícita da 

gerência da organização.  

 Becker (2004) argumenta que as rotinas apresentam as seguintes características: 

a) Padrões: a ideia de padrões recorrentes é central no estudo das rotinas. Segundo 

Becker (2004), existem quatro diferentes termos na literatura que denotam o que 

compõe a rotina: ação, atividade, comportamento e interação.  A palavra ação e a 

palavra atividade, segundo esse autor, podem ser consideradas sinônimas.  Já o 

comportamento é um subconjunto da ação. A diferenciação entre esses dois conceitos 

é que a ação é observável, enquanto que o comportamento não é. Além disso, o 

comportamento é a resposta a um estímulo. Por outro lado, interação é um 

subconjunto da ação, quando se refere ao envolvimento de múltiplos autores. O termo 

interação se refere à distinção entre o nível individual e coletivo. Importante notar que 

o termo “rotina” se refere aos padrões coletivos e recorrentes de atividades. E isso é 

diferente de hábitos que são padrões individuais de atividade (HODGSON, 1993).  

Além disso, o entendimento de rotina como um padrão recorrente de atividades ou 

ações também pode ser caracterizadas como regularidades cognitivas ou padrões 

cognitivos (SIMON, 1947). Sob esse ponto de vista as rotinas podem ser entendidas 

como regras. 
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b) Recorrência: esse termo refere-se a algo que ocorre de forma repetida. Segundo 

Becker (2004) essa é a característica chave da rotina. De fato não é possível chamar 

algo que ocorre uma única vez de rotina. 

 

c) Natureza coletiva: diversos autores concordam com o fato de que rotinas constituem 

um fenômeno coletivo, como por exemplo, Nelson e Winter  (1982), Hodgson (1993) 

e Feldman e Pentland (2003). Por ser um fenômeno coletivo, as rotinas podem ser 

distribuídas no espaço ou por meio da organização. Mesmo que os múltiplos atores 

que desenvolvem rotinas pertençam a diferentes unidades da organização ou estejam 

localizados em diferentes locações, a interação permite a ligação entre esses atores de 

forma a que a rotina seja executada (BECKER, 2004). 

 

d) Esforço consciente e inconsciente: Becker (2004) argumenta que existem duas 

correntes de estudiosos no tocante à questão de como as rotinas são executadas: 

existem aqueles que entendem que rotina é algo que se faz de forma inconsciente. E 

existem aqueles que entendem o contrário: a execução da rotina é fruto de uma 

realização consciente ou proposital. A defesa da rotina como um esforço consciente 

surge do fato de que, em diversas organizações, as rotinas podem ser modificadas e 

serem abertas a variações.  

 

e) Natureza processual: processo é definido como o ato de proceder, ir adiante, 

seguimento de um curso, marcha, sucessão de estados ou de mudanças (HOLANDA 

FERREIRA, 1975). De fato, conforme argumentação de Becker (2004), uma rotina 

pode ser encarada como um processo, pois apresenta as seguintes características 

processuais: 

  Rotinas necessitam de tempo para gerar impacto; 

 Rotinas estão sujeitas à decadência; 

 Rotinas apresentam tempos de reação; 

 Rotinas podem gerar atrasos; 

 Rotinas necessitam de tempo para serem adquiridas;  

 Rotinas podem ser mudadas de forma incremental ou em saltos;  

 Rotinas apresentam frequência de repetições; 

 O desempenho de uma rotina é dependente de sua idade e;  
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 Rotinas necessitam de manutenção para permanecerem válidas e em condição de 

operação. 

 

f) Dependente de contexto e especificidade: Teece e Pisano (1994) argumentam que as 

rotinas fazem parte da organização e da sua estrutura. Por isso são dependentes desse 

contexto. Nelson e Winter (1982) acrescentam ainda que o contexto é importante. Para 

que as rotinas sejam cumpridas são necessárias habilidades de interpretação e de 

julgamento para a definição das regras a serem seguidas. Nesse sentido o contexto 

importa. Dependendo das habilidades das pessoas envolvidas e da situação do 

momento (contexto), as rotinas serão feitas de determinada maneira, resultando em 

diferentes formas de replicação das mesmas. Segundo Becker (2004), os fatores 

relacionados ao contexto são:  

 A inércia; 

 O processo de busca da rotina desejada; 

 As especificidades históricas; 

 Os fatores ambientais; 

 O aprendizado; 

 O local e; 

 As relações envolvidas.  

 

g) Dependência de trajetória: rotinas são construídas no passado. Mas a forma como elas 

se desenvolverão será função de onde elas iniciaram (DOSI, TEECE e WINTER, 

1992). Sem o conhecimento das razões da escolha de determinada trajetória no 

passado, é impossível saber os problemas que a rotina originalmente resolvia 

(BECKER, 2004). Experimentos desenvolvidos por Betsch et al. (2001) mostram que 

o aumento de informações disponíveis faz com que as pessoas tomem decisões 

levando em consideração a experiência anterior, criando dependência da trajetória 

histórica. 

 

h) Gatilhos: Becker (2004) afirma que as rotinas são disparadas mediante estímulos 

adequados.  Esse autor argumenta que existem dois gatilhos que disparam as rotinas: 

os gatilhos relacionados com o ator da rotina e os gatilhos relacionados com estímulos 

externos. A execução de uma ordem de compra, por exemplo, no departamento de 
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aquisições de uma empresa é disparada quando algum outro departamento envia essa 

ordem devidamente aprovada. 

 

2.2.1 Hierarquia e Tipos de rotinas 

 

As rotinas também apresentam hierarquias e tipos. Nelson e Winter (1982) argumenta que 

existem três tipos de rotinas:  

a) As rotinas operacionais são as relacionadas com as atividades básicas necessárias à 

operação da organização para garantir a produção de bens e serviços. Essas rotinas 

constituem a forma mais importante de estocagem do conhecimento da organização. As 

rotinas operacionais governam o comportamento de curto prazo da organização, 

constituindo tudo aquilo que a organização faz a qualquer momento, considerando seu 

estado atual de recursos, estoques, equipamentos e fatores de produção que não podem ser 

alterados no curto prazo. 

b) As rotinas de investimento são aquelas relacionadas com a alocação do capital da 

empresa. São essas rotinas que determinam o aumento ou diminuição do estoque de 

capital da empresa ao longo do tempo. São rotinas chave para a lucratividade da empresa. 

O capital investido em novos produtos, processos, novas instalações, em compras de 

equipamentos, contratação de pessoal, matérias prima ou em aquisições de outras 

empresas é que fará com que a organização tenha mais ou menos condição competitiva, 

resultando no aumento ou diminuição de seus lucros ao longo do tempo. 

c) As rotinas de busca são constituídas pelo conjunto de atividades da organização 

relacionadas com a avaliação das rotinas correntes. As rotinas de busca podem provocar 

modificação ou substituição das rotinas vigentes já que sua finalidade é buscar solução 

para problemas. Nelson e Winter (1982) propõem a existência de uma hierarquia de regras 

de decisão, constituídas por procedimentos de alto nível que atuam na modificação de 

regras de nível inferior.  

 Bigham, Eisenhardt e Furr  (2007) consideram que as rotinas de busca ou 

heurística, que são regras informais e articuladas compartilhadas por múltiplos 

participantes da organização, consistem de dois tipos particulares: as heurísticas de baixa 

ordem e as de alta ordem.  As heurísticas de baixa ordem são aquelas relacionadas com a 

seleção de oportunidades e dos procedimentos de execução. Já as heurísticas de alta 

ordem são relacionadas com o sequenciamento, sincronização e priorização de múltiplas 
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oportunidades. Segundo esses autores, as rotinas de busca (ou heurísticas) estão no 

coração das capacidades de uma empresa. Os membros da empresa devem traduzir e 

compartilhar ativamente sua experiência em rotinas de busca de forma a permitir a captura 

de oportunidades para desenvolvimento das capacidades da organização. Observe que a 

experiência por si só não é suficiente para criar capacidades. As capacidades de uma 

empresa se apoiam explicitamente em estruturas de heurísticas e não apenas em 

conhecimento tácito obtido através da experiência acumulada. Segundo o ponto de vista 

de Bigham, Eisenhardt e Furr  (2007), a criação de rotinas eficazes de busca envolve um 

engajamento cognitivo ativo de forma a criar uma memória organizacional robusta. Nesse 

aspecto é importante que o processo de criação de rotinas de busca seja apoiado na 

experiência de codificação, que é o processo de documentar as rotinas e o conhecimento a 

respeito delas. Esse ponto de vista é coincidente com a argumentação de Zollo e Winter 

(2002): a aquisição de conhecimento depende da codificação através de manuais, 

desenhos, planilhas, sistemas de suporte à decisão, software de gerenciamento de projetos 

ou qualquer outro meio que permita o armazenamento e recuperação de informações. O 

processo de escrita (ou codificação) faz com que a lógica dos passos a serem seguidos seja 

mais clara, permitindo uma melhor identificação entre causa e efeito. 

 Gerard (2011) define uma tipologia que inclui quatro tipos de rotinas e cujo 

entendimento é útil para o estudo de capacidades dinâmicas: 

a) Rotinas de seleção: são rotinas usadas como gatilhos para disparar outras rotinas. 

b) Rotinas de trabalho: são rotinas usadas para executar trabalhos específicos. 

c) Rotinas de diagnóstico: são rotinas usadas para determinar causas de problemas e 

identificação de soluções potenciais. As rotinas de diagnóstico manifestam-se em duas 

formas diferentes: as rotinas de correção padrão e as novas rotinas de correção. As 

rotinas de correção padrão definem a forma de solução de problemas conhecidos. Já as 

novas rotinas de correção incluem a busca, a identificação e a aplicação de novas 

soluções para os problemas encontrados. 

d) Meta rotinas: esse tipo de rotina existe para mudar processos e rotinas. Embora Gerard 

(2011) não faça menção em seu texto sobre capacidades dinâmicas, é exatamente esse 

tipo de rotina que permite a existência dessas capacidades. 
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2.2.2 Rotinas e processos 

 Para que haja um claro entendimento a respeito de rotinas organizacionais é 

necessário fazer a distinção entre ‘rotina’ e ‘processo’. Ambos os termos são frequentemente 

tomados por sinônimos.  O exame da literatura mostra que não existe clara concordância entre 

autores no tocante ao fato de rotina ser ou não ser um sinônimo de processo. O autor não 

defende nenhum ponto de vista especifico a respeito disso. Mas considera importante colocar 

ao leitor pelo menos três perspectivas diferentes, conforme descrito a seguir. 

 Segundo Holanda Ferreira (1975) um processo pode ser definido como a maneira 

pela qual ser realiza uma operação, segundo determinadas normas, método, técnica, 

configurando uma sequencia de estados. Esse mesmo autor define que rotina é um caminho já 

percorrido e conhecido, em geral trilhado maquinalmente. É uma sequencia de atos ou 

procedimentos que se observa pela força do hábito. Essas definições levam à conclusão de 

que os processos constituem um dos blocos construtivos das rotinas. Por essa lógica, sem que 

haja um processo a ser repetido, não existirá a rotina.  

 Feldman (2000) e Feldman e Pentland (2003) argumentam que as rotinas 

apresentam dois aspectos chave: o primeiro aspecto é o ostensivo, que é a representação da 

rotina, normalmente materializada na forma de manuais, procedimentos, políticas, descrição 

de processos e outros artefatos. Essa é a visão de processo. O segundo aspecto é o 

performático, que é a maneira real de execução da rotina. A figura 5 mostra esse conceito. As 

rotinas organizacionais podem ser prescritas, bem como ativadas e restringidas por vários 

artefatos (PENTLAND e FELDMAN, 2005).   

 

 

Figura 5 - Aspecto ostensivo e performático das rotinas e seu relacionamento com artefatos. 

Fonte: adaptado de Pentland e Feldman (2005) 
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Uma análise cuidadosa mostra que os aspectos ostensivo e performático podem diferir entre 

si. Isso ocorre porque, na prática, é impossível fazer com que o aspecto ostensivo descreva a 

realidade de todos os detalhes do contexto no qual a rotina ocorre. Já o aspecto performático 

depende do ator que executa a rotina e do contexto no qual ele se encontra. Sob esse ponto de 

vista as rotinas organizacionais não são simplesmente seguidas ou reproduzidas. As pessoas 

têm a possibilidade de escolha de fazer ou não conforme o processo estabelecido, que é o 

chamado ostensivo. Uma rotina pode, em determinado momento, ocorrer por um 

comportamento inconsciente e pode, em outro momento, envolver um comportamento 

consciente de adaptação e criação (BECKER, 2004). 

 Ao contrário de Feldman (2000) e Feldman e Pentland (2003), que advogam que o 

aspecto ostensivo e o aspecto performático são dois lados de uma mesma moeda, Gerard 

(2011) propõe um ponto de vista diferente. Segundo esse autor as rotinas e os processos são 

duas entidades distintas e relacionadas entre si. Segundo Gerard (2011) os processos contém 

todas as capacidades necessárias para transformar entradas em resultados desejados. Isso 

inclui especificações, tecnologia, ferramentas, procedimentos, políticas, práticas e métodos. 

Por outro lado, Gerard (2011) argumenta que rotinas, definidas como padrões de 

comportamento repetíveis, que conectam atores num dado contexto, é parte do processo. 

Segundo Gerard (2011) os processos fornecem a estrutura de trabalho e as rotinas representam 

a execução dessa estrutura. Esse autor considera que rotinas são comportamentos aprendidos. 

Além disso, as rotinas podem, segundo Gerard (2011), ser projetadas juntamente com o 

processo de trabalho ou podem emergir de forma independente na medida em que os atores 

encontrem meios mais eficazes de desempenhar suas tarefas. Quando as rotinas emergem, as 

organizações buscam monitorar as mudanças críticas e incorporar essas mudanças na estrutura 

existente. A figura 6 esclarece o conceito proposto por Gerard (2011). 
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                                        Figura 6 – Processos x Rotinas 

    Fonte: (GERARD, 2011). 

 Para a finalidade do objetivo da pesquisa, o que interessa é o entendimento da 

capacidade da empresa em ser capaz adaptar-se dinamicamente no seu contexto operacional, 

de forma a criar e manter vantagem competitiva. E isso pressupõe a necessidade de existência 

de rotinas e processos, independentemente do fato de um ser constituinte do outro ou de 

serem entidades separadas.  Sendo assim, embora existam pontos de vistas diferentes sobre a 

definição do que é rotina e do que é processo, foi considerado que o conceito de rotina é 

prevalente para o entendimento do fenômeno das capacidades dinâmicas. Observe que mesmo 

quando se tomam os processos e as rotinas como entidades separadas, caso da visão proposta 

por Gerard (2011), o que interessa para entender o fenômeno das capacidades dinâmicas são 

as meta rotinas, ou seja, rotinas capazes de alterar outras rotinas. 

2.2.3 Condições de existência das rotinas 

 

Levin (2002) argumenta que existem três grandes temas relacionados com a existência 

de rotinas organizacionais bem sucedidas: 

a) Tema 1 - Desejo de implantar a rotina: que a existência da rotina depende dos 

participantes desejarem fazer a rotina e de haver relacionamento e confiança entre os 

participantes. Nesse aspecto Levin (2002) nota que apesar das relações entre participantes 
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da rotina ser importante ao seu funcionamento, não é o relacionamento por si que faz a 

rotina funcionar. A confiança interpessoal (com ou sem relacionamento anterior) aparece 

como um mecanismo subjacente que leva a melhores resultados. 

b) Tema 2 - Capacidade de implantar a rotina: a capacidade de implantar uma determinada 

rotina depende de três fatores chave: a existência de uma linguagem comum entre grupos; 

a capacidade de encontrar maneiras inteligentes de reduzir a complexidade quando os 

participantes são confrontados com rotinas com muito conteúdo de conhecimento 

explicito e a existência de competência técnica para lidar com rotinas com alto conteúdo 

de conhecimento tácito. 

c) Tema 3 - Poder de implantar a rotina: para que a rotina possa ser implantada é necessário 

existir suporte dos níveis superiores da organização, de forma a criar uma coalização 

adequada que sustente a implantação da rotina. Além disso, é necessário existir um 

suporte técnico adequado para enfrentamento das dificuldades técnicas de implantação da 

rotina. 

Segundo Hogdson (2009) as rotinas são replicáveis se envolverem três condições 

básicas: 

a) Causa: a fonte da rotina deve estar ligada de forma causal na replicação da rotina;  

b) Similaridade: a cópia da rotina também deve ter a capacidade de se replicar e ser como 

sua fonte e; 

c) Transferência de informação: o processo de geração da cópia deve obter informação que 

faça com que a cópia seja similar à sua fonte, partindo da mesma fonte. 

A replicação da rotina deve envolver também a replicação das estruturas generativas e 

as capacidades do grupo, ou seja, das capacidades adicionais criadas pela existência de um 

grupo. Essas capacidades adicionais estão acima do nível dos hábitos dos indivíduos 

envolvidos e são propiciadas pelo grupo. Além disso, a replicação de habilidades e hábitos 

envolve a transferência de conhecimento tácito e codificado. A transferência de conhecimento 

tácito envolve repetição da prática, frequentemente acompanhados de estímulos e restrições 

similares (HOGDSON, 2009). 

Segundo Nelson (2009), rotinas podem evoluir. Essa é uma das razões pelas quais as 

organizações mudam com o tempo. Nelson (2009) afirma que a evolução das rotinas está 

relacionada com quatro condicionantes: 
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a) Condicionante 1: a prática da rotina deve ser algo passível de imitação.  Sem isso não há 

condição de replicação da rotina. 

b) Condicionante 2: deve haver um efeito razoavelmente forte e consistente em usar ou não 

determinada rotina em detrimento de outra. Os usuários da rotina devem ser capazes de 

avaliar a efetividade das diferentes rotinas para descobrir qual rotina funciona melhor do 

que outra. Observe que a condição 1 é antecedente da condicionante 2: a prática da rotina 

deve ser algo passível de imitação. 

c) Condicionante 3: os atores da rotina devem ser capazes de aprender a partir da 

experiência natural ou da intencionalidade de praticar o que aprenderam. Os usuários da 

rotina devem ser capazes de replicar as diferentes variantes da rotina de forma a rejeitar as 

variantes que não são boas e adotar aquelas que apresentam resultados melhores. Observe 

que a condicionante 1 (rotina como algo passível de imitação) e 2 (capacidade de avaliar 

qual a melhor rotina) são antecedentes da condicionante 3. 

d) Condicionante 4: experimentar envolve riscos e custos. Por isso uma condicionante 

importante para que as rotinas possam evoluir é a possibilidade de realização de 

experimentos em modelos simplificados. Mas é importante notar que esses modelos, 

apesar de simplificados, devem ser capazes de fornecer informações confiáveis sobre 

como a rotina funcionará na realidade. 

Birnholtz, Cohen e Hoch (2009) propõe que a replicação de rotinas é feita por meio de 

processos regenerativos. Esses processos regenerativos permitem que a transferência de 

conhecimento, experiência e prática seja feita do pessoal mais experiente para pessoal menos 

experiente. Além disso, os processos regenerativos permitem a filtragem da disposição de 

ações de forma razoavelmente efetiva, com significado e coerências com outras disposições. 

Os mecanismos descritos por esses autores são: 

a) Demonstração: processo essencial da transferência de habilidades e práticas para os mais 

atores novos que desempenharão a rotina.  

b) Cascata de orientação: o conhecimento dos procedimentos de rotinas pode ser gerado 

através orientação. Uma rotina constante de orientação, que é algo chamado por Birnholtz, 

Cohen e Hoch (2009) de cascata de orientação, faz uma grande diferença na aquisição 

dos conhecimentos tácitos envolvidos na aprendizagem e na replicação da rotina. Segundo 

esses autores a orientação de pequenas quantidades de experiência resulta, ao longo do 

tempo, em uma influência significativa na absorção de conhecimento e na adoção 

rotinizada de procedimentos. 
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c) A Comunicação em rajadas é um mecanismo igualmente importante na aquisição de 

conhecimento e replicação das rotinas (BIRNHOLTZ, COHEN e HOCH, 2009). Trata-se 

de um mecanismo relacionado com o volume e frequência de informações passadas às 

pessoas. Comunicação em rajada é quando a comunicação ocorre em encontros breves, 

face a face, e apresenta apenas as informações necessárias para a ação. Essa forma de 

comunicação cria baixa probabilidade de conflito com outras ações e permite a semeadura 

do entendimento daquilo que deve ser feito de forma padronizada. Além disso, essa forma 

de comunicação deixa espaço para as variações inevitáveis relacionadas com a 

necessidade de interpretações que o executor da rotina precisa ter.  A comunicação em 

rajadas pode ocorrer de forma individual ou coletiva. Quando esse tipo de comunicação 

ocorre de forma coletiva suas características ideais são: 

 As comunicações devem ser rápidas; 

 O conteúdo deve ser aplicável de forma ampla e relevante para todos os que recebem a 

comunicação e; 

 Deve haver ocorrência regular desse tipo de comunicação. 

 A comunicação em rajadas coletiva faz uso de informações genéricas que devem 

ser usadas para definir as condições básicas a serem extrapoladas depois para as áreas 

especificas de cada participante da rotina. A comunicação em rajada individual ou 

direcionada para pequenos grupos é um bom mecanismo de feedback e de correção para 

uso em situações especificas. Nesse caso a comunicação em rajadas não precisa 

necessariamente ser feita com frequência regular.  

d) Habilidades genéricas aplicadas em dado contexto: esse mecanismo pressupõe que as 

pessoas possuem habilidade e experiências genéricas que podem ser combinadas num 

domínio particular de conhecimento relacionado com a rotina. Os demais mecanismos já 

comentados estão relacionados com a estabilidade e continuidade da rotina. Mas o uso de 

habilidades genéricas combinadas com o domínio particular da rotina abre a possibilidade 

de mudanças na rotina. Nesse caso a mudança na rotina é uma forma de improvisação. 

Birnholtz, Cohen e Hoch (2009) constataram a existência de dois fatores que influenciam 

a improvisação: a experiência do improvisador e a visibilidade dessas ações improvisadas 

para a organização. A experiência do improvisador depende da sua persistência e da 

vontade da organização em aceitar as novas práticas geradas pelo improviso. Já a 

visibilidade do improviso para a organização contribui para que esse improviso seja mais 
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bem aproveitado para fins de modificação da rotina do que um improviso feito sem o 

conhecimento da organização. 

 Finalmente, Gerard (2011) propõe a existência de dois níveis distintos quando se 

fala de rotina:  

a) Rotina: habilidade aprendida por um indivíduo através de prática ao longo do tempo, 

fazendo uso de sua experiência individual, de forma a permitir a execução de tarefas de 

maneira confiável, consistente, rápida, efetiva e eficiente. 

b) Rotina organizacional: conjunto coordenado de rotinas individuais que permite a grupos 

ou equipes executar tarefas coordenadas maiores. 

 

Um aspecto final que merece registro é que as rotinas são institucionalizadas na 

organização. Mas elas apenas serão institucionalizadas na medida em que não sejam sensíveis 

à rotatividade de seus colaboradores e de seus gestores e, eventualmente, da depreciação dos 

ativos físicos substituíveis necessários para a realização da capacidade (ABELL, FELIN e 

FOSS, 2008). Sendo assim, a manutenção de um baixo nível de rotatividade de pessoal e de 

gestores, permite a manutenção das rotinas desenvolvidas. Caso contrário, a memória contida 

nas rotinas será perdida por conta da perda de profissionais e de gestores envolvido na 

execução da rotina.  Abell, Felin e Foss (2008) também apontam que uma empresa possui a 

capacidade de realizar uma rotina na medida em que: ela consegue capturar de forma 

recorrente a produtividade individual dos que participam da rotina e é capaz de realizar 

rotinas que são dependentes de outras rotinas. 

O Quadro 5 mostra o resumo dos elementos componentes para a existência de rotinas.  
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Quadro  5 – Elementos componentes e condicionantes de existência de rotinas. 
 

Autores Elementos componentes e condicionantes da existência de rotinas 

Levin (2002) a) Desejo de implantar a rotina; 

b) Confiança entre os participantes da rotina; 

c) Capacidade de implantar a rotina, envolvendo: linguagem comum, 

existência de maneiras inteligentes de reduzir a complexidade em 

rotinas de conteúdo explícito e competência técnica para lidar com 

rotinas de alto conteúdo tácito e; 

d) Poder de implantar a rotina, envolvendo: suporte superior (patrocínio) e 

suporte técnico para questões técnicas. 

Abel, Felin e 

Foss (2008). 

a) Rotatividade de pessoal em nível que não afete a manutenção das 

rotinas; 

b) Rotatividade de gestores em nível que não afete a manutenção das 

rotinas; 

c) Não deve haver depreciação dos ativos físicos necessários para a 

realização da rotina e; 

d) Existência de capacidade de capturar de forma recorrente a 

produtividade individual daqueles que participam da rotina. 

Hogdson 

(2009) 

a) Fonte da rotina deve ter ligação causal na replicação da rotina; 

b) Cópia da rotina deve ser igual à fonte; 

c) Geração da cópia deve obter informação para criação de cópia similar; 

d) Replicação da rotina deve replicar estruturas e capacidades e; 

e) Replicação de habilidades e hábitos deve transferir conhecimento tácito 

e conhecimento codificado. 

Nelson (2009) a) Rotina deve ser possível de ser imitada; 

b) Atores devem avaliar a efetividade de diferentes rotinas e descobrir as 

melhores; 

c) Atores devem aprender a replicar as diferentes variantes da rotina e 

adotar as de melhor resultado e; 

d) Deve existir possibilidade de experimentação com modelos mais 

simples. 

Birnholtz, 

Cohen e Hoch 

(2009). 

a) Transferência da rotina deve ocorrer do pessoal mais experiente para o 

menos experiente; 

b) Ações da rotina devem ter significado e coerência com outras 

disposições e; 

c) Mecanismos de demonstração, orientação rotineira, comunicação 

rotineira face-a-face rápida e habilidades e experiências genéricas que 

podem ser combinadas. 

Gerard (2011) Rotina individual composta pela habilidade aprendida e experiência 

individual. 

Fonte: autor. 
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2.3 Competências 

 

Holanda Ferreira (1975) define que a palavra competência é um sinônimo de 

habilidade ou capacidade para resolver ou fazer algo. Já Hogdson (2009) afirma que as rotinas 

fornecem conjuntos modularizados de habilidades e capacidades. Portanto existe uma relação 

entre competência e rotina. De fato, sem a existência de competências, as rotinas e as 

capacidades organizacionais não poderiam existir. Também é possível afirmar que existe um 

claro relacionamento entre capacidades dinâmicas e competências conforme argumentação de 

Teece, Pisano e Shuen (1997) e Teece (2009): as capacidades dinâmicas reconfiguram as 

competências organizacionais de forma a endereçar as questões impostas pelas mutações do 

ambiente.  Sendo assim, o entendimento de conceito de Competências é elemento chave para 

a compreensão do fenômeno das capacidades dinâmicas. 

Rabechini Junior e Carvalho (2003) afirmam que a palavra competência vem do latim, 

competere. O conceito de competência pode ser entendido através da decomposição da 

palavra em latim: com, cujo significado é conjunto e petere, cujo significado é esforço 

(RABECHINI JUNIOR e CARVALHO, 2003). Esses autores citam que três elementos a 

serem considerados na caracterização do conceito de competência: 

a) O valor percebido pelo cliente; 

b) A diferenciação perante os concorrentes e; 

c) A capacidade de expansão e de geração de uma gama de novos produtos como elemento 

de diferenciação. 

Oderich (2005) cita que a palavra competência, no final da idade média, era associada 

à linguagem jurídica e dizia respeito à faculdade atribuída a alguém ou a uma instituição para 

apreciar e julgar certas questões. Por isso esse termo passou a designar o reconhecimento 

social sobre a capacidade de alguém em se pronunciar a respeito de determinado assunto. 

Somente mais tarde é que o termo passou a ser usado para qualificar o individuo capaz de 

realizar determinado trabalho.  

O desenvolvimento de qualquer atividade humana exige competência. Sem as 

competências nada poderia ser feito pelas pessoas, equipes de trabalho e pelas organizações. 

Ruas (2005) argumenta que a noção de competência aproxima-se mais da capacidade de 

combinar e mobilizar adequadamente recursos já desenvolvidos do que de um estoque de 

conhecimentos e habilidades.  Essa noção está relacionada com eventos, na qual novos 
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problemas colocados pelo ambiente mobilizam a atividade de inovação (ZARIFIAN, 2008). 

Segundo Zarifian (2008) o evento faz com que a competência seja automobilizada pelo 

individuo que enfrenta determinada situação. Isso faz com que o mesmo faça uso de seus 

recursos cognitivos, motivação e comportamento social demandado pelo evento. Outro 

argumento importante desse mesmo autor é que a competência organizacional está 

relacionada com a intensa mobilização de uma rede de atores. E essa rede de atores só se 

mobiliza se já existirem relações anteriores entre os mesmos. O trabalho é uma sequência de 

eventos e/ou situações singulares que se interligam, reagindo umas às outras em regime de 

modificação de forma a produzir algo. 

A expressão competência apresenta duas grandes perspectivas, cada uma associada a 

diferentes eixos conceituais, no ambiente de administração das organizações (DIAS, GRACE, 

et al., 2010): 

a) O primeiro está relacionado com a dimensão estratégica da empresa: trata-se de um 

desdobramento da RBV (Resource Based View). Essa corrente defende a ideia de que os 

recursos internos da empresa constituem seus principais fatores de condição competitiva. 

Sob essa perspectiva o foco é a competência coletiva e organizacional 

b) A segunda perspectiva está relacionada com as práticas da gestão de pessoas, envolvendo 

processos como seleção, desenvolvimento, avaliação e remuneração por competência. 

Um ponto importante destacado por Dias, Grace, et al. (2010) é que o conceito de 

competência está ligado aos impactos das transformações nos ambientes de negócio e à 

necessidade de adaptação das pessoas às mudanças estruturais na organização, como por 

exemplo, flexibilidade, multifuncionalidade e mudança na natureza do trabalho. Isso significa 

que, em face de mutações no ambiente de negócios, a organização precisa encontrar novas 

referências de tratamento e gestão do trabalho que sejam compatíveis com o novo ambiente. 

A argumentação desses autores está alinhada com o conceito de capacidades dinâmicas: a 

existência de mudanças exige que a organização tenha capacidade de, dinamicamente, se 

adaptar para poder sobreviver ou criar mudanças no mercado de forma a aumentar sua 

vantagem competitiva. E isso exige mudança de competências organizacionais e, por 

consequência, mudança nas competências e habilidades das pessoas. Competência é o que 

permite que os atores envolvidos no ambiente de trabalho da organização sejam capazes de 

fazer algo, incluindo a capacidade de adaptação. Segundo Dias, Grace, et al. (2010) é 

exatamente no momento de encontrar novas referências para as mutações no ambiente de 
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negócios é que surge o conceito de competência, focado na no desempenho, na mobilização 

contextualizada e na contribuição do trabalho para a estratégia da empresa.  

O conceito inicial de competência estava relacionado com a busca de uma abordagem 

mais efetiva para o processo de escolha de pessoas em organizações. Em seguida esse 

conceito foi ampliado para dar suporte a processos de avaliação de pessoas e para orientar 

ações de desenvolvimento profissional. O conceito de competência inclui também a 

caracterização de demandas para certos cargos ou para fixar ações ou comportamentos 

efetivos esperados. O conceito evoluiu e hoje inclui a ideia de agregação de valor e de entrega 

em um determinado contexto (FISCHER, DUTRA, et al., 2010). 

Para Le Boterf (2003) a competência não é um estado ou um conhecimento que se 

tem. Tampouco é resultado de treinamento. Segundo esse autor, competência é mobilizar 

conhecimentos e experiências para atender as demandas e exigências de determinado contexto 

que apresenta influências das relações de trabalho, cultura organizacional, situações 

imprevistas, restrições de tempo e de recursos. Trata-se do conceito de competência como 

ação. 

Para Ruas (2005) a noção de competência envolve os seguintes componentes: 

conhecimento, habilidades, atitudes, gerando a capacidade de entrega com certo desempenho. 

Além disso, Ruas  (2005) acrescenta que podem existir diferentes formas de entendimento de 

competência: 

a) Competência como representação de uma ação efetiva e legitimada no ambiente de 

trabalho: sob esse enfoque, a competência só pode ser reconhecida através de ações 

concretas numa situação real de trabalho e; 

b) Competência como flexibilidade e adaptabilidade: essa é uma noção que adquire cada vez 

mais importância devido ao fato de que quanto mais os produtos são personalizados (ou 

customizados), maior é a dificuldade de prever e antecipar situações. Por isso a 

competência em lidar com situações particulares ou eventos singulares torna-se cada vez 

mais valorizada no mundo dos negócios. Isso leva à definição de competência como a 

capacidade de mobilizar, integrar e priorizar recursos segundo as condições da situação ou 

do contexto. Sendo assim, a legitimação da competência está diretamente ligada à 

variabilidade das condições e circunstâncias da situação no ambiente de trabalho.  
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Finalmente Ruas (2005) propõe também a existência da noção de competência como 

capacidades internas da organização, aproximando-se da noção proposta pela RBV 

(Resource Based View). 

Oderich (2005) explicita que o conceito de competência é baseado em uma dialética 

de três dimensões: conhecimento (Know), conhecimento de saber como (Know how) e 

atitudes.  Conhecimento está relacionado com informação, com saber o quê e com saber o 

porquê. O conhecimento de saber como (Know how) está relacionado com a questão da 

habilidade, domínio da técnica, capacidade de execução e saber como fazer. A atitude está 

relacionada com o querer fazer, com a identidade com aquilo que deve ser feito, com 

determinação em fazer aquilo que precisa ser feito. Todas essas dimensões segundo Oderich 

(2005) são interdependentes e necessárias para que determinado propósito seja executado. 

Segundo Rabechini Junior (2005), competência é um conceito pelo qual se definem 

quais são as atitudes, as habilidades e os conhecimentos necessários para alcançar resultados 

diferenciados. O autor argumenta ainda que as organizações definem as suas estratégias com 

base em competências organizacionais. Essas envolvem as competências individuais, das 

equipes e da organização. Rabechini Júnior (2005) cita que a competência está relacionada 

com a ação responsável, desenvolvida em três eixos: características pessoais, formação 

educacional e experiência profissional.  Sendo assim, o indivíduo competente é aquele que 

sabe mobilizar os recursos em momento oportuno na forma de conhecimentos e capacidades 

diversas. Ainda segundo Rabechini Júnior (2005), o indivíduo competente tem capacidade de 

selecionar elementos de forma organizada e empregá-los em uma determinada atividade com 

segurança e confiança. 

Segundo Zarifian (2008), competência é o “tomar iniciativa” e o “assumir 

responsabilidades” do individuo diante de situações profissionais.  A competência de uma 

organização resulta, segundo esse autor, de diversos fatores, nomeadamente, assunção, 

iniciativa, responsabilidade, situação, entendimento prático, conhecimentos adquiridos, 

transformação, mobilização de redes de atores, compartilhamento de implicações da situação 

e assunção de corresponsabilidades.  

a) A assunção é o procedimento pessoal no qual o individuo aceita assumir uma situação 

de trabalho, passando a ser responsável por ela; 

b) A iniciativa, parte integrante da competência, é uma ação que modifica algo que existe 

e que introduz a novidade, começando ou criando algo;  
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c) A responsabilidade é a contrapartida da autonomia e da descentralização das tomadas 

de decisão;  

d) A situação é algo que comporta simultaneamente elementos objetivos, implicações 

das ações potenciais que a situação possa exigir e a maneira subjetiva através da qual o 

individuo entende, se situa e enfrenta a realidade, determinando suas ações; 

e) O entendimento prático está relacionado com a dimensão cognitiva e à dimensão 

compreensiva. A dimensão cognitiva diz respeito ao conhecimento daquilo que a 

situação apresenta (“Se preciso fazer manutenção num equipamento, preciso conhecê-

lo”). Por outro lado, a dimensão compreensiva é saber avaliar algo levando em conta o 

comportamento dos constituintes da situação (equipamentos, instalações ou seres 

humanos); 

f) Os conhecimentos adquiridos constituem o lastro que o ator precisa mobilizar numa 

determinada situação para desenvolver uma ação de forma competente. Sem esse 

lastro não existe competência; 

g) A transformação é a dialética que se instaura entre competência e conhecimento para 

que esse último se modifique ao contato com os problemas, com as implicações da 

situação, com as iniciativas, com as responsabilidades assumidas, das análises das 

implicações e do entendimento dos problemas; 

h) Qualquer ação que exceda a competência de um indivíduo exige outras competências 

que se baseiam na ação solidária de outros atores. Em outras palavras, situações mais 

complexas exigem a mobilização de redes de atores. Nesse aspecto, Zafarian (2008) 

define que a competência é a faculdade de mobilizar redes de atores em torno das 

mesmas situações. É a faculdade de fazer com que esses atores compartilhem as 

implicações de suas ações, é fazê-los assumir a corresponsabilidade. 

i) O compartilhamento de implicações da uma situação é um aspecto chave na existência 

de competências. Segundo Zafarian (2008) os atores de um grupo só se comunicarão 

entre si e colocarão suas competências à disposição do grupo se os mesmos 

experimentarem um sentimento de participar das mesmas implicações de uma situação 

e se eles forem avaliados em função dessas implicações. 

j) A definição de competência exige responsabilidade. E, de um modo geral, não existe 

assunção de grandes responsabilidades sem que isso seja pessoal. Apesar disso, as 

exigências das redes de atores e das intervenções coletivas em uma dada situação 
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fazem com que seja necessária para a assunção de corresponsabilidades por diversos 

atores. De fato, a lógica da competência exige uma associação da responsabilidade 

pessoal com a corresponsabilidade.  Sem isso o grupo, e a organização por 

consequência, não podem funcionar.  

 

O quadro 6 apresenta um resumo das definições de competência. 

Quadro  6 – Resumo das definições de competência 

 

Autor Definições de competência Fatores componentes,  

condicionantes e influenciadores 

da existência de competência. 

Fischer, Dutra 

et al. (2010) 

Ações e comportamentos efetivos 

esperados com capacidade de 

agregação de valor e de entrega em 

um determinado contexto. 

a) Capacidade de agregação de 

valor e; 

b) Capacidade de entrega. 

Le Boterf 

(2003) 

Mobilização de conhecimentos e 

experiências para atender as 

demandas e exigências que o 

contexto apresenta. Competência 

como ação. 

a) Capacidade de mobilização de 

conhecimento; 

b) Existência de experiência 

anterior e; 

c) Existência de ação. 

Sofre influência das relações de 

trabalho, cultura organizacional, 

restrições de tempo e de recursos.  

Zarifian (2008) Tomar iniciativa e assumir 

responsabilidades diante de 

situações profissionais.   

 

a) Iniciativa; 

b) Assunção de 

responsabilidades e 

corresponsabilidade; 

c) Entendimento prático; 

d) Conhecimento anteriormente 

adquirido; 

e) Capacidade de transformação; 

f) Capacidade de mobilização e; 

g) Compartilhamento de 

implicações. 

Sofre influência do contexto. 

Fonte: autor.
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Quadro 6 – Continuação - Resumo das definições de Competência 

 

Autor Definições de competência Fatores componentes,  condicionantes e 

influenciadores da existência de competência. 

Ruas 

(2005) 

Capacidade de entrega com 

certo desempenho.  

a) Conhecimento; 

b) Habilidades; 

c) Atitudes; 

d) Capacidade de entrega com certo nível de 

desempenho; 

e) Competência individual 

f) Competência gerencial;  

g) Competência funcional e; 

h) Três níveis de competência organizacional: 

o Básicas; 

o Seletivas; e 

o Essenciais 

Oderich 

(2005) 

Conjunto formado por 

conhecimento, conhecimento 

de saber como fazer e 

atitudes.   

 

a) Conhecimento do assunto; 

b) Conhecimento de como fazer algo e; 

c) Atitudes 

É influenciado pela interdependência entre 

conhecimento do assunto, do conhecimento de como 

fazer e das atitudes. 

Rabechini 

Junior 

(2005) 

 

Competências são atitudes, 

habilidades e os 

conhecimentos necessários 

para alcançar resultados 

diferenciados. 

Três níveis de competência:  

a) Individual; 

b) Equipes; e 

c) Organização. 

 

 

Competência em gerenciar projetos envolve: 

a) Atitudes; 

b) Habilidades; 

c) Comportamentos e; 

d) Conhecimentos necessários para alcançar 

resultados diferenciados; 

Fatores influenciadores:  

a) Características pessoas, 

b) Formação educacional e; 

c) Experiência profissional; 

Fonte: autor. 

 

 

2.3.1 Classificação de Competências 

 

Dosi, Coriat e Pavitt (2000) propõe que é útil distinguir entre competência tecnológica e 

competência organizacional. Competências tecnológicas estão relacionadas com partes 

compartilhadas de conhecimento cientifico e tecnológico relacionado com a estrutura física do 
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mundo enquanto que competências organizacionais preocupam-se em como governar a 

coordenação das interações sociais dentro da organização e com entidades extremas (ou em 

outras palavras, ‘como lidar com pessoas’, nas palavras desses autores).  

Ruas (2005) propõe que existem diferentes níveis de competência: competências 

individuais / gerenciais, competências funcionais relacionadas com grupos e áreas da 

organização e competências organizacionais. Por sua vez, ainda segundo Ruas (2005), as 

competências organizacionais dividem-se em três grandes grupos: 

a) Competências organizacionais básicas: são aquelas que contribuem decisivamente para a 

sobrevivência da organização no médio prazo; 

b) Competências organizacionais seletivas: são aquelas que diferenciam a organização no 

espaço de competição onde ela atua, contribuindo para uma posição de liderança. São as 

chamadas competências diferenciadoras. 

c) Competências organizacionais essenciais (Core competences): diferenciam a organização 

no espaço de competição, contribuindo para uma posição de pioneirismo. Essas são as 

competências excepcionais. 

Rabechini Junior (2005), igualmente, propõe a existência de três níveis de 

competência: individual, de equipe e da organização. O nível individual envolve os 

conhecimentos, habilidades e capacidades dos indivíduos. O nível de equipe envolve a 

participação dos indivíduos em grupos de trabalho no contexto de atividades da organização. 

No nível organizacional existe a sistematização de competências. 

Um ponto importante de articulação entre a noção de Capacidades Dinâmicas e 

Competência está relacionado com a execução de projetos nas organizações. É bastante 

comum que as organizações façam mudanças com base em projetos. Projetos são esforços 

temporários destinados a obter um produto, serviço ou resultado único (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, 2008). Por isso a competência em gerenciar projetos é um 

aspecto importante das capacidades dinâmicas. Rabechini Júnior (2005) define que a 

capacidade de uma organização em gerenciar projetos faz uso de três categorias de 

competências:  

a) Competências de entrada, que inclui os requisitos dos gerentes de projetos e seus 

conhecimentos;  
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b) Competências de saída, ou seja, tudo aquilo que os gerentes de projeto têm que fazer e 

acompanhar e; 

c) Competências comportamentais.  

Essa classificação inicial de competências para gerenciamento de projetos em uma 

organização, conforme proposto por Rabechini Junior (2005) é na realidade uma 

simplificação. A competência geral de gerenciamento de projetos é formada por dezessete 

competências agrupadas em quatro grandes categorias (RABECHINI JUNIOR, 2005): 

Categoria 1 – Resolução de problemas: são competências relacionadas com o conteúdo 

técnico do projeto e é composto por quatro competências: 

a) Competência de diagnosticar; 

b) Competência em sistematizar; 

c) Competência em conceituar e; 

d) Competência de monitorar e buscar de informações. 

Categoria 2 – Identificação gerencial: são competências que envolvem três itens: 

a) Competência para identificar gerentes de projeto fortes; 

b) Competência de gerenciar com alto grau de discernimento e; 

c) Capacidade de ser flexível. 

Categoria 3 – Questões estratégicas: visa que o projeto tenha foco e objetivos bem definidos, 

compreendendo quatro competências: 

a) Orientação para objetivos: competência para gerar oportunidades de negócio, melhorar a 

eficiência, estabelecer padrões, etc.; 

b) Orientação de resultados: competência para levar os membros da equipe a dirigir seus 

esforços para atingir as metas estabelecidas; 

c) Orientação para resolução de problemas: competência para ações de resolução de 

problemas, estabelecimento de objetivos, análise de riscos e obtenção de informações para 

o projeto e; 

d) Orientação para negócios: competência para direcionar a equipe de forma a orientá-la 

quanto aos possíveis impactos que o projeto causará nos negócios da empresa. 

Categoria 4 – Influência: visa alinhar o trabalho individual ao da equipe e compreende quatro 

competências: 



62 

 

 

 

 

a) Percepções interpessoais e organizacionais: habilidade de entender as necessidades dos 

outros, suas perspectivas, comportamentos, etc.; 

b) Uso da influência: habilidade de conseguir recursos, negociar comprometimento das 

pessoas, identificar riscos, etc.; 

c) Formação de equipes: habilidade em buscar trabalhos desafiadores para motivar 

indivíduos e equipes; 

d) Competência de desenvolvimento: inclui habilidade de expressar confiança nos membros 

da equipe, treinar indivíduos, etc.; 

e) Orientação para usuários e consumidores: habilidade para mostrar aos usuários e 

consumidores que eles estão sendo vistos como prioritários pelo projeto, buscando 

entendimento de suas preocupações, objetivos e necessidades e; 

f) Autocontrole: habilidade de manter a calma em situação de stress. 

Além disso, a competência em gerenciar projetos envolve diferentes níveis: individual 

e de equipes (RABECHINI JUNIOR e CARVALHO, 2003). Esses autores citam que as 

competências no gerenciamento de projetos podem, segundo Rabechini Junior e Monteiro de 

Carvalho (2003), ser abordadas pelo modelo de stakeholders, que são indivíduos ou grupos 

que afetam ou são afetados pelos projetos. Um grupo importante de stakeholders em projeto 

são aqueles diretamente envolvidos com a realização do projeto e incluem o gerente do 

projeto, o patrocinador do projeto, o pessoal técnico, o gerente funcional e o pessoal de 

suporte. No tocante ao gerente do projeto e a equipe, as competências individuais mais 

importantes citadas por esses autores para esse grupo de stakeholders são: liderança, 

facilidade de negociação e capacitação técnica. Já para o patrocinador, que é o responsável 

por proporcionar um ambiente adequado para que o projeto atinja os resultados esperados, 

Rabechini Junior e Carvalho (2003) argumentam que o mesmo deve: 

a) Assegurar que as estratégias, os planos e controles de projeto estejam estabelecidos;  

b) Fornecer apoio para a mobilização da equipe de projeto; 

c) Assegurar que o projeto seja adequadamente iniciado e que as iniciativas de trabalho em 

equipe sejam tomadas; 

d) Fornecer apoio político para o projeto no nível executivo; 

e) Orientar o gerente de projeto conforme necessário; 

f) Participar nas avaliações formais e periódicas do projeto; 

g) Estar disponível para apoio em consultas; 
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h) Acompanhar os relatórios de progresso do projeto; 

i) Envolver-se com o projeto caso o mesmo saia de seu curso normal; 

j) Monitorar a transição projeto – operação; 

k) Estimular o rápido encerramento do projeto e; 

l) Assegurar a documentação das lições aprendidas. 

As competências de equipes em projetos estão relacionadas com o desempenho 

técnico, planejamento de prazos e orçamentos, avaliação de resultados, inovação e 

criatividade, estabelecer especificações, gerenciar mudanças e previsão de prazos e custos. No 

tocante às pessoas as equipes de projeto devem ter capacidades de envolvimento dos 

stakeholders no resultado do projeto, gerenciamento de conflitos, comunicação, espírito de 

equipe, confiança mútua, autodesenvolvimento dos membros da equipe, capacidade de 

relacionamento com a organização e capacidade de buscar resultados do projeto 

(RABECHINI JUNIOR e CARVALHO, 2003). 

Um ponto chave na questão do entendimento do fenômeno das capacidades dinâmicas 

é o entendimento da Competência Coletiva.  Segundo, Retour e Krohmer (2011) os atributos 

das competências coletivas são: 

a) Referencial comum: a competência coletiva está relacionada com a capacidade de uma 

ação coletiva que exige coordenação das atividades individuais, que os membros da 

equipe disponham de um referencial comum que serve para a preparação e realização da 

ação projetada. 

b) Linguagem compartilhada: a existência de competência coletiva exige uma linguagem 

operativa comum que permite maior eficácia na comunicação entre os membros da equipe 

e da organização e, ao mesmo tempo, confere uma identidade ao grupo de forma a que 

haja distinção com relação a outros grupos. 

c) Memória coletiva: a memória coletiva é um pré-requisito da competência organizacional e 

envolve:  

 A memória declarativa coletiva não centralizada, ou seja, aquela baseada na interação 

entre indivíduos; 

 A memória procedural coletiva não centralizada, que é fruto do processo do confronto 

do saber-fazer de vários indivíduos durante a realização de um trabalho e; 
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 A memória coletiva de julgamento, que é o conjunto de conhecimentos oriundos do 

confronto com as memórias individuais de julgamento dos indivíduos. 

d) Engajamento subjetivo: é o percurso cooperativo de resolução de problemas, o que inclui 

a capacidade coletiva de indivíduos de reinventar permanente a organização. 

O quadro 7 apresenta o resumo das definições de competência e dos fatores componentes,  

condicionantes e influenciadores da existência de competência. 

Quadro  7 - Tipos de competências 

 

Autor Tipos de competência 

Dosi, Coriat e 

Pavitt (2000) 

a) Competências tecnológicas, que são relacionadas com a estrutura física e; 

b) Competência organizacional, que são relacionadas com a interação social. 

Ruas (2005) a) Competências individuais e gerenciais; 

b) Competências funcionais relacionadas com grupos e áreas da organização e; 

c) Competências organizacionais, que são compostas por: 

 Competências organizacionais básicas; 

 Competências organizacionais seletivas e; 

 Competências organizacionais essenciais (Core competences). 

Rabechini 

Junior (2005) 

a) Três tipos de competência gerais para gerenciar projetos:  

 Competência de entrada (requisitos do gerente de projeto e seus 

conhecimentos); 

 Competências de saída (atividades que o gerente de projeto deve realizar) 

e; 

 Competências comportamentais. 

b) Três níveis de competência: 

 Competência individual: resolução de problemas; identificação gerencial; 

questões estratégicas e influência. 

 Competências de equipes de projetos: desempenho técnico; planejamento 

de prazos e orçamentos; avaliação de resultados; inovação e criatividade; 

estabelecer especificações; gerenciar mudanças e previsão de prazos e 

custos. 

 Competência coletiva: referencial comum; linguagem compartilhada; 

memória coletiva e engajamento subjetivo. 

Fonte: autor. 
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2.3.2 Habilidades 

 

A literatura sobre competências faz uso frequente da palavra habilidade, ora como um 

de seus componentes ora como sinônimo. Por essa razão é conveniente discorrer sobre esse 

tópico. A base teórica pesquisada sobre capacidades dinâmicas faz referências tanto às 

competências como às habilidades. 

Prahalad e Hamel (1990) argumentam que a habilidade é um dos componentes da 

competência ao afirmar que competência é um conjunto de habilidades e tecnologias que 

permite a uma empresa oferecer benefício superior aos seus clientes. 

Para Dosi, Coriat e Pavitt (2000) habilidades individuais constituem um dos blocos 

construtivos das rotinas organizacionais. 

As habilidades constituem um dos elementos componentes das competências, 

juntamente com atitudes e conhecimentos necessários para alcançar resultados diferentes 

(RABECHINI JUNIOR e PAULA PESSOA, 2005). 

Habilidades individuais são análogas às rotinas das organizações (NELSON e 

WINTER, 2005). Nelson e Winter (2005) propõe que “habilidade” é a capacidade de ter uma 

sequência regular de comportamento coordenado em que em geral é eficiente em relação a 

seus objetivos, dado o contexto no qual normalmente essa sequência ocorre. Esses autores 

afirmam que as principais características das habilidades são: 

a) Pragmatismo: habilidades envolvem sequência de etapas na qual cada uma delas 

sucessivamente é engatilhada. 

b) Conhecimento tácito: o conhecimento existente nas habilidades é, em grande parte, tácito. 

De um modo geral o ator que desempenha certa habilidade não está consciente dos 

detalhes de seu desempenho. 

c) Escolhas: o exercício de habilidades envolve escolhas, embora grande parte das opções 

seja selecionada automaticamente. 

Nelson e Winter (2005) propõem que o comportamento habilidoso é uma combinação 

dessas três características.  Segundo esses autores as habilidades podem ser vistas de três 

formas:  
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 Habilidades como programas: habilidades podem ser vistas de mesma forma como 

programas de computador. As habilidades, segundo Nelson e Winter (2005), possuem as 

seguintes características comuns com programas de computador: 

a) Um programa funciona como uma unidade; 

b) O esquema básico de um programa é serial, embora possa haver direcionamento das 

instruções do programa para certas partes, como por exemplo, a instrução “ir para” ou 

fazer voltas (loops); 

c) Há um inicio e um fim; 

d) A execução é automática. No caso do ser humano isso é comprável com a execução 

inconsciente da habilidade e; 

e) Um programa desempenha algo. 

 Habilidades como decorrência de conhecimento tácito: Nelson e Winter (2005) propõe 

que a existências de habilidades é algo que permanece latente no cérebro e que não é 

facilmente descrito em palavras.  As habilidades são, segundo esses autores, baseadas em 

conhecimento tácito e incluem não apenas habilidades psicomotoras, mas também 

habilidades cognitivas específicas, como por exemplo, ser capaz de gerar boas soluções 

para problemas complexos. 

 Habilidades como produto de escolhas: o exercício da habilidade envolve a seleção de 

opções de comportamento. Esse processo de escolha é extremamente automático. Nesse 

caso o exercício de uma habilidade não envolve deliberação e é um componente da 

capacidade que a habilidade representa.  Nesse aspecto todo comportamento sequencial 

coordenado envolvido no exercício de uma habilidade é um comportamento escolhido já 

que sempre existem diversos comportamentos alternativos viáveis em cada situação 

(NELSON e WINTER, 2005). 

 Dosi, Faillo e Marengo (2008) argumentam que capacidades envolvem atividade 

organizada. Dessa forma as rotinas são os blocos de construção de capacidades com aspectos 

de repetição e são dependentes de um dado contexto. Por outro lado, as habilidades 

individuais constituem os blocos construtivos das rotinas organizacionais. Segundo Dosi, 

Faillo e Marengo (2008), aquilo que se costuma denominar como habilidades individuais são 

componentes quase modulares de rotinas. Dosi, Coriat e Pavitt (2000) argumentam ainda que 

o termo ‘habilidade’ deve ser reservado para o nível individual e o termo ‘rotina’ para o nível 

organizacional. O quadro 8 mostra o resumo das definições de habilidades. 
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Quadro  8 – Resumo das definições de habilidades 

Autor Definição de habilidades Fatores componentes ou condicionantes da existência de habilidades 

Prahalad e 

Hamel 

(1990). 

Habilidade é componente da 

competência. 

Conhecimento tácito e explicito incorporado pelas pessoas e; 

Conhecimento incorporado pela empresa e pelos fornecedores. 

Dosi, Coriat e 

Pavitt (2000). 

Blocos construtivos das rotinas 

organizacionais. 

Recursos humanos com habilidades que sejam capazes de atuar em rotinas. 

Rabechini 

Junior e 

Paula Pessoa 

(2005). 

Habilidades são elementos 

componentes das competências, 

juntamente com atitudes e 

conhecimentos. 

Atitudes e conhecimentos.  

Nelson e 

Winter 

(2005). 

Habilidade como algo similar a 

um programa de computador. 

a) Pragmatismo (Sequência de etapas na qual cada uma delas sucessivamente é 

engatilhada). 

b) Conhecimento tácito e; 

c) Escolhas que ora são deliberadas e ora são automáticas. 

Dosi, Faillo e 

Marengo 

(2008). 

Blocos construtivos das rotinas 

organizacionais. 

Recursos humanos com habilidades que sejam capazes de atuar em rotinas de forma a criar 

capacidades organizacionais. 

 

Dosi, Coriat e 

Pavitt (2000). 

Habilidade como equivalente no 

nível individual da rotina 

organizacional. 

Recursos humanos com habilidades que sejam capazes de atuar em rotinas de forma a criar 

capacidades organizacionais. 

 

Fonte: autor. 
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3 Procedimentos Metodológicos 
 

 A escolha da empresa Berlitz para fins de verificação de indícios de capacidade 

dinâmicas não foi feita ao acaso. O pesquisador é conhecedor da empresa, pois trabalhou 

nela há cerca de 30 anos atrás. Por conta da longevidade dessa empresa, o pesquisador tinha 

a percepção de que a mesma possuía capacidades dinâmicas.   Outro fator que contribuiu 

para a escolha dessa empresa foi o relacionamento do pesquisador com pessoas que nela 

trabalham. Esse relacionamento permitiu o acesso a toda a cúpula diretiva da empresa no 

Brasil. Esse é um fator chave já que a execução de uma pesquisa pressupõe a existência de 

dados que confirmem ou neguem as proposições ou hipóteses teóricas vigentes. Nesse 

aspecto, o amplo acesso à empresa foi um dos pontos essenciais para o sucesso da pesquisa. 

 Lakatos e Marconi (2010) apresentam várias definições de método: a) caminho pelo 

qual se chega a um determinado resultado; b) forma de seleção de técnicas para avaliar 

alternativas para a ação cientifica; c) método de proceder ao longo de um caminho, ordem 

que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um fim dado; d) 

conjunto coerente de procedimentos racionais que orienta o pensamento para alcançar 

conhecimentos válidos; e) procedimento regular, explícito e passível de ser repetido para se 

obter algo; e f) conjunto de procedimentos através dos quais se propõe problemas científicos 

e colocam-se à prova as hipóteses cientificas. 

 Considerando a natureza complexa e intangível dos constructos envolvidos na questão 

de capacidades dinâmicas, optou-se por desenvolver a pesquisa por meio de uma abordagem 

qualitativa, que é aquela que envolve analisar e interpretar textos e entrevistas de forma a 

descobrir padrões descritivos significativos de um fenômeno em particular (AUERBACH e 

SILVERSTEIN, 2003).  A falta de um quadro consolidado e aceito pela maioria dos 

pesquisadores sobre os fundamentos que propiciam a existência das capacidades dinâmicas 

nas organizações mostra que existe espaço para evolução do conhecimento cientifico sobre 

esse tema. A leitura dos fundamentos teóricos pesquisados mostra que o estudo das 

capacidades dinâmicas ainda não é um assunto esgotado já que seus fundamentos ainda não 

estão completamente esclarecidos. É possível notar que os pesquisadores das capacidades 

dinâmicas, quando tentam explicar seus fundamentos, sempre o fazem de forma parcial, ora 

focando num aspecto, ora focando em outro. Considerando a inexistência de uma teoria 

completamente consolidada, um estudo exploratório é recomendado quando não se conhece 

muito sobre determinada situação (YIN, 2010). De fato, os estudos exploratórios buscam 



69 

 

 

 

 

entender o que ocorre antes do desenvolvimento de um modelo e de um projeto rigoroso 

para execução de uma investigação completa (SEKARAN e BOUGIE, 2010).  

Para fazer o estudo exploratório proposto, a pesquisa fez uso do gênero estudo de caso. 

Dessa forma foi possível verificar os indícios de capacidades dinâmicas na empresa 

pesquisada. O estudo de caso é um método empírico que investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes (YIN, 2010).  

 Cresweel (2003) aponta que o método de estudo de caso apresenta as seguintes 

características: 

a) A pesquisa qualitativa ocorre no local do fenômeno a ser estudado, de forma a permitir 

um bom nível de detalhe sobre a experiência real dos participantes; 

b) A pesquisa qualitativa usa múltiplos métodos interativos e humanos, coletando dados 

através de observações, entrevistas, documentos e imagens. 

c) A pesquisa qualitativa é mais emergente do que fortemente pré-configurada, já que as 

questões podem mudar e serem refinadas na medida em que o pesquisador aprenda 

aquilo que deve ser perguntado e para quem perguntar. 

d) A pesquisa qualitativa é essencialmente interpretativa. Isso inclui desenvolver a 

descrição da situação de pesquisa, analisar dados para obter temas ou categorias e 

finalmente fazer uma interpretação de forma a obter conclusões. 

e) A pesquisa qualitativa enxerga o fenômeno social de forma holística, razão pela qual os 

estudos qualitativos são visões mais panorâmicas do que micro análises. 

f) A pesquisa qualitativa reflete de forma sistemática quem é o foco da pesquisa. Por isso 

trata-se de um método que leva em consideração eventuais vieses, valores e interesses 

dos participantes da pesquisa. 

g) A pesquisa qualitativa leva em consideração um raciocínio complexo, multifacetado, 

interativo e simultâneo. 

h) A pesquisa qualitativa adota e usa uma ou mais estratégias para inquirir e obter 

informações. 

A pesquisa em questão buscou atender a esses quesitos observando os seguintes pontos: 

a) A pesquisa foi feita in loco nas dependências da empresa pesquisada;  
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b) A pesquisa usou múltiplos métodos interativos: dados foram coletados através de 

observações, entrevistas e documentos;  

c) A pesquisa fez uso da análise e interpretação de documentos e de entrevistas, 

descrevendo a situação de pesquisa, analisando os dados e categorizando os dados de 

forma a obter conclusões;  

d) A pesquisa buscou enxergar a empresa de um modo holístico, buscando dar uma visão 

panorâmica dos aspectos relacionados com capacidades dinâmicas na empresa;  

e) A pesquisa levou em consideração eventuais vieses, valores e interesses dos 

participantes da pesquisa, de forma a evitar que essas questões distorcessem o 

conhecimento gerado;  

f) A pesquisa levou em consideração raciocínios complexos, raciocínios multifacetados, 

raciocínios interativos e raciocínio simultâneo de diversas pessoas que representam o 

substrato básico do corpo gerencial da empresa e; 

g) A pesquisa usou diversas estratégias para inquirir e obter informações. 

Para que um estudo de caso seja robusto em suas conclusões, Yin (2010) argumenta que um 

estudo de caso deve apresentar cinco componentes: 

a) As questões de estudo, materializadas nos objetivos gerais e específicos e nas perguntas 

de pesquisa; 

b) As proposições da pesquisa. No caso em pauta foi considerado que a empresa pesquisada 

apresentava pelo menos algumas características que permitiam a existência de 

capacidades dinâmicas; 

c) A unidade de análise, que no caso em pauta é a empresa estudada (Berlitz); 

d) A lógica que une dados às proposições e; 

e) Os critérios para interpretar as constatações.  

A pesquisa considerou os pontos acima elencados, tendo feito uso de triangulação de 

métodos (entrevistas, análise de documentos, etc.) para verificar explicações rivais que 

levem às conclusões. 

O resumo da escolha do método de pesquisa e do processo de pesquisa segue o modelo 

proposto por Rabechini (2005) e está resumido no quadro 9. 
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Quadro  9 - Resumo da escolha do método de pesquisa 

Atributo Especificação adotada 

Caráter do Estudo Exploratório 

Abordagem ampla Indutivo 

Abordagem restrita Qualitativo 

Método Estudo de caso 

Tipo de estudo Holístico 

Número de casos 1 (um) 

Fontes de evidências 

Primária: entrevistas.  

Secundária: análise de documentos; registros históricos e observação 

direta. 

Fonte: autor. 

3.1 Processo de pesquisa 

 

 A escolha do estudo de caso como método de pesquisa enseja a necessidade de 

definição de um processo de pesquisa para obter os objetivos propostos pela pesquisa. A 

figura 7 representa o processo de pesquisa usado. 

 

 

Figura 7 – Processo de pesquisa 

                                                      Fonte: autor 
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O processo de pesquisa levou em consideração a seguintes questões: 

a) A revisão bibliográfica levou em conta a definição mais atual possível dos constructos envolvidos; 

b) Os instrumentos de pesquisa estão baseados na bibliografia usada para a revisão teórica; 

c) O processo de pesquisa usou triangulação de dados para o estudo em questão. Segundo Lakatos e 

Marconi (2010) a triangulação é uma técnica que usa a combinação de metodologias diversas no 

estudo de um fenômeno, buscando abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e 

compreensão do fato estudado por meio de diferentes fontes de informações, diferentes métodos de 

coleta de informações, diferentes investigadores e diferentes teorias. No caso em questão a pesquisa 

faz uso de diferentes fontes de informações, como por exemplo, entrevistas com diversos 

profissionais da empresa ocupando cargos distintos, observações de campo, pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental e entrevistas; 

d) Segundo Lakatos e Marconi (2010), existem os seguintes tipos de entrevista: a entrevistas 

padronizada ou estruturada, na qual o pesquisador segue um roteiro pré-estabelecido e perguntas 

pré-definidas, e a entrevista não padronizada ou semiestruturada, na qual o pesquisador tem 

liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada. No caso em 

questão a pesquisa usou um roteiro de entrevista estruturado e comum para todos os entrevistados. 

Mas também colheu alguns depoimentos livres de alguns dos profissionais da empresa durante as 

observações de campo. 

Além dos pontos acima colocados, a pesquisa considerou também as recomendações de Mazzoti-

Alves e Gewandsznajder (1988):  nível de participação do observador / pesquisador no contexto 

estudado; o grau de conhecimento dos participantes sobre os objetivos da pesquisa; contexto da 

observação; duração provável; e forma de registro dos dados.  A análise desses pontos é a seguinte: 

a) Nível de participação do observador: o observador / pesquisador não participa do cotidiano da 

empresa pesquisada. Sua atuação limitou-se em coletar dados e informações. 

b) Grau de conhecimento dos participantes sobre os objetivos de pesquisa: as pessoas que 

forneceram as informações e dados da empresa pesquisada são profissionais que conhecem em 

profundidade o cotidiano da empresa, seus projetos, seus problemas, suas forças e suas fraquezas 

e são os legítimos representantes da empresa na filial brasileira. Os entrevistados fazem parte da 

equipe de executiva da filial brasileira da empresa, incluindo a diretora executiva principal da 

empresa no Brasil e toda a sua diretoria executiva. 

c) Contexto da observação: a pesquisa fez uso de observações em campo e coleta de dados e 

informações por meio dos instrumentos de pesquisa definidos.  
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d) Duração: para o desenvolvimento da pesquisa em questão foi necessário um período de três 

meses. 

e) Forma de registro de dados: os dados foram registrados em documentos eletrônicos armazenados 

em base de dados relacional com uso do software NVivo versão 9.  

3.2 Restrições 

 

As seguintes restrições foram consideradas no escopo da pesquisa: 

a) Em termos teóricos, a pesquisa está limitada às questões no âmbito da teoria das capacidades 

dinâmicas e do estudo das rotinas como elemento de sustentação das mesmas. Além disso, as 

conclusões da pesquisa são limitadas ao âmbito do estudo de caso em questão: a empresa Berlitz. 

Embora as conclusões possam constituir em um elemento auxiliar para o entendimento das 

capacidades dinâmicas nas empresas em geral, não há intenção de generalizar as conclusões 

apresentadas no presente estudo. 

b) Embora a empresa tenha registros sobre suas origens e evolução ao longo dos anos, só foi possível 

obter dados mais detalhados da empresa a partir de 1995, com foco maior na operação brasileira. 

3.3 Premissas 

A pesquisa definiu como premissa que a empresa pesquisada apresentava características de 

capacidades dinâmicas. Essa percepção de que a empresa apresentava (como de fato apresentou) 

indícios de capacidades dinâmicas, deriva do fato de a empresa ter mais de 130 anos de existência, ter 

passado por duas grandes guerras mundiais e por diversas crises econômicas mundiais. Apesar disso a 

empresa continua se perpetuando, praticando preços acima da média do mercado e sendo reconhecida 

por suas características ímpares e operando em setenta países no mundo em condições competitivas.  

3.4 Objetivo, perguntas de pesquisa e proposições. 

 

A pesquisa tem por Objetivo Geral identificar indícios da existência de capacidades dinâmicas 

na empresa Berlitz. A pesquisa buscou identificar também habilidades, comportamentos de mudança, 

inovação, rotinas, processos e mecanismos de aprendizagem e de governança do conhecimento que 

suportam a existência de capacidades dinâmicas.   

Os objetivos específicos da pesquisa, devidamente alinhados com o objetivo geral são: 

 Objetivo específico 1: identificar indícios de capacidades dinâmicas na empresa estudada do ponto 

de vista da geração de ideias, introdução de rupturas no mercado, desenvolvimento de novos 

produtos, serviços e novos processos; 
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 Objetivo específico 2: identificar as habilidades e comportamentos pessoais, de grupo e 

organizacionais que propiciam a existência de capacidades dinâmicas na empresa; 

 Objetivo específico 3: Identificar processos e rotinas de suporte às capacidades dinâmicas e; 

 Objetivo específico 4: identificar os mecanismos de aprendizagem e de governança do conhecimento 

que suportam a existência de capacidades dinâmicas. 

Considerando o objetivo geral, os objetivos específicos e a premissa de existência de capacidades 

dinâmicas na empresa pesquisada, foi desenvolvido o modelo analítico mostrado na figura 8, que define 

o objetivo geral, os objetivos específicos, as proposições e as questões de pesquisa.  

 

Figura 8 – Modelo analítico da pesquisa 

                             Fonte: autor. 

Observe que, por ser se tratar de uma pesquisa qualitativa, existem proposições e não hipóteses 

de pesquisa. As proposições definidas tiveram a finalidade orientar o pesquisador em relação à 

existência de capacidades dinâmicas e dos seus fundamentos na empresa pesquisada.  

3.5 Protocolo de pesquisa 

A seguir estão comentados os principais pontos do protocolo de pesquisa utilizado para 

desenvolvimento dos trabalhos.  

 

Premissa: a empresa pesquisada apresenta 

indícios de Capacidades Dinâmicas

Q0: a empresa apresenta indícios 

de capacidades dinâmicas ?

Questão 1: 

Quais são as habilidades e 

comportamentos pessoais, de 

grupo e organizacionais que 

propiciam a existência de 

capacidades dinâmicas na 

empresa?

Questão 2: 

Quais são os processos e rotinas 

de suporte às capacidades 

dinâmicas na empresa?

Questão 3: 

Quais são os mecanismos de 

aprendizagem e de governança 

do conhecimento que suportam 

a existência de capacidades 

dinâmicas na empresa?

Proposição 1: 

A empresa possui indícios de 

capacidades dinâmicas

Proposição 2: 

A empresa possui habilidades e 

comportamentos pessoais, de 

grupo e organizacionais que 

sustentam a existência de 

capacidades dinâmicas.

Proposição 3:

A empresa possui mecanismos 

de aprendizagem e governança 

do conhecimento que suportam 

a existência de capacidades 

dinâmicas
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3.5.1 Objetivo da pesquisa 

 

O protocolo de pesquisa definiu que a pesquisa tinha por objetivo verificar a existência de 

indícios de capacidades dinâmicas e de seus fundamentos na empresa Berlitz.  

3.5.2 Visão Geral da pesquisa 

 

 A pesquisa foi focada na busca de indícios de existência de capacidades dinâmicas e de seus 

fundamentos na empresa Berlitz.  O desenvolvimento da pesquisa envolveu as seguintes etapas: 

a) Revisão teórica da literatura existente sobre capacidades dinâmicas e sobre rotinas organizacionais; 

b) Definição do problema de pesquisa, do objetivo geral e dos objetivos específicos; 

c) Definição das perguntas de pesquisa; 

d) Seleção da empresa candidata; 

e) Desenvolvimento do protocolo de pesquisa; 

f) Condução da pesquisa; 

g) Análise dos dados e; 

h) Elaboração do relatório de pesquisa, incluindo as conclusões. 

 

3.5.3 Ferramentas de software a serem usadas na pesquisa 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi usado o software NVivo versão 9. Trata-se de um 

software que permite a classificação de diversos tipos de informações, como por exemplo, documentos, 

levantamentos, áudio, vídeo e fotos.  

Além da ferramenta básica, o NVivo versão 9, o pesquisador usou outras ferramentas de 

software: o Microsoft Word versão 2007 para escrever o texto da dissertação e para fazer transcrições 

das entrevistas e o Microsoft Excel versão 2007 para montagem de tabelas, quadros e gráficos. 

3.6 Processo de codificação 

 

A codificação foi feita com uso do software NVivo versão 9 nas informações obtidas nas 

entrevistas, notas de observação de campo, diários, documentos, literatura, artefatos, fotografias, vídeos, 

web sites, correspondências conforme definido Flick (2009). A codificação foi precedida do uso de 

lentes teóricas, obtidas através do levantamento dos fundamentos teóricos conforme recomendação de 

Saldaña (2009).  

As expressões foram classificadas por unidades de significado (palavras isoladas ou sequências 

curtas de palavras), permitindo relacionar as anotações ou transcrições de entrevistas em conceitos 
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levantados na fundamentação teórica. O processo seguiu a recomendação de Flick  (2009) de 

codificação em três estágios: 

a) A codificação inicial, feita com base nas lentes teóricas definidas pela fundamentação teórica; 

b) A codificação axial, na qual forma selecionadas as categorias geradas mais promissoras para fins de 

aperfeiçoamento da estrutura analítica proveniente pelos códigos e; 

c) Por fim foi feita uma codificação seletiva, que é um refinamento da codificação axial em um nível 

superior de abstração, de forma a alocar especificidade à teoria, permitindo ao pesquisador afirmar o 

que ocorreu e sob quais condições (FLICK, 2009). 
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4 Análise e interpretação dos resultados da pesquisa 
 

Para lograr o intento de identificar os indícios de Capacidades Dinâmicas na empresa pesquisada, 

todo o corpo diretivo da filial brasileira da empresa foi entrevistado. As entrevistas foram feitas com dez 

executivos, totalizando cerca de 40 horas de entrevistas. As entrevistas foram realizadas 

individualmente, no próprio local de trabalho desses executivos, em diferentes unidades e seguindo as 

diretrizes estabelecidas no protocolo de pesquisa. Ao final das entrevistas foram obtidas cerca de 

quarenta páginas de transcrições. Além disso, também foram analisados diversos documentos fornecidos 

pelos entrevistados e foram feitas diversas observações em campo no ambiente de trabalho das pessoas 

entrevistadas.   

4.1 Descrição da empresa pesquisada 

A Berlitz é uma empresa multinacional de serviços que atua no ramo de instrução de idiomas e 

serviços de traduções. Atualmente a empresa busca se posicionar como uma empresa capaz de fornecer 

treinamentos para criação de lideranças globais e ser capaz de desenvolver serviços de consultoria na 

área de diversidade cultural.  

A análise documental e os depoimentos obtidos nas entrevistas permitiram estabelecer uma lista de 

recursos e de diferenciais competitivos que fazem com que ela tenha uma personalidade diferenciada de 

seus concorrentes, conferindo vantagens competitivas sustentáveis: 

a) O portfólio de cursos de línguas da empresa inclui mais de quarenta idiomas; 

b) A empresa conta atualmente com cerca de quinhentas filiais espalhadas em setenta países; 

c) A empresa oferece um cardápio de serviços que apresentam sinergia entre si (instrução de línguas, 

consultoria cultural, consultoria na formação de lideranças globais, serviços de instrução à distância, 

serviços de instrução sobre habilidades de comunicação, serviços de tradução e serviços de avaliação 

de proficiência em línguas); 

d) A empresa é capaz de prestar seus serviços através de múltiplas plataformas; 

e) O processo de instrução de línguas é feito de maneira personalizada, com aulas individuais ou em 

pequenos grupos. Por uma questão estratégica a Berlitz não forma grupos com mais de seis alunos; 

f) Excelência na instrução com base em uma experiência de mais de centro e trinta anos no mercado; 

g) Método exclusivo, amplamente testado e comprovadamente eficaz. Trata-se de um método 

considerado como um padrão de excelência no ramo de instrução de idiomas; 

h) A Berlitz coloca à disposição de seus clientes corporativos relatórios nos quais é possível mensurar 

os resultados de aprendizagem dos alunos; 
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i) Qualidade consistente através de processos globais de garantia da qualidade; 

j) Possibilidade de montagem de cursos de instrução de línguas com conteúdo configurável conforme 

as necessidades do cliente; 

k) Disponibilidade, em alguns países, de subsídios e assistência ao pagamento de matriculas e 

mensalidades; 

l) Reconhecimento acadêmico; 

m) A empresa é certificado pela Administração de Serviços do Governo dos Estados Unidos e pela 

Organização de Padrões Internacionais (ISO) em diversos países europeus como um fornecedor 

confiável de serviços de instrução de línguas; 

n) A Berlitz possui parcerias estratégicas firmadas com empresas de renome internacional (CNN, AOL 

Time Warner, Fresh Air, Turner Learning e Time); 

o) Em função de sua atuação global a empresa possui uma extensa lista de alunos ilustres em todos os 

países nos quais atua; 

p) Seu corpo de instrutores é, em boa parte, nativo na língua que ensina e são considerados como 

altamente capacitados e; 

q) A empresa, por ser uma empresa multinacional que opera em escala global, possui um profundo 

entendimento de culturas de diferentes países. 

4.2 Indícios de capacidades dinâmicas na Berlitz 

Para que fosse possível verificar os indícios de capacidades dinâmicas, foram usadas as unidades 

de codificação expostas no quadro 10 para análise dos depoimentos obtidos nas entrevistas. 

Quadro  10 – Unidades de Codificação - Indícios de capacidades dinâmicas 

Unidade de codificação Definição 

Características do 

mercado  

Características gerais do mercado para empresas que atuam no segmento no 

qual a Berlitz opera. 

Características do 

mercado no Brasil 

Características do mercado brasileiro para empresas que atuam no segmento 

no qual a Berlitz opera. 

Mudanças de mercado Mudanças ocorridas no mercado ao longo do tempo. 

Mudanças ocorridas na 

Berlitz 

Mudanças ocorridas na Berlitz ao longo do tempo para fazer frente às 

mudanças ocorridas no mercado. 

Fonte: autor. 

 

 A análise das unidades de codificações mostradas no quadro 10 permitiu o desenho do 

cenário exposto nos itens a seguir. 
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4.2.1 Panorama do dinamismo no mercado brasileiro 

Teece, Pisano e Shuen (1997) e Teece (2009) definem capacidades dinâmicas como a habilidade 

da firma em integrar, construir e reconfigurar competências interna e externamente para endereçar 

ambientes em rápida mudança. A análise dos dados obtidos nas entrevistas indica que nem sempre o 

ambiente operacional da Berlitz no Brasil apresentou características de rápidas mudanças. Mas as 

entrevistas mostram que, a partir de 1989, o mercado começou a mudar rapidamente no Brasil, forçando 

a empresa a mudar sua estratégia e a reconfigurar suas competências. Isso denota que o mercado de 

atuação da empresa apresenta dinamismo.   

Wang e Ahmed (2007) argumentam que o dinamismo do mercado é um antecedente das 

capacidades dinâmicas em empresas. De fato, no caso em pauta, a empresa fez uso de suas capacidades 

dinâmicas para se adaptar a essa mudança de mercado conforme se verifica no depoimento de seis 

diretores da empresa: 

“Por muito tempo não havia muita concorrência. Mas nos mantemos porque a 

qualidade faz uma diferença. As pessoas falam sobre a qualidade. Na Berlitz deu certo. 

É a mesma coisa que pagar mais caro por um carro porque ele tem qualidade. No final 

de 2009 as empresas tinham a instrução de língua na política de beneficio. Depois isso 

mudou. As empresas passaram apenas a ajudar o pagamento das mensalidades pelos 

funcionários. De repente a coisa ficou mais difícil. Se o funcionário tem que pagar um 

percentual da mensalidade, ele começa a avaliar o valor. Como a Berlitz é mais cara, 

isso começou a pegar, especialmente num momento de crise. [...] Hoje em dia as 

empresas clientes demandam resultados. Se não apresentar resultados então tchau. 

Antigamente não existia consultoria de idiomas. Essas consultorias de idiomas julgam 

nosso serviço. Hoje em dia duas existem duas maneiras de contratar nossos serviços: 

diretamente ou através de consultoria. Essa coisa ficou assim porque houve uma crise 

econômica. Os clientes buscam resultados no investimento que fazem. As consultorias 

muitas vezes direcionam a ação do cliente.” Trecho da entrevista de Isabel Ramirez, 

Diretora de Método. 
 

“Até uns dez anos atrás seguíamos num ritmo mais lento. Nos últimos dez anos as 

transformações foram mais rápidas. [...] Teve a abertura do mercado brasileiro, 

tecnologia chegando, executivos estrangeiros chegando. Antigamente apenas os 

diretores tinham que ter domínio de línguas. Hoje não. A interface é muito maior. 

Algumas vezes o RH é aqui, a produção é na China, o administrativo é nos EUA. E 

também pela questão do avanço dos meios de comunicação, como Skype, Internet. 

Antigamente tinha fax. Não precisa muito falar inglês. Essa demanda cresceu em 

tamanho em qualidade.” Trecho da entrevista de Douglas Bom, Diretor de KPI. 

 
“Até antes do Collor não tinha muito problema. Não tinha muita concorrência. O nicho 

de aulas individuais era apena nosso. A parte financeira era melhor no Brasil naquela 

época. A gente tinha muita aula sem fazer muito esforço. Não precisávamos reinventar 

nada. Depois do plano Collor ocorrem mudanças. Começaram a aparecer concorrentes 

com bom nível. Outro fator importante era a possibilidade de deduzir o pagamento da 

Berlitz no Imposto de Renda até no Plano Collor. Depois não pode mais. Isso ajudava 
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muito as empresas e as pessoas físicas a obter mais facilidade em pagar os cursos.” 

Trecho da entrevista de Julia Dotta, Diretora de Área e LCD. 

 

“O mercado de idiomas mudou muito depois do advento do modelo de franquia. Até 

então as escolas que tinham estruturas próprias, como o Berlitz, sofriam menos 

concorrência desleal. Depois que as escolas franquearam houve um beneficio para o 

cliente. Mas perdeu-se um pouco a noção de valor do ensino. Ficou difícil para o 

cliente avaliar as diferenças sobre o nível de serviço.” Trecho da entrevista com Luís 

Simões, diretor de Marketing. 

 

“A concorrência foi crescendo, pois é um mercado interessante. [...] Esse mercado de 

idiomas foi se deteriorando.” Trecho da entrevista de Francisco Thomé, Diretor de Área 

e LCD. 

 

“Ao longo dos últimos 25 anos o mercado passou a ser mais competitivo na área de 

instrução de idiomas. Surgiram várias empresas pequenas com qualidade e preço 

acessível. [...] Saímos de uma situação de conforto. Éramos líderes, com profissionais 

de ponta e a mais cara. Era uma escola de elite. Hoje somos mais acessíveis com 

produtos mais alinhados com produtos para as demandas do mercado. Antigamente 

quem sustentava o Berlitz era o empresário rico. Mas hoje você tem muitos 

profissionais liberais e gestores que usam nossos produtos. Nos tornamos mais 

populares no sentido de acessibilidade. [...] O mercado era menos competitivo. Mas o 

mercado mudou demais. Antigamente tínhamos duas ou três grandes concorrentes: 

Cultura Inglesa, União Cultural Brasil Estados Unidos e Alumni. O maior concorrente 

eram os professores particulares. Mas o mercado foi enchendo de várias opções. [...] 

Em 2000 a unidade da Haddock Lobo dava 4.100 aulas / mês. Foi o segundo resultado 

do mundo na nossa organização. Hoje até existe potencial para isso. Mas o mercado 

está acirrado. Mas esse processo de encolhimento ocorreu também com os 

concorrentes.” Trecho da entrevista com Rose Paulon, Diretora de Kids & LCD. 

 

Outras informações importantes a respeito do ambiente de negócios da empresa no Brasil foram 

levantadas pela pesquisa através de análise documental e informações obtidas através do contato com 

funcionários da empresa: 

a) Os encargos sociais e custos adicionais para contratação de empregados é de cerca de 110% do valor 

do salário; 

b) Ao término do contrato com um empregado, a indenização é equivalente a cerca de um mês de 

salário por ano trabalhado; 

c) Aumentos salariais são mandatórios. Além disso, nos últimos anos, os salários apresentaram ganhos 

reais de cerca de 1% ao ano; 

d) Todo empregado tem direito a trinta dias de férias a cada ano completo de trabalho. A remuneração 

de férias é acrescida de um valor adicional de 33%; 

e) Ministrar aulas de línguas como parte do currículo regular de escolas não é permitido para a Berlitz. 

Para que isso fosse possível os professores da Berlitz deveriam ter uma formação especifica em 

línguas. Também seria necessário que os professores fossem ligados a um sindicato, o que 



81 

 

 

 

 

complicaria significativamente as relações trabalhistas. Além disso, o pagamento dos salários 

deveria ser fixo. Os professores da Berlitz são contratados como instrutores já que a organização está 

enquadrada no negócio de cursos livres. Por isso não é possível vender programas de ensino de 

línguas da Berlitz em escolas de primeiro e segundo grau conforme ocorre em outros países; 

f) O zoneamento urbano torna difícil operar em determinadas áreas. Para fins de zoneamento urbano as 

unidades da Berlitz são consideradas como escolas. E escolas geram tráfego nos seus arredores. Por 

essa razão a empresa está sujeita a diversas restrições, mesmo quando opera em edifícios com 

muitos andares. 

Os itens acima listados estão relacionados com o dinamismo do mercado brasileiro pelo fato de que 

essas regras não existiam quando a empresa iniciou suas operações no Brasil. E, conforme a percepção 

dos diretores da Berlitz, o ambiente de negócios no Brasil não apresenta nenhum indício de melhoria. 

Pelo contrário, a expectativa é de que a condição de negócios no Brasil se torne mais complexa.  

Por fim, a análise do dinamismo do mercado não poderia excluir o ambiente concorrencial. A 

concorrência faz com que a empresa tenha que se adaptar, já que os concorrentes mudam as condições 

do mercado. Hannan e Freman (2007) são expoentes do estudo da Ecologia das Populações 

Organizacionais. O estudo desses autores mostra a força dos ecossistemas organizacionais, que muitas 

vezes decreta a morte de muitas organizações incapazes de se adaptar.  No caso específico da Berlitz no 

Brasil, a empresa possui forte concorrência de outras redes de escola e também de professores 

particulares de línguas conforme depoimento do corpo diretivo da filial brasileira. Os pontos críticos 

relacionados com a questão da concorrência que foram levantados durante a pesquisa são os seguintes: 

a) A Berlitz sofre, como qualquer outra escola de línguas, da concorrência de professores particulares 

atuantes no mercado. Os professores particulares constituem um forte concorrente em função do seu 

grande número e por usualmente não recolherem os tributos pela prestação de seus serviços. 

b) O mercado brasileiro atual mostra um grande crescimento de redes de ensino de línguas. Essas redes 

de ensino, que normalmente baseiam seu modelo de negócio em franquias, apresentam fortes 

vantagens competitivas: 

 Boa parte dessas redes apresenta forte foco no segmento de crianças e adolescentes, com um 

alcance e capilaridade inexistente na Berlitz; 

 De um modo geral os preços praticados por essas redes de ensino franqueadas são mais 

competitivos, embora a qualidade tenha a tendência de ser inferior; 

 Muitas das redes de instrução de línguas concorrentes possuem conexão com programas de 

governos estrangeiros e /ou representam universidades estrangeiras de renome. O convênio com 
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essas universidades estrangeiras permite as redes de ensino concorrentes promovam fortes 

programas de intercâmbio de alunos e desenvolvimento rotineiro de eventos com palestrantes 

estrangeiros e; 

 É comum que as redes concorrentes façam uso de eventos culturais como forma de atração de 

alunos. A Berlitz do Brasil possui uma rede relativamente pequena se comparada com certos 

concorrentes. Sua capacidade de patrocinar eventos culturais não é a mesma que das grandes 

redes de franquias que cobram de seus franqueados taxas específicas para eventos de marketing e 

publicidade. 

4.2.2 Mudanças organizacionais 

Teece, Pisano e Shuen (1997) e Teece (2009) propõe que capacidades dinâmicas estão 

relacionadas com ambientes em rápida mutação. Já Zollo e Winter (2002) argumentam que mesmo em 

ambientes onde não existem rápidas mutações, existem organizações capazes de apresentar capacidades 

dinâmicas. Ambos os pontos de vista são válidos no caso da Berlitz. A história da empresa mostra 

períodos de mutações no mercado com maior ou menor velocidade.  Ao longo do tempo, a Berlitz já foi 

cindida em operações distintas, operadas por diferentes grupos de acionistas, nos Estados Unidos e 

Europa. Posteriormente foi reunificada e adquirida por grupos empresariais de nacionalidades e culturas 

completamente distintas. Nos últimos dez anos, com o advento das grandes redes franqueadoras e com a 

introdução das novas tecnologias de informática e telecomunicações, o ramo de instrução de línguas 

sofreu fortes e rápidas mudanças. Apesar desse histórico de mudanças, a empresa mostra-se capaz de 

continuar a existir após mais de 130 anos de história.  

O quadro 11 mostra os principais marcos históricos de mudanças organizacionais na empresa.
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Quadro  11 – Marcos da história da Berlitz 
Ano Descrição 

1878 Fundação da Escola de Línguas Berlitz em Providence, Rhode Island, EUA. 

1888 Abertura da primeira filial na Europa em Berlim. 

1888-

1914 

Período de expansão internacional da empresa, com abertura de escolas nos Estados Unidos, Europa, 

América Latina e África. 

1900 Maximiliam Berlitz recebe duas medalhas de ouro na Exposição Universal de Paris 

1905 É formada a empresa Collogne & Wellhoff que mais tarde se uniria à Berlitz. 

1907 A Sociedade Geral de Escolas Berlitz é fundada em Paris por Collonge, Wellhoff e Berlitz. Ficam 

estabelecidas duas organizações distintas:  

a) SIEB (Société Internationale des Ecoles Berlitz), responsável pela Europa, Colônias 

Europeias, Oriente Médio, América do Sul e Central e; 

b) BSLA responsável pelos Estados Unidos, Canadá, México e Porto Rico. 

1919 Maxiliam Berlitz vende sua parte na SIEB, permanecendo apenas com seus direitos nos Estados 

Unidos, Canadá, México e Porto Rico. 

1921 Morte de Maxiliam Berlitz. Victor-Harrison Berlitz assume a direção do negócio nos Estados Unidos 

1933 Incorporação da organização como Berlitz Schools of Languages of America, Inc. 

1940 Berlitz muda sua razão social na Europa. Benoit Collonge, fundador da SIEB, morre. Théresé 

Delpeux assume como nova Presidente da SIEB. 

1954 Théresé Delpeux morre. Roger Monfort é o novo Presidente da SIEB. 

1966 Berlitz é adquirida pela Editora Crowell Collier and MacMillan. 

A rede de escolas Berlitz alcança a Ásia com a abertura da primeira filial em Tóquio no Japão. 

1967 As duas organizações Berlitz existentes nos Estados Unidos e Europa são unificadas em uma única 

organização mundial através da MacMillam, Inc. 

1978 Berlitz comemora os 100 anos de existência. 

1987 Berlitz adquire a empresa LIFE (Language Institute for Learning) O nome da empresa LIFE é 

mudado para BOC – Berlitz on Campus. 

1988 MacMillan é adquirida pela Maxwell Communication Corp. PLC. 

1991 Aquisição da Softrans, uma empresa irlandesa de traduções. 

1993 Berlitz é adquirida pela Fukutake Publishing Co. Ltd. 

1995 Novo logotipo e novo slogan são lançados: Ajudando o mundo a se comunicar. 

1996 Primeira franquia Berlitz é lançada em Córdoba, Argentina. Mudança da matriz para Princeton, NJ, 

Estados Unidos. 

1997 Aquisição da ELS Educational Services. 

1998 Berlitz comemora 120 anos. 

2007 Berlitz celebra os cem anos da SIEB no Museu D’Orsay em Paris. 

Fonte: Berlitz. 

4.2.3 Capacidades construídas ao longo do tempo e crescimento de modo tradicional 

O modelo de capacidade dinâmica proposto por Wang e Ahmed (2007) considera que 

as capacidades são construídas ao longo do tempo e assume que o crescimento da empresa 

ocorrer de modo tradicional, por meio do acumulo e desenvolvimento dos recursos internos e 

capacidades. Esse é exatamente o caso da Berlitz. Embora a empresa, tenha ao longo de sua 

história, feito a aquisição de algumas poucas empresas, a pesquisa de campo mostra que essas 

aquisições não influenciaram substancialmente o seu negócio principal que é a instrução de 

línguas. As empresas adquiridas constituem negócios complementares ao de instrução de 

línguas. A pesquisa mostrou que suas capacidades foram sendo construídas ao longo de seus 
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mais de 130 anos de história e a maior parte dos seus resultados é devido aos seus próprios 

recursos. 

4.2.4 Capacidade de reconfiguração 

Teece, Pisano e Shuen (1997) e Teece (2009) argumentam que as empresas dotadas de 

capacidades dinâmicas apresentam a capacidade de reconfigurar seus recursos internos e 

externos e também suas competências. A Berlitz mostrou ser capaz de diversificar suas 

operações em campos sinérgicos, como por exemplo, instrução de idiomas, edição de livros e 

serviços de intercâmbio cultural.  A empresa teve suas origens no ensino de línguas 

estrangeiras, sendo esse ainda seu principal negócio. Até 2009 a empresa, em todos os países 

no qual opera, posicionava-se fornecedor de serviços de instrução de línguas. A partir de 

2009, com a troca de comando na matriz, a empresa modificou seu posicionamento no 

mercado. Atualmente a Berlitz não se apresenta mais ao mercado como uma escola de 

línguas. A empresa hoje define seu negócio como uma consultoria global capaz de oferecer 

uma rede de serviços integrados relacionados com educação e treinamento área de liderança 

global com um portfólio completo para auxiliar seus clientes a construir competência e 

soluções em comunicações, desenvolvimento de lideranças globais e competência cultural 

através de múltiplas plataformas. A Berlitz atualmente oferece ao mercado um amplo 

portfólio de serviços, como por exemplo, serviço de instrução de idiomas em grupo ou 

individual para crianças, adolescentes e adultos, serviços de instrução de idiomas para 

corporações, governos e instituições públicas e privadas, serviços de teste e avaliação de 

proficiência no domínio de idiomas estrangeiros através de testes padronizados para mensurar 

a capacidade de indivíduos a ouvir, falar e escrever. A Berlitz oferece também treinamentos 

para formação de lideranças globais, treinamentos em habilidades de comunicação, 

consultoria referente à mobilidade de executivos entre países, além de programas de 

intercâmbio de estudantes com foco na aprendizagem de idiomas. 

4.2.5 Desenvolvimentos endógenos e de coespecialização 

Teece (2009) argumenta que as empresas com capacidades dinâmicas devem explorar 

desenvolvimentos endógenos e desenvolver coespecialização com ativos de outras empresas. 

A história da Berlitz mostra que a empresa foi capaz de absorver outras empresas em ramos 

de negócios relacionados, como por exemplo, empresas de traduções, de intercâmbio cultural 

e de consultoria cultural e de criação de lideranças, criando um eco sistema de negócios 

complementares. 
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4.2.6 Inovação e desenvolvimento de novos mercados  

Eisenhardt e Martin  (2000) e McKelvie e Davidsson (2009) argumentam que empresas 

com capacidades dinâmicas devem ser capazes de desenvolver novos produtos e serviços de 

caráter inovador.  De fato é difícil imaginar uma empresa com capacidades dinâmicas que não 

inove seus produtos ou seus processos internos.  

McKelvie e Davidson (2009) complementam essa visão definindo que as capacidades 

dinâmicas são constituídas de outras capacidades, entre as quais citam a capacidade de 

geração de ideias, a capacidade de introdução de rupturas no mercado e a capacidade de 

desenvolvimento de novos produtos e serviço inovadores em quantidade e qualidade em 

relação aos seus concorrentes.  A história mostra que a Berlitz desenvolveu diversas 

inovações, algumas das quais pioneiras, como por exemplo, uso de gravações em cilindros de 

cera e fonógrafos para instrução de línguas no século 19.  Atualmente a empresa desenvolve 

material especialmente configurado para seus clientes para instrução de línguas em diversas 

áreas profissionais, como por exemplo, finanças, aviação e gerenciamento de projetos. A 

Berlitz também desenvolve softwares relacionados com instrução de línguas para telefones 

celulares e aplicativos para avaliação de competência cultural. Atualmente seus cursos e 

treinamentos são ofertados aos seus clientes através de múltiplas plataformas: aulas face-a-

face em grupo ou individuais, aulas virtuais com uso de ambientes de ensino à distância e 

conexão via Internet, materiais didáticos multimídia para auto estudo e métodos mistos que 

podem fazer uso de diversas plataformas. Um ponto importante detectado pela pesquisa é que 

as aulas virtuais através da Internet estão permitindo, pelo menos no Brasil, que a empresa 

alcance novos nichos de mercado. Atualmente a empresa vende cursos de instrução de línguas 

em regiões do Brasil onde antes não havia clientes. O ensino à distância através de internet 

também está permitindo que a empresa possa oferecer instrução de línguas de forma inédita 

para o Poder Público, como por exemplo, para corporações policiais. Trata-se de um tipo de 

cliente que não fazia parte do portfólio de clientes usuais da empresa. Esse alcance de novos 

nichos de mercado, obtidos com a introdução de novas tecnologias, está em linha com o 

argumento de Teece (2009): a empresa consegue sentir o contexto e tomar decisões a respeito 

dos desenvolvimentos que precisa fazer para criar e sustentar vantagens competitivas. 

O quadro 12 traz um panorama das principais inovações introduzidas pela empresa 

desde sua criação em 1878, mostrando que a capacidade de inovação da Berlitz. 
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Quadro  12 – Inovações Berlitz 

Ano Descrição 

1878 Método Berlitz lançado comercialmente. 

1892 

até 

1894 

A Companhia Norte Americana de Fonógrafos produz cilindros de cera com gravações de 

lições em espanhol para a Berlitz. 

1909 De 1909 até 1919 o assunto de gravações é estudado como elemento auxiliar no ensino de 

línguas. 

1922 SIEB desenvolve um curso de autoaprendizagem: Berlitz Che Soi. 

1930 Início das atividades de tradução. 

1941 Projeto Normadie: tradução da documentação técnica do navio Normandia para conversão 

para fins militares com equipe de 12 tradutores trabalhando 24 horas. 

1949 Berlitz inicia o negócio de publicações (Livro de frases, livros de auto-ensino e dicionários). 

1950 Introdução de cursos de Francês, Espanhol, Alemão e Italiano em formato LP (Discos Long 

Play). 

Introdução de livros instrucionais de línguas para crianças. 

1958 Primeira escola com padrão moderno aberta na cidade do México. 

1962 Primeira escola com padrão moderno abre em Montreal no Canadá. 

1963 É introduzido o curso de imersão total que capacita o aluno a falar uma língua estrangeira em 

apenas duas semanas. 

Desenvolvido um programa de instrução de língua vietnamita, Khmer e Thai, além de outros 

dialetos para treinar milhares de pessoas (contra insurgentes) a serviço das forças armadas 

dos Estados Unidos.  Para acompanhar os trabalhos o diretor geral executou um salto de 

paraquedas de um avião militar para poder ter contato com os alunos dos programas. 

1965 Berlitz desenvolve um programa para ensinar a língua Navajo para missionários da Igreja 

Episcopal. A empresa desenvolveu um material especifico para esse idioma com a ajuda de 

um nativo na língua (Rocky Joe). O programa iniciado pequeno foi sendo expandido por 

diversos anos em várias missões da igreja. 

1970 É introduzido o material proprietário multimídia. Esse material, que fazia uso de fitas 

cassete, permitiu a padronização do currículo global dos cursos ofertados. Nesse ano também 

são introduzidos os seguintes novos produtos: 

a) Guias de viagem em formato de bolso (Primeiro guia desse tipo no mundo). 

b) Nova linha de livros de frases. 

c) Pacotes de cursos de áudio em fitas cassete. 

1978 Berlitz desenvolve um programa especial para a empresa aérea Saudia para alojar e instruir 

na língua inglesa jovens na idade de 18 até 22 anos que nunca tinham tido experiência fora 

da Arábia Saudita para. O objetivo era fazer com que essas pessoas se tornassem fluentes em 

Inglês e pudessem ler manuais técnicos de aeronáutica. O programa durou sete anos e 

atendeu 2.500 empregados da Saudia. 

1982 Os cursos de línguas para crianças e adolescentes são lançados com materiais específicos 

para esse público. 

1984 Berlitz assina um contrato para instrução de Inglês, Francês e Alemã para a Polícia Nacional 

Italiana. O programa treinou 5.000 oficiais até 1992. 

Fonte: Berlitz. 
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Quadro 12 – Continuação - Inovações Berlitz 

Ano Descrição 

1984 Serviço de tradução Berlitz atua fortemente nas Olimpíadas de verão de 1984. Nessa ocasião 

foram desenvolvidos livretos multilíngues, cardápios, folhetos e propagandas. A Berlitz 

também cooperou com o desenvolvimento de um sofisticado sistema de mensagens para 

atendimento dos atletas e outros participantes das Olimpíadas. Executou traduções em 

localidades diversas no sitio Olímpico e desenvolveu serviços de traduções telefônicas. 

1986 Berlitz lança um programa na Bélgica especifico para preparar jovens como anfitriões de 

conferências internacionais, feiras e exibições.  Um aspecto inovador é que esse programa 

incluía a instrução em quatro línguas de maneira simultânea (Inglês, Francês, Espanhol e 

Italiano). O programa treinou perto de 4.000 pessoas. 

1987 Berlitz adquire a empresa LIFE (Language Institute for Learning) de forma a criar 

competência em intercâmbios escolares. O nome da empresa LIFE muda para BOC – Berlitz 

on Campus. 

1989 Berlitz lança o programa Berlitz on Board, no qual aulas de línguas são feitas a bordo de 

navios de cruzeiro em navios alemães. 

1991 Aquisição da Softrans, uma empresa irlandesa de traduções. 

1994 O serviço Berlitz de consultoria cultural é lançado. São oferecidas soluções para 

desenvolvimento de efetividade cultural e excelência na liderança global. 

1995 Novo logotipo e novo slogan são lançados: Ajudando o mundo a se comunicar. 

Lançamento do super curso de auto instrução com áudio cassetes e áudio CD. 

1996 Primeira franquia Berlitz é lançada em Córdoba, Argentina. 

Lançamento da linha de livros Berlitz Kids. 

1997 É introduzido o ciclo de aprendizagem Berlitz que esclarece o processo geral de instrução, 

desde a fase de avaliação, passando pela recomendação de integração num determinado nível 

instrucional até a entrega final do aluno fluente na língua. 

2000 O programa integrado Berlitz English é lançado. O programa é centrado em situações práticas e 

oferece conteúdo autêntico de parceiros da indústria de mídia. 

2002 É lançado o serviço de aulas virtuais, que oferece instrução de língua à distância ao vivo 

através da Internet. 

2009 Nova CEO, Yukako Uchinaga, muda o direcionamento da empresa. A empresa começa o 

processo de deixar de ser uma empresa de línguas para ser uma empresa de consultoria capaz 

de: a) Auxiliar as empresas a criar lideranças globais; b) Consultoria Cross Cultural e 

mobilidade global (Executivos em transito, expatriados, etc.), c) Comunicação em negócios, d) 

Tradução e interpretação, e) Instrução de línguas, f) Estudo de línguas no estrangeiro, g) Aulas 

virtuais, h) Avaliação de proficiência e testes de línguas. 

2010 Lançado o centro de customização de material para elaboração de materiais didáticos 

específicos. 

2011 Lançado o aplicativo Berlitz English para Iphone e Ipad.  

Fonte: Berlitz. 



   88 

 

4.2.7 Melhoria de efetividade 

Zollo e Winter (2002) apontam que empresas com capacidades dinâmicas devem ser 

capazes de melhorar sua eficiência e eficácia. A pesquisa mostrou que a Berlitz tem, ao longo 

de sua história, modificado suas rotinas operacionais e criando inovações buscando melhorar 

sua efetividade.  

Em 1958 a empresa abriu a primeira escola de padrão moderno na cidade do México. A 

experiência bem sucedida fez com que a empresa abrisse uma nova escola de padrão moderno 

em 1962 na cidade de Montreal no Canadá.  Antes do desenvolvimento do padrão moderno, 

as escolas Berlitz eram austeras, com cadeiras de madeiras, chão sem carpete e inexistia 

sistemas de ar condicionado. Tratava-se de um ambiente diferente dos ambientes no qual os 

executivos, clientes alvo da instituição, estavam acostumados. Além disso, poucas escolas 

eram localizadas em áreas comerciais. Em sua maioria as unidades, eram localizadas em 

andares superiores, tendo pouca visibilidade no nível da rua. Essa situação modificou-se com 

a implantação das unidades com padrão moderno. As escolas de padrão moderno passaram a 

ser localizadas no nível da rua, aumentando a visibilidade para os transeuntes. Como 

consequência houve um aumento na eficiência de captação de clientes. Mais vendas foram 

obtidas com menos esforço. O mobiliário foi modificado de forma a criar uma atmosfera 

semelhante ao ambiente de trabalho de executivos. Em 1955, por exemplo, a escola central de 

Nova York mudou-se para um endereço estratégico na Rua 51, reduto de grande concentração 

de escritórios.  A partir daí essa unidade tornou-se a maior da rede Berlitz nos Estados 

Unidos, permitindo uma forte expansão na base de alunos em Nova York (BERLITZ 

INTERNATIONAL INC., 1998). 

A empresa também busca melhorar a efetividade dos seus serviços. No inicio de 1970, por 

exemplo, a Berlitz introduziu um novo material de instrução denominado Multimedia. Esse 

material continha livros com ilustrações e fitas cassete gravadas. Esse novo material foi 

desenvolvido para tornar mais eficaz o aprendizado dos idiomas mais demandados pelos 

clientes (Francês, Espanhol, Alemão, Italiano e Inglês). Para a criação e distribuição desse 

novo material, a Berlitz criou um braço editorial, abrindo esse novo negócio em 1949. As 

publicações tinham foco em línguas e viagens. A abertura desse negócio criou uma nova fonte 

de faturamento e fez crescer o prestígio da empresa como líder na instrução de línguas no 

mundo (BERLITZ INTERNATIONAL INC., 1998). 
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Em 1950 a Berlitz lançou livros de instrução de línguas para crianças. Em 1982 a 

empresa lançou de cursos de instrução de línguas para adolescentes, buscando aumentar a 

base de clientes da empresa usando a mesma infraestrutura existente nas escolas da rede 

Berlitz. Isso resultou num aumento de produtividade em algumas unidades em termos de 

faturamento por metro quadrado. 

O exemplo mais recente de aumento de efetividade está relacionado com os cursos de 

ensino à distância, através dos produtos denominados Berlitz Virtual Classroom (aulas à 

distância com a presença de um professor e participação de diversos alunos localizados em 

diferentes pontos do planeta) e e-Learning (aulas virtuais de auto estudo através da internet 

sem a presença de um professor). Esses novos produtos facilitaram a captação de novos 

alunos com pouco esforço adicional de vendas. A simples oferta desses produtos na Internet 

viabilizou, em alguns casos, a captura de clientes sem esforços adicionais de vendas. 

4.2.8 Estruturas distribuídas de conhecimento, redes fragmentadas de procedimentos e de 

entendimentos. 

Bygdas (2006) define que a existência de capacidades dinâmicas está relacionada com o 

uso de estruturas distribuídas de conhecimento, redes fragmentadas de procedimentos e 

entendimentos soltos. A Berlitz caracteriza-se exatamente por fazer uso intensivo disso de 

forma a desenvolver melhores práticas. Como a empresa possui uma rede mundial de filiais, é 

natural que as estruturas de conhecimento estejam distribuídas em diversos locais. Existem 

procedimentos globais e locais. A pesquisa de campo mostrou que existem diferenças de 

entendimentos entre filiais a respeito das práticas a serem adotadas. O processo de busca 

desses diferentes entendimentos entre filiais gera, algumas vezes, melhores resultados. Uma 

filial num país pode, por exemplo, melhorar sua operação com base nas práticas usadas em 

outras filiais. 

Um ponto importante relacionado a essas estruturas fragmentadas de conhecimento, 

conforme argumento de Bygdas (2006) é que a empresa possui um grande reportório de 

materiais didáticos desenvolvidos para fins específicos conforme mostra o quadro 13.  
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Quadro  13 – Materiais didáticos especiais 

Materiais didáticos 

especiais 

Cursos derivados dos materiais didáticos especiais 

Desenvolvimento de 

habilidades de 

comunicação em situações 

de negócio 

 Habilidades de entrevistas em negócios; 

 Habilidades avançadas de comunicação em call centers; 

 Habilidades para participação em conference calls; 

 Inglês para gerenciamento de projetos; 

 Inglês para viagens de negócio; 

Habilidades básicas de comunicação em ambientes de 

escritórios; 

 Habilidades básicas de comunicação em negócios; 

Falando ao telefone em Inglês; 

Habilidades para desenvolvimento de networking; 

 Inglês para reuniões; 

 Inglês para apresentações e; 

Inglês para negociações. 

Comunicação em língua 

estrangeira para ramos 

específicos de negócio 

 Inglês para policiais; 

 Inglês para a indústria de óleo & gás; 

 Inglês para a indústria de energia eólica; 

Inglês para advogados; 

 Inglês para médicos; 

 Inglês para cardiologia; 

 Inglês para comissários de voo; 

 Inglês para pessoal de terra em aeroportos; 

 Inglês para o ramo de seguros de saúde e; 

 Inglês para enfermagem. 

Fonte: Berlitz. 

Esses materiais são centralizados num departamento específico (departamento de 

customização de materiais didáticos). Quando é necessário montar uma solução especial para 

o cliente, é possível pesquisar os materiais didáticos já desenvolvidos e verificar a aplicação 

desses materiais em outras filiais. Isso permite que uma filial possa entender o que deu certo e 
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o que não deu em outros locais. Dessa forma a empresa pode criar cursos especialmente 

configurados para os clientes com maior taxa de sucesso. 

Outro ponto importante que a pesquisa mostra é que a empresa valoriza os mecanismos de 

feedback de clientes, instrutores e funcionários para melhorar seu nível de serviço e seus 

produtos. Além disso, o mecanismo de discussão entre colaboradores da empresa é fortemente 

adotado. Esses mecanismos buscam a criação de entendimento dos problemas e oportunidades 

com os quais a empresa se depara. 

4.2.9 Core Competences 

 O conceito de core competences ou competências essenciais (PRAHALAD e 

HAMMEL, 1990) propõe que as empresas possuem determinadas competências estratégicas 

que são únicas e que a distinguem da concorrência, conferindo uma vantagem competitiva 

intrínseca.  A questão de competências essenciais não é tratada explicitamente pelos autores 

pesquisados de capacidades dinâmicas. Mas, considerando que as capacidades dinâmicas 

surgem através de conjuntos de outras capacidades, é conveniente tratar dessas competências 

como parte integrante do fenômeno das capacidades dinâmicas. No caso específico da Berlitz 

é possível notar que a instrução de idiomas é sua competência essencial.  Os serviços de 

instrução de línguas são fornecidos com alto nível de qualidade desde o nível iniciante até 

nível profissional por um corpo de instrutores altamente treinamentos, fluentes nas línguas 

ensinadas. Além disso, o serviço de instrução de línguas apresenta diferenciais importantes: 

devido ao seu método padronizado, a entrega de cursos em todo o mundo é consistente com 

um padrão de qualidade determinado pela empresa. Mesmo assim o conteúdo de ensino é 

configurável para as necessidades específicas de cada cliente. Todo o processo de instrução é 

feito com qualidade assegurada e emissão de relatórios de progresso dos participantes. Isso 

permite a mensuração do retorno do investimento feito em cursos e treinamentos pelos 

clientes corporativos. Mas, segundo a direção da empresa no Brasil, o mais importante 

diferencial competitivo é seu método exclusivo de instrução de línguas. Esse método foi 

desenvolvido pelo fundador da empresa, Maximilian Delphinius Berlitz,  há mais de 130 

anos. O método baseia-se no foco em conversação com o máximo possível de participação do 

aluno e falando apenas a língua que se deseja aprender (sem uso da língua nativa do aluno). 

As aulas são dadas através da apresentação de objetos e ações numa abordagem de blocos 

construtivos e ensino de gramática por meio de exemplos e demonstração visual, com o 
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emprego de instrutores fluentes na língua que está sendo ensinada e com correções feitas de 

forma positiva, visando construir confiança no aluno.  

4.3 Resumo das indicações de existência de capacidades dinâmica na Berlitz 

 

A Berlitz, desde sua fundação no século IX, tem sido capaz de reconfigurar sua base de 

ativos e rotinas operacionais de forma a fazer frente às mutações do ambiente conforme 

proposição de Collis (1994), Eisenhardt e Martin (2000), Teece, Pisano e Shuen (1997) e 

Teece (2009). Um olhar atento à história da Berlitz mostra que: 

a) O mercado de instrução de línguas, que é o negócio original da empresa, mudou muito no 

mundo inteiro desde que a empresa foi fundada e, em especial no Brasil. 

b) Durante toda a sua história, a empresa inovou em diversos momentos e; 

c) A empresa apresentou, durante toda sua longa história, capacidade contínua de operar com 

lucro num setor altamente competitivo e sem nenhum tipo especial de proteção por parte 

de governos. 

Considerando o exposto, torna-se claro que a empresa logrou possuir capacidades 

dinâmicas para se adaptar frente às mutações do ambiente. Se a Berlitz não tivesse essa 

capacidade de adaptação, certamente teria uma história de mais de 130 anos. O quadro 14 

apresenta o resumo das indicações de existência de capacidades dinâmicas na Berlitz. Esse 

quadro lista também exemplos de ações por parte da empresa para fazer frente às condições 

mutantes e cita os autores da base teórica pesquisada. 
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Quadro  14– Resumo das indicações de existência de capacidades dinâmicas 
Itens que denotam capacidades 

dinâmicas Exemplos de ações por parte da empresa Autores de referência 

Dinamismo do mercado: 

 Mercado não regulado 

 Atuação em diferentes países com 

diferentes legislações 

 Concorrência de professores 

particulares e redes franqueadas. 

 Alteração do numero de alunos em 

grupos para redução de preço; 

 Reposicionamento da empresa como 

empresa de consultoria intercultural e 

formação de lideranças globais; 

 Ofertas de múltiplos serviços 

relacionados. 

Collis (1994); 

Eisenhardt e Martin 

(2000); 

Teece, Pisano e Shuen 

(1997); 

Teece (2009). 

Mudanças organizacionais:  

 Mudanças por questões 

societárias 

 Introdução de novas tecnologias 

 Concorrência de Redes 

franqueadoras 

 Reorganização das estruturas 

administrativas e operacionais 

 Desenvolvimento de novos produtos 

com conteúdo tecnológico; 

 Diferenciação com base em qualidade; 

 Foco em cliente corporativo. 

Teece, Pisano e Shuen 

(1997) e Teece (2009), 

Zollo e Winter (2002) 

Capacidades construídas ao longo do 

tempo e crescimento de modo 

tradicional 

A empresa tem tradição de investir em 

inovações, desenvolvendo seus produtos 

com recursos próprios. 

Wang e Ahmed (2007) 

Capacidade de reconfiguração Diversificação de operações em campos 

sinérgicos: 

 Instrução de idiomas 

 Edição de livros 

 Serviços de intercâmbio cultural. 

Teece, Pisano e Shuen 

(1997) e Teece (2009) 

Desenvolvimentos endógenos e de 

coespecialização 

Aquisição de empresas em ramos de 

negócios complementares. 

Teece (2009) 

Inovação e desenvolvimento de novos 

mercados 
 Desenvolvimento de inovações; 

 Oferta de material especialmente 

configurado para clientes; 

 Softwares aplicativos para instrução de 

línguas; 

 Aplicativos para avaliação de 

competência cultural e; 

 Oferta de cursos através de múltiplas 

plataformas. 

Eisenhardt e Martin 

(2000) 

McKelvie e Davidsson 

(2009) 

Melhoria de efetividade  Abertura de escolas com padrão 

moderno; 

 Introdução de sistemas de informações; 

 Introdução de novos materiais de 

instrução; 

 Introdução de cursos para crianças de 

forma a aproveitar melhor o potencial 

das escolas e; 

 Desenvolvimento de plataformas de 

ensino à distância para obter novos 

clientes. 

Zollo e Winter (2002) 

Estruturas distribuídas de 

conhecimento, redes fragmentadas de 

procedimentos e de entendimentos. 

 Padrões globais e locais; 

 Pesquisa de casos de sucesso em 

diferentes unidades da empresa; 

 Departamento de customização de 

materiais didáticos. 

Bygdas (2006) 

Core competence  Competência essencial em instrução de 

línguas; 

 Busca de competência essencial em 

consultoria intercultural. 

Prahalad e Hammel 

(1990) 

Fonte: autor. 
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4.4 Percepções dos entrevistados sobre a empresa 

 

Para que se chegasse a um correto entendimento do fenômeno das capacidades 

dinâmicas na empresa estudada, o pesquisador também considerou importante, desenhar um 

quadro geral das percepções dos entrevistados sobre aspectos chaves da empresa, incluindo 

também os problemas enfrentados pela mesma. Essas percepções estão registradas a seguir. 

 

4.4.1 Método de ensino 

 

O método de ensino da empresa aparece com um dos fundamentos básicos da empresa 

e a razão de seu sucesso e longevidade. Sete pessoas entrevistadas citaram a importância do 

método de ensino da empresa como um dos elementos chave de sucesso da empresa. Os 

depoimentos colocados a seguir mostram que a empresa valoriza a estabilidade e a essência 

do método de ensino. Isso vai ao encontro do que propõe Prahalad e Hammel (1990) de que a 

empresa deve possuir competências estratégicas únicas que a distinguem da concorrência. No 

caso da Berlitz, o método de ensino é uma competência essencial. 

 “Existem preceitos que temos que respeitar, como por exemplo, o método 

de ensino que é intocável.” Trecho da entrevista com Douglas Bom – 

Diretor de KPI. 

 
“Os alunos vêm à escola e têm aulas com um método. É a base. [...] 

Queríamos saber o que o material tinha de bom e o que deveria ter. Não 

queríamos perder a tradição. Não mudar a base metodológica. [...] 

Queríamos saber o que o material tinha de bom e o que deveria ter. Não 

queríamos perder a tradição. Não mudar a base metodológica. [...] Todos 

os produtos de treinamento têm como base a língua inglesa e o método 

Berlitz. A gente não está se propondo fazer treinamentos no idioma nativo. 

Estamos variando o produto sem perder a base a base tradicional, sem 

perder o fio da meada. Sempre estamos atentos àquilo que sabemos fazer. Se 

não fizermos isso a empresa se perde. A essência não muda. Você continua a 

fazer o que sabe fazer. O segredo é saber fazer o que se sabe.” Trechos da 

entrevista com Francisco Thomé, Diretor de Unidade. 

 

“No ‘Global Education Company’ eu posso ter grupos grandes com um 

único instrutor e ter margens expandidas. Isso é o que fazemos com os 

grupos de idiomas. Mas isso tem limite. Mas meu grupo não pode ter mais 

do que seis pessoas por causa do nosso método.” Trecho da entrevista com 

Virginia Camargo, Diretora Geral da Filial Brasil. 

 

É importante notar que o método define uma rotina que se replica e que permite à 

empresa manter seu nível de excelência na instrução de idiomas. Isso está em linha com a 

ideia de que muito daquilo que é regular e previsível sobre o comportamento empresarial é 

razoavelmente coberto pelo título de rotina (NELSON e WINTER, 2005). No caso em pauta, 
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a empresa tem sido capaz de fornecer instrução de línguas com qualidade há mais de 130 

anos.  

Outro aspecto importante está relacionado com o fato de que a rotina do método de 

ensino da empresa fornece conjuntos modularizados de habilidades e capacidades, 

envolvendo relações relativamente estruturadas entre indivíduos conforme propõe Hogdson 

(2009).  Na Berlitz o aluno pode marcar seus horários conforme sua conveniência e 

escolhendo diferentes instrutores. Apesar dessa diversidade de instrutores, sempre que um 

instrutor inicia uma aula, ele tem as informações necessárias para dar continuidade ao 

processo de instrução a partir do ponto em que o instrutor anterior havia parado sem que haja 

quebra do ritmo e da qualidade de ensino. 

 Um aspecto interessante a respeito do método é o fato do mesmo ser explicitamente 

documentado. Isso está alinhado com a existência dos dois aspectos chaves a respeito de 

rotinas conforme argumento de Feldman e Pentland (2003): o aspecto ostensivo e o 

performático. Existe uma preocupação da empresa em materializar a rotina de instrução de 

línguas através de manuais. Isso é verificado no depoimento de Rose Paulo, Diretora de Kids 

& LCD: 

 

“Se olharmos de forma objetiva vamos ver que a única área ‘manualizada’ 

é o manual de instrução dos professores, que é a nossa competência maior, 

que é o método.” Trecho da entrevista com Rose Paulo, Diretora de Kids & 

LCD. 

 

Apesar de o método ser considerado um recurso essencial da empresa, isso não 

significa que a empresa não buscou atualizá-lo, adaptando-o às mudanças exigidas pelo 

mercado. Trata-se de um exemplo de reconfiguração de recursos da empresa conforme 

colocado por Teece, Pisano e Shuen (1997) e Teece (2009). 

“Apesar do método de ensino nosso ser antigo, ele sofreu atualizações. 

Trecho da entrevista com Silvia Freitas.” Trecho da entrevista com a 

Diretora de Vendas. 

 
“As ferramentas não são as mesmas de há 15 anos. Sempre há 

modernização. Mas sempre existem princípios que não mudam. Sempre 

respeitamos a proposta final que é atingir a proficiência. A escrita é uma 

coisa que não tinha um peso grande em nosso método. Mas hoje existe muito 

mais espaço para a escrita em função da necessidade de escrever e-mails e 

fazer apresentações.”. Trecho da entrevista de Écio Scandiuzzi, Diretor de 

e-Learning. 
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A descrição mais contundente da capacidade da Berlitz em atualizar o método sem 

alteração de sua essência foi colocada pelo Diretor de LCD, Francisco Thomé: 

 
“O novo material já veio com material o web site e a aplicação em Iphone. 

Mas desde 2000 isso já era previsto. Esse material novo que foi criado em 

2000 foi proveniente de uma pesquisa mundial em que o Berlitz perguntou 

para alunos, ex-alunos e professores. Queríamos saber o que o material 

tinha de bom e o que deveria ter. Não queríamos perder a tradição. Não 

mudar a base metodológica. Mas tinha que evoluir. A partir daí é que se 

começou a ter uma visão mais moderna da aplicação do método Berlitz. 

Posso falar com clareza porque fui professor. Antigamente o método era 

muito auditivo. O aluno não escrevia e nem lia. Ele praticava. Com a 

pesquisa e o material novo, entendeu-se que existiam alunos visuais. Se o 

material não fosse agradável do ponto de vista visual não funcionaria. 

Criou-se o conceito de que o material tinha que ser mais visual, que os 

alunos tinham que escrever e ler em sala de aula, que tinha que ter lousa. 

Mas sem perder de vista que tinha que ter a pratica do idioma.” 

 

4.4.2 Qualidade 

 

A qualidade também é citada nas entrevistas como um dos fortes diferenciais da 

empresa. Esse assunto surge no discurso dos entrevistados: 

“Nosso diferencial é a qualidade. Qualidade só é percebida depois que o 

serviço é usado. A maioria dos alunos roda muitas escolas. E depois esses 

alunos acabam por vir para a gente. As pessoas investem em cursos baratos 

e longos. Elas percebem que podem investir mais em nosso curto, mas com 

menos tempo para obter resultado. [...] A competência de desenvolver novos 

programas de qualidade é muito grande. Isso é uma característica global da 

empresa.” Trecho da entrevista com Silvia Freitas, Diretora de Vendas. 

 
 “Mas nenhum cliente questiona nossa ética, qualidade, tradição. Por isso 

os clientes não questionam nossos preços.” Trecho da entrevista com 

Francisco Thomé, Diretor de Unidade. 

 

“Fazemos controle de qualidade. Cada nível de aprendizado é um projeto. 

Estamos sempre avaliando se estamos endereçando as expectativas.” 

Trecho da entrevista com Rose Paulon, Diretora de Kids e LCD. 

 

 Mesmo na área de consultoria cultural, que é um novo negócio para a Berlitz, a 

preocupação com a qualidade surge, conforme se pode confirmar na entrevista com Virginia 

Camargo, Diretora Geral da Filial Brasil: 

“Então tem um monte de empresinhas que arrumam psicólogos e ex-

professores de inglês que não tem como aferir a qualidade. O negócio da 

concorrência é oco. Me agrada muito que o Joerg seja um recurso do 

Berlitz. Ele tem credenciais. Raríssimas são as pessoas com credencias 
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nesse mercado de intercultural. Não é porque tenho um bom professor de 

língua estrangeira é que ele vai ser um profissional competente na área 

intercultural.” 

 

Embora a qualidade não seja explicitamente citada nos textos de autores de capacidades 

dinâmicas, é evidente que sem qualidade não haveria condições de competição, especialmente 

num mercado acirrado. O ponto de contato entre a base teórica estudada e esse achado de 

valorização da qualidade está fortemente relacionado à rotina como um dos elementos de 

manutenção daquilo que é previsível a respeito da empresa: 

a) Rotinas são os blocos de construção da estabilidade operacional das organizações 

(FELDMAN e RAFAELI, 2008); 

b) Muito daquilo que é regular e previsível sobre o comportamento empresarial é 

razoavelmente coberto pelo título de rotina  (NELSON e WINTER, 2005) e; 

c) Rotina como elemento de redução de incerteza (BECKER, 2001). 

 

Se não houvesse a rotina de execução das operações com qualidade, a empresa não 

apresentaria a capacidade de sobrevivência que apresenta desde o inicio de sua história. 

 

4.4.3 Problemas 

 

Os principais problemas citados nas entrevistas estão relacionados com integração das 

diversas partes que compõe a empresa, a questão de franquias e a questão tributária no Brasil, 

conforme colocado nos itens seguintes.  

4.4.3.1 Integração 

 

A questão de integração entre as diversas filiais no mundo e entre a matriz e a filial 

brasileira, surge nas entrevistas. As entrevistas indicam que a dificuldade de integração entre 

as unidades da empresa dificulta a adaptação da organização para a nova estratégia de tornar a 

Berlitz uma empresa de consultoria na área de liderança global, consultoria cultural e serviços 

correlatos: 

 “Como empresa, corporação, o Berlitz ainda está numa situação de não 

conseguir juntar todas as peças da visão que a empresa se propôs a seguir. 

Eu sinto que tem uma dificuldade enorme, já há uns 3 anos. Existe uma 

desconexão entre a empresa quer ser e como a empresa se mexe para ser. 

Embora tenhamos procurado uma coisa sinérgica, que tem um foco 

corporativo, a operação mais dispersa que vem a cem anos fazendo idiomas 

não consegue captar ainda essa mensagem nova e não sabe bem o que fazer. 

O grande esforço tem sido estabelecer essa nova visão. [...] A Berlitz está 

comprando diversas outras empresas de treinamento. Mas tem uma 
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dificuldade em incorporar essas empresas no Berlitz. Inclusive muitas vezes 

o campo não saber bem o que fazer com essas empresas. Está faltando uma 

integração. [...]. A dificuldade é que alguém no Berlitz não acertou a mão 

de como integrar esses novos negócios no core business. [...] Não existem 

grandes trabalhos de integração. Não conseguimos conversar um com 

outro. [...] Bem ou mal aqui no Brasil a gente abraçou o TMC (Empresa de 

consultoria cultural). Mas não encontramos uma parceira na empresa irmã. 

Como estamos vindo de anos de crise, existe uma pressão grande pelos 

resultados. No campo estamos meio divididos entre investir em novos 

negócios ou se vamos focar naquilo que já sabemos. Existe algo mal 

elaborada na execução da estratégia: como juntar as partes? [...] A médio 

prazo (esse novo ramo de negócios de liderança global e consultoria 

cultural) esbarra no processo da corporação por que a estrutura e a 

integração não está pronta. Não espero nesse ano e no próximo a ter 

grandes negócios nessa nova linha. [...] Hoje, como Brasil, eu ainda não 

consigo integrar tudo que a Berlitz está integrando nessa área (Liderança 

global e consultoria cultural). Diferentemente da concorrência intercultural 

existente no mercado brasileiro, a Berlitz por ser uma empresa estruturada, 

tem um certo engessamento. Coisa que meu concorrente intercultural não 

tem.” Trecho da entrevista com Virginia Camargo, Diretora Geral da Filial 

Brasil. 

 

Para uma empresa que ajuda o mundo a se comunicar, deveríamos ser 

melhores em comunicação. Se soubéssemos nos comunicar não haveria 

certos problemas. Trecho da entrevista com Douglas Bom, Diretor de KPI. 

 

 Esses depoimentos mostram que existe em curso uma tentativa de reconfiguração 

dos recursos e processos da empresa de forma a criar um leque de serviços diferenciado para 

manutenção de vantagem competitiva conforme argumento defendido por Teece, Pisano e 

Shuen (1997) e Teece (2009). Entretanto, considerando que essa mudança apresenta desafios 

específicos nunca antes enfrentados, torna-se claro que a empresa está buscando ativar 

estruturas distribuídas de conhecimento e redes fragmentadas de procedimentos e 

entendimentos (BYGDAS, 2006) para desenvolver toda uma nova linha de atuação. Apesar 

das tentativas, até o momento essa iniciativa ainda não foi completamente bem sucedida, 

embora esteja, paulatinamente, avançando.  

 A questão da integração também está relacionada com o conceito de rotina. 

Segundo Hogdson, as rotinas fornecem conjuntos modularizados de habilidades e 

capacidades, envolvendo relações relativamente estruturadas entre indivíduos (HOGDSON, 

2009).   Por outro lado, Nelson e Winter (2005) argumentam que as rotinas estão relacionadas 

com um sistema de relações coordenadas. A dificuldade de integração mostra que as relações 

entre unidades da empresa ainda não estão suficientemente estruturadas e coordenadas de 

forma a criar um desempenho produtivo superior. 
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 Nelson e Winter (2005) constatam também que a simples descrição da “coleção 

de tarefas” de uma organização não consegue caracterizar e explicar o funcionamento real da 

organização. De fato, existem sistemas de relações coordenadas que combinam as tarefas num 

todo que resulta num desempenho produtivo mais efetivo. Essa constatação é importante, pois 

permite vislumbrar a possibilidade de melhoria para a empresa. Becker (2004) argumenta que, 

por ser um fenômeno coletivo, as rotinas podem ser distribuídas no espaço ou por meio da 

organização. E mesmo que os múltiplos atores que desenvolvem as rotinas pertençam a 

diferentes unidades da organização, em diferentes localizações, a interação permite a ligação 

entre os atores da rotina de forma a que a mesma seja executada com sucesso. A falta de 

integração entre unidades mostra que existe uma oportunidade de criação de rotinas que 

poderiam resultar em um melhor desempenho operacional da empresa como um todo. 

 

4.4.3.2 Franquias 

 

A introdução de franquias no mercado brasileiro foi um dos determinantes de mudança 

nas condições concorrenciais no setor de instrução de línguas. O modelo de franquias exigiu 

que a Berlitz fizesse uso de capacidades dinâmicas para reconfigurar seus ativos de forma a 

atender um mercado que se tornou mais competitivo. Embora a empresa possua franquias no 

Brasil e no mundo, a implantação desse modelo no Brasil ainda é uma questão em discussão 

por apresentar problemas específicos:  

a) Franquias exigem forte padronização. A operação da Berlitz no Brasil caracteriza-se pela 

busca em atender o cliente em toda sua diversidade de necessidades. Além disso, existe 

pouca padronização operacional no Brasil. Isso torna complexa a transferência de 

conhecimentos para o franqueado.  

b) A estrutura organizacional da empresa no Brasil é enxuta. Não há recursos humanos 

disponíveis para auditagem dos franqueados. 

c) A administração das franquias é feita diretamente pela matriz da empresa, sem a 

participação da direção local em cada país. Além disso, o franqueado possui autonomia 

para certos assuntos, como por exemplo, fixação de preços. Essa independência do 

franqueado e do seu distanciamento da estrutura administrativa local no Brasil, não cria 

incentivos para que a equipe local no Brasil apoie esse modelo. 
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O que a pesquisa aponta é que, até o momento, no caso da unidade brasileira, não 

houve uma decisão definitiva sobre a priorização dessa modalidade de operação. Os 

depoimentos a seguir comprovam essa visão: 

“A Berlitz não tem muito interesse em franquear ao não ser em países onde 

isso é praticamente uma necessidade em função da legislação local e 

costumes, como por exemplo, em países do países do Oriente Médio. Existe 

interesse em franquear quando o país tem capacidade apenas para suportar 

um único um ‘language center’, como por exemplo, Austrália, Filipinas e 

África do Sul.” Trecho da entrevista com Isabel Ramirez, Diretora de 

Métodos. 

 

Por isso que a Berlitz tem um nó incrível com essa coisa da Franquia. Dá 

para ter alguns franqueados que são ex-funcionários. Franquias exigem 

processo e documentação. Trecho da entrevista com Virginia Camargo, 

Diretora Geral da Filial Brasil. 

 

Até hoje a gente não sabe se quer continuar a expandir em franquias. 

Trecho da entrevista com Kátia Cimino, Diretora de RH. 

 
É interessante notar que a dificuldade de implantação de franquias no Brasil remete ao 

que Bygdas (2006) propõe: a existência de capacidades dinâmicas está relacionada com o uso 

de estruturas distribuídas de conhecimento, redes fragmentadas de procedimentos e 

entendimentos soltos. Navegar nessas redes fragmentadas de procedimentos e estruturas 

distribuídas de conhecimentos é substancialmente mais complexo quando se lida com uma 

rede que inclui filiais franqueadas. Uma unidade franqueada possui seu proprietário. E esses 

proprietários acrescenta uma camada adicional de regras e procedimentos que não está 

necessariamente sobre controle da rede franqueadora. Além disso, existem conflitos de 

interesse entre as partes. No caso da Berlitz, por definição de contrato, o franqueado possui 

liberdade de fixar seus preços. Isso cria a possibilidade de criação de concorrentes para a rede 

de unidades próprias da empresa. 

A existência de capacidades dinâmicas está relacionada com a capacidade de 

adaptação e respostas às mudanças do mercado. Collis (1994) argumenta que ter capacidade 

dinâmica exige inovar mais rapidamente ou de forma melhor do que a concorrência.  A 

existência de unidades franqueadas cria um nível adicional de negociação que torna a 

capacidade de inovar mais lenta já que negociações adicionais com terceiros são necessárias 

para que as inovações sejam implantadas. 
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Por fim é importante registrar que a visão sobre franquias, conforme os depoimentos 

citados, corresponde apenas à realidade do Brasil. Em outros países, no qual não o mercado 

não comporta o estabelecimento de unidades próprias, o sistema de franquia é uma opção 

viável. Isso pode ser comprovado através das informações contidas no site mundial da Berlitz 

e reproduzido na figura 9. 

 
Figura 9 – Informações sobre Franquias: web site mundial da Berlitz 

                Fonte: Berlitz 

4.4.3.3 Questão tributária no Brasil 

 

O problema tributário no Brasil também aparece como uma questão importante para a 

condição de competitividade da empresa no Brasil conforme depoimento da Diretora Geral da 

filial brasileira: 

“Mas aqui particularmente temos um problema que é a margem de 

lucratividade. Essa estrutura tributária consome os resultados de forma 

absurda. Operações muito menores, como a do Chile, apresentam 

resultados muito melhores. Eu pensei aqui o que é que pesa exageradamente 

na lucratividade: fundamentalmente o custo da mão-de-obra. Isso é critico. 

Dentro do negócio de aulas eu tenho limites para cobrar. Não dá para 

cobrar tão mais do que o que o mercado aceita. E não consigo trabalhar 
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com uma mão-de-obra de menor valor. Esse negócio de idiomas está 

estagnado no Brasil por causa dessa estrutura tributária. Já fazem dois anos 

que tive que subir o numero de aula é fazer o reajuste anual abaixo da 

inflação e do dissídio. A elasticidade do preço chegou no máximo. Cada vez 

mais a questão aula de idiomas vai ter as margens corroídas. O valor das 

aulas tem sido reajustadas abaixo da inflação.” Trecho da entrevista com 

Virginia Camargo. 

 

A análise da situação tributária no Brasil, feita há mais de dez anos pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada, afirma que “o sistema tributário brasileiro é considerado caro, 

complexo, e, em muitos aspectos, regressivo e ineficiente. Contraría, assim, os princípios de 

um sistema tributário ideal. [...] As principais críticas ao sistema tributário nacional são o seu 

alto custo, tanto direto (do Fisco) quanto indireto (dos contribuintes); seu elevado grau de 

complexidade – que tem uma relação direta com o alto custo -; e seus espaços, que permitem 

o planejamento tributário e a sonegação, o que desfaz, pelo menos parcialmente, a sua 

progressividade formal. Além disso, o sistema reduz a eficiência econômica, principalmente 

por ter elevado número de alíquotas de IPI e de ICMS e pela existência de tributos 

cumulativos, como a COFINS e o PIS-PASEP” (PONTES LIMA, 1999). Essa situação 

tributária, ao longo dos anos, tem piorado segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento 

Tributário. Em 2010 a carga tributária alcançou 35,04% do Produto Interno Bruto 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO, 2011). Isso constitui 

um fator de mutação no ambiente operacional da Berlitz e contribui para a compressão dos 

seus resultados financeiros. Isso obriga a filial brasileira a se adaptar continuamente para 

manter sua vantagem competitiva sem decadência da qualidade.  Essa constatação está 

alinhada com a argumentação de Andreeva e Chaika (2006): a habilidade das organizações 

em sustentar e renovar suas vantagens competitivas torna-se mais importante em condições 

contínuas de mutação do ambiente, gerando a necessidade contínua de desenvolvimento 

rotineiro de reconfiguração das capacidades das empresas. 

 

4.5 Habilidades, comportamentos e capacidades que propiciam capacidades dinâmicas. 

A pesquisa investigou quais seriam as habilidades, comportamentos e capacidades 

pessoas, de grupo e organizacionais que propiciam a existência de capacidades dinâmicas na 

empresa. A análise dos dados mostra que algumas das habilidades, comportamentos e 

capacidades citadas na teoria estão presentes na Berlitz. Mas existem outras habilidades, 

comportamentos e capacidades que não são mencionadas pela teoria e que são citadas pelos 

executivos da empresa para a sustentação das capacidades dinâmicas. Os tópicos seguintes 
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revelam quais são essas habilidades, comportamentos e capacidades nos níveis dos 

colaboradores, de grupo e no nível da organização. 

 

4.5.1 Habilidades, comportamentos e capacidades individuais. 

 

O gráfico 1 mostra, de forma quantitativa, as referências codificadas sobre habilidades, 

comportamento e capacidades individuais que sustentam as capacidades dinâmicas na Berlitz. 

O quadro 15 explica o significado das unidades de codificação. 



   104 

 

 
Gráfico 1 - Quantidade de referências codificadas – Habilidades, comportamentos e capacidades individuais. 

                          Fonte: autor. 
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Quadro  15 – Codificação - Habilidades, comportamentos e capacidades individuais que 

suportam as capacidades dinâmicas. 

Unidade de 

codificação 
Definição 

Adaptação Habilidade de adaptação às mutações na empresa. 

Agilidade 
Habilidade em agir rapidamente conforme as necessidades da 

empresa. 

Agir 

profissionalmente 

Atitude de agir de forma profissional perante as situações 

apresentadas pelo contexto da empresa. 

Ambição Atitude do empregado em ter ambição de crescer profissionalmente. 

Aprendizado Habilidade e atitude de aprender. 

Autonomia Habilidade em fazer uso da autonomia que é concedida pela empresa. 

Bom Humor 
Atitude de apresentar, sempre que possível bom humor como forma 

de melhorar as relações e o clima organizacional. 

Comprometimento 
Atitude de se comprometer em colaborar para que a empresa alcance 

os resultados desejados. 

Comunicação 

Habilidade do empregado em ser capaz de se comunicar 

adequadamente com todos de forma a assegurar o correto 

desenvolvimento das rotinas da empresa. 

Conhecimento do 

negócio 

Conhecimento do ramo de negócios da empresa e do seu portfólio de 

produtos. 

Conhecimento dos 

produtos 
Atitude de buscar conhecer profundamente os produtos da empresa. 

Corresponsabilidade 
Atitude do empregado em ser corresponsável com outros sobre a 

execução de tarefas e assunção de encargos. 

Crença na mudança Crença na visão da mudança proposta pela estratégia da empresa. 

Criatividade Habilidade do empregado em atuar de forma criativa. 

Desenvolver pessoas Habilidade em desenvolver pessoas que trabalham na empresa. 

Domínio do inglês 

Considerando que a Berlitz é uma empresa de instrução de línguas, 

saber falar um segundo idioma, especialmente Inglês é uma 

habilidade importante. 

Elogios e incentivos Habilidade de elogiar e incentivar. 

Empatia Entendimento das necessidades e dos pontos de vista de outros. 

Entrega Capacidade de entregar aquilo que foi pedido. 

Espirito de serviço 
Atitude de sempre buscar servir aos clientes externos e internos de 

forma a satisfazer suas expectativas. 

Experiência de 

negócios 

Qualidade de ter experiência prévia em negócios apresentando 

maturidade profissional. 

Experiência de vida Experiência de vida do colaborador em outros países e culturas. 

Feedback 
Habilidade e atitude de fornecer feedback sobre os resultados obtidos 

de uma determinada atividade ou projeto. 

Fonte: autor. 
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Quadro 15 – Continuação -Codificação – Habilidades, comportamentos e capacidades 

individuais que suportam as capacidades dinâmicas. 

Unidade de 

codificação 
Definição 

Flexibilidade Habilidade em ser flexível perante as situações que se apresentam. 

Gerenciamento 

de pessoas 
Habilidade do empregado em gerenciar pessoas. 

Humildade Atitude de ser humilde perante clientes e demais colaboradores. 

Intuição 
Habilidade em perceber sinais sutis emanados pela realidade, de forma a 

endereçar as questões que necessitam de ação. 

Liderança Habilidade do empregado em liderar outras pessoas. 

Mudança normal Atitude de encarar as mudanças como algo normal. 

Noção de cliente 

interno e externo 

A habilidade de entender e aplicar os conceitos de clientes internos e 

externos. 

Orgulho da 

empresa 
Atitude de ter orgulho de trabalhar na empresa. 

Orientação para 

realização 
Atitude de estar sempre orientado à entrega de resultados. 

Ouvir Habilidade e atitude em saber ouvir a todos. 

Participação Atitude de participar de processos de mudança 

Persistência 
Habilidade do empregado em persistir na busca de soluções ou na 

execução das tarefas que lhe são confiadas. 

Persuasão Habilidade de persuasão, convencimento, venda de ideias. 

Prazer no 

trabalho 
Atitude de ter prazer naquilo que se faz no trabalho. 

Pró-atividade Atitude de ser proativo na solução dos problemas. 

Relacionamento Capacidade de relacionamento com todos. 

Senso de 

urgência 

Atitude de buscar trabalhar sempre com certo senso de urgência de forma 

a fazer com que os resultados sejam obtidos o mais rapidamente possível. 

Sentir contexto e 

mudanças 

Habilidade em sentir o contexto e perceber quais mudanças são 

necessárias. 

Solução de 

problemas 
Habilidade de solução de problemas. 

Versatilidade Habilidade do empregado em poder desempenhar diversas funções. 

Fonte: autor. 

 A análise dos principais fatores individuais de sustentação das capacidades dinâmicas 

é comentada a seguir. 

4.5.1.1 Capacidade de relacionamento 

 

A capacidade de relacionamento surgiu como a mais importante capacidade pessoal 

que um profissional na Berlitz deve ter.  Os depoimentos a seguir mostram o valor que a 

empresa dá para a capacidade de relacionamento. 

Todo nosso sucesso depende de um trabalho de equipe com harmonia. A 

capacidade de ouvir é importante. A capacidade de interação com o cliente. 
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Nosso serviço sai bem feito quando ouvimos o cliente interno e externo.  Do 

cliente externo é lógico que é nossa razão, nosso propósito. Mas o nosso 

cliente interno é que vai entregar o valor para o cliente. O relacionamento 

interno é harmônico. Nosso ambiente é muito positivo e propicio para ter 

harmonia. Se há inconsistência tudo é resolvido de forma pacifica. É lógico 

que existem conflitos. Enxergo isso de uma forma bastante tranquila. [...] É 
um prazer ter uma interface com o cliente. [...] O importante é a 

convivência. E você vê isso na matriz e nas escolas. É um componente que 

eu não sei definir. [...] Nós temos a capacidade de ouvir o cliente. É o 

principal motivador. Por exemplo: porque o nosso material muda? Porque 

se fala de negócios. É uma necessidade que o publico pede. Se você não 

oferecer uma mudança, corre-se o risco de estacionar.  Ouvimos as pessoas.  

[...] A capacidade de ouvir é importante. [...]. Nosso serviço sai bem feito 

quando ouvimos o cliente interno e externo.  Do cliente externo é lógico que 

é nossa razão, nosso propósito. Mas o nosso cliente interno é que vai 

entregar o valor para o cliente. Trecho da entrevista com Écio Scandiuzzi, 

Diretor de e-learning. 

 

Se você tem uma relação boa e aprazível isso facilita muito. [...] Sou 

professor e sei que se não conquistamos o aluno e nos deixarmos conquistar 

por ele não conseguiremos bons resultados. [...] Não falo com aluno. Falo 

com cliente. [...] Quem dá certo é quem conseguiu estabelecer um vinculo. 

[...] A capacidade de ouvir é fundamental. [...] No geral as pessoas são boas 

ouvintes. Trecho da entrevista com Luís Simões, Diretor de Marketing. 

 
Outra coisa é saber lidar com o ser humano. [...] Temos que saber escutar. 

[...] Escutar faz muito parte do negócio. Trecho da entrevista com Julia 

Dotta, Diretora de Área. 

 

O fato de nossa executiva principal ser mulher também é importante por 

causa da sensibilidade que as mulheres têm para relacionamento. Elas são 

mais amáveis e mais atenciosas. A empresa está bem servida desses 

profissionais. Isso facilita muito. Trecho da entrevista com Francisco Costa, 

Diretor Financeiro. 

 

 No caso da Berlitz a capacidade de relacionamento dos colaboradores da empresa 

está relacionada com a existência de capacidades dinâmicas. A capacidade de relacionamento 

permite o aprendizado sobre as necessidades do cliente. Além disso, a capacidade de 

relacionamento entre os colaboradores permite a troca de ideias e informações com facilidade, 

ajudando na busca de soluções. Isso permite a existência do ciclo recursivo de aprendizado 

proposto por Zollo e Winter (2002), que torna empresa cada vez mais apta a desenvolver 

capacidades dinâmicas.  

 Por outro lado Collis (1994) define uma hierarquia de três níveis de capacidades: 

capacidades funcionais, capacidade de melhoramento dinâmico dos negócios e capacidade 

criativa (ou empresarial) em desenvolver novas estratégias. Uma análise cuidadosa mostra 
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que sem essa capacidade de relacionamento dos colaboradores da empresa entre si e com seus 

clientes, haveria uma tendência de diminuição da capacidade de melhoramento dinâmico do 

negócio, já que isso impacta fortemente na percepção da empresa sobre os problemas ou 

oportunidades. 

 Outro ponto chave é que o depoimento mostra que a Berlitz faz do relacionamento um 

processo rotineiro. A capacidade de manter relacionamentos rotineiros com os clientes 

enquadra-se na classificação dos tipos de rotinas proposta por Nelson e Winter (1982). No 

caso da Berlitz, o relacionamento com clientes é uma rotina que permite que a empresa faça 

avaliações de suas rotinas correntes, de forma que possam ser modificadas ou substituídas. 

4.5.1.2 Orgulho de trabalhar na empresa 

 

O orgulho de trabalhar na empresa foi o segundo fator mais citado no nível individual 

para suporte às capacidades dinâmicas. Os depoimentos a seguir mostram a importância do 

orgulho de pertencer ao quadro da empresa: 

É gratificante participar de uma empresa como a nossa.  Temos talentos 

reunidos com um propósito único. As pessoas que trabalham aqui têm uma 

paixão pelo que fazem. Trecho da entrevista de Écio Scandiuzzi, Diretor de 

e-Learning. 

 
É bacana poder contar a história do Berlitz porque as pessoas gostam. [...] 

Temos orgulho de trabalhar no Berlitz. Mesmo nos outros países isso é 

assim. É nome forte. Trecho da Entrevista de Douglas Bom, Diretor de KPI. 

 

E as pessoas têm a vontade de fazer as coisas acontecerem.  Isso ocorre 

porque é uma coisa de família. Não vamos deixar a família ao lado ter a 

casa mais bonita. Queremos que nossa casa seja a mais bonita. Observe que 

isso não ocorre em todos os países onde a Berlitz opera. Mas tem muita rixa 

entre os países. Cada país quer aparecer melhor que o outro. Trecho da 

entrevista de Silvia Freitas, Diretora de Vendas. 

 

Isso é um orgulho nosso. [...] Por isso que a gente está aqui. [...]. Trecho da 

entrevista com Francisco Thomé, Diretor de LCD. 

 

Embora possa haver uma relação entre o orgulho de trabalhar na empresa e a 

sustentação de capacidades dinâmicas, não se pode afirmar que esse é um fator diretamente 

relacionado com capacidades dinâmicas. Outros depoimentos colhidos em entrevistas 

evidenciam que esse orgulho muitas vezes está relacionado com a satisfação de trabalhar na 

empresa, não havendo referência especifica com a questão de capacidades dinâmicas. Os 

depoimentos a seguir demonstram isso: 
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Às vezes em aulas temos grandes executivos. Mas no momento da aula são 

simples alunos. É uma coisa bacana poder ajudar as pessoas. Sabemos que 

as pessoas vão lembrar da gente com carinho. Quando o cliente vem para o 

Berlitz ele já passou por diversas escolas. E ele consegue fazer um 

progresso diferente do que consegue em outros lugares. A partir daí o 

cliente torna-se bastante carinhoso com nossa organização. Isso é bacana. 

Nos dá um senso de missão. Talvez um médico sinta isso quando cura um 

doente. É diferente de produzir algo. Ninguém se lembra quem foi o 

primeiro dentista. Mas se lembra de quem foi o primeiro professor. Trecho 

da entrevista de Douglas Bom. 

 
Se ele sabe que trabalha numa empresa que tem clientes importantes e que a 

empresa é citada na mídia, isso confere muita segurança para o 

desempenho do trabalho dele em sala de aula. É muito ruim ouvir algo 

como: onde você trabalha? Nunca ouvi falar da sua empresa. Trecho da 

entrevista com Luís Simões, Diretor de Marketing. 

 

Apesar do orgulho de trabalhar na empresa nem sempre estar diretamente relacionado 

com a existência de capacidades dinâmicas, é certo que isso contribui para a manutenção de 

manutenção de equipes por longo tempo. Também é razoável supor que esse é um fator 

influenciador para a existência de capacidade de relacionamento entre pessoas, fator 

considerado chave para a sustentação de capacidades dinâmicas pelos executivos da empresa. 

4.5.1.3 Capacidade ouvir 

 

 A capacidade de ouvir foi o terceiro fator mais citado para sustentação de 

capacidades dinâmicas. Os depoimentos a seguir confirmam isso: 

 
“Ela (a Diretora Geral da Filial Brasil) ouve todo mundo. A decisão final é 

dela. Muitas vezes ela chama várias pessoas antes de tomar a decisão. Ela 

ouve muito. [...] Nós temos a capacidade de ouvir o cliente. É o principal 

motivador. Por exemplo: porque o nosso material muda? Porque se fala de 

negócios. É uma necessidade que o publico pede. Se você não oferecer uma 

mudança, corre-se o risco de estacionar. Ouvimos as pessoas. [...] A 

capacidade de ouvir é importante. [...] Nosso serviço sai bem feito quando 

ouvimos o cliente interno e externo. Do cliente externo é lógico que é nossa 

razão, nosso propósito. Mas o nosso cliente interno é que vai entregar o 

valor para o cliente.” Trecho da entrevista de Isabel Ramirez, Diretora de 

Métodos. 

 
“Temos que saber escutar. [...] Escutar faz muito parte do negócio” Trecho 

da entrevista com Julia Dotta, Diretora de Área e LCD. 

 

“A capacidade de ouvir é fundamental. [...] No geral as pessoas são boas 

ouvintes.” Trecho da entrevista de Luís Simões, Diretor de Marketing. 

 

 Embora os fundamentos teóricos não mencionem especificamente a capacidade de 

ouvir das pessoas como elemento de sustentação de capacidades dinâmicas, é certo que esse é 
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um ponto essencial para a existência da capacidade de relacionamento entre os colaboradores 

e com o cliente.  

 

4.5.1.4 Capacidade de adaptação 

 

A capacidade de adaptação está na gênese do conceito de capacidades dinâmicas 

conforme argumentam Teece, Pisano e Shuen (1997) e Teece (2009). Esses autores falam da 

necessidade de reconfiguração de ativos tangíveis e intangíveis da empresa para fazer frente 

às mutações do ambiente. Reconfigurações podem ser encaradas como adaptações que a 

empresa faz para se manter em condição competitiva. Nesse contexto torna-se claro que a 

capacidade de adaptação das pessoas às diferentes situações seja um dos fundamentos da 

existência de capacidades dinâmicas na empresa. De fato, é impossível imaginar que uma 

empresa seja capaz de se adaptar e de se reconfigurar sem que as pessoas tenham flexibilidade 

para se adaptar às novas situações que surgem. Quatro diretores da Berlitz consideram que a 

capacidade de adaptação das pessoas também é um fator essencial segundo os depoimentos a 

seguir: 

“Também é importante dizer que sempre existe a resistência normal. Mas no 

geral as pessoas procuram se adaptar o mais rapidamente possível.” Trecho 

da entrevista de Kátia Cimino, Diretora de RH. 

 
“As pessoas participam da mudança e acabam se adaptando.” Trecho da 

entrevista de Francisco Costa, Diretor Financeiro. 

 

“E tem a competência das pessoas na empresa. Por que as pessoas tem 

longevidade dentro da empresa? Porque as pessoas também conseguem se 

adaptar às mudanças. Aquelas que não conseguem se adaptar saem da 

empresa. Observe que não se trata de acomodação. Estamos o tempo todo 

estamos mudando e reciclando.” Trecho da entrevista com Julia Dotta, 

Diretora de Área e LCD. 

 

“Outra coisa importância é sofrer de adaptabilidade. É um mal necessário. 

Tem que ter essa síndrome”. Trecho da entrevista com Rose Paulon, 

Diretora de Kids & LCD. 

 

“Quando trazemos alguém de fora ou a pessoa se adapta ou cai fora. Não 

há meio termo.” Trecho da entrevista com Virginia Camargo. Diretora Geral 

da Filial Brasil. 

 

4.5.1.5 Mudança como algo normal 

 

 A capacidade de perceber a mudança como algo normal está alinhada com a 

proposição de Andreeva e Chaika (ANDREEVA e CHAIKA, 2006) de que um dos 
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antecedentes das capacidades dinâmicas é a lealdade das pessoas para com as mudanças.  A 

percepção de mudança como algo normal também vai ao encontro da definição de Teece, 

Pisano e Shuen (1997) e Teece (2009) sobre capacidades dinâmicas: a habilidade da firma em 

integrar, construir e reconfigurar competências interna e externamente para endereçar 

ambientes em rápida mudança. Um ambiente com rápidas mudanças exige constantes 

integrações, construção e reconfiguração de competências internas e externas. Sendo assim, a 

capacidade dos colaboradores da empresa em perceber a mudança como algo normal é um 

fator essencial. 

As entrevistas indicam que a mudança é vista como algo normal na empresa. Trata-se 

de um fator chave para a existência de capacidades dinâmicas na empresa, confirmado pelos 

depoimentos de quatro diretores: 

“Quando tem mudança de material (de ensino) todos se entusiasmam.” 

Trecho da entrevista de Isabel Ramirez, Diretora de Método. 

 

“A mudança é bem normal. Sim, conseguimos mudar. [...] As pessoas 
buscam fazer com que a mudança ficar mais parecida com a rotina de 
cada um.” Trecho da entrevista de Kátia Cimino, Diretora de RH. 

 

“A mudança é constante.” Trecho da entrevista com Francisco Costa, 

Diretor Financeiro. 

 

“Mudança é normal e necessário. Se não mudar morre.” Trecho da 

entrevista com Francisco Thomé, Diretor de LCD. 

 
“Tem que ter uma pré-disposição de mudança.” Trecho da entrevista de 

Virginia Camargo, Diretora Geral da Filial Brasil. 

 

4.5.1.6 Senso de missão e comprometimento 

 

 O conceito de senso de missão e de comprometimento vai ao encontro da proposta 

de Rabechini Junior (2005): a competência é um conceito pelo qual se definem quais são as 

atitudes, as habilidades e os conhecimentos necessários para alcançar resultados 

diferenciados. De fato, ter um corpo de colaboradores comprometidos e que tenha um senso 

de missão, faz diferença para o desempenho da empresa. Mas esse tipo de atitude é 

especialmente importante quando se trata de mudanças organizacionais. Zafarian (2008) 

define que a competência é a faculdade de mobilizar redes de atores em torno das mesmas 

situações, fazendo os assumir responsabilidades. Sem senso de missão ou comprometimento a 

assunção de responsabilidades simplesmente não ocorreria. Por consequência a empresa não 

teria condições de se reconfigurar para dar respostas satisfatórias às mutações do ambiente. 
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As entrevistas mostram que a existência de um senso de missão e de 

comprometimento é um dos fatores chave para a Berlitz ter capacidades dinâmicas. Os 

depoimentos a seguir mostram isso: 

“Nos dá um senso de missão. Talvez um médico sinta isso quando cura um 

doente. [...] Por isso queremos que a empresa vá bem. Fechar uma escola, 

por exemplo, é algo doído. Sofremos quando isso acontece. Ninguém aqui 

fica preocupado em bater cartão ou em fazer determinado numero de horas 

ou se o pagamento é certinho.” Trecho da entrevista com Douglas Bom, 

Diretor de KPI. 

 

“As pessoas são comprometidas com a empresa. [...] E existe uma vontade 

de constante de melhoria. Quando saímos juntos, falamos da empresa de 

forma prazerosa.” Trecho da entrevista com Julia Dotta, Diretora de Área & 

LCD. 

 

“Uma das coisas que me marcou foi: não prometa o que você não pode 

entregar. Meu estilo de gerenciamento baseia-se muito nisso.” Francisco 

Thomé, Diretor de LCD. 

 

"Ninguém muda se não tiver um propósito para mudar. Antes da pessoa ter 

qualquer competência, alguém tem que despertar um propósito. Aí sim a 

pessoa precisa ter vontade de agir, ter disposição de estudar.” Trecho da 

entrevista com Virginia Camargo, Diretora Geral da Filial Brasil. 

 

 

4.5.1.7 Capacidade de ser flexível 

 

 Dosi, Faillo e Marengo (2008) argumentam que a existência de capacidades 

dinâmicas está relacionada com o domínio persistente do dilema entre fazer novas descobertas 

(exploration) em busca de novas oportunidades ou aumentar a eficiência (exploitation). Isso 

significa que a questão da flexibilidade é central para a existência de capacidades dinâmicas. 

De fato, se uma empresa se preocupar apenas um aumentar sua eficiência (exploitation), é 

provável que esteja comprometendo sua capacidade de adaptação frente às mutações no 

ambiente. E se a organização possui capacidades dinâmicas, é precedente que tenha 

flexibilidade. Por fim, a flexibilidade organizacional exige flexibilidade das pessoas. 

A pesquisa mostra que a capacidade de ser flexível frente às mudanças constitui um 

fator importante para a capacidade de mudança e de adaptação da empresa conforme os 

depoimentos obtidos. Entretanto as entrevistas mostram que a flexibilidade, embora seja 

considerado um fator importante para a capacidade de adaptação e mudança da empresa, não 

é exatamente uma característica global de toda a empresa. É uma característica presente 

principalmente na filial brasileira da Berlitz. 
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“Somos multitarefa, flexíveis, temos senso de urgência.” Trecho da 

entrevista de Kátia Cimino, Diretora de RH. 

 
 “Eu acho que no Brasil temos mais flexibilidade que favorece a mudança. 

[...] Nos EUA ou nos outros países não existe flexibilidade. Aqui no Brasil é 

diferente. As pessoas tem capacidade de serem multitarefa e de substituir os 

outros com certa facilidade. Talvez porque as pessoas têm muito tempo na 

empresa e conhecem bem o publico e as rotinas. Nos adaptamos sem 

grandes problemas. Para você ter uma ideia até hoje eu não sei qual é o 

meu ‘job description’. Mas em linhas gerais eu sei o que se espera de mim. 

E não fico inerte por causa da falta desse ‘job description’.” Trecho da 

entrevista de Douglas Bom, Diretor de KPI. 

 
“Uma primeira habilidade é ser flexível, se adaptar facilmente. Se você fica 

enraizado, preso no dia-a-dia, não vai conseguir enxergar a realidade. A 

primeira coisa é ser aberto. [...] Avaliando a equipe eu acho que o principal 

são pessoas que são mutantes. Se não forem assim elas não ficam na 

empresa. Veja o caso do Élcio: ele foi instrutor e depois diretor. De repente 

apareceu o negócio de aulas virtuais. Ele foi designado para cuidar disso e 

rapidamente ele começou a estudar o assunto e conseguir deixar 

funcionando. Essa capacidade de conseguir ser outra coisa é essencial no 

Berlitz. [...] Isso é interessante porque apesar de estarmos ha muito tempo 

na empresa não somos engessados.” Trecho da entrevista com Julia Dotta, 

Diretora de Área e LCD. 

 

4.5.1.8 Capacidade de aprendizado 

 

 A capacidade de aprendizado constante é bastante valorizada pela empresa. Os 

depoimentos obtidos confirmam essa preocupação. Isso vai de encontro ao que Zollo e Winter 

(2002) argumentam: as capacidades dinâmicas estão relacionadas com o aprendizado. Nesse 

aspecto o aprendizado é valorizado pela empresa conforme se pode verificar nos depoimentos 

a seguir: 

 
“Uma coisa bacana que valorizamos é a capacidade de aprender.” Trecho da 

entrevista com Douglas Bom, Diretor de KPI. 

 

“Apesar disso estamos sempre buscando melhorar apesar das nossas 

diferenças.” Trecho da entrevista com Júlia Dotta, Diretora de Área & LCD. 

 

“Sempre temos que aprender. Da mesma maneira que ensinamos, temos que 

aprender.” Trecho da entrevista com Rose Paulon, Diretora de Kids & LCD. 

 

“Não éramos uma empresa habituada a aprender. As pessoas estavam tão 

acostumadas com o portfólio de produtos existentes que isso criou certa 

dificuldade de aprender. Tem que ter um motivo que leva as pessoas a 

aprenderem. Não sei é necessário tantas competências.” Trecho da entrevista 

com Virginia Camargo, Diretora geral da filial Brasil. 
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 Um aspecto que chama a atenção e que está relacionado com a aprendizagem diz 

respeito à longevidade das pessoas na empresa. Esse é um fator que favorece o acumulo de 

experiência e aprendizado. 

 

4.5.2 Habilidades, comportamentos e capacidades de grupo. 

 

As informações obtidas pela pesquisa sobre grupos de trabalho referem-se ao grupo de 

trabalho da filial brasileira e não necessariamente estão relacionados com a forma como os 

entrevistados enxergam as habilidades, comportamentos e capacidades dos grupos de outras 

filiais da empresa no mundo.  As principais habilidades, comportamentos e capacidades de 

grupo citadas nas entrevistas são mostradas no gráfico 2 e as unidades de codificação são 

explicadas no quadro 16. 
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Gráfico 2 - Quantidade de referências codificadas – Habilidades, comportamentos e capacidades de grupo. 

Fonte: autor. 
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Quadro  16 – Codificação - Habilidades, comportamentos e capacidades de grupo que 

suportam as capacidades dinâmicas. 

Unidade de 

codificação 
Definição 

Acessibilidade 
Capacidade dos grupos de trabalho de estarem acessíveis para si e 

para os seus membros. 

Agilidade 
Capacidade dos grupos de trabalho em agir de forma rápida na 

solução de problemas e execução de tarefas. 

Coesão e alinhamento 
Capacidade de ter grupos coesos e alinhados com os objetivos 

estratégicos da empresa 

Colaboração Capacidade de colaboração entre os membros dos grupos de trabalho. 

Compartilhamento de 

objetivos 
Capacidade dos grupos de trabalho em ter objetivos compartilhados. 

Confiança 
Existência de confiança entre os elementos integrantes de grupos de 

trabalho 

Corresponsabilidade 
Capacidade dos membros de grupos de trabalho de assumirem 

responsabilidades conjuntas. 

Discussão  
Existência de discussão conjunta entre os elementos integrantes de 

grupos de trabalho. 

Diversidade Grupos com composição heterogênea de gênero, raça, culturas, etc. 

Entendimento de 

contexto 

Capacidade dos grupos de trabalho de entender o contexto no qual 

operam. 

Feedback Capacidade dos grupos de trabalho em dar e receber feedback. 

Flexibilidade 
Flexibilidade na dinâmica de resolução de questões pelos grupos de 

trabalho. 

Informalidade Capacidade dos grupos de trabalhar de maneira informal. 

Mudança normal Capacidade dos grupos de encarar a mudança como algo normal. 

Orientação para 

execução 

Capacidade dos grupos de trabalho em serem orientados para 

execução. 

Perfis 

complementares 
Capacidade de montar grupos de trabalho com perfis complementares 

Proximidade Capacidade das pessoas do grupo estarem fisicamente próximas. 

Relacionamento Capacidade de relacionamento nos grupos de trabalho. 

Resolução de 

conflitos 

Capacidade de resolução de conflitos no âmbito dos grupos de 

trabalho. 

Solução de problemas Capacidade de resolução de problemas pelos grupos 

Traços comuns 
Existência de pessoas com traços comuns entre os integrantes de 

grupo, com compartilhamento de valores e princípios comuns. 

Fonte: autor. 
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 Entre as habilidades, comportamentos e capacidades de grupo que foram citadas, 

as que se sobressaem são: 

 

4.5.2.1 Agilidade do grupo 

 

Teece, Pisano e Shuen (1997) e Teece (2009) definem capacidades dinâmicas como a 

habilidade da firma em integrar, construir e reconfigurar competências interna e externamente 

para endereçar ambientes em rápida mudança.  Essa definição torna implícita a necessidade 

de agilidade da empresa. Uma organização é constituída de grupos de pessoas. Do ponto de 

vista de grupo, os executivos da filial brasileira reconhecem a agilidade de seu grupo de 

trabalho como o mais importante elementos chave de reconfiguração de seus recursos: 

 
“Para isso temos que ter agilidade para mudar quando precisa.” Trecho da 

entrevista com Isabel Ramirez, Diretora de Método. 

 

“Acho que temos flexibilidade, rapidez para agir.” Trecho da entrevista de 

Kátia Cimino. 

 

“E somos muito rápidos em perceber quando algo não dá certo. Se deu 

certo uma promoção a gente estica. Se não deu certo a gente para. [...] Todo 

mundo trabalha muito junto e as coisas saem muito rápido.” Trecho da 

entrevista de Douglas Bom, Diretor de KPI. 

 

 Os depoimentos mostram que a agilidade é algo não apenas necessário. É algo que 

se percebe que realmente existe na empresa independente do que foi colocado nos 

depoimentos. A agilidade decorre em parte do forte controle que a empresa emprega em suas 

operações. Dessa forma é possível detectar desvios fora do esperado. É interessante notar que 

esse aspecto de controle e de agilidade está relacionado com um aspecto do conceito de rotina 

conforme proposto por Nelson e Winter (2005): a natureza dupla da rotina, ora automática e 

ora deliberativa. A observação da rotina de controle da empresa mostra que a ação de 

monitoramento é bastante automática já que todos os componentes do grupo sabem que deve 

o monitoramento de evolução dos negócios deve ser feito continuamente. Por outro lado, a 

rotina de reação aos desvios é feita de maneira deliberada. 

 

4.5.2.2 Mudança como algo normal para o grupo 

 

Andreeva e Chaika (2006) argumentam sobre a importância de a mudança ser 

encarada como algo normal numa organização para que existam capacidades dinâmicas. Os 

depoimentos confirmam que a percepção de mudança como algo normal também é válida no 
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nível de grupo, no caso da filial brasileira. A confirmação disso surge no depoimento de três 

diretores da empresa, realçando que a mudança é vista como algo não apenas normal como 

inevitável. 

 

“Somos muito bons em idiomas. Mas hoje sabemos que temos que mudar 

para não morrer. Temos um grande desafio por causa disso. Ou começamos 

a expandir para outras áreas ou morremos. [...] Quando tem mudança de 

material todos se entusiasmam.” Trecho da entrevista com Isabel Ramirez, 

Diretora de Método. 

 

“As pessoas buscam fazer com que a mudança ficar mais parecida com a 

rotina de cada um.” Trecho da entrevista com Kátia Cimino, Diretora de 

RH. 

 

“Pelo menos com relação ao (grupo) Marketing, a mudança é normal.” 

Trecho da entrevista com Luís Simões, Diretor de Marketing. 

 

 Um aspecto importante sobre mudanças e que foi registrado pelo pesquisador em 

suas notas é o comentário do KPI Douglas Bom. Segundo esse diretor a introdução de um 

novo material é algo que energiza e entusiasma o grupo dirigente da empresa. Isso significa 

que a mudança, pelo menos quando diz respeito à mudança do material didático, é algo bem 

vindo. Isso está em linha com as proposições de Andreeva e Chaika (2006) sobre “lealdade às 

mudanças”. 

4.5.2.3 Coesão e alinhamento do grupo 

 

 Ruas (2005), Oderich (2005) e Rabechini Junior (2005) argumentam que o 

conceito de competência inclui a existência de atitudes apropriadas para que a organização 

possa alcançar resultados diferenciados. Ruas (2005) complementa a questão das 

competências argumentando que a as organizações possuem três grandes grupos de 

competências organizacionais: as competências organizacionais básicas (garantem a 

sobrevivência da empresa), competências organizacionais seletivas (diferenciam a empresa) e 

as competências organizacionais essenciais (criam uma posição de pioneirismo). No caso, a 

coesão e alinhamento dos grupos na Berlitz estão relacionados com as competências 

organizacionais seletivas. Trata-se de uma competência singular e cuja imitação não é fácil de 

obter. A importância da coesão e alinhamento do grupo da filial brasileira é identificada nos 

depoimentos de três diretores da empresa. 

 
“O Joerg, consultor internacional, percebeu muito bem que cada um sabe o 

que o outro faz. As críticas são bem aceitas na Berlitz Brasil. Eu não sei se 

isso é produto de uma estrutura estável. Se não tivéssemos essa sintonia, as 
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coisas seriam muito mais difícil.” Trecho da entrevista com Isabel Ramirez, 

Diretora de Métodos. 

 

“Mas por outro lado temos um grupo extremamente coeso, com 

características parecidas de resultados. [...] Para colocar as coisas para 

funcionar é sempre muito mais fácil fazer as coisas aqui por estamos sempre 

alinhados. Por isso quando vem mudanças grandes, todo mundo se 

preocupa. Temos uma preocupação com mudanças que possam 

comprometer a nossa estrutura.” Trecho da entrevista de Rose Paulon, 

Diretora de Kids e LCD. 

 
“Estabilidade do grupo é importante. Podemos antecipar qual é a reação do 

grupo.” Trecho da entrevista de Virginia Camargo, Diretora Geral da Filial 

Brasil. 

 

 

4.5.2.4 Colaboração 

 

Teece, Pisano e Shuen (1997) e Teece (2009) argumentam que a integração é um dos 

componentes das capacidades dinâmicas. A integração depende, entre outras coisas de 

capacidade de colaboração e cooperação entre os integrantes de grupos de trabalho. A 

importância disso surge nas entrevistas. Note que a capacidade de colaboração, da forma 

como colocada nas entrevistas, faz referência específica com a filial brasileira. Segundo as 

informações colhidas, não existe necessariamente um alto grau de integração com grupos de 

trabalho em unidades de outros países.  

 

“Todo mundo trabalha muito junto e as coisas saem muito rápido. [...] 

Quanto a comportamento é necessário estar aberto a trabalhar em equipe, 

estar aberto às mudanças e ao novo. É necessário entender que isso é 

extremamente necessário para a sobrevivência no mercado.” Trecho da 

entrevista com Douglas Bom, Diretor de KPI. 

 
“Open and Active participation (Um dos princípios da Berlitz). [...] Nós 

trabalhamos bem em grupo.” Trecho da entrevista de Silvia Freitas, Diretora 

de Vendas. 

 

4.5.2.5 Resolução de conflitos 

 

 A capacidade de resolver conflitos no grupo é um ponto importante citado nas 

entrevistas. Isso está em linha com o argumento de Ruas (2005), Oderich (2005) e Rabechini 

Junior (2005): o conceito de competência inclui a existência de atitudes e habilidades.  

Resolver conflitos é uma habilidade importante. Mas depende também de atitude cooperativa 

no sentido de que haja o desejo de resolver conflitos. A observação feita em campo mostra 

que existem conflitos. Esse achado foi posteriormente confirmado nas entrevistas. Entretanto 
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a existência de conflitos não é vista necessariamente como algo problemático, conforme 

mostram os depoimentos a seguir: 

“Temos alguns conflitos. Mas no final o que prevalece é a posição adequada 

para empresa.” Trecho da entrevista de Kátia Cimino, Diretora de RH. 

 
“Brigamos às vezes. Mas no fim buscamos fazer com que todos vejam o 

beneficio e engatamos na ideia.” Trecho da entrevista de Julia Dotta, 

Diretora de Área & LCD. 

 

“Bem, as habilidades de grupo são as mesmas que já citei para as pessoas. 

Brigamos às vezes. Mas as decisões são tomadas. Temos a capacidade de 

chegar a um consenso de forma a atender o cliente conforme as 

necessidades dele.” Trecho da entrevista de Silvia Freitas, Diretora de 

Vendas. 

 

4.5.2.6 Proximidade entre as pessoas 

 Um aspecto que contribui para a rapidez da comunicação, para a tomada de 

decisões e para a ocorrência de discussões e compartilhamento de informações na filial 

brasileira, permitindo que a empresa tenha capacidades dinâmicas é a proximidade física do 

grupo executivo que dirige a empresa. Embora os fundamentos teóricos não citem 

explicitamente a questão de proximidade física entre pessoas como um dos componentes de 

capacidades dinâmicas, é certo que a proximidade física facilita a comunicação e a tomada de 

decisões. E a facilidade de comunicação e de tomada de decisão é fundamental para certos 

aspectos citados pelos autores. Collis (1994), por exemplo, argumenta que a habilidade de 

desenvolver novas estratégias rapidamente é um dos elementos chaves das capacidades 

dinâmicas. A proximidade também propicia conhecimento na medida em que se torna mais 

fácil compartilhar informações. Esse é um ponto importante citado por Zollo e Winter (2002). 

Por outro lado Bygdas (2006) argumenta sobre a importância de conexão de unidades e 

pessoas. Sem essas conexões as redes fragmentadas de procedimentos e entendimentos soltos 

não seriam capazes de gerar capacidades dinâmicas conforme propõe essa autora. E é 

evidente que a proximidade facilita a ocorrência dessas conexões. A importância da 

proximidade física é destacada nos depoimentos a seguir: 

 
“O local também ajuda porque estamos todos juntos no mesmo local 

(Pessoal de staff).” Trecho da entrevista com Katia Cimino, Diretora de RH. 

 

“A proximidade física e acessibilidade é uma das características 

importantes.” Trecho da entrevista com Luís Simões, Diretor de Marketing. 
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“Eu imagino que a proximidade (Referindo-se à rapidez na tomada de 

decisões na empresa).” Trecho da entrevista com Francisco Thomé, Diretor 

de LCD. 

 

 

4.5.2.7 Capacidade de discussão do grupo 

 

Nelson e Winter (2005) propõe que o conhecimento tácito é um componentes das 

habilidades, que sustentam as competências e as capacidades da organização. A capacidade de 

discutir em grupo é um elemento chave para a compreensão de questões tácitas. Também é 

um mecanismo pelo qual é possível fundamentar melhor as escolhas da organização, 

habilidades essas também registradas por Nelson e Winter (2005). Por outro lado a 

capacidade de discutir de forma produtiva depende de comunicação e espirito de equipe 

conforme argumento de Rabechini Junior (2005). Finalmente Zafarian (2008) afirma que o 

entendimento prático está relacionado com a dimensão cognitiva e à dimensão compreensiva. 

A dimensão cognitiva diz respeito ao conhecimento daquilo que a situação apresenta e a 

dimensão compreensiva é saber avaliar algo levando em conta o comportamento dos 

constituintes da situação, sejam esses elementos constituintes equipamentos, instalações ou 

seres humanos. Nesse aspecto a capacidade de discussão em grupo é algo de valor 

inestimável.  

Discutir em grupo para resolver problemas é um dos fundamentos básicos para 

resolução de problemas na filial brasileira. De fato, a observação do cotidiano da empresa 

mostra que as pessoas discutem bastante sobre seu portfólio de serviços e necessidades de 

mudanças. Isso também é confirmado nas entrevistas conforme colocado nos depoimentos a 

seguir: 

“Agora vamos ter o GO China (Programa de intercâmbio cultural que visa 

dotar as pessoas de uma perspectiva global) que tínhamos que vender. 

Juntamos as pessoas, trocamos ideias e percebemos que podíamos envolver 

os professores. Aí decidimos dar um prêmio para os professores que 

indicassem alunos interessados no programa GO China.” Trecho da 

entrevista com Isabel Ramirez, Diretora de Método. 

 

“Bem nos reunimos e discutimos com muita frequência. Isso é uma coisa 

normal e ocorre nos mais diversos momentos. Até no café e no ‘fumódromo’ 

trocamos ideias. As ideias vão fluindo para sabermos o que dá certo ou não. 

É uma espécie de inteligência de grupo.” Trecho da entrevista de Kátia 

Cimino, Diretora de RH. 

 

“Mas entre as reuniões discutimos o tempo todo.” Trecho da entrevista de 

Luís Simões, Diretor de Marketing. 
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4.5.2.8 Flexibilidade 

 

Capacidade dinâmica é a habilidade da firma em integrar, construir e reconfigurar as 

competências internas e externas para endereçar ambientes em rápida mudança (TEECE, 

PISANO e SHUEN, 1997). Esforços de integração, construção e reconfiguração 

organizacional exigem flexibilidade em grupos de trabalho. Dois depoimentos mostram que a 

flexibilidade é citada como um elemento chave no nível de grupo, pelo menos no caso da 

operação da filial Brasil. Entretanto, apesar da flexibilidade ser considerada importância como 

uma característica importante dos grupos de trabalho, essa característica não é mencionada 

quanto às outras filiais no mundo. O contexto das entrevistas deixou claro que esses 

depoimentos se referem à filial brasileira da empresa apenas: 

 
“Jogo de cintura (Referindo-se ao grupo da filial brasileira).” Trecho da 

entrevista de Kátia Cimino, Diretora de RH. 

 
“Somos multitarefa, flexíveis, temos senso de urgência. Mas somos muito 

flexíveis aqui no Brasil.” Trecho da entrevista de Silvia Freitas, Diretora de 

Vendas. 

 

4.5.3 Habilidades, comportamentos e capacidades organizacionais. 

 

 O gráfico 3 mostra a quantidade de referências codificadas nas entrevistas sobre as 

habilidades, comportamentos e capacidades organizacionais. O quadro 17, logo a seguir, 

explica as unidades de codificação usadas. 
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Gráfico 3 - Quantidade de referências codificadas – Habilidades, comportamentos e capacidades organizacionais. 

                       Fonte: autor. 
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Quadro  17 – Codificação - Habilidades, comportamentos e capacidades organizacionais que 

suportam as capacidades dinâmicas. 

Unidade de codificação Definição 

Aceitação de propostas Capacidade da empresa em aceitar propostas feitas pelos funcionários. 

Acesso aos níveis 

decisórios 

Possibilidade de fácil acesso dos níveis inferiores aos níveis superiores e 

decisores da empresa. 

Adaptação Capacidade da empresa em adaptar-se às condições do mercado. 

Agilidade Capacidade de ser ágil em suas decisões e execução de ações. 

Alinhamento com a 

estratégia 
Capacidade da empresa em estar alinhada com sua estratégia. 

Ambiente positivo 
Capacidade da empresa em manter um ambiente de trabalho positivo e 

prazeroso. 

Aproveitamento de 

oportunidades 
Capacidade da empresa em aproveitar oportunidades 

Autonomia 
Capacidade da empresa em fornecer autonomia para suas unidades e para 

seus profissionais 

Capacidade de 

investimento 
Capacidade da empresa em investir. 

Capacidade de obtenção 

de consenso 

Capacidade de obter consenso entre os níveis diretivos e as diversas 

unidades que compõe a empresa. 

Causa e efeito 
Capacidade organizacional em enxergar as causas e os efeitos das decisões 

tomadas. 

Coerência 
Capacidade da empresa de agir de forma coerente com seus valores, 

princípios, missão e estratégia. 

Colaboração 
Capacidade da empresa em obter colaboração de seus empregados e entre 

suas unidades. 

Comprometimento Comprometimento da organização com a mudança 

Comunicação 
Capacidade de comunicação com o cliente externo e com os clientes 

internos. 

Controle 
Capacidade de controle das operações e dos projetos, mensurando os 

resultados obtidos. 

Criatividade Capacidade da empresa em criar novos produtos. 

Críticas Capacidade da empresa em receber críticas de clientes e funcionários. 

Cultura organizacional 

agregadora 

Capacidade da empresa em manter uma cultura organizacional que agrega 

as pessoas que com ela colaboram. 

Desenvolvimento de 

projetos 
Capacidade da empresa em desenvolver projetos. 

Diversidade 
Capacidade da empresa em manter uma força de trabalho diversificada, 

com diversos credos, culturas, origens e raças e gêneros. 

Educação do mercado 
Capacidade da empresa em educar o mercado a respeito de seu portfólio de 

produtos. 

Entendimento da 

mudança 
Capacidade da empresa em entender a mudança. 

Entendimento das 

necessidades do cliente 
Capacidade de entender e atender as necessidades do cliente. 

Fonte: autor. 



125 

 

 

 

 

Quadro 17 - Continuação – Codificação - Habilidades, comportamentos e capacidades 

organizacionais que suportam as capacidades dinâmicas. 

Unidade de codificação Definição 

Especificação da 

mudança 

Capacidade da empresa em especificar o que se deseja em termos de 

mudança organizacional 

Essência 
Capacidade da empresa em manter sua essência, ou seja, seus valores e 

seus princípios. 

Estrutura enxuta 
Capacidade da empresa de operar com uma estrutura relativamente enxuta 

em termo de níveis hierárquicos. 

Execução Capacidade da empresa em executar suas estratégias, metas e projetos. 

Experimentação Capacidade da empresa em desenvolver experimentos e empreender. 

Face humana 
Capacidade da empresa em se relacionar de forma pessoal com seus 

clientes e empregados. 

Feedback 
Capacidade da empresa em aproveitar os feedbacks recebidos de seus 

funcionários e clientes. 

Gerenciamento de 

pessoas 
Capacidade da empresa em gerenciar suas equipes e filiais. 

Inexistência de 

preconceito 

Inexistência de preconceito de qualquer natureza quanto a gênero, raça, 

religião, cultura, nacionalidade, etc. 

Informalidade da 

mudança 
Capacidade da empresa em mudar sem que existam grandes formalidades. 

Inovação Capacidade da empresa em inovar seus produtos. 

Intensidade em pessoas Capacidade da empresa em se apoiar fortemente em seus empregados. 

Manutenção de equipes 
Capacidade da empresa em manter equipes por longo tempo, com baixo 

turnover. 

Maturação da mudança Capacidade da empresa em maturar a mudança antes de sua implantação. 

Método único Capacidade da empresa em manter um método único de ensino. 

Mudança normal Capacidade da empresa em encarar a mudança como algo normal. 

Oportunidade interna 
Capacidade da empresa em criar oportunidades internas para seus recursos 

humanos. 

Orientação ao cliente 
Capacidade da empresa em funcionar de forma orientada às necessidades 

do cliente. 

Pessoas certas Capacidade da empresa em selecionar as pessoas certas. 

Planejamento Capacidade de planejamento da empresa. 

Profissionalização Capacidade de profissionalizar os quadros de pessoal da empresa. 

Proximidade física 
Capacidade da empresa em colocar os integrantes das equipes que decidem 

de forma fisicamente próxima. 

Relacionamento 
Capacidade da empresa em manter bom relacionamento com clientes e 

funcionários. 

Sentir contexto Capacidade da empresa em sentir o contexto e perceber mudanças. 

Tecnologia 
Capacidade de entender como a tecnologia pode agregar valor ao negócio 

da empresa. 

Valor Capacidade de criação de valor para o cliente 

Valores e princípios 

organizacionais 

Capacidade da empresa em ter um credo e agir de forma coerente com esse 

credo. 

Fonte: autor. 
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Os tópicos seguintes analisam os tópicos mais citados nas entrevistas. 

4.5.3.1 Sentir o contexto 

A análise do nível da organização mostra um forte alinhamento com o argumento de 

Teece (2009): para que haja capacidade dinâmica numa empresa é necessária à existência da 

capacidade de sentir o contexto no qual a empresa opera. De fato, sem que haja a capacidade 

de sentir o contexto, a empresa não pode agir de forma proativa, antecipando soluções para as 

mudanças que vão surgir. A capacidade de sentir o contexto foi o fator mais citado no nível de 

análise da organização. Essa capacidade foi citada em nove entrevistas com os diretores da 

empresa: 

“Hoje em dia nos analisamos. Quinze anos atrás isso não era verdade. Hoje 

tem que pensar tudo. Precisamos saber as reações das nossas ações. Vale a 

pena mudar um pouco o programa? Vale a pena mudar os preços? Hoje 

mesmo eu e a Silvia analisamos uma proposta para a Petrobrás. Ela queria 

saber se podíamos oferecer algo diferente mesmo para o nível mais baixo da 

empresa.” Trecho da entrevista de Isabel Ramirez, Diretora de Método. 
 

“E também interagimos com os clientes. Na rotina nossa estamos atento a 

isso mesmo que seja no corredor. Se eu como fornecedor não conseguir 

perceber isso eu não conseguirei dar importância ao cliente que pensa. 

Logo não poderei desenvolver uma oportunidade de negócio. O peso é saber 

enxergar que isso é importante para o cliente. [...] Mas coloco nossa 

capacidade de observação. Aqui temos uma capacidade de perceber 

benefícios para nosso cliente. Por exemplo: o uso de software nosso em 

dispositivo móvel. Meu cliente não pediu isso. Mas sabem os avaliar isso. O 

próprio curso on line é um exemplo. Nosso cliente não pediu isso. Nós 

apoiamos mais em pessoas para perceber as mudanças. [...] Bem, costuma-

se dizer que o brasileiro não está pronto para ensino à distância. Mas isso 

está mudando com certa velocidade. O diferencial é que estamos 

alcançando pessoas que antes não tinham condição de chegar na escola. 

Esse é um fator que vai fazer com que a adoção do ensino a distância seja 

maior. Em São Paulo, existe a questão do transito que é um fator 

importante. Ou então o perfil do profissional que se locomove muito que 

inviabiliza a participação em qualquer curso.” Trecho da entrevista de Écio 

Scandiuzzi, Diretor de e-Learning. 
 

 “O pessoal de vendas consegue muita informação da concorrência.” 

Trecho da entrevista de Kátia Cimino, Diretora de RH. 
 

“Mas o Berlitz tem que se distanciar de apenas ensinar o idioma. Somos 

mais que isso. Até pouco tempo atrás a gente apenas ensinava a língua. 

Hoje ensinamos a liderar em outro idioma. Agora nossa ruptura vai ser 

justamente ser percebido pela solução de questões de comunicação dos 

executivos e dos líderes. E somos muito rápidos em perceber quando algo 

não dá certo. Se deu certo uma promoção a gente estica. Se não deu certo a 

gente para.” Trecho da entrevista de Douglas Bom, Diretor de KPI. 
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“Sentimos isso nas licitações. Percebemos um numero crescente de 

concorrentes participando das licitações. Primeiro é ter noção do que o 

mercado precisa. Saber entender o que o mercado precisa. O Berlitz 

mundial percebeu a dificuldade de ter profissionais treinados no idioma. 

Percebeu a necessidade que os executivos têm de saber falar.” Trecho da 

entrevista de Francisco Costa, Diretor Financeiro. 
 
 

“É muito importante você se comprometer a continuar conversando com o 

mercado consumidor. Essa é a primeira habilidade da empresa dinâmica. 

Temos que conversar com o lado de fora da empresa. Saber da 

concorrência. Saber do cliente. A dificuldade de transito, por exemplo, leva 

a necessidade de novas formas de ensino. Conversar com as mídias sociais e 

que refletem uma mudança de comportamento do consumidor. É preciso 

estar presente aonde você possa conversar com o mercado mais 

constantemente. E percebemos facilmente o nível de satisfação do aluno.” 

Trecho da entrevista de Luís Simões, Diretor de Marketing. 
 

“Analisamos rapidamente as necessidades de nossos clientes.” Trecho da 

entrevista com Silvia Freitas, Diretora de Vendas.  
 

“A primeira coisa é ter uma cabeça aberta para o mercado. Não se pode 

achar que o que você faz é suficiente para o mercado. Precisamos estar 

ligados nas inovações.” Trecho da entrevista com Francisco Thomé, Diretor 

de LCD. 
 

“É muito mais de feeling. Aqui no Brasil, a gente consegue perceber as 

necessidades de mudanças por essa experiência da gerência.” Trecho da 

entrevista de Virginia Camargo, Diretora Geral da Filial Brasil. 

 

4.5.3.2 Mudança como algo normal 

 

 A habilidade da firma em integrar, construir e reconfigurar competências interna e 

externamente para endereçar mutações ambientais (TEECE, PISANO e SHUEN, 1997) é uma 

constante na empresa se considerarmos o histórico de inovações da Berlitz e a sua trajetória 

histórica. As entrevistas revelam que no nível da organização as mudanças são comuns e 

ocorrem com frequência. O ponto importante a destacar é que, embora as mudanças sejam 

comuns e consideradas frequentes, as mudanças não mudam a essência da empresa, como por 

exemplo, a sua proposta de valor aos clientes e seu método de ensino. Os diversos 

depoimentos a seguir mostram como o corpo diretivo da empresa no Brasil encara as 

mudanças: 

 
“Somos muito bons em idiomas. Mas hoje sabemos que temos que mudar 

para não morrer. Temos um grande desafio por causa disso. Ou começamos 

a expandir para outras áreas ou morremos. [...] Quando tem mudança de 

material todos se entusiasmam.” Trecho da entrevista de Isabel Ramirez, 

Diretora de Método. 
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“Nesse momento estamos mudando a empresa. [...] Depende do que é 

mudança. Vamos falar do segmento que eu atuo: aprendizagem à distância. 

O que muda não é a proposta. Os meios é que mudam. Oferecemos outros 

produtos que não são ligadas ao ensino de idiomas. Tem curso para 

treinamento cultural. O aluno precisa conhecer a cultura do país para onde 

ele vai. Foi um produto que agregou. Não estava no core business. Mas isso 

não significa que estamos mudando a proposta do ensino de idiomas. As 

ferramentas não são as mesmas de há 15 anos. Sempre há modernização. 

[...] E temos um histórico de rodízio. Eu mesmo já trabalhei em diversas 

unidades e em diversos cargos. E isso é normal dentro da empresa. Acho 

que isso enriquece a rotina. Estamos acostumados a essa dinâmica de 

mudança.” Trecho da entrevista de Écio Scandiuzzi, Diretor de e-Learning. 
 

“A mudança é bem normal. Sim, conseguimos mudar. [...] Sempre se busca 

fazer alguma coisa para mudar a situação. Quando houve o período de 

queda em 2002 e 2004 houve uma onda de mudanças na tentativa para 

recuperar a empresa. O ritmo de mudança foi tão grande que faltou foco. 

[...] As pessoas buscam fazer com que a mudança ficar mais parecida com a 

rotina de cada um.” Trecho da entrevista de Kátia Cimino, Diretora de RH. 
 

“A mudança faz parte da nossa rotina. Eu acho que a mudança afeta 

diferentemente diversas camadas de funcionários. Abraçamos a mudança 

para poder operacionalizar o que precisa ser feito.” Trecho da entrevista de 

Douglas Bom, Diretor de KPI. 
 

“Agora é algo normal, de uns cinco anos para cá. As mudanças têm sido 

mais constantes.” Trecho da entrevista com Francisco Costa, Diretor 

Financeiro. 
 

“Mas a quantidade de projetos e mudanças ocorre o tempo todo.” Trecho 

da entrevista de Luís Simões, Diretor de Marketing. 
 

“A gente está sempre presente trazendo coisas do mercado. Nós estamos 

abertos às mudanças. Estamos sempre ativos para que a mudança. A 

mudança é normal porque a clientela muda. O cliente hoje é muito diferente 

do cliente de antigamente. Não apenas o cliente da área de recursos 

humanos das empresas, mas também o aluno. Temos vários clientes: o RH, o 

pai, o aluno, etc. Não temos um cliente final somente. Você tem que atender 

as expectativas desses clientes.” Trecho da entrevista de Silvia Freitas, 

Diretora de Vendas. 
 

“Mudança é normal e necessário. Se não mudar morre.” Trecho da 

entrevista de Francisco Thomé, Diretor de LCD. 
 

“A mudança é parte da rotina da empresa. E tem que ser assim. A área de 

ensino no Brasil cresceu demais. Essa área de educação tem que ser 

dinâmica porque você lida com pessoas. Você tem que adaptar material, 

situações, etc. Isso nos obriga a estarmos em constante mudança para se 

alinhar ao mercado. [...] Tivemos muitas mudanças. Não foram poucas. Nos 

últimos 10 anos tivemos mudanças consideráveis. [...] A corporação entende 

que a empresa para se manter no mercado precisa ser reinventada, 

agregando coisas novas no portfólio de produtos. [...] Queremos hoje mudar 
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a percepção do cliente.” Trecho da entrevista com Rose Paulon, Diretora de 

Kids & LCD. 
 

 “A mudança é parte da rotina da empresa desde que não mudamos nossa 

essência.” Trecho da entrevista de Virginia Camargo, Diretora Geral da 

Filial Brasil. 

 

4.5.3.3 Agilidade 

 

Segundo a definição de Teece (TEECE, 2009), as capacidades dinâmicas existem em 

ambientes de rápida mutação. Isso significa que a agilidade é uma característica importante 

para que uma empresa tenha capacidade de se adaptar, reconfigurando seus ativos internos e 

externos de forma a endereçar as mudanças ambientais. Nesse aspecto, as entrevistas revelam 

que a visão de boa parte dos executivos é que a Berlitz é uma empresa ágil, pelo menos no 

contexto brasileiro: 

“E somos muito rápidos em perceber quando algo não dá certo. Se deu 

certo uma promoção a gente estica. Se não deu certo a gente para.” Trecho 

da entrevista de Douglas Bom, diretor de KPI. 
 

“Nós agimos muito rapidamente em função das mudanças de mercado. A 

rapidez não é pelo aspecto tecnológico. Mas no sentido do ensino do idioma 

somos muito rápidos em perceber e implantar mudanças. Exemplo: nunca 

fizemos exames Toefl. Ai surgiu uma aluna que queria isso. E rapidamente 

pudemos oferecer esse serviço para essa pessoa. Surgem alunos que não 

querem aulas. Mas querem fazer entrevista em Inglês. Nesse caso podemos 

rapidamente fazer entrevistas em Inglês conforme solicitação do cliente. [...] 

A Berlitz por ser uma empresa menor, podemos rapidamente falar com as 

pessoas e ter um processo decisório rápido. [...] De novo vem ai a questão 

de não ser fechado em processos e não ter processos decisórios demorados. 

O acesso àqueles que decidem é tudo nessa empresa. Falamos com o 

departamento responsável e temos respostas e aprovações rápidas. Diante 

de toda situação nova conseguimos tratar sem muita formalidade. Por isso é 

que conseguimos ser rápidos. [...] Algumas ideias surgem da necessidade de 

cada uma das filiais. Apesar de termos um padrão, cada unidade tem suas 

peculiaridades. Exemplo: temos tudo muito cancelamento de aulas solo. Isso 

mexe muito nos nossos números. Percebemos que isso estava acontecendo 

em várias escolas. Então discutimos. Se a solução não muda o padrão 

estabelecido, então tomamos a decisão localmente. Se mexer nos padrões 

estabelecidos, escalamos a decisão rapidamente. [...] Embora nossa matriz 

seja fora do Brasil, eles estão na mesma velocidade que nós temos aqui.” 

Trecho da entrevista de Julia Dotta, Diretora de Área e LCD. 
 

“Temos uma estrutura mais enxuta sem aqueles infinitos níveis 

hierárquicos. Isso acaba por agilizar os processos de mudança além de 

estreitar os laços com o mercado consumidor. [...] As áreas aqui interagem 

com diversas áreas da empresa com rapidez. [...] Somos muito hands on.” 

Trecho da entrevista com Luís Simões, Diretor de Marketing. 
 



130 

 

 

 

 

“Bem eu acredito que é nossa rapidez e flexibilidade. Temos também o 

comprometimento das pessoas em mudar quando é necessário. Como somos 

um grupo pequeno, as comunicações são fáceis e por isso temos facilidade 

de tomar decisões. [...] Somos muito rápidos em nos adaptar às mudanças 

de mercado. [...] Como temos rotinas de controle, sabemos o que está 

ocorrendo. Se as vendas caem, ficamos sabendo a tempo de poder tomar 

alguma ação. E isso nos dá condições de agirmos rapidamente.” Trecho da 

entrevista com Silvia Freitas, Diretora de Vendas. 

 

4.5.3.4 Comunicação 

 

 Comunicação é um elemento chave em qualquer processo empresarial. Entretanto, 

no caso de reconfigurações, mudanças e adaptações. Bygdas (2006) percebeu isso de maneira 

clara ao formular sua definição de capacidades dinâmicas:  são processos de ativar estruturas 

distribuídas de conhecimento e redes fragmentadas de procedimentos e entendimentos soltos 

que desenvolvem práticas mais eficientes que não são facilmente imitáveis (BYGDAS, 2006). 

Nesse sentido a comunicação desempenha um papel chave no disparo de ações que ativam as 

estruturas mencionadas na definição acima. A capacidade de comunicação é igualmente 

importante para fins de manutenção de um bom relacionamento com o cliente e obter 

feedback sobre suas necessidades, permitindo a criação do ciclo de evolução do 

conhecimento, conforme proposto por Zollo e Winter (2002). 

A capacidade de comunicação da organização aparece com destaque nos depoimentos 

dos executivos da Berlitz. É importante também registrar que o corpo diretivo considera 

importante não apenas a capacidade de comunicação com o cliente externo. Também é 

importante a comunicação com o cliente interno. 

 

“A comunicação tem que ser clara e aberta. [...] Se você me perguntar qual 

é o segredo do Berlitz Brasil eu lhe digo que é uma comunicação aberta e 

uma grande sintonia. Acho que todos nós estamos bem nisso. Isso é muito 

peculiar aqui da filial do Brasil.” Trecho da entrevista com Isabel Ramirez, 

Diretora de Método. 
 

“Vou usar a máxima da empresa: ajudando o mundo a se comunicar. Nossa 

habilidade em estreitar as relações. Sem comunicação nada acontece. A 

comunicação requer um instrumento: a língua. Nós comunicamos bem com 

nosso cliente e internamente. A comunicação interna é boa. Eu enxergo 

muito espaço de melhoria no nível global. Mas as barreiras locais ainda 

precisam ser consideradas. Isso pode emperrar as comunicações com o 

resto da empresa. Mas aqui na filial do Brasil nos comunicamos muito 

bem.” Trecho da entrevista com Écio Scandiuzzi, Diretor de e-Learning. 
 

“A interface entre os departamentos é boa. Se alguém ligar para saber de 
alguma coisa da minha área (RH) e eu não estiver presente, quem estiver 
presente vai resolver. Isso é uma característica muito forte do Brasil. Não 
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sei dizer se isso vale para as filiais de outro país.” Trecho da entrevista 
com Kátia Cimino, Diretora de RH. 
 

“Hoje já fazemos comunicações diretas com as pessoas de nível 

operacional. A própria executiva principal se comunica diretamente com a 

linha operacional. [...] A Intranet é recente e é um bom sistema de 

comunicação. No começou houver resistência porque é em Inglês. Temos 

incentivado o uso através de colocação de formulários ou comunicações 

gerais. [...] Para uma empresa que ajuda o mundo a se comunicar, 

deveríamos ser melhores em comunicação. Se soubéssemos nos comunicar 

não haveria certos problemas.” Trecho da entrevista com Douglas Bom, 

Diretor de KPI.  
 

“Temos vários clientes: o RH, o pai, o aluno, etc. Não temos um cliente final 

somente. [...] A comunicação do Berlitz no Brasil é muito boa. Mas entre as 

filiais do mundo é péssima. Exemplo: o Japão lançou um programa mundial 

que a Alemanha já tinha.” Trecho da entrevista com Silvia Freitas, Diretora 

de Vendas. 
 

“É necessário que a empresa consiga levar essa visão para as filiais.” 

Trecho da entrevista com Virginia Camargo, Diretora Geral da filial Brasil. 

 

4.5.3.5 Manutenção de equipes por longo tempo 

 

Uma característica especial da empresa é sua capacidade de manter pessoas no quadro 

da empresa por longos anos. Todo o quadro diretivo da empresa possui muitos anos de 

empresa. Na prática, inexiste turnover no quadro de direção e de gerência da empresa. Isso foi 

confirmado pelos depoimentos dados nas entrevistas. Trata-se de um aspecto importante na 

medida em que a estabilidade no quadro de colaboradores da empresa permite um forte 

enraizamento das rotinas. Isso ajuda a manter a essência da empresa, ponto extremamente 

importante segundo a direção da filial brasileira. Essa constatação vai ao encontro do 

argumento de Abell, Felin e Foss (2008): a manutenção de um baixo nível de rotatividade de 

pessoal e de gestores permite a manutenção das rotinas. Os depoimentos das entrevistas 

confirmam essa constatação:  

 
“Temos um grupo bastante experiente e isso conta muito.” Trecho da 

entrevista com Isabel Ramirez, Diretora de Método. 
 

“Não é a toa que as pessoas permanecem durante muito tempo na empresa. 

[...] Uma característica da empresa é que as pessoas permanecem por 

muitos anos na base, como instrutor, e vão aprendendo no dia-a-dia. Se não 

tivéssemos um time estável não poderíamos operar da maneira como 

operamos. Aí teríamos que ter as coisas mais ‘procedimentalizadas’.” 

Trecho da entrevista de Kátia Cimino, Diretora de RH. 
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“Uma coisa bacana é que temos uma grande bagagem porque estamos 

juntos há muito tempo. Já sabemos o que não dá certo com nossos alunos. 

Já sabemos como deve ser o instrutor.” Trecho da entrevista com Douglas 

Bom, Diretor de KPI. 
 

“As pessoas que dirigem a empresa estão na empresa há mais de 10 anos. 

Essas pessoas sabem tudo, todos os processos.” Trecho da entrevista com 

Julia Dotta, Diretora de Área e LCD. 
 

“As pessoas têm uma história do que construíram aqui dentro.” Trecho da 

entrevista com Silvia Freitas, Diretora de Vendas. 
 

 

“No Brasil os gestores são muito antigos. Eu acho que o fato delas ficarem 

muito tempo, permite que as pessoas tenham um nível de relacionamento 

mais intimo.” Trecho da entrevista com Rose Paulon, Diretora de Kids & 

LCD. 

 
“Nosso corpo gerencial é estável há muitos anos. [...] Não sou muito fã 

dessa coisa das pessoas ficarem mudando de empresa. Eu prezo o 

funcionário que fica na empresa. [...] Talvez essa questão de treinamento 

não é tão necessária porque as pessoas são estáveis. Por isso que quando se 

trocam as pessoas, a coisa entra em crise.” Trechos da entrevista de 

Virginia Camargo, Diretora Geral da Filial Brasil. 

 

4.5.3.6 Valores e princípios organizacionais 

 

A empresa possui um conjunto de valores e princípios organizacionais que constituem 

seu credo. Esse conjunto é um elemento importante para nortear as decisões da empresa. A 

importância desses valores e princípios organizacionais foi reconhecida por todos os 

entrevistados. Esse conjunto de valores e princípios ajuda na tomada de decisões da empresa 

em momentos de incerteza. A existência de valores e princípios organizacionais também faz 

com que haja credibilidade da empresa junto aos seus funcionários, razão pela qual se alega 

que isso contribui para a fidelidade e longevidade das pessoas na empresa.  

O conjunto de valores e princípios organizacionais da Berlitz está colocado no quadro 

18 a seguir: 
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Quadro 18 - Credos Berlitz 

 

Missão  “Nossa missão é ser líder em nossos mercados. Liderança significa mais vendas, mais lucro, mais inovação que atenda aos nossos clientes e local de trabalho 

mais atraente para nossos funcionários. Alcançar esses objetivos ambiciosos exigirá um crescimento financeiro e organizacional consistente. Nós acreditamos 

sinceramente que, se trabalharmos juntos e aplicarmos efetivamente nossas estratégias, vamos alcançar nossos objetivos. No processo de fazer isso, vamos criar 

uma empresa que é admirada pelos nossos clientes, colaboradores, acionistas e nossa comunidade”. 

Visão “Uma empresa que transmite a maior percepção de valor para no segmento de treinamentos, porque sempre oferecemos serviços e produtos Premium, que 

excede as expectativas dos clientes, que desenvolve e valoriza os funcionários, tornando-se cada vez mais um contribuinte importante para nossa empresa 

mãe”. 

Proposição de valor 

para o cliente 

Berlitz oferece soluções para línguas, cultura e formação profissional.  É nosso comprometimento entender as necessidades específicas de cada cliente, fornecer 

a melhor solução e seguir a cada passo do processo de forma a criar momentos únicos. Temos 130 anos de história de inovações, o que nos permite oferecer 

uma experiência Premium em cada estágio do nosso ciclo de serviços, tendo mais de 40 milhões de clientes validado a eficiência prática de nosso método e 

serviços. Nossa missão é entregar soluções mutuamente desenhadas de uma forma deliciosa, enquanto construímos uma parceira durável e confiável. 

Compromisso ético 

e de integridade da 

filial brasileira 

“O Berlitz Brasil é comprometido em manter os mais elevados padrões de ética comportamental. É responsabilidade de cada empregado agir de forma ética e 

legal porque nosso comportamento corporativo é a soma das ações individuais. Nosso código de ética e nossa política de gerenciamento foram projetados para 

fornecer sólidas diretrizes para empregados nas áreas de conduta pessoal e interpessoal, proteção da privacidade e dos ativos da companhia, evitar conflito de 

interesses, negócios em geral, práticas de reportagem e relações com clientes. Seguir essas diretrizes tem impacto direto na manutenção da nossa companhia na 

comunidade de negócios e aos olhos de nossos clientes e, portanto, do nosso sucesso continuado como organização”. 

Política de 

gerenciamento de 

crises 

“Uma crise é um evento com potencial de afetar negativamente a reputação e credibilidade de nossa companhia. É tipicamente uma situação que é, ou estará 

logo, fora de controle. O gerenciamento desses eventos, assegurando que eles não se tornem em eventos que causem danos irreparáveis é objetivo de nossa 

companhia. Temos a intenção de ajudara melhorar nossos instintos gerenciais e julgamento toda vez que enfrentarmos uma crise. Somos cada vez mais 

conscientes dos problemas potenciais e temos instruído nossos empregados sobre como preveni-los e como reagir de forma mais eficaz quando uma crise 

ocorre.” 

Cultura de 

execução 

“Necessitamos fechar a lacuna entre resultados que são prometidos e aqueles que são entregues. Realização de sucesso é o resultado de uma cultura baseada em 

desempenho, unindo pessoas, estratégia e operações – os três processos chaves de qualquer negócio. Para trabalhar diariamente sob essa cultura de execução 

nós temos que diariamente seguir os passos de ações, resultados e responsabilidades para antecipar os resultados e rapidamente redirecionar ao invés de apenas 

fazer revisões mensais daquilo que ocorreu. O fluxo de comunicação com o campo, incluindo toda a linha de frente, deve evitar muitos passos em cascata, mal 

entendimentos ou mensagens incorretas.” 

Fonte: Berlitz. 
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Esse conjunto de valores e princípios institucionalizados vai ao encontro do argumento 

de Ruas  (2005): a competência como representação de uma ação efetiva e legitimada no 

ambiente de trabalho. Os valores e princípios organizacionais têm credibilidade não apenas 

porque são bem elaborados. São reconhecidos através de ações concretas da empresa em 

relação ao seu corpo de colaboradores em situações reais de trabalho. Os valores e princípios 

da organização resultam de ações efetivas e legítimas perante o corpo de funcionários. A 

empresa, segundo a visão dos colaboradores, é justa e tem critérios claros a respeito de que é 

comportamento ético. Isso significa que esse conjunto de valores e princípios não é apenas um 

documento que configura o aspecto ostensivo de uma característica da empresa. É algo que 

faz parte da prática diária da empresa. 

“Além disso, temos um código escrito de valores. Os funcionários têm que 

assinar.” Trecho da entrevista com Isabel Ramirez, Diretora de Método. 
 

“A empresa também tem um aspecto ético por causa do nome. O que o 

Berlitz oferece ele cumpre. É por isso que a gente demora uma pouco a 

colocar coisas novas no mercado.” Trecho da entrevista com Francisco 

Costa, Diretor Financeiro. 
 

“Por mais que a Berlitz seja atrapalhada, o Berlitz manteve-se ético. 

Ninguém trabalha sem registro, sem carteira assinada. Pagamos os 

impostos. Grande parte dos nossos custos é devida à necessidade de pagar 

tributos. Isso não é argumento de venda para justificar o preço. Mas você 

tem sua linha ética a seguir. Não vou ganhar mercado à custa de 

honestidade e ética que caracteriza a empresa. Temos um nome a zelar. E 

esse é um dos grandes trunfos nossos. Você não pode arriscar ter algum tipo 

de desvio desse nome por uma questão de concorrência. Não podemos 

arriscar esse patrimônio que é o nome. Essa é uma preocupação constante 

nossa. É o padrão não apenas no Brasil, mas no mundo também. Isso por 

causa dessa preocupação da empresa de ter dirigentes éticos que não 

arrisquem o prestigio. As nossas leis aqui no Brasil são muito questionáveis. 

Mas não é por isso que você vai deixar de segui-las. Quando nos vamos 

para as empresas vender nosso produto, sempre vamos com muita 

determinação nesse diferencial, nessa seriedade. As empresas têm 

percepção de nossa seriedade. Isso não significa que as empresas sempre 

fecham negócio conosco apenas porque somos éticos. Sabemos que de vez 

em quando perdemos negócios por essa ética. Mas nenhum cliente questiona 

nossa ética, qualidade, tradição. Por isso os clientes não questionam nossos 

preços. Muitas vezes essa é a nossa maior luta com o mercado, ou seja, ter 

um preço competitivo e seguir nossa linha ética. [...] O Berlitz sempre 

cumpre com suas obrigações. Isso não se muda. Isso faz com que tenhamos 

tranquilidade de trabalhar numa empresa honesta. Passei por diversas 

funções há mais de quinze anos. Meu salário nunca atrasou. Nunca se 

atrasou nada. Tudo pago em dia. [...] Vou bater na mesma tecla: a 

credibilidade que a empresa passa para seus funcionários. Todo funcionário 

tem questionamentos. Isso é normal. Ainda bem que é assim. Mas o fator 

básico é o funcionário tem que acreditar no que a empresa está fazendo. Ele 

pode até entender que a empresa está indo no caminho errado. Mas ele sabe 

que não fazemos coisas erradas. A credibilidade facilita a implementação de 
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mudanças. Se existe uma mudança a ser feito é fruto de estudo e não da 

cabeça de alguém. As pessoas acreditam na empresa. A empresa investe na 

credibilidade junto aos seus funcionários. Como é que você ter credibilidade 

se os salários estão atrasados? Fica difícil se isso ocorre. A empresa investe 

nisso. O pagamento de salário e de impostos não se atrasa. Isso é um fator 

fundamental para fazer mudanças: investir na credibilidade. Se você não 

deixa claro para o funcionário o que pode ou que não pode. Se você recebeu 

um pagamento então tira a nota fiscal, mesmo que o cliente não queira. 

Outro dia um cliente disse que não queria tirar nota e eu disse que não 

prestamos serviços sem tirar nota. Se eu não estivesse plenamente certo 

disso eu poderia ter enviado para meu superior a possibilidade de enviar 

uma consulta sobre prestação de serviço sem nota fiscal. Mas não tive 

nenhum duvida. Essa possibilidade de burlar o fisco não existe em nenhuma 

situação. [...] Eu costumo dizer quando vou fazer uma apresentação é que 

somos uma empresa secular, tem uma tradição de resultado e qualidade.” 

Trecho da entrevista com Francisco Thomé, Diretor de Área & LCD. 

 

4.5.3.7 Estrutura enxuta 

 

A empresa possui uma estrutura enxuta no Brasil e, de um modo geral, isso também 

ocorre no restante do mundo. Essa característica confere à empresa a capacidade de rápida 

reação, permitindo a existência de uma boa capacidade de comunicação e de correção de 

rumos quando necessário. Trata-se de um aspecto crucial no tocante à definição de 

capacidades dinâmicas conforme argumento de Teece, Pisano e Shuen (1997) e Teece (2009): 

ambientes em rápida mutação dependem de capacidade de reação rápida. Os depoimentos 

mostram que a estrutura enxuta é algo valioso em termos de capacidade de reação: 

 
“Isso ocorre porque a estrutura é pequena. Justamente por isso as pessoas 

conseguem ter visão do todo.” Trecho da entrevista com Kátia Cimino, 

Diretora de RH. 

 
“Não tem tantas camadas de poder para pedir autorização. [...] A estrutura 

enxuta ajuda.” Trecho da entrevista com Douglas Bom, Diretor de KPI. 

“Somos menos fechados em nossos padrões. Temos flexibilidade para 

mudar nossos serviços. Isso nos ajuda a enxergar e lidar com as 

necessidades de nossos clientes. [...] A Berlitz por ser uma empresa menor, 

podemos rapidamente falar com as pessoas e ter um processo decisório 

rápido.” Trecho da entrevista de Julia Dotta, Diretora de Área e LCD. 
 

“Temos uma estrutura mais enxuta sem aqueles infinitos níveis 

hierárquicos. Isso acaba por agilizar os processos de mudança além de 

estreitar os laços com o mercado consumidor. [...] Eu estou a três níveis da 

Presidente Mundial da empresa. Isso é incrível. A amplitude administrativa 

é bastante curta. Não existem muitos degraus para se comunicar. Como 

somos uma estrutura enxuta não conseguimos parar para fazer reuniões. 

[...] Temos uma boa capacidade de ouvir porque estamos todos no mesmo 

lugar e numa estrutura enxuta (Estrutura administrativa).” Trecho da 

entrevista com Luís Simões, Diretor de Marketing. 
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“Isso faz com que seja fácil reagir sem que haja muitas camadas 

decisórias.” Trecho da entrevista com Virginia Camargo, Diretora Geral da 

Filial Brasil. 

 

4.5.3.8 Relacionamento 

 

O ciclo de conhecimento proposto por Zollo e Winter (2002) faz referência à 

capacidade de acumular conhecimento como forma de desenvolver capacidade dinâmicas 

para manutenção de vantagem competitiva. Nesse ponto a capacidade da organização em se 

relacionar mostra ser um elemento essencial para o diferencial da empresa. A empresa 

desenvolve serviços num ambiente de grande intimidade com o cliente. Isso resulta na 

necessidade de ser capaz de estabelecer relacionamentos com clientes e entre colaboradores. E 

essa capacidade de relacionamento da organização faz com que seja possível conhecer as 

expectativas e necessidades de seus clientes conforme mostram os depoimentos a seguir: 

 

“E também interagimos com os clientes.” Trecho da entrevista de Écio 

Scandiuzzi, Diretor de e-Learning. 
 

“Todos os nossos serviços são serviços de relacionamento com pessoas. [...] 

É importante que ela (a empresa) esteja disposta a ouvir, gerar bons 

relacionamentos com parceiros e com mídia. [...] Uma empresa só muda 

quando dialoga e conversa com o mercado.” Trecho da entrevista com Luís 

Simões, Diretor de Marketing. 

 
“Berlitz Brasil é uma grande família. Brigamos. Mas no fim dá tudo certo. É 

diferente de outras empresas. É a coisa do relacionamento. Existe uma 

relação fora do trabalho. As pessoas têm uma história do que construíram 

aqui dentro.” Trecho da entrevista com Silvia Freitas, Diretora de Vendas. 
 

“Nosso trabalho é basicamente humano. [...] Quem entrega o serviço é o ser 

humano.” Trecho da entrevista com Francisco Thomé, Diretor de LCD. 

 

“Tudo que eu penso em fazer novo eu converso com adolescente e crianças 

e os pais.” Trecho da entrevista de Rose Paulon, Diretora de Kids & LCD. 

 
“Algumas perguntas: você tem um melhor amigo na empresa? No meu 

trabalho tem alguém que se preocupa com minhas questões pessoais? Eu 

sinto que as pessoas se preocupam comigo? Eu recebi elogios nos últimos 

sete dias? E nos últimos seis meses? Todo mundo que tem alta performance 

responde sim a essas perguntas. Os caras que são elogiados são os que tem 

melhor desempenho. Já as pessoas de baixa performance não respondem 

sim a essas perguntas.” Trecho da entrevistas com Virginia Camargo, 

Diretora Geral da Filial Brasil. 
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4.6 Rotinas de sustentação das capacidades dinâmicas 

 

Alguns autores pesquisados argumentam que um dos pilares de sustentação das 

capacidades dinâmicas é constituído pelas rotinas organizacionais (EISENHARDT e 

MARTIN, 2000; WINTER, 2003; TEECE, 2009).  Em função disso a pesquisa identificou os 

processos e rotinas de sustentação de capacidades dinâmicas da empresa. As entrevistas 

mostraram que rotinas de controle, informalidade no planejamento e execução, pesquisas 

rotineiras, rotinas de discussão, rotinas de obtenção de feedback, atendimento a padrões 

mínimos e execução de projetos pilotos são fatores importantes para que a empresa tenha a 

capacidade dinâmica de adaptação e criação de diferenças no mercado em que atua.  O gráfico 

4 mostra a quantificação de referências codificadas sobre rotinas de sustentação de 

capacidades dinâmicas e o quadro 19 explica as unidades de codificação. 

 
Gráfico 4 - Quantidade de referências codificadas – Rotinas de sustentação das capacidades 

dinâmicas. 

Fonte: autor. 
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Quadro  19 – Codificação - Rotinas de suporte às capacidades dinâmicas 

Unidade de codificação Definição 

Avaliação da necessidade de 

mudanças 
Rotinas de avaliação de mudanças na empresa. 

Avaliação de pessoas Rotinas de avaliação de desempenho das pessoas 

Busca de informações 
Rotinas de busca de informação sobre produtos, recursos e 

capacidades da empresa. 

Busca de profissionais 

qualificados 

Rotinas de aproveitamento de pessoal interno ou de contratação de 

profissionais qualificados no caso de expertise inexistente na 

empresa. 

Controle Rotinas de controle. 

Controle, monitoramento e de 

responsabilização. 

Rotinas de controle, monitoramento de desempenho e 

responsabilização pelo desempenho. 

Convencimento de liderança 
Rotinas de convencimento das lideranças da empresa a respeito das 

mudanças necessárias. 

Degustação de produtos Rotinas de fazer com que o cliente possa degustar novos produtos. 

Direcionamento das mudanças Rotinas para direcionar a forma como as mudanças devem ser feitas. 

Discussão 
Rotinas de discussão para obtenção de soluções para problemas e 

novas situações. 

Exploração Rotinas de exploração 

Feedback 

Rotina de obter informações sobre as ações e projetos implantados de 

forma a entender sua efetividade e a necessidade de correção de 

rumos. 

Informalidade de processos Rotinas informais para desenvolvimento de processos. 

Marketing Rotinas de marketing 

Mudanças das partes para o 

todo 

Rotinas de mudanças organizacionais que parte do pequeno para o 

grande, das partes para o todo. 

Novos produtos Desenvolvimento de novos produtos pela matriz da empresa 

Padrões 
Rotinas de estabelecimento de padrões operacionais mínimos de 

forma a garantir uma operação adequada. 

Pesquisas 
Rotinas de execução de pesquisas de mercado e de satisfação de 

clientes e empregados. 

Planejamento 
Rotinas de planejamento financeiro ou de atividades ou projetos 

relacionados com as metas estratégicas da empresa. 

Projetos de novos produtos Projetos de introdução de novos produtos na filial 

Projetos pilotos 
Rotina de execução de projetos em pequena escala para melhor 

controle das variáveis antes de iniciar a operação em grande escala. 

Promoção de pessoas 
Rotinas de promoção de pessoas aptas a ocuparem postos mais 

estratégicos. 

Qualificação de pessoal Rotinas de treinamento de profissionais. 

Reação Rotinas de reação a problemas e novas situações. 

Rodizio de funções 
Rotina de execução de rodízio de pessoas em funções chave na 

empresa. 

Rotinas definidas Existência de rotinas documentadas e bem definidas. 

Fonte: autor. 
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4.6.1 Controle 

Feldman (2000) e Feldman e Pentland (2003) argumentam que a existência de 

artefatos, materializados na forma de manuais, procedimentos, políticas e descrição de 

processos denotam a existência de rotinas. No caso em questão, o pesquisador obteve acesso a 

vários documentos que denotam a preocupação da empresa com rotinas de controle. Essas 

rotinas incluem monitoramento de aulas, de vendas, de custos e do nível de satisfação dos 

clientes. Sempre que ocorre a desistência de um cliente em continuar o relacionamento com a 

empresa, busca-se ativamente saber o que houve de errado e quais as razões que levaram o 

cliente a encerrar seu curso ou a contratação de quaisquer serviços. Essa preocupação com 

controle também surge claramente nas entrevistas: 

 
“Nossas aulas, por exemplo, são monitoradas. Tenho que ter controle de 

quem foi monitorado. E temos um treinamento e um processo com 

formulário que serve para esse processo. E existe uma planilha que eu 

montei para esse controle. Outro exemplo: no Morumbi eu caso saber quais 

alunos terminaram um dado nível num certo mês. Se não continuaram, 

queremos saber por que não continuaram. E aí sabemos se existe renovação 

de matricula e se não existe nós buscamos saber a causa. Queremos saber a 

natureza da causa. Para a Virginia chegam números. Para mim chegam os 

porquês dos problemas. Quando chega o resultado das pesquisas, temos que 

dar uma olhada dos problemas. [...] Temos maneiras de aferir se os projetos 

deram resultados. Todos os meses eu tenho que preencher uma planilha com 

informações. [...] Tenho que reportar todos os meses quantas as aulas, 

quantos alunos e qual o resultado financeiro.” Trecho da entrevista com 

Isabel Ramirez, Diretora de Método. 
 
 

“Nossos s projetos são mensurados em relação ao seu sucesso. Existe uma 

medição constante de recursos investido versus resultado obtido. Em ultima 

instância sempre estamos vendo se o negócio é interessante para a empresa. 

Existe sempre uma previsão. Questionamos se a meta é real ou não. E 

acompanhamos isso. É como, por exemplo, abrir um endereço novo. 

Quando fazemos isso já tem um plano do que é esperado, que é uma 

projeção de desempenho bem detalhado (Quantas aulas, qual a receita 

gerada, etc.). E isso é uma rotina. Isso vale não apenas para uma nova 

unidade. Isso funciona até mesmo para variações de produtos existentes.” 

Trecho da entrevista com Écio Scandiuzzi, Diretor de e-learning. 
 
 
 

“Temos cronograma (Who / What / When). Designamos claramente as 

responsabilidades. Agente tem um relatório que as escolas têm que mandar. 

Sabemos a data de tudo. Tem o controle. [...] No tocante aos números temos 

controles apurados.” Trecho da entrevista de Douglas Bom, Diretor de KPI. 
 
 

“Existem reuniões semanais com a recepção e a coordenação. Falamos 

sobre como foi a semana sob diversos pontos de vista. Ai a gente decidimos 
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o que fazer mediante analise dos números. Isso é uma rotina local. Como 

diretora de área eu faço o mesmo dentro da minha área, com os diretores de 

cada unidade.” Trecho da entrevista com Julia Dotta, Diretora de Área & 

LCD. 
 
 

“Como temos rotinas de controle, sabemos o que está ocorrendo. Se as 

vendas caem, ficamos sabendo a tempo de poder tomar alguma ação. E isso 

nos dá condições de agirmos rapidamente.” Trecho da entrevista com Silvia 

Freitas, Diretora de Vendas. 
 

“Aí fazemos um cronograma e controlamos em cima. [...] Somos muito 

controladores. Talvez porque não tenhamos muitos processos definidos. 

Temos muito mais mecanismos de controle do que de controle de fluxo. 

Tenho uma profunda convicção: o que não é supervisionado não é 

gerenciado. E isso eu cobro dos meus gerentes.” Trecho da entrevista com 

Virginia Camargo, Diretora Geral da Filial Brasil. 

 

A existência de controles é um elemento em linha com a capacidade de sentir o 

contexto conforme argumento de Teece (2009). Um esquema de monitoramento e controle 

permite que a empresa possa rapidamente mudar o rumo, aumentando sua chance de 

adaptação, de sobrevivência e de manutenção da vantagem competitiva. 

 

4.6.2 Informalidade no planejamento e execução 

 

A análise dos artefatos e da observação in loco mostra a preocupação da empresa em 

planejar seu futuro. Entretanto os processos de planejamento tendem a ser relativamente 

simples e com certo grau de informalidade. Desde que o resultado final seja garantido, não 

existem maiores impedimentos para que a direção da filial de um país mude de rumo se 

perceber uma oportunidade de negócio. Por isso os processos de planejamento são elementos 

que ajudam a nortear as ações das filiais. Mas eles não engessam a capacidade de tomada de 

decisão local.  É um fator chave para que a empresa seja capaz de se adaptar aos diversos 

mercados em que atua. De fato, com uma operação espalhada em diversos países no mundo, 

não haveria a capacidade de reconfiguração organizacional se houvesse processos fortemente 

estruturados e dependentes da matriz. Esse aspecto é percebido especialmente no depoimento 

da Diretora Geral da filial brasileira:  

 

“De certo modo fazemos as coisas sem muito projeto. Vamos chamar as 

pessoas e fazer. Acho que isso é uma coisa de brasileiro. [...] A análise do 

porque deu ou não deu certo não fazemos formalmente. [...] Hoje, se todos 

nós morrermos ninguém da matriz vai encontrar um papel com registros de 

coisas que aprendemos.” Trecho da entrevista com Isabel Ramirez, Diretora 

de Método. 
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“Talvez porque não tenha um processo, existe um lado ruim. Mas por outro 

lado tem a capacidade mais rapidamente reagindo a um momento de 

dificuldade porque não há nada muito preconcebido. A empresa dá muita 

liberdade para desenvolver promoções, variações de produto, fazer preços. 

[...] A falta de um plano de longo prazo faz com que você não esteja tão 

comprometido com o futuro. Isso nos permite adaptar. Estar comprometido 

com o futuro pode ser tão problemático quando estar preso no passado. [...] 

Somos o contrário de ‘process intensive’. [...] Perdemos três anos da vida 

fazendo manuais e fluxogramas. A empresa toda se voltou para fazer 

artefatos de processos. Produziu-se uma quantidade absurda dessas coisas 

que a empresa esqueceu-se de trabalhar. Os resultados decaíram. Quando 

ele foi embora esses manuais foram abandonados do dia para noite. Houve 

então um renascimento incrível da empresa do dia para a noite. Ficamos tão 

focados em processos que paramos de fazer o que tínhamos que fazer. Ele (o 

ex-diretor geral da filial Brasil) impôs essa cultura a ferro e fogo. E assim 

que ele saiu foi tudo abandonado. De qualquer forma temos muito pouco 

investimento em treinamento, “manualização”, etc. Faz relativamente 

poucos anos que começamos a trabalhar com ‘job description’. Fazemos 

isso por causa do Soax. Mas ninguém usa isso.” Trecho da entrevista com 

Virginia Camargo, Diretora Geral da Filial Brasil.  

 

4.6.3 Rotinas de pesquisa 

 

As rotinas de pesquisa constituem um aspecto importante para fazer com que a 

empresa tenha capacidade dinâmica. A empresa desenvolve rotineiramente pesquisas juntos 

aos alunos e junto ao corpo de funcionários de suas filiais. Essas pesquisas buscam a detecção 

de problemas ou de tendências que, de alguma forma, podem afetar os negócios da empresa. 

Rotinas de pesquisa vão ao encontro da necessidade de entendimento do contexto conforme 

argumento de Teece (2009). A rotina de pesquisas também mostra a preocupação da empresa 

em reconhecer o valor de novas informações externas, assimilando-as e aplicando essas 

informações para desenvolvimento que permitam criação de vantagem competitiva. Trata-se 

da chamada capacidade absortiva citada por Wang e Ahmed (2007). As pesquisas também 

servem para que os membros da organização se tornem mais conscientes das implicações de 

suas ações no desempenho geral da empresa conforme proposição de Zollo e Winter (2002). 

Os depoimentos mostram o valor das pesquisas para a empresa: 

 
“Temos pesquisas periódicas feitas internacionalmente com os clientes 

internos e externos. Uma pesquisa, por exemplo, indicou a necessidade de 

mudanças no material didático. Agora o piloto desse novo material já está 

pronto. Agora vamos analisar o material. Depois vamos fazer um piloto 

(experimentação) do material novo. Pegamos opiniões no mundo todo, em 

todos os países nos quais operamos. Isso é necessário para evitar ter a cara 

do país onde o material foi elaborado, que no caso de idiomas é nos Estados 



142 

 

 

 

 

Unidos. [...] Recentemente a Berlitz comprou outra empresa, Telelangue da 

França. Nesse caso tivemos uma demonstração dos produtos dessa nova 

empresa para opinarmos. Imagino que agora através dessas opiniões a 

matriz vai tentar integrar os serviços dessa nova companhia no portfolio de 

produtos da Berlitz. [...] Sabe por que a Virginia resolveu me dar um 

assistente? No seu dia-a-dia você tem muitas tarefas operacionais que pode 

ser feita por outra pessoa. As pessoas que dirigem a empresa têm outras 

tarefas mais importantes. Isso permitiu que fizéssemos novos produtos. É o 

caso do BBCS. Já temos diversas turmas. E fizemos um produto especial 

para a Embraer baseado nele. Para fazer esses novos produtos tem que ter 

pessoas dedicadas. Nesse caso eu tiver que pesquisar o que tinha no mundo 

Berlitz para ver como montar esse produto para a Embraer. [...] Outro 

exemplo: no Morumbi eu caso saber quais alunos terminaram um dado nível 

num certo mês. Se não continuaram, queremos saber por que não 

continuaram. E aí sabemos se existe renovação de matricula e se não existe 

nós buscamos saber a causa. Queremos saber a natureza da causa. Para a 

Virginia chegam números. Para mim chegam os porquês dos problemas. 

Quando chega o resultado das pesquisas, temos que dar uma olhada dos 

problemas.” Trecho da entrevista com Isabel Ramirez, Diretora de Método. 
 
 

“Fazemos pesquisas. As pesquisas são importantes. [.,] Algumas coisas são 

desenvolvidas através de pesquisa.” Trecho da entrevista com Écio 

Scandiuzzi, Diretor de e-learning. 
 

“Fazemos isso (pesquisas) com regularidade, mas sem estressar a base 

questionada que são os próprios alunos.” Trecho da entrevista com Luís 

Simões, diretor de Marketing. 

 

 

4.6.4 Rotinas de discussão 

 

A discussão entre os colaboradores da Berlitz é um aspecto rotineiro da empresa no 

caso da filial brasileira. A observação feita in loco pelo pesquisador nas unidades da empresa 

demonstra que o corpo de colaboradores discute bastante os assuntos relacionados com o 

negócio. As maiores partes dessas discussões são feitas informalmente. O pesquisador 

observou em diversas ocasiões pessoas discutindo a respeito de certo problema. 

Repentinamente as pessoas que estavam discutindo convidam outro funcionário que, por 

acaso passa no local da discussão, e o convidam a opinar. Esse ambiente informal permite que 

a troca de informações ocorra de maneira fácil. As discussões por telefone também são 

comuns. Os depoimentos refletem essa cultura de discussão que existe na empresa. 

 

“Bem nos reunimos e discutimos com muita frequência. Isso é uma coisa 

normal e ocorre nos mais diversos momentos. Até no café e no fumódromo 

trocamos ideias. As ideias vão fluindo para sabermos o que dá certo ou 

não.” Trecho da entrevista com Kátia Cimino, Diretora de RH. 
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“A discussão é uma parte constante da nossa rotina. Trocamos ideias o 

tempo todo.” Trecho da entrevista com Luís Simões, Diretor de marketing. 

 

Além das discussões informais que ocorrem diversas vezes ao dia, existe também um 

planejamento formal de reuniões e workshops conforme pode ser atestado no calendário 

mostrado na figura 10 e pelo depoimento de Rose Paulon, Diretora de Kids & LCD. 

“Nas reuniões com os diretores de área discutem-se ideias.” Trecho da 

entrevista com Rose Paulon, Diretora de Kids & LCD. 

 

 

          Figura 10 - Calendário de reuniões e workshops. 

          Fonte: Berlitz. 

Essas discussões são elementos importantes para soluções de problemas específicos, 

especialmente quando da introdução de novos serviços. O depoimento de Isabel Ramirez, 

Diretora de Métodos, mostra como a discussão ajudou a resolver um problema prático que foi 

o lançamento de um novo programa cultural, denominado GO China:  

 
“Trocamos muitas ideias em grupo, tanto no grupo de management como no 

‘functional management group’. Agora vamos ter o GO China que tínhamos 

que vender. Juntamos as pessoas, trocamos ideias e percebemos que 
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podíamos envolver os professores. Aí decidimos dar um prêmio para os 

professores que indicassem alunos interessados no programa GO China.” 

Trecho da entrevista com Isabel Ramirez, Diretora de Método. 

 

O uso de discussões está diretamente relacionado com a proposição de Zollo e Winter (2002). 

Segundo esses autores, é necessário que existam processos de articulação de conhecimento 

para que o mesmo seja acumulado. E a discussão, segundo esses autores, é um dos 

mecanismos de articulação de conhecimento. A acumulação de conhecimento propiciada 

pelas discussões cria condições de existência de capacidades dinâmicas na empresa. 

 
 

 

4.6.5 Feedback 

 

O feedback é um aspecto particularmente importante na empresa. Por se tratar de uma 

empresa de serviços, a reação do cliente é imediata quando da prestação do serviço. Isso 

porque sempre existe a possibilidade de que o cliente, insatisfeito com a prestação de serviço, 

reclame imediatamente, sempre que tiver uma percepção de que o serviço que lhe foi prestado 

está inadequado. Isso torna o corpo de funcionários bastante acostumado e sensível à 

importância de obter feedback. De um modo geral existe uma atitude proativa no sentido de 

obter feedback sempre que possível. Alguns depoimentos confirmam esse tipo de atitude. 

 
“Interessante notar que as pessoas gostam de receber o feedback dessas 

avaliações.” Trecho da entrevista com Julia Dotta, Diretora de Área & LCD. 
 

“Mas a própria rotina nossa contribui para que a empresa tenha feedback e 

saiba o que está acontecendo no mercado. [...] E o feedback é muito rápido. 

[...] E nós pegamos e ligamos para os alunos independente de onde ela 

estuda. Isso é um processo rotineiro, estruturado, mundial que a empresa 

tem.” Trecho da entrevista com Luís Simões, Diretor de Marketing. 
 

“Eu acredito que esse ciclo de apresentar o produto, identifica as 

necessidades, recomenda o produto e acompanhamento é muito bom. Para 

mim o processo do aluno é um projeto. O aluno tem que perceber que tem 

começo, meio e fim. Os ciclos de venda, ‘feedback’ e ‘counseling’ são 

importantes. [...] Estamos fazendo feedback o tempo inteiro.” Trecho da 

entrevista com Rose Paulon, Diretora de Kids & LCD. 

 

O feedback pode ser encarado com um mecanismo para sentir o contexto, que é mecanismo 

componente das capacidades dinâmicas conforme Teece (2009). Uma boa rotina de feedback 

propicia a possibilidade de correção ou mudança de rumos mais rapidamente. Dessa forma os 
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processos de feedback podem ajudar a empresa a desenvolver estratégias mais rapidamente 

que os concorrentes conforme afirma Collis (1994). 

 

4.6.6 Padrões 

 

Em se tratando de uma empresa de serviços que possui diversas filiais, existe uma 

preocupação com a padronização mínima das rotinas de atendimento aos clientes. Um recurso 

bastante utilizado são artefatos denominados de padrão mínimo. Um padrão mínimo é um 

documento que define os itens que devem ser observados no contato com o cliente e na forma 

de proceder ao tratar de aspectos básicos relacionados com a prestação de serviços, como por 

exemplo, no processo de matricula de um aluno. 

“Para o tratamento com os clientes existe o padrão mínimo que é um 

conjunto de documentos que ensina a lidar com cliente.” Trecho da 

entrevista com Francisco Costa, Diretor Financeiro. 

 

Os padrões mínimos são documentos bastante simples. Não são manuais de 

procedimentos detalhados. São simples folhas com itens de verificação (check lists) que 

devem ser observados.  A figura 11 mostra um extrato de um documento de padrões mínimos. 

 

                              Figura 11 - Padrão Mínimo 

      Fonte: Berlitz. 
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Funcionários experientes explicam, de forma prática, esses padrões mínimos aos 

novos funcionários através de demonstrações, orientações e comunicações quando necessário.  

A validade desses procedimentos, adotados pela Berlitz, é confirmado pela teoria através 

daquilo que Birnholtz, Cohen e Hoch (2009) argumentam: os mecanismos de demonstração, 

cascatas de orientações e comunicação em rajadas para que as rotinas existam.  

 

“Existem processos em diversos níveis. Cada unidade tem uma pasta com 

padrões básicos (Minimum Standard). Esses padrões definem o mínimo que 

precisar ser feito por departamento. É isso que utilizamos para treinar as 

pessoas. São instruções simples de como as coisas devem ser feitas. Com a 

recepção da minha área eu fiz um retreinamento de todas as recepções. É 

muito prático para as pessoas entenderem o mínimo que ele tem fazer.” 

Trecho da entrevista com Julia Dotta, Diretora de Área. 
 

“Temos padrões mínimos que mudam localmente. Mas pelo menos na área 

de Marketing temos muitos processos formatados. Quando você redige um 

‘press release’, você segue certos padrões mundiais.” Trecho da entrevista 

com Luís Simões, Diretor de Marketing. 
 

Outro aspecto importante a respeito dos padrões é que eles constituem uma forma de 

codificação das rotinas da empresa. Zollo e Winter (2002) chama a atenção de que a 

codificação é um dos processos de acumulação de conhecimento que levam à criação e 

sustentação de capacidades dinâmicas nas empresas. 

4.6.7 Projetos Pilotos 
 

A rotina de execução de projetos em pequena escala para melhor controle das 

variáveis antes de iniciar a operação em grande escala é um dos artifícios usados pela Berlitz 

para se adaptar às condições de mercado, em especial, em momentos de lançamentos de 

novos produtos. Essa constatação é aparece de forma clara nos depoimentos de dois diretores:  

 

“Quando implantamos algo novo, começamos com um ambiente controlado. 

No caso dos produtos de ensino a distância não iniciamos o processo para 

ver se ia dar certo. Tinha que dar certo. Começamos, sim, mais tímidos, mas 

de forma controlado. Mas já sabendo que aquilo era um produto definido. 

Não era um experimento ou uma tentativa. [...] Vamos pegar dois exemplos 

para ilustrar como aprendemos. Um é a introdução do nosso sistema de 

gerenciamento: o LCMS. Começamos com um piloto. Foi uma forma de 

fazer com que as pessoas aprendessem o manuseio, aprendessem as 

ferramentas. [...] Avaliamos o que aquilo significa para a rotina. Aí tivemos 

pessoas que eram referências. Tivemos como fazer num ambiente 

controlado. Tínhamos algumas pessoas que dominavam. Quando o campo 

recebeu a informação, já havia pessoas que tinham capacidade de orientar 

os demais”. Trecho da entrevista de Élcio Scandiuzzi, Diretor de e-Learning. 
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“Fazemos isso com regularidade (projetos pilotos), mas sem estressar a 

base questionada que são os próprios alunos”. Trecho da entrevista de Luís 

Simões, Diretor de Marketing. 

 

Nelson (2009) cita explicitamente sobre a necessidade de possibilidade de fazer 

experimentação com modelos simplificados como um dos elementos componentes e 

condicionantes da existência de rotinas. Por outro lado, os projetos pilotos constituem um 

mecanismo relacionado com o argumento colocado por Helfat et al. (2007): a capacidade de 

busca e seleção das modificações a serem feitas é um dos componentes de capacidades 

dinâmicas. E fazer projetos piloto é uma forma de buscar e selecionar modificações a serem 

feitas. Além disso, os projetos pilotos são iniciativas deliberadas para modificação da base de 

recursos da empresa. O aspecto deliberativo é citado por diversos autores dos fundamentos 

teóricos pesquisados, como por exemplo Helfat et al. (2007) e Teece (2009).  Os projetos 

pilotos também estão conectados com a capacidade da empresa em desenvolver novos 

processos conforme argumentação de McKelvin e Davidsson (2009). 

4.7 Mecanismos de aprendizagem e de governança do conhecimento que suportam a 

existência de capacidades dinâmicas. 

 

Os dados obtidos nas entrevistas mostram que a empresa possui diversos mecanismos 

de aprendizagem que propiciam a existência de capacidades dinâmicas. Os principais 

mecanismos citados são pesquisas, compartilhamento e disseminação de informações, 

discussões, feedback, treinamentos, padrões, normas, procedimentos, documentação de 

processos, experimentação, contratação profissionais qualificados, aprendizado de novos 

produtos e departamento de inovações, P&D e customização centralizado. O gráficos 5 

mostra, de forma quantitativa, as referências codificadas referentes aos mecanismos de 

aprendizagem e de governança do conhecimento que suportam a existência de capacidades 

dinâmicas. O quadro 20, exposto em seguida, explica as unidades de codificação usadas. 
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Gráfico 5 - Quantidade de referências codificadas – Mecanismos de aprendizagem e de governança do conhecimento. 

Fonte: Berlitz. 
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Quadro  20 – Codificação - Mecanismos de aprendizagem e de governança de conhecimentos 

 

Unidade de codificação Definição 

Aprendizado de produtos 

Mecanismo através do qual alguém é encarregado de 

aprender sobre o produto antes de disparar outras 

iniciativas. 

Aprendizado prático 

Mecanismo através do qual os colaboradores da empresa 

aprendem de forma prática aquilo que terão que 

desempenhar. 

Aquisição de empresas 

Mecanismo através do qual a empresa adquire 

conhecimentos e competências através da aquisição de 

outras empresas. 

Auditorias 
Mecanismos através do qual se verifica o cumprimento 

de regras, normas e diretrizes formais da empresa. 

Avaliações de serviços 
Mecanismo através dos quais os serviços da empresa são 

formalmente os serviços. 

Base de dados de cliente Cadastro de clientes 

Compartilhamento de 

informações 

Mecanismo de compartilhar informações entre os 

integrantes da empresa. Faz uso da Intranet e divulgação 

de informações em reuniões, e-mail ou através de outros 

mecanismos. 

Conhecimento tácito 
Conhecimento organizacional que não é explicitado em 

manuais, politicas ou procedimentos.  

Contratação de profissionais 

qualificados 

Contratação de pessoas com expertise indisponível na 

empresa. 

Controle de desempenho 

Mecanismo de monitoramento dos números de 

desempenho das vendas da empresa de forma a permitir 

uma reação rápida. 

Controle de qualidade 

Mecanismos através do qual se verificar se a qualidade 

dos serviços prestados está adequada aos padrões da 

empresa. 

Creative Thinking  

Mecanismo no qual as lideranças da empresa reúnem - se 

para fazer processos de brainstorming para resolução de 

problemas e criação de novas ideias. 

Departamento de inovações, P&D 

e customização centralizada. 

Departamento centralizado e responsável por desenvolver 

inovações, fazer pesquisa, desenvolvimento de novos 

produtos e customização de materiais didáticos. 

Departamento de métodos 

Departamento que cuida do desenvolvimento, 

preservação e aplicação dos métodos educacionais da 

Berlitz. 

Discussões 
Mecanismo informal através do qual as pessoas discutem 

tudo que é pertinente em relação às questões da empresa. 

Documentação de processos 

Mecanismos através do qual a empresa busca documentar 

os processos de forma explícita para facilitar sua 

implantação e sua operação.  

Endomarketing 

Mecanismo composto de rotinas para divulgação interna 

para manter os empregados alinhados à estratégia da 

empresa e motivados. 

Fonte: autor. 
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Quadro 20 Continuação – Codificação - Mecanismos de aprendizagem e de governança de 

conhecimentos 

Experimentação 

Mecanismo através do qual são feitos experimentos na tentativa de 

aprender. Esse tipo de mecanismo é voltado para o desenvolvimento e 

implantação de novos produtos e tecnologias no cotidiano da empresa. 

Feedback 
Mecanismo informal através do qual a empresa busca informações 

sobre a efetividade de suas ações junto aos clientes e fornecedores. 

Grupos de trabalho 
Grupos específicos de trabalho para desenvolvimento de projetos ou 

atividades não rotineiras. 

Infosheet 
Documento que resume as características de um produto de forma que 

possa ser consultado a qualquer momento. 

Interação com o 

cliente 

Mecanismos através do qual os empregados da empresa interagem 

com os clientes e obtém informações a respeito das percepções dos 

mesmos. 

Management Team 
Equipe formada pelos diretores da filial brasileira e que se encarregam 

de pensar a implantação da estratégia global no Brasil. 

Memória individual 

Sendo a Berlitz uma empresa com capacidade de manutenção de 

equipes por longo tempo, a memória individual é um dos mecanismos 

de aprendizagem e gerenciamento do conhecimento. 

Mystery Shopper 
Mecanismo através do qual uma pessoa contratada pela empresa 

anonimamente adquire e testa os produtos da empresa. 

Padrões, normas e 

procedimentos. 
Conjunto de manuais de padrões, normas e de procedimentos.  

Pesquisa 
Pesquisa de mercado, pesquisa de satisfação do cliente e pesquisas 

com empregados. 

Projetos piloto 

Projetos em pequena escala de implantação de novos produtos para 

calibrar e ajustar as rotinas quando do lançamento e operação do 

produto em larga escala. 

Sistemas de TI 

Sistemas informatizados de controle e registro de dados. No caso 

especifico da Berlitz os sistemas de TI estão fortemente relacionados 

com os controles financeiros. 

Suporte técnico 

Mecanismo de suporte técnico aos produtos e à operação da empresa. 

Nessa categoria inclui-se o Champion, que é um profissional 

designado para suportar tecnicamente algum produto da empresa. 

Treinamentos 
Treinamentos constituem mecanismos de aprendizagem usados pela 

empresa. 

Web site 
O web site permite que informações sobre as informações que o 

cliente deseja sejam obtidas através da análise de trafego e de clicks. 

Fonte: autor. 
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4.7.1 Pesquisas 

 

As informações obtidas em entrevistas indicam que a empresa faz uso regular de 

pesquisas como forma de aprendizado. As pesquisas são feitas não apenas com clientes. São 

feitas também internamente, entre os colaboradores das diversas filiais e unidades da empresa 

espalhadas pelo mundo.  

O mecanismo de pesquisa como elemento de aprendizagem surge na base teórica 

pesquisada. Gerard (2011) cita explicitamente a pesquisa como um mecanismo de 

diagnóstico. As rotinas de pesquisa também constituem um dos elementos do conjunto de 

rotinas de busca conforme proposto por Nelson e Winter (1982). Finalmente Teece (2009) 

também cita que a existência de capacidades dinâmicas exige a implantação de rotinas para 

sentir o contexto 

Os depoimentos sobre o uso da pesquisa foram citados por todos os diretores 

entrevistados, confirmando que a rotina de pesquisas é institucionalizada na empresa. 

 

“Temos pesquisas periódicas feitas internacionalmente com os clientes 

internos e externos”. Uma pesquisa, por exemplo, indicou a necessidade de 

mudanças no material didático. Agora o piloto desse novo material já está 

pronto. Agora vamos analisar o material. Depois vamos fazer um piloto 

(experimentação) do material novo. Pegamos opiniões no mundo todo, em 

todos os países nos quais operamos. Isso é necessário para evitar ter a cara 

do país onde o material foi elaborado, que no caso de idiomas é nos Estados 

Unidos. [...] Recentemente a Berlitz comprou outra empresa, Telelangue da 

França. Nesse caso tivemos uma demonstração dos produtos dessa nova 

empresa para opinarmos. Imagino que agora através dessas opiniões a 

matriz vai tentar integrar os serviços dessa nova companhia no portfolio de 

produtos da Berlitz. No caso dos personagens infantis para o material Kids, 

nos foi perguntado o nome dos personagens para saber se tais nomes 

ficariam bons no Brasil e em outros países. [...] Sabe por que a Virginia 

resolveu me dar um assistente? No seu dia-a-dia você tem muitas tarefas 

operacionais que pode ser feita por outra pessoa. As pessoas que dirigem a 

empresa têm outras tarefas mais importantes. Isso permitiu que fizéssemos 

novos produtos. É o caso do BBCS. Já temos diversas turmas. E fizemos um 

produto especial para a Embraer baseado nele. Para fazer esses novos 

produtos tem que ter pessoas dedicadas. Nesse caso eu tiver que pesquisar o 

que tinha no mundo Berlitz para ver como montar esse produto para a 

Embraer. [...] Outro exemplo: no Morumbi eu caso saber quais alunos 

terminaram um dado nível num certo mês. Se não continuaram, queremos 

saber por que não continuaram. E aí sabemos se existe renovação de 

matricula e se não existe nós buscamos saber a causa. Queremos saber a 

natureza da causa. Para a Virginia chegam números. Para mim chegam os 

porquês dos problemas.  Quando chega o resultado das pesquisas, temos 

que dar uma olhada nos problemas.” Trecho da entrevista com Isabel 

Ramirez, Diretora de Método. 
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“E, de vez em quando fazemos pesquisa. [...] Fazemos pesquisa. [...] 

Fazemos pesquisas. As pesquisas são importantes. [...] Algumas coisas são 

desenvolvidas através de pesquisa.” Trecho da entrevista com Écio 

Scandiuzzi, Diretor de e-Learning. 
 
 

“Temos pesquisas em inglês que fornecem feedback e vira um norte para o 

pessoal da matriz. Elas são feitas a cada dois meses. Temos também a 

pesquisa dos alunos nossos. São perguntas com relação a atendimento, 

instalações, método, etc.” Trecho da entrevista com Douglas Bom, Diretor 

de KPI. 
 
 

“Nós temos acesso aos resultados de pesquisas de clientes internos e 

externos. Sabemos o que cada cliente interno pensa e não apenas o cliente 

externo. Existe um departamento de pesquisa interna que pesquisa o público 

interno. Exemplo: o que nos achamos que deveria ter mais em termos de 

tecnologia, produtos e serviços. Essas pesquisas são feitas por pais. Temos 

acesso fácil ao resultado dessas pesquisas.” Trecho da entrevista com Julia 

Dotta, Diretora de Área & LCD. 
 
 

“Temos ferramentas formais de pesquisa de mercado. [...] Nós aplicamos 

pesquisas de satisfação mensais junto aos nossos alunos para avaliar tudo e 

não apenas o rendimento deles. Fazemos auto-avaliação de progresso do 

aluno, atendimento de secretárias, o que ele sente com relação ao material 

didático e com relação aos instrutores. [...] Eu acho que as pesquisas 

internas e os projetos pilotos são bons exemplos.” Trechos da entrevista de 

Luís Simões, Diretor de Marketing. 
 

“Eu acho que a pesquisa e desenvolvimento no Berlitz é algo muito forte. 

Apesar do método de ensino nosso ser antigo, ele sofreu atualizações.” 

Trecho da entrevista com Silvia Freitas, Diretora de Vendas. 
 

“Esse material novo que foi criado em 2000 foi proveniente de uma 

pesquisa mundial em que o Berlitz perguntou para alunos, ex-alunos e 

professores. Queríamos saber o que o material tinha de bom e o que deveria 

ter.” Trecho da entrevista com Francisco Thomé, Diretora de LCD. 
 

“A gente tem pesquisas internas com os funcionários e as que são feitas com 

os clientes. Essas pesquisas nos dão muito subsidio para as mudanças. [...] 

Temos pesquisas semestrais ou ao final de cada nível que fazemos com cada 

cliente.” Trecho da entrevista com Rose Paulon, Diretora de Kids & LCD. 
 
 

“A corporação tem estruturas de pesquisa. O Berlitz teve durante teve 

durante muito tempo um departamento de R&D. Era um negócio reativo. As 

pessoas no campo tinham que reclamar da necessidade de atualização dos 

materiais. Era um departamento muito lento. Agora já há uns dois ou três 

anos, existe um chefe de pesquisa diferente. Ele tem constantemente lançado 

pesquisa internos e externos, com mais ênfase nas pesquisas internas. Esse 

pessoal tem vindo muito em campo pedindo informações das pessoas que 

trabalham na empresa. A ponta com condição mais eficiente de fornecer 
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informações são os instrutores. Esse departamento já criou em tempo muito 

rápido coisas muito interessantes. Eles refizeram alguns livros. 

Desenvolveram uma série nova de livros especializados. Eles rapidamente 

desenvolveram livros de ‘human resources, merge & acquisitions, 

procurement’. Vieram com uma media dúzia de títulos bem interessantes 

para atender a demanda de mercado. Isso foi resultado de pesquisa. 

Fizeram o aplicativo dos Ipads e Iphone. Estão pesquisando como levar isso 

para os ‘tablets’ em geral. Desenvolveram o material de BVC. Estão 

testando a realidade virtual, que é bem bacana. Esses caras começaram a 

trazer um expertise de fora, especialmente da IBM, fazer mais pesquisas de 

necessidade dos mercados. [...] Agora estão começando a ensaiar as 

pesquisas com clientes: expectativas, necessidades, etc.” Trechos da 

entrevista com Virginia Camargo, Diretora Geral da Filial Brasil. 

 

4.7.2 Compartilhamento de informações 

 

O compartilhamento e a disseminação de informações despontam em segundo lugar 

em termos de mecanismos de aprendizagem usado pela empresa. Isso vai de encontro ao 

argumento de Zollo e Winter (2002): é necessário que haja articulação de conhecimento como 

um antecedente de acumulo de conhecimento, que um dos sustentáculos das capacidades 

dinâmicas. A execução rotineira de compartilhamento de informações permite que esse 

acúmulo de conhecimento seja mais rápido, alimentando o ciclo proposto por esses autores.  

 O depoimento de Rose Paulon, Diretora de Kids & LCD explicita de forma bastante 

clara a importância dada pela empresa ao compartilhamento e disseminação de informações. 

 
“E aí compartilhamos com os diretores de área. [...] Informação não se 

guarda, se compartilha. [...] Todas as informações são compartilhadas. [...] 

Temos o Space que é uma ferramenta interna que permite a troca de 

informações de produtos e estratégia da empresa.” Trecho da entrevista 

com Rose Paulon, Diretora de Kids & LCD. 

 

A importância da disseminação de informações também é feita entre departamentos 

distintos da empresa. No caso específico da formação de instrutores, o departamento de 

marketing participa, fornecendo aos futuros instrutores uma visão geral da estratégia e 

iniciativas de marketing. 

 
“Hoje nos treinamentos para instrutores, o marketing tem uma participação. 

Quando eu posso estar lá eu falo sobre as iniciativas de marketing. É 

importante que os instrutores entendam a marca e seus valores e o que ela 

pode oferecer. Falo quais são outros serviços estão disponíveis para o 

instrutor e para os alunos para que sejamos um sucesso. É fundamental que 

os instrutores saibam essas coisas. Na minha opinião é muito importante 

para o desempenho do professor em sala de aula ele saber que a empresa 
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possui diretrizes mercadológicas e que tem um plano de se posicionar no 

mercado. Isso confere segurança profissional para o professor e até 

melhora a autoestima dele.” Trecho da entrevista com Luís Simões, Diretor 

de Marketing. 

 

De um modo geral a empresa não faz uso intensivo de documentação de seus processos. Mas 

quando se trata do portfólio de produtos, a situação é diferente.  

 
“Nós temos um recurso de buscar informações. Se eu quero saber sobre um 

curso no Peru tenho como buscar. Todo o portfólio de produtos está 

documentado e sei onde está. E esse tipo de recurso é usado bastante. Fica 

numa intranet. Como fazemos muito intercambio de alunos com outros 

países, esse tipo de recurso é necessário.” Trecho da entrevista com Écio 

Scandiuzzi, Diretor de e-Learning. 

 

A existência de documentos dos produtos, disponíveis através de uma intranet, permite que as 

filiais possam rapidamente acessar tudo que existe em termos de materiais. Com isso a 

empresa tem a capacidade de configurar soluções para seus clientes com certa rapidez, 

evitando a reinvenção de coisas existentes na empresa. Nesse aspecto a intranet, chamada 

pela empresa de Space, é um recurso chave para divulgação de informações conforme aponta 

o Diretor Financeiro da empresa: 

 
“Usamos bastante a Intranet (Space) para saber as novidades da empresa, 

alterações ou contratações de funcionários. Temos comunidades de prática. 

Mas a área administrativa usa muito pouco.” Trecho da entrevista com 

Francisco Costa, Diretor Financeiro. 

 

Um aspecto importante a relatar é que a intranet é um mecanismo relativamente 

recente, e está em operação há cerca de dois anos. Seu uso na empresa como um todo ainda 

está sendo institucionalizado. No caso do Brasil, por iniciativa da direção local, os 

colaboradores são incentivados a usar a Intranet para obter e divulgar informações. 

 

“E agora temos uma intranet. [...] A Intranet é recente e é um bom sistema 

de comunicação. [...] Por exemplo, se tem uma coisa a ver com nosso 

sistema contábil, a pessoa de contabilidade fica mais na ponta da 

implementação e a matriz (Brasil) dá suporte. Se for com relação à método 

ajudamos a Isabel a ver como implementar isso junto aos instrutores. 

Trocamos informações entre os diversos ‘stakeholders’ numa reunião e a 

coisa rola. [...] Estamos começando a usar a Intranet.” Trecho da entrevista 

com Douglas Bom, Diretor de KPI. 

 

Um aspecto interessante é que a intranet permitiu a criação de comunidades de prática 

para divulgação de conhecimento. 
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“A Intranet é outra ferramenta importante. Além de disseminar 

conhecimento de mercado, você dissemina outras coisas como 

procedimentos, relatórios, etc. Você consegue reger a orquestra de uma 

forma melhor.” Trecho da entrevista com Luís Simões, Diretor de 

Marketing. 

 

Entretanto, apesar das promessas da intranet como um veículo que permite a troca de 

informações e de aprendizados, não existe uma completa unanimidade sobre sua eficácia. O 

depoimento de Silvia Freitas, Diretora de Vendas explica bem essa situação: 

“Tem algumas informações interessantes na Intranet. É repositório que 

ajuda a divulgar com facilidade para o todo grupo. Mas é uma ferramenta 

lenta. E não é opção nossa de que adoramos o Space. Ele é muito 

complicado. Temos muitas comunidades. É difícil se localizar. Sinceramente 

acabamos entrando nele porque foi um investimento grande da empresa. É a 

menina dos olhos da CEO mundial. Mas como opção de coisa útil não é. É 

mais uma coisa a fazer no seu dia-a-dia. Eu preferia ter um CRM a ter o 

Space. Também não temos o ‘knowledge management’. [...] Também seria 

muito legal saber quem são os clientes do México, Chile e Estados Unidos 

por exemplo. Isso é uma informação que não tem preço. A empresa poderia 

dar um passo acima do que faz hoje. [...] A comunicação do Berlitz no 

Brasil é muito boa. Mas entre as filiais do mundo é péssima. Exemplo: o 

Japão lançou um programa mundial que a Alemanha já tinha. Existem 

recursos de intranet. O Brasil é um dos países que mais usa. Mas isso é uma 

particularidade do Brasil. Existem países que não usam a Intranet.” Trecho 

da entrevista com Silvia Freitas, Diretora de Vendas. 

 

Apesar dessas dificuldades no uso da Intranet existem métricas para uso da Intranet e 

existem pessoas que a consideram um recurso valioso: 

“O Berlitz mundial tem um programa chamado Space. O Space é um 

mecanismo onde são armazenados todas as pesquisas e dados das 

comunidades de prática da empresa. As pessoas postam suas pesquisas, seus 

descobrimentos, etc. Toda atualização é postada no Space. Todos os 

funcionários administrativos são cadastrados. Existem comunidades abertas 

e fechadas. São postadas mensagens da direção mundial da empresa, das 

lideranças locais. Os funcionários são incentivados a consultar. Isso é 

recente. Já tínhamos antes um sistema e-Berlitz que era um site de 

armazenamento de todo tipo de treinamento e de material. Mas o Space é 

mais desenvolvido e envolve as pessoas. O sistema anterior era mais 

documental. O sistema atual não é apenas documental. Ele agrega as 

pessoas. É uma rede social. A reunião de pensamento é inteiramente 

postada no Space. Tem uma comunidade só sobre isso. A Virginia (Diretora 

Geral da Filial Brasil) é muito fã do Space. Existe um esforço muito grande 

por parte da empresa em fazer uso desse sistema. Existem métricas de uso 

do Space.” Trecho da entrevista com Francisco Thomé, Diretor de LCD. 
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4.7.3 Discussões 

 

A observação em campo mostrou que as discussões, especialmente informais, constituem um 

importante mecanismo de aprendizagem e de governança do conhecimento na empresa.  Esse 

mecanismo também está em linha com aquilo que Zollo e Winter (2002) argumentam: as 

capacidades dinâmicas são resultantes de acumulação de conhecimento. E os mecanismos de 

articulação de conhecimentos, entre os quais a discussão é um desses mecanismos, é um 

elemento chave. De fato, sem discussões não haveria a possibilidade de acumular 

conhecimento. As discussões também podem ser vistas como um dos elementos de para 

criação de níveis de aspiração compartilhados, elemento essencial para a existência de 

capacidades dinâmicas conforme proposição de Dosi, Faillo e Marengo (2008). 

 A existência das discussões como mecanismos de aprendizagem surge nos 

confirmado nos depoimentos colhidos: 

 
“Trocamos muitas ideias em grupo, tanto no grupo de management como no 

‘functional management group’. [...] Agora vamos ter o GO China que 

tínhamos que vender. Juntamos as pessoas, trocamos ideias e percebemos 

que podíamos envolver os professores. Aí decidimos dar um prêmio para os 

professores que indicassem alunos interessados no programa GO China.” 

Trecho da entrevista com Isabel Ramirez, diretora de Método. 
 

“Bem, fazemos sempre reuniões e discutimos com as pessoas.” Trecho da 

entrevista com Écio Scandiuzzi, Diretor de e-Learning. 

 
“Existem debates em todos os níveis da empresa. Vão gerando perguntas e 

respostas até a inovação esteja madura. [...] Existe um processo de debate e 

de discussão. [...] Basicamente fazemos reuniões.” Trecho da reunião com 

Francisco Costa, Diretor Financeiro. 

 
“Discutimos o tempo inteiro. [...] Mas entre as reuniões discutimos o tempo 

todo. [...] O cliente pode discutir a prestação de serviço e muitos pedem.” 

Trecho da entrevista com Luís Simões, Diretor de Marketing. 
 

“Temos reuniões semanais com a sua equipe. É um contato que você dá e 

recebe informação. Isso ajuda bastante.” Trecho da entrevista com Silvia 

Freitas, Diretora de Vendas. 

 

É importante observar que as discussões e troca de ideias não ocorrem apenas dentro da 

empresa. As discussões ocorrem também com os clientes. 

 
“Tudo que eu penso em fazer novo eu converso com adolescente e crianças 

e os pais. [...] Nas reuniões com os diretores de área discutem-se ideias.” 

Trechos das entrevistas com Rose Paulon, Diretora de Kids & LCD. 
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Recentemente a empresa adotou a rotina de fazer uma reunião mensal para pensar e discutir 

questões da empresa. Essa reunião é chamada de Creative Thinking.  

 
“Havia um CEO das Américas que sempre dizia: temos que discutir tudo. 

[...] E vamos discutir o tempo que for necessário para que todos estejam 

convencidos da mudança. [...] Localmente temos reuniões semanais. Mas 

isso é uma coisa mais local da unidade. Isso é uma estratégia mundial, mas 

que é muito seguida no Brasil. Você tem uma reunião semanal com o staff e 

às vezes com professores. E nessa reunião semanal colocamos a estratégia e 

avaliamos a cabeça das pessoas. Isso se faz há muito anos. É o que 

chamamos de ‘weekly meeting’. [...] Localmente em São Paulo nos temos 

uma reunião mensal que chamamos de reunião de pensar. É uma reunião 

com a equipe de gerenciamento, envolvendo as áreas e departamentos. 

Envolve a presidência local. Pensamos estratégias e mudanças. Não sei 

dizer se isso se replica no resto do mundo. E no Berlitz Brasil fazemos uma 

reunião anual com todos os diretores de unidades e chefes de departamentos 

e às vezes os franqueados também (às vezes mais de uma vez por ano). 

Nessa reunião as pessoas são ouvidas, os números são colocados, avalia-se 

o resultado geral, regional e local. Normalmente isso ocorre no começo do 

ano. O Berlitz também possui reuniões das diversas regiões mundiais com 

os Presidentes de cada país. São estratégias mais globais. É muita reunião. 

O mecanismo é discussão aberta. Essa reunião de pensar não costuma ter 

uma pessoa que determina a pauta. Os participantes podem sugerir a pauta. 

Não é uma reunião pré-definida. Envolvemos todos os departamentos e 

falamos dos nossos problemas. Nós como diretores de área representamos o 

campo. E levamos para essas reuniões as necessidades do campo.” Trecho 

da entrevista com Francisco Thomé, Diretor de LCD. 

 
“Temos uma reunião de ‘brainstorming’ mensal aqui no Brasil.” Trecho da 

entrevista com Douglas Bom, Diretor de KPI. 
 

“Temos um grupo de gente que juntamos e discutimos para ver se temos 

uma ideia. Estamos tentando capitalizar ideias através de reuniões de 

‘creative thinking’.” Trecho da entrevista com Virginia Camargo, Diretora 

Geral da Filial Brasil.  

 

Apesar dos depoimentos acima darem a impressão de que a reunião de Creative Thinking é 

algo que produz resultados, essa opinião ainda não é unanime. Em uma troca de e-mail entre o 

pesquisador e Isabel Ramirez, Diretora de Métodos, mostra que esse tipo de reunião ainda é 

uma tentativa e que seus resultados ainda não são claros. 

 
“Quero esclarecer que só tivemos duas reuniões (de ‘Creative Thinking’) e 

faz dois meses que nunca mas nos reunimos. A própria Virginia disse que 

não tinha muita paciência para esse formato de reunião. E na comunidade 

no SPACE o último ‘posting’ foi em 05 de setembro 9de 2011). Levanto este 

assunto para que você não pense que isto tenha tido algum impacto, por 

menor que seja, em nossos rumos. Até agora, não fez nenhuma diferença. No 

SPACE, nesta comunidade, a gente posta informações sobre um artigo que 

um leu e o outro diz "que interessante" e não evolui a uma discussão mais 
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profunda.” Trecho de e-mail postado em 04 de outubro de 2011 por Isabel 

Ramirez, Diretora de Método. 

 

Independentemente da reunião de Creative Thinking estar ou não produzindo resultados, o 

fato importante é que se trata de mais um mecanismo que a empresa tenta institucionalizar, de 

forma deliberada, para que a empresa tenha melhores condições de resolução de problemas. 

Esse aspecto deliberativo vai de encontro ao que Teece (2009) afirma e que está em linha com 

a definição de capacidades dinâmicas proposta no presente estudo: a existência de 

capacidades dinâmicas tem caráter deliberativo. 

 

4.7.4 Feedback 

 

O feedback constitui um mecanismo importante de aprendizagem para a Berlitz. A 

confrontação desse mecanismo com os fundamentos teóricos mostra que o feedback pode ser 

encarado como um elemento do processo de ativação de ações que resultam em capacidades 

dinâmicas conforme argumento de Bygdas (2006). O feedback também pode ser visto com 

um elemento constituinte da capacidade absortiva (2004) já que permite que a empresa possa 

reconhecer o valor de informações vindas do seu cliente. Além disso, o feedback também é 

integrante da capacidade de busca e seleção das modificações a serem feitas conforme 

argumento de Helfat et al. (2007). Os depoimentos que mostram a importância do feedback 

estão colocados a seguir: 

 
“Buscamos obter feedback de nossos clientes. [...] É uma necessidade que o 

publico pede. [...] Ouvimos as pessoas.” Trecho da entrevista com Écio 

Scandiuzzi, Diretor de e-Learning. 
 

“Mas a própria rotina nossa contribui para que a empresa tenha ‘feedback’ 

e saiba o que está acontecendo no mercado. [...] E o ‘feedback’ é muito 

rápido. Eu acho que a capacidade da organização de estar disposta a ouvir 

o que o mercado tem a dizer a respeito dela, começando pelo cliente. É 

importante que ela esteja disposta a ouvir. [...] E nós pegamos e ligamos 

para os alunos independente de onde eles estudam.” Trechos da entrevista 

com Luís Simões, Diretor de Marketing. 

 

Um aspecto interessante a destacar está relacionado com o uso dos instrutores para 

obtenção de feedback dos alunos. O depoimento de Virginia Camargo, Diretora Geral da 

Filial Brasil, mostra que acolher o feedback dado pelos instrutores, apesar de ser algo recente, 

já mobiliza a atenção da diretoria da empresa no Brasil. 
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“E a empresa teve a visão de ficar junto ao contingente de instrutores para 

saber o que deve ser feito. Antes nunca ninguém queria saber dos 

instrutores. Aqui no Brasil são mais de 400 instrutores.” Trecho da 

entrevista com Virginia Camargo, Diretora Geral da Filial Brasil. 

 
 

“E a gente tem um trabalho de relacionamento com o cliente é muito 

estreito. [...] Esse ‘feedback’ nos dá muito subsídio para mudanças. Ouvir o 

cliente é o maior meio. [...] A gente fala muito com o aluno, sempre 

colhendo informações.” Trecho da entrevista com Rose Paulo, diretora de 

Kids & LCD. 

 

O depoimento de Rose Paulon, Diretora de Kids & LCD mostra também que o feedback é um 

mecanismo incorporado aos serviços da empresa. Não é apenas a empresa que busca feedback 

dos clientes. Ela também fornece feedback sobre o desenvolvimento do cliente em seus 

cursos.  

 

 “Eu acredito que esse ciclo de apresentar o produto, identifica as 

necessidades, recomenda o produto e acompanhamento é muito bom. Para 

mim o processo do aluno é um projeto. O aluno tem que perceber que tem 

começo, meio e fim. Os ciclos de venda, ‘feedback’ e counseling são 

importantes. [...] Estamos fazendo ‘feedback’ o tempo inteiro. [...] Na 

verdade as necessidades surgem do cliente. E estamos antenados nas 

necessidades do cliente.” Trechos da entrevista com Rose Paulon, Diretora 

de Kids & LCD. 
 

4.7.5 Treinamentos 

 Os treinamentos constituem um mecanismo bastante citado, especialmente 

quando se fala da capacitação de instrutores e da equipe quanto à produtos e processos para 

lidar com clientes. Os treinamentos permitem que as pessoas que vão executar rotinas tenham 

conhecimento prévio significativo. Bygdas (2006) afirma que o conhecimento prévio 

significativo é um dos elementos componentes das capacidades dinâmicas. Winter (2003) 

também afirma que é necessário a existência de investimentos em aprendizagem para garantir 

que a empresa seja dotada de capacidades dinâmicas. Além disso, o treinamento é um 

mecanismo que permite que as pessoas assimilem conhecimento. Segundo Le Boterf (2003), a 

competência depende de mobilização de conhecimento. Portanto, sem assimilação de 

conhecimento não haveria competência. E sem competência não seria possível estabelecer 

rotinas que sustentem as capacidades dinâmicas em uma organização. No caso da Berlitz os 

depoimentos colocam a importância do treinamento na sustentação de capacidades dinâmicas: 

 

“Observe que sempre buscamos partir de um treinamento inicial. Existem 

procedimentos que fazem com aquilo se torne parte do negócio. Vamos 

desenvolvendo essas coisas até se tornar um produto. Não fazemos isso 
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sempre. Mas sempre parte de um treinamento inicial. [...] Temos seminários 

e alguns treinamentos. [...] Foi feito um treinamento mais focado.[...] Eu fui 

treinado, certificado no caso do ensino a distância. Não fui sozinho tentando 

aprender. Houve uma capacitação. [...] O produto foi introduzido e depois 

teve um treinamento, uma capacitação. Quando o produto foi apresentado 

era uma coisa teórica. Isso não era suficiente. Foi aí que surgiu a 

necessidade de um treinamento especifico. Começamos com ensino a 

distância há algum tempo, mas foi de setembro a outubro de 2010 que 

começou essa capacitação.” Trechos da entrevista com Écio Scandiuzzi, 

Diretor de e-Learning. 
 
 

“Os treinamentos sempre são ‘on the job’. Para os treinamentos de 

instrutores sempre estamos fazendo workshops. Os instrutores sempre 

recebem treinamento. Não temos muitos investimentos em treinamentos 

genéricos.” Trecho da entrevista com Kátia Cimino, Diretora de RH. 
 
 

“Saber capacitar instrutores é o melhor treinamento que eu já participei. 

[...] O treinamento tem capacidade de formar profissionais Berlitz. [...] Hoje 

nos treinamentos para instrutores, o marketing tem uma participação.” 

Trechos da entrevista de Luís Simões, Diretor de Marketing. 
 

“Por outro lado o Berlitz investe muito em workshops e ferramentas que 

acabam permitindo que isso aconteça. Exemplos: execution, action 

planning, talent development. O workshop de execução, por exemplo, foi 

muito focado em execução. O ‘talent management workshop’ foi muito legal. 

Mostrou como tirar proveito do potencial das pessoas. A ideia é focar nos 

pontos fortes da pessoa e não nos pontos fracos. Vamos usar o talento das 

pessoas naquilo que elas têm de melhor.” Trecho da entrevista com Silvia 

Freitas, Diretora de Vendas. 

 

Um mecanismo relativamente recente e que atua na facilitação da implantação de 

novos produtos é aquilo que a empresa chama de Champion. O Champion é um funcionário 

designado para aprender sobre um novo produto que deve ser capaz de treinar e esclarecer as 

dúvidas dos demais colaboradores da empresa. 

 

“Dependendo da complexidade juntamos todo mundo que tem que vender ou 

operar o produto e tiramos as duvidas. O Champion apresenta o produto e 

explica tudo que for necessário. Esgotamos o assunto.” Trecho da entrevista 

com Virginia Camargo, Diretora Geral da Filial Brasil. 

 

Importante observar que, embora o mecanismo de treinamento tenha sido bastante 

citado, esse tipo de mecanismo não é usado na empresa como um todo. Na área administrativa 

e financeira o Diretor responsável argumenta que treinamentos não são frequentes. Evidente 

que essa percepção está relacionada com as áreas sob sua responsabilidade. 
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“Fizemos alguns treinamentos. Com o tempo parou-se um pouco de fazer 

treinamentos.” Trecho da entrevista com Francisco Costa, Diretor 

Financeiro.  

 

 

4.7.6 Padrões, normas e procedimentos 

 

A observação in loco mostra que existem padrões, normas e procedimentos para apoiar a 

operação da empresa. Mas o pesquisador constatou que o corpo constituído por esses padrões, 

normas e procedimentos são relativamente simples. Além disso, não existe uma forte 

preocupação da empresa em desenvolver artefatos padronizados. A única exceção são os 

padrões relacionados com o método de ensino da empresa e os padrões mínimos. O método 

de ensino da empresa é bem documentado e existe um processo de enforcement quanto ao uso 

do método da forma como ele foi concebido. Essa situação mostra que quando se trata do 

método de ensino, a empresa valoriza fortemente tanto o aspecto ostensivo quando o 

performático (PENTLAND e FELDMAN, 2005). Já no tocante às demais rotinas da empresa, 

o aspecto performático se sobrepõe ao ostensivo. Isso significa que a Berlitz apenas valoriza o 

aspecto ostensivo naquilo que é relacionado com sua competência essencial (PRAHALAD e 

HAMMEL, 1990). Os depoimentos lançam luzes sobre como a Berlitz lida com padrões, 

normas e procedimentos: 

 
“É lógico que temos algumas diretrizes. Mas não é uma coisa detalhada.” 

Trecho da entrevista com Kátia Cimino, diretora de RH. 
 

“Existe uma lista de materiais não Berlitz aprovada que é o único material 

externo que podemos usar. Seguimos uma politica de preços. Temos limites 

de negociação bem definidos. [...] Temos também a pesquisa dos alunos 

nossos. São perguntas com relação a atendimento, instalações, método, etc. 

Não podemos mudar muitas coisas nos formulários de pesquisa. [...] Por 

incrível que pareça temos muitos processos consolidados. Temos processos 

para analise de números, para contratação de pessoal. Isso faz com que 

sejamos relativamente organizados.” Trechos da entrevista com Douglas 

Bom, Diretor de KPI. 

 
“Levamos uns dez anos para ter os manuais de padrão mínimo. [...] Mas ter 

esses manuais foi uma das coisas que eu briguei para ter.” Trecho da 

entrevista com Silvia Freitas, diretora de Vendas. 
 

“Por sermos uma multinacional, temos alguns padrões globais que temos 

que seguir. Em algumas situações esses padrões não são adequados. Isso 

poderia gerar empresas diferentes em locais diferentes já que cada país é 

diferente. Algumas estratégias da empresa acabam correndo o risco de 

serem mal interpretadas pelas localidades. Isso requer que os dirigentes 

locais sejam capazes de adaptar essas diretrizes sem desvirtuar tais 

padrões. No caso do Berlitz temos poucas franquias (cerca de 5%). Elas são 
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independentes apenas em alguns aspectos, como por exemplo, fixar próprio. 

Uma de nossas características é a padronização. A empresa precisa ter o 

cuidado de manter o mínimo padrão que precisa ser atendido. Isso faz com 

que a gente sofra, mas é para um bem maior. [...] Existe uma padronização 

de processos. Existem alguns processos que estão um patamar mais 

atualizado e outros que estão documentados em papel. Esse é um projeto de 

alguns anos. Todo o nosso controle financeiro é automatizado, inclusive 

notas fiscais. Entendeu-se num momento que um sistema automatizado daria 

mais credibilidade para fins de auditoria. É muito mais simples assim. Isso é 

padronizado no mundo inteiro. [...] Já os processos de controles didáticos 

são feitos a mão, como por exemplo, anotação de aulas. Existem projetos de 

automação. Apesar desses processos não serem automatizados isso não 

significa que não é padronizado. É extremamente padronizado. Existe uma 

preocupação da empresa em ter processos padronizados por toda a 

operação.” Trechos da entrevista com Francisco Thomé, Diretor de LCD. 
 

4.7.7 Documentação de processos 

 

 Feldman (2000) e Feldman e Pentland (2003) argumentam que as rotinas 

apresentam dois aspectos chave: o aspecto ostensivo, que é a representação da rotina, 

normalmente materializada na forma de manuais, procedimentos, políticas, descrição de 

processos e outros artefatos e o aspecto o performático, que é a realidade de como se executa 

a rotina. Esses autores notam que são comuns as diferenças entre esses dois aspectos. De fato 

raramente o aspecto ostensivo é um reflexo do aspecto performático.  

 Embora a documentação de processos esteja normalmente relacionada com 

padrões, manuais ou procedimentos, o pesquisador optou por criar um código para identificar 

a questão de documentação de processos por uma razão específica: se uma determinada 

empresa reconfigura constantemente seus recursos e rotinas, fica claro que a possibilidade de 

desatualização do aspecto ostensivo das rotinas tenderá a ser grande. E um acervo de 

documentação de processos desatualizado não terá utilidade. Então a questão que se buscou 

verificar é: até que ponto os processos são documentados e qual a influência disso na prática 

real das operações da empresa? Os depoimentos falam por si e complementam o que foi 

colocado a respeito de padrões, normas e procedimentos: a Berlitz não é uma empresa que se 

preocupa muito em documentar suas rotinas. E isso, segundo os entrevistados, não influi de 

maneira significativa no sucesso das operações e da capacidade da empresa em mudar. Por 

essa razão, documentar processos existentes não é um elemento importante dos processos de 

aprendizagem e de governança do conhecimento. Os depoimentos a seguir mostram isso: 

 

 
“Existem alguns processos muito bem estabelecidos mas que não são 

documentados. Lá trás a gente fez uma coisa por escrito. Não posso dizer 
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que eu sigo o que foi escrito. [...] Hoje, se todos nós morrermos ninguém da 

matriz vai encontrar um papel com registros de coisas que aprendemos.[...] 

Temos também muitos manuais e procedimentos. Mas não consultamos e 

nem usamos muito.[...] Nossos processos são formais porque todo mundo 

tem um certo script e datas para entregar as coisas. Mas do ponto de vista 

de formalização são documentos simples.[...] Alguns desses documentos são 

usados no mundo inteiro. E alguns foram desenvolvidos aqui no Brasil.” 

Trechos da entrevista com Isabel Ramirez, Diretora de Método. 
 

“Observe que não temos manuais. Se fosse necessário fazer um manual 

seria possível redigi-los. Eu não sei até que ponto existe uma consolidação 

dos manuais. Os documentos escritos existem. Só não sei qual o grau de 

consolidação. Existem vários documentos de referência. Não temos 100% de 

nossas rotinas consolidadas.” Trecho da entrevista de Écio Scandiuzzi, 

diretor de e-Learning. 
 

“O que não conseguimos manter atualizados são os manuais de 

procedimentos. Já foram escritos vários vezes. Agora desistimos de manter 

esses manuais atualizados. Temos registros. Mas não temos os manuais de 

como fazer algo.” Trecho da entrevista com Kátia Cimino, diretora de RH. 
 

“Na área de processos temos documentado alguns processos. Documentar 

os processos não era prioridade. De três anos para cá por causa do SOX 

temos que documentar os processos. Temos que tirar da cabeça e colocar no 

papel. [...] Para o tratamento com os clientes existe o padrão mínimo que é 

um conjunto de documentos que ensina a lidar com cliente.” Trecho da 

entrevista com Francisco Costa, Diretor Financeiro. 
 

“Estamos aprendendo a importância de ‘manualizar’. É um grande erro da 

empresa. Se olharmos de forma objetiva vamos ver que a única área 

‘manualizada’ é o manual de instrução dos professores, que é a nossa 

competência maior, que é o método. Mas se quero abrir uma filial não temos 

manuais. Temos apenas registros isolados, não temos esse habito. [...] Eu 

sinto muito falta de manuais. Eu sou muito processual.” Trecho da 

entrevista com Rose Paulon, Diretora de Kids & LCD. 

 

 Os depoimentos mostram que a Berlitz, conforme postulado por Wang e Ahmed 

(2004), apresenta forte capacidade de empregar recursos, usualmente de forma combinada, e 

encapsular os processos explícitos (que são poucos) e os elementos tácitos. 

 

4.7.8 Suporte técnico 

 

A existência de suporte técnico aos novos produtos e projetos da empresa constitui um fator 

importante para a existência de capacidades dinâmicas na Berlitz. O depoimento da Diretora 

de Métodos e o da Diretora Geral da filial brasileira confirma isso. A estratégia de definir um 

Champion para estudar novos produtos e para fornecer o suporte técnico necessário é um 

elemento chave para que novas rotinas possam ser implantadas. Os depoimentos confirmar 

isso: 
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“Sabe aquela coisa do BVC? Veio de fora e teve que ser implantado. O que 

seria o projeto? A Virginia analisou o que faria diferença nesse produto. Ela 

conclui que tinha que colocar uma pessoa exclusiva para cuidar desse 

produto. Ela nos consultou sobre quem deveria cuidar disso. Isso fez toda a 

diferença. Essa pessoa tem metas. Ela elaborou um plano para ajudar nas 

vendas e no suporte. [...] O BVC, por exemplo, deu certo por causa dessa 

pessoa bem capacitada que colocamos para cuidar disso. Os outros países 

não fizeram isso. E o resultado, no caso do BVC, foi muito ruim. Fora os 

Estados Unidos, ninguém consegue vender esse produto. Já nos foi 

perguntado por que esse projeto deu certo. Hoje sabemos que se não tiver 

uma pessoa cuidando, não vai acontecer.” Trecho da entrevista com Isabel 

Ramirez, diretora de método. 

 

“Uma vez que entendamos o produto elegemos um ‘champion’ para 

desenvolver o produto aqui no Brasil. [...] Esse ‘champion’ aprende então 

tudo do produto. E vamos monitorando o aprendizado. [...] Enquanto não 

cobrimos todas as variáveis de entendimento, a coisa não vende. Enquanto 

as pessoas não se sentem no controle, na posse do produto, a coisa não 

anda. Tentamos dar toda a informação possível. Por isso mandamos o 

infosheet antes das reuniões de esclarecimento. [...] E estabelecemos um 

responsável por esclarecer as duvidas. Esse é um ponto importante. [...] Eu 

descobri que nos produtos pequenos, uma das coisas que os diretores têm 

que fazer é ficar resolvendo os problemas. Então eu percebi que a 

resistência era resultado do fato de não haver suporte técnico para os 

produtos. Por isso estabelecemos alguém responsável por suportar as 

duvidas sobre o produto. Isso nos deu muita agilidade.” Trecho da 

entrevista com Virginia Camargo, Diretora Geral da filial Brasil. 

 

A existência de um suporte técnico para auxiliar na implantação de novas rotinas 

encontra amparo nos fundamentos teóricos. Levin (2002) argumenta que a existência de 

rotinas está ligada a certos elementos: 

a) Linguagem comum; 

b) Maneiras de redução de complexidade em rotinas de conteúdo explícito; 

c) Competência técnica para lidar com rotinas de alto conteúdo tácito e; 

d) Suporte técnico para as questões técnicas. 

Nelson (2009) complementa esses pontos afirmando ainda que os atores envolvidos em 

uma rotina devem avaliar a efetividade de diferentes rotinas para descobrir as melhores. Nesse 

contexto colocado por Levin (2002) e Nelson (2009), é fácil perceber que o Champion é um 

elemento que desenvolve todos esses pontos apontados por esses dois autores. 
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4.7.9 Experimentação 

Um importante mecanismo de aprendizagem da Berlitz é a experimentação. Sempre 

que existe a necessidade de mudança de um serviço ou a introdução de um novo serviço, a 

empresa opta por fazer um experimento que seja controlável e em pequena escala. Dessa 

forma é possível fazer com que eventuais problemas sejam corrigidos antes que o novo 

serviço seja comercializado em larga escala.  

O uso de experimentos como mecanismo de aprendizagem faz sentido quando se 

verificam os fundamentos teóricos da pesquisa. Nelson afirma que é importante a 

possibilidade de experimentar com modelos mais simples antes de colocar uma nova rotina 

em operação. Um experimento também serve como mecanismo para aquisição de 

competência técnica para lidar com rotinas de alto conteúdo tácito e também para reduzir a 

complexidade em rotinas de alto conteúdo explicito conforma aponta Levin (2002). A 

experimentação também serve como rotina de seleção conforme afirma Gerard (2011). 

Os depoimentos colhidos nas entrevistas mostram o funcionamento desse mecanismo: 

 

“Uma pesquisa, por exemplo, indicou a necessidade de mudanças no 

material didático. Agora o piloto desse novo material já está pronto. Agora 

vamos analisar o material. Depois vamos fazer um piloto (experimentação) 

do material novo.” Trecho da entrevista com Isabel Ramirez, Diretora de 

Método. 
 

“Quando implantamos algo novo, começamos com um ambiente controlado. 

No caso dos produtos de ensino a distância não iniciamos o processo para 

ver se ia dar certo. Tinha que dar certo. Começamos, sim, mais tímidos, mas 

de forma controlado. Mas já sabendo que aquilo era um produto definido. 

Não era um experimento ou uma tentativa.” Trecho da entrevista com Écio 

Scandiuzzi, diretor de e-Learning. 

 
“Fazemos experimentação. Por essa experimentação as oportunidades vão 

surgindo. Eu vou ganhando direito de solicitar esses recursos da empresa 

quando eles não existem. Trabalhando na base da experimentação eu 

levando para os diversos níveis da empresa que o Brasil está tentando. O 

subproduto dessa experimentação é que eu insistindo nisso, eu vou 

ganhando dentro da empresa uma estatura que me permite gritar dentro da 

empresa quando eu preciso.” Trecho da entrevista com Virginia Camargo, 

Diretora Geral da filial Brasil. 

 

Um aspecto interessante é que a empresa admite que os erros sejam parte integrante 

dos procedimentos de experimentação. Caso o experimento não funcione, aparentemente não 



166 

 

 

 

 

há punições ou cobranças. Simplesmente muda-se o experimento até chegar ao procedimento 

adequado para ampliação da escala. Os comentários a seguir mostram isso. 

 
“Dificilmente houve um pensamento estruturado. Como estamos 

posicionados no mercado? Isso sempre foi uma coisa meio de cheiro. Põe 

produto, tira produto. [...] Sim, conseguimos mudar. Ainda que por tentativa 

e erro.” Trecho da entrevista com Kátia Cimino, diretora de RH. 
 

“O processo de aprendizado envolve muito erro. Isso é usado.” Trecho da 

entrevista de Douglas Bom, diretor de KPI. 
 

“Eu diria que a Berlitz deu muita cabeçada.” Trecho da entrevista com 

Rose Paulon, Diretora de Kids & LCD. 
 

 

4.7.10  Contratação de profissionais qualificados 

 

Um aspecto relativamente novo para a Berlitz e que surge nas entrevistas é o fato da 

empresa estar contratando, com mais frequência, profissionais qualificados, vindos de outras 

empresas. Esse mecanismo é especialmente usado na matriz da empresa. Zollo e Winter 

(2002) argumentam sobre a necessidade de conhecimento para desenvolver capacidades 

dinâmicas. Bygdas (2006) confirma isso citando a importância de conhecimento prévio 

significativo como um elemento componente das capacidades dinâmicas. Nesse aspecto a 

contratação de profissionais qualificados permite a importação de conhecimento inexistente 

na organização. É uma das possíveis formas de aportar o conhecimento necessário para o 

suporte às capacidades dinâmicas.  

Os depoimentos a seguir confirmam que a Berlitz faz uso de contratação de novos 

profissionais para aportar conhecimento. 

“Acho que na administração do nosso pedaço no grupo empresarial a que 

pertencemos, nunca houve executivos de fora. Só agora é que temos uma 

CEO que veio da IBM.” Trecho da entrevista com Kátia Cimino, Diretora de 

RH. 
 

“A gente busca profissionais qualificados para desenvolver novos produtos 

que estão fora do escopo normal do Berlitz.” Trecho da entrevista com 

Francisco Costa, diretor Financeiro. 
 

“Me agrada muito que o Joerg
2
 seja um recurso do Berlitz. Ele tem 

credenciais. Raríssimas são as pessoas com credencias nesse mercado de 

intercultural. Não é porque tenho um bom professor de língua estrangeira é 

que ele vai ser um profissional competente na área intercultural. [...] Esses 

                                                 
2
 Jorge Schmitz, antropologista de renome internacional contratado como consultor para o projeto de 

implantação da linha de serviços de consultoria cultural na Berlitz. Fonte: Berlitz. 
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caras começaram a trazer um expertise de fora, especialmente da IBM. [...] 

Dependendo da complexidade juntamos todo mundo que tem que vender ou 

operar o produto e tiramos as duvidas. O Champion apresenta o produto e 

explica tudo que for necessário. Esgotamos o assunto. [...] Agora temos na 

corporação muita gente que veio da IBM que está se preocupando com 

processos.” Trechos da entrevista com Virginia Camargo, Diretora Geral da 

filial Brasil. 

 

4.7.11 Aprendizado de novos produtos 

McKelvie e Davidsson (2009) defendem que a capacidade de gerar ideias, introduzir 

rupturas no mercado e desenvolver produtos, processos e serviços inovadores demonstra que a 

organização tem capacidades dinâmicas. A introdução constante de novos produtos faz com 

que seja necessária a aprendizagem dos novos produtos de forma a viabilizar sua 

comercialização e entrega. Quando uma empresa tema capacidade de lançar novos serviços é 

necessário que as pessoas envolvidas na rotina do novo serviço possam aprender o que devem 

fazer. No caso da Berlitz, é comum a existência de um processo de aprendizado envolvendo a 

designação de um funcionário responsável (Champion) por entender o novo produto e servir 

como suporte técnico do mesmo para os demais funcionários. Os trechos de entrevistas 

colocados a seguir mostram a importância desses mecanismos de aprendizagem para a 

empresa. 

“Outro aspecto importante é buscar o conhecimento do produto. No ano 

passado começou a operar um departamento de customização de materiais 

didáticos. O BBCS, por exemplo, foi produzido lá. Mas se eu não tivesse 

tempo para entender o produto e as necessidades do cliente, nada sairia. 

Tive que ocupar uma boa parte do meu tempo para estudar esse produto.” 

Trecho da entrevista com Isabel Ramirez, Diretora de Método. 
 

“Buscamos entender e aprender essa nova tecnologia. Hoje temos várias 

pessoas que já conhecem o produto.” Trecho da entrevista de Écio 

Scandiuzzi, Diretor de e-Learning.  
 

“Primeiro procuramos aprender o produto internamente. Isso envolve todo 

mundo, inclusive o RH, o financeiro, etc. [...] Também conseguimos licenças 

para que os próprios funcionários usem o produto.” Trechos da entrevista 

com Virginia Camargo, Diretora Geral da Filial Brasil. 
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5 Discussão 
 

As informações levantadas nas entrevistas, nas observações de campo a na análise de 

documentos mostra que a empresa apresenta indícios concretos de capacidades dinâmicas. 

Isso é coerente com a longevidade da empresa, que atua há mais de 130 anos num setor sem 

proteções e com poucas barreiras de entrada.  

Os tópicos seguintes discutem os achados da pesquisa. 

5.1 Indícios de capacidade dinâmica 

 O objetivo específico 1 da pesquisa foi o identificar indícios de capacidades 

dinâmicas na empresa estudada. O confronto dos fundamentos teóricos com as informações 

levantadas em campo pela pesquisa mostra que a empresa possui capacidades dinâmicas.  

Teece, Pisano e Shuen (1997) e Teece (2009) argumentam que capacidade dinâmica é 

a habilidade da firma em integrar, construir e reconfigurar competências internamente e 

externamente para endereçar ambientes em rápida mudança. A pesquisa mostrou que, de 

modo geral, o ambiente no qual a empresa opera não se caracteriza por apresentar rápidas 

mudanças. Entretanto a empresa busca no momento atual, reconfigurar todo o seu negócio 

principal, deixando de ser uma empresa de instrução de línguas para ser uma empresa que 

oferece múltiplos serviços sinérgicos entre si e focados na questão de formação de lideranças 

globais, consultoria cultural e instrução de idiomas. Dessa forma a empresa busca posicionar-

se como a única capaz de oferecer um conjunto integrado de soluções de línguas, 

comunicação e cultura. 

 Eisehardt e Martin (2000) argumentam que capacidades dinâmicas são os 

processos da firma que usam recursos para corresponder ou até mesmo criar mudanças de 

mercado. A pesquisa mostrou que a empresa possui processos bem definidos para 

corresponder ou até mesmo criar mudanças no mercado. Entretanto esses processos são 

caracterizados por serem fortemente baseados em conhecimento tácito advindos da 

capacidade de reter colaboradores por muito tempo e de serem informais. 

Winter (2003) afirma que capacidade dinâmica é diferente de uma capacidade comum 

(ou operacional) pelo fato de lidar com mudanças na organização. Por isso, para que uma 

capacidade possa ser considerada dinâmica, a organização deve ser capaz de usá-la de forma 

repetida e confiável. Nesse aspecto a Berlitz conseguiu se reconfigurar continuamente ao 

longo de mais de 130 anos de operação, tendo logrado sobreviver e até mesmo expandir seus 

negócios, sempre de forma sustentável.  
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Por fim, Zollo e Winter (2002) argumentam que capacidade dinâmica é um padrão 

aprendido e estável de atividade coletiva por meio de da qual a organização sistematicamente 

gera e modifica suas rotinas operacionais buscando melhorar sua efetividade. A pesquisa 

revela que a empresa consegue de fato modificar suas rotinas operacionais. Entretanto esse 

aprendizado é fortemente baseado em conhecimento tácito. Um ponto importante é que a 

empresa conseguiu aprender a obter informações a partir de pesquisas que provocam ações, 

demonstrando a existência de um caráter deliberativo. 

A pesquisa também demostrou que a operação da Berlitz está em linha com as 

afirmações de Bygdas (2006): a empresa faz uso de unidades de processamento de 

conhecimento, como por exemplo, o departamento de customização de materiais didáticos. A 

empresa também tem processos de ativação de rotinas especificas que constituem um dos 

elementos das capacidades dinâmicas conforme argumenta esse autor. 

Um contraponto importante aos itens aqui discutidos está relacionado com a seguinte 

afirmação de Collis (1994): as capacidades dinâmicas estão relacionadas com a habilidade da 

firma em desenvolver novas estratégias mais rápido do que os concorrentes por meio do 

reconhecimento de diferentes recursos de valor. A pesquisa mostrou que esse não é um 

aspecto verdadeiro no caso da Berlitz. Nem sempre a empresa consegue desenvolver 

estratégias mais rápido que os concorrentes. Em termos de recursos tecnológicos para 

aprendizagem de línguas, por exemplo, a empresa se manteve atrasada em diversos 

momentos. 

5.2 Habilidades e comportamentos pessoais, de grupo e organizacionais que propiciam a 

existência de capacidades dinâmicas na empresa 

 

 O objetivo específico 2 da pesquisa foi o identificar as habilidades e 

comportamentos pessoais, de grupo e organizacionais que propiciam a existência de 

capacidades dinâmicas na empresa.  

 Nesse aspecto, Wang e Ahmed (2007) argumentam que a capacidade dinâmica de 

uma empresa está relacionada com a habilidade de desenvolver novos produtos e mercados. A 

pesquisa demonstrou que a Berlitz tem mostrado ser capaz de, ao longo de mais de 130 anos 

de história, ser capaz de desenvolver novos produtos e serviços de forma a manter sua 

capacidade competitiva. 
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 Andreeva e Chaika (2006) argumentam que um comportamento de lealdade das 

pessoas para com a mudança é um elemento essencial para a existência de capacidade 

dinâmica. A pesquisa demonstrou que a empresa mostra-se capaz de criar comprometimento e 

lealdade de seus colaboradores. O depoimento dos empregados cita o orgulho de trabalho na 

empresa como um dos elementos de manutenção das pessoas nos quadros da empresa por 

longos períodos. Apesar dessa relativa estabilidade no quadro de pessoal, as pessoas 

entendem que a mudança é normal, sendo que alguns consideram a mudança como algo 

necessário.  

 Por fim (TEECE, 2009) considera que é necessário um comportamento de 

lealdade e comprometimento para a existência de capacidades dinâmicas. A pesquisa também 

revela que a empresa mostra-se capaz de criar comprometimento e lealdade de seus 

colaboradores. 

 

5.3 Processos e rotinas de suporte às capacidades dinâmicas 

O objetivo específico 3 da pesquisa foi o de identificar processos e rotinas de suporte às 

capacidades dinâmicas. 

No tocante a esse aspecto Teece (TEECE, 2009) afirma que devem existir processos 

de governança do modelo de negócio e das combinações quanto ao problema de agência e 

influência de grupos internos da empresa. A pesquisa mostra que a Berlitz possui rotinas de 

controle e de governança do modelo de negócio. A questão de agência surge também em 

alguns momentos da história da empresa quando a ação de determinados diretores criou 

problemas em termos de resultados para a empresa na filial brasileira. 

Teece (TEECE, 2009) argumenta ainda que deve haver um conjunto de rotinas de 

construção de lealdade e comprometimento de forma a propiciar a existência de capacidades 

dinâmicas. A pesquisa mostra que não foram encontrados indícios de que a empresa possua 

rotinas especificas para construção de lealdade e comprometimento. Constatou-se que a 

construção de comprometimento na Berlitz decorre de um forte conjunto de valores que trata 

os empregados com seriedade e da busca em manter os funcionários por longo tempo em seus 

quadros. 

Segundo Teece (2009) o gerenciamento de conhecimento (TEECE, 2009) é um 

elemento chave para que a empresa apresente capacidades dinâmicas. A pesquisa revelou que 

a empresa faz gerenciamento de conhecimento. Mas não faz isso através de rotinas formais e 
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com uso de sistemas sofisticados de informação. O gerenciamento do conhecimento na Berlitz 

é fortemente baseado na estabilidade de sua equipe gerencial, sendo que a transmissão de 

conhecimento se dá de forma mais tácita do que através de métodos explícitos, como por 

exemplo, elaboração de documentos de lições aprendidas ou registros em bancos de dados. 

Zollo e Winter (2002) argumentam que a rotinização de processos para acumulação de 

experiência é um elemento chave para sustentar as capacidades dinâmicas de uma empresa. A 

pesquisa revela que a empresa faz uso de rotinização de processos. A pesquisa mostra também 

que um componente importante do processo de criar rotinas é execução de experimentos em 

pequena escala em ambiente controlado. 

5.4 Mecanismos de aprendizagem e de governança do conhecimento que suportam a 

existência de capacidades dinâmicas. 

O objetivo específico 4 da pesquisa buscou identificar os mecanismos de 

aprendizagem e de governança do conhecimento que suportam a existência de capacidades 

dinâmicas. 

Nesse aspecto Andreeva e Chaika (2006) considera que a existência de grupos de 

trabalhos multidisciplinares, comitês, delegação de responsabilidades, intensificação da troca 

de informações entre departamentos são mecanismos importantes para o suporte às 

capacidades dinâmicas da empresa. No caso especifico da filial brasileira da Berlitz, é comum 

o uso de grupos multidisciplinares para desenvolvimento de trabalhos e para encontrar 

soluções. A pesquisa revelou que a matriz delega responsabilidades. Atualmente existe 

também um movimento para intensificação da troca de informações com o uso da Intranet 

entre a matriz e as várias filiais no mundo. 

Teece (2009) considera que o gerenciamento de conhecimento que é relacionado com 

a capacidade de gerenciar ameaças e transformações é um elemento chave para suportar a 

existência de capacidades dinâmicas. Nesse quesito a pesquisa mostrou que a empresa não faz 

gerenciamento formal do conhecimento. A maior parte do conhecimento é obtida através de 

discussões e através da disseminação prática do conhecimento. 

Zollo e Winter (2002) afirma que a rotinização de processos é um elemento chave para 

acumulação de experiência e por consequência para a manutenção da condição de existência 

de capacidades dinâmicas. No caso da Berlitz a pesquisa evidenciou que a acumulação de 

experiência é feita através da manutenção de equipes com longo histórico de atuação na 
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empresa. Houve tentativa de documentar os processos de forma a ter rotinas padronizadas, 

mas isso foi abandonado. Atualmente a empresa conta apenas com padrões mínimos que 

devem ser respeitados. E existe a rotina do método de ensino da empresa que não pode ser 

alterado sem que haja intervenção da matriz.  

Além disso, Zollo e Winter (2002) acrescentam que a articulação do conhecimento 

através discussões coletivas, sessões de esclarecimentos de dúvidas e processos de avaliação 

de desempenho devem existir como elementos de suporte às capacidades dinâmicas.  A 

pesquisa evidenciou que a empresa faz uso intensivo de discussões coletivas e processos de 

avaliação de desempenho. No momento existe uma tentativa formal na filial brasileira em 

fazer reuniões para pensar sobre questões importantes para a empresa. Mas essa rotina ainda 

não gerou resultados concretos. 

Por fim, Zollo e Winter (ZOLLO e WINTER, 2002) afirma ser necessário existir um 

ciclo recursivo de aprendizagem. Esse ciclo é composto de variação generativa de soluções 

(desenvolvimento de diversas soluções possíveis para um dado problema), seleção interna de 

rotinas, replicação e retenção através da rotinização. A empresa busca gerar soluções para 

seus problemas. Algumas vezes isso inclui a busca em repositórios de documentos e de 

informações da própria empresa. Mas boa parte das soluções é feita através de discussões e 

implantação da rotina através de treinamento prático dos envolvidos. 

5.5 Resumo dos achados da pesquisa 

Os quadros 21, 22, 23 e 24 resumem os objetivos específicos de pesquisa, os conceitos 

chave, a descrição dos itens da teórica e os achados da pesquisa.  
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Quadro 21 – Confrontação da base teórica com achados da pesquisa para o objetivo especifico 1 

 
Objetivos específicos e conceito 

chave 

Descrição de indícios de capacidade dinâmica da 

empresa 

Achados da pesquisa 

Objetivo específico 1: 

Identificar indícios de capacidades 

dinâmicas na empresa estudada. 

 

Conceito chave: Capacidades 

Dinâmicas 

Capacidades dinâmicas estão relacionadas com a 

habilidade da firma em desenvolver novas 

estratégias mais rápido do que os concorrentes por 

meio do reconhecimento de diferentes recursos de 

valor (COLLIS, 1994). 

Nem sempre a empresa pesquisada consegue desenvolver estratégias mais rápido que os 

concorrentes.  

Habilidade da firma em integrar, construir e 

reconfigurar competências interna e externamente 

para endereçar ambientes em rápida mudança 

(TEECE, PISANO e SHUEN, 1997; TEECE, 

2009). 

O ambiente operacional da empresa opera não se caracteriza por ser de rápidas mudanças. 

Apesar disso, a empresa busca reconfigurar-se. 

Capacidades dinâmicas são os processos da firma 

que usam recursos para corresponder ou até mesmo 

criar mudanças de mercado (EISENHARDT e 

MARTIN, 2000). 

A empresa possui processos definidos para corresponder ou criar mudanças que são 

caracterizados por serem baseados em conhecimento tácito, capacidade de reter pessoas e serem 

informais. 

Capacidade dinâmica é diferente de uma capacidade 

comum (ou operacional) pelo fato de lidar com 

mudanças na organização. Para que uma capacidade 

possa ser considerada dinâmica, a organização deve 

ser capaz de usá-la de forma repetida e confiável. 

(WINTER, 2003) 

A empresa é capaz de se reconfigurar continuamente ao longo de mais de 130 anos de operação. 

Capacidade dinâmica é um padrão aprendido e 

estável de atividade coletiva por meio de da qual a 

organização sistematicamente gera e modifica suas 

rotinas operacionais buscando melhorar sua 

efetividade (ZOLLO e WINTER, 2002). 

A empresa consegue modificar suas rotinas operacionais com base na experiência de seus 

empregados e com base em pesquisas. 

Fonte: autor 
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Quadro  22 – Confrontação da base teórica com achados da pesquisa para o objetivo especifico 2 

 
Objetivos específicos e conceito chave Descrição das habilidades e 

comportamentos que suportam as 

capacidades dinâmicas da empresa 

Achados da pesquisa 

Objetivo específico 2: 

Identificar as habilidades e comportamentos pessoais, de grupo e organizacionais 

que propiciam a existência de capacidades dinâmicas na empresa. 

 

Conceito chave: habilidades, competências e comportamentos. 

Habilidade de desenvolver novos produtos 

e mercados (WANG e AHMED, 2007). 

 

A empresa mostra-se capaz de desenvolver novos 

produtos.  

Comportamento de lealdade das pessoas 

com a mudança (ANDREEVA e 

CHAIKA, 2006). 

A empresa mostra-se capaz de criar 

comprometimento e lealdade de seus colaboradores. 

. 

Comportamento de lealdade e 

comprometimento (TEECE, 2009). 

Fonte: autor. 
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Quadro  23 – Confrontação da base teórica com achados da pesquisa para o objetivo especifico 3 

 
Objetivos específicos Descrição das rotinas e processos que 

suportam as capacidades dinâmicas da 

empresa 

Achados da pesquisa 

Objetivo específico 3: 

Identificar processos e rotinas de suporte às 

capacidades dinâmicas. 

 

Conceito chave: processos e rotinas. 

 

Processos de governança do modelo de 

negócio e das combinações quanto ao 

problema de agência e influência de grupos 

internos da empresa (TEECE, 2009). 

A empresa possui rotinas de controle e de governança do modelo de 

negócio. A questão de agência surge em alguns momentos da 

história da empresa.  

Rotinas de construção de lealdade e 

comprometimento (TEECE, 2009). 

Não existem indícios de que a empresa possua rotinas especificas 

para construção de lealdade e comprometimento. 

Gerenciamento de conhecimento (TEECE, 

2009). 

A empresa faz gerenciamento de conhecimento com base na 

manutenção de uma equipe estável com transmissão tácita de 

conhecimentos. 

Rotinização de processos para acumulação 

de experiência (ZOLLO e WINTER, 2002). 

A empresa ‘rotiniza’ processos e usa experimentos em pequena 

escala em ambiente controlado. 

Fonte: autor. 
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Quadro 24 – Confrontação da base teórica com achados da pesquisa para o objetivo especifico 4 

 
Objetivos específicos e 

conceito chave 

Descrição de mecanismos de aprendizagem e de governança do 

conhecimento que suportam as capacidades dinâmicas 

Achados da pesquisa 

Objetivo específico 4: 

Identificar os mecanismos de 

aprendizagem e de governança 

do conhecimento que suportam 

a existência de capacidades 

dinâmicas. 

 

Conceito chave: Mecanismos 

de aprendizagem e 

gerenciamento do 

conhecimento 

 

Mecanismos organizacionais especiais (ANDREEVA e CHAIKA, 

2006): grupos de trabalhos multidisciplinares, comitês, delegação de 

responsabilidades, intensificação da troca de informações entre 

departamentos. 

Na filial brasileira a empresa faz uso de grupos multidisciplinares.  

Existe delegação de responsabilidades.  

Existe a tentativa de intensificar a troca de informações entre unidades. 

Gerenciamento de conhecimento (TEECE, 2009) - Relacionado com 

a capacidade de gerenciar ameaças e transformações. 

A empresa não faz gerenciamento formal do conhecimento.  

O conhecimento é obtido através de discussões e através da disseminação do 

conhecimento de forma tácita.  

‘Rotinização’ de processos para acumulação de experiência (ZOLLO 

e WINTER, 2002). 

A ‘rotinização’ e acumulação de experiência é feita através da manutenção de 

equipes estáveis  

Articulação do conhecimento através discussões coletivas, sessões 

de esclarecimentos de dúvidas, processos de avaliação de 

desempenho (ZOLLO e WINTER, 2002). 

A empresa usa discussões coletivas e processos de avaliação de desempenho. 

Ciclo recursivo de aprendizagem: variação generativa de soluções 

(desenvolvimento de diversas soluções possíveis para um dado 

problema), seleção interna de rotinas, replicação e retenção através 

da rotinização (ZOLLO e WINTER, 2002). 

A empresa busca gerar soluções para seus problemas.  

Algumas vezes isso usa repositórios de documentos e de informações. 

Boa parte das soluções é obtida através de discussões e implantação da rotina em 

treinamento prático dos envolvidos. 

Fonte: autor. 
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6 Conclusões 
 
 

Para que a investigação proposta fosse possível, foram definidos os contructos de 

rotina organizacional, competências e habilidades que suportam, conforme a bibliografia 

estudada, as capacidades dinâmicas. Com base na definição de objetivos e na montagem da 

base teórica, foi feita uma investigação de caráter qualitativo por meio de entrevistas com o 

corpo diretivo da empresa, coleta de documentos e observações de campo no ambiente da 

filial brasileira da Berlitz. A pesquisa revelou que a Berlitz de fato apresenta indícios de 

capacidades dinâmicas. Considerando sua longevidade, é natural que a empresa apresente essa 

característica.  

No tocante às principais rotinas de sustentação de capacidades dinâmicas, os achados 

da pesquisa são os seguintes: 

a) Rotinas de controle: a empresa apresenta agilidade, pois possui fortes rotinas de controle 

que monitoram o andamento dos negócios; 

b) Informalidade nos processos e no planejamento: a empresa possui processos formais. Mas 

são processos relativamente informais. Não há uma preocupação em criar planos 

detalhados e extensos; 

c) Rotinas de pesquisa: fazer uso de pesquisa, tanto com clientes quanto com funcionários é 

um mecanismo importante de detecção de problemas e anseios, fazendo com que a 

empresa possa detectar questões importantes com rapidez; 

d) Rotinas de discussões: a facilidade de discussão de questões entre os empregados da 

empresa faz com que as informações fluam com mais facilidade, permitindo tomadas de 

decisão ágeis.  

e) Rotinas para obter ‘feedback’: a obtenção de feedback por parte de clientes e empregados 

faz com que a empresa tenha condições de monitorar o ambiente e ter uma compreensão 

do contexto no qual opera.  

f) Padrões: a existência de alguns padrões facilita a operação da empresa. Entretanto esses 

padrões não engessam a operação da empresa considerando que esses padrões são 

mínimos. O único padrão essencial indispensável é o método de ensino. O método é o 

elemento que guarda a essência da empresa e é uma das razões de sucesso da mesma 

desde que foi concebido. 
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 Outro achado importante da pesquisa é a identificação dos mecanismos de 

aprendizagem e de governança do conhecimento que suportam a existência de capacidades 

dinâmicas na Berlitz: 

a) Pesquisas: da mesma forma que as rotinas de pesquisa permitem que a empresa monitore 

o ambiente no qual opera, é importante registrar que as pesquisas constituem o mais 

importante mecanismo de aprendizagem da empresa. Uma parte significativa do 

conhecimento da empresa é resultado do uso de pesquisas formais e informais. 

b) Compartilhamento e disseminação de informações: considerando que a empresa não faz 

uso intensivo de documentação de procedimentos, o compartilhamento e a rápida 

disseminação de informações constituem um forte elemento de aprendizagem da empresa. 

c) Discussões: considerando que a empresa faz um forte uso de conhecimento tácito, é 

normal que as discussões sejam um mecanismos privilegiado pela empresa. 

d) Feedback: a obtenção de informações de clientes e de empregados a respeito do nível de 

serviço e da evolução de das ações empreendidas pela empresa faz com que esse seja um 

mecanismo importante para a geração de conhecimento na empresa. 

e) Treinamentos: a empresa não faz uso intensivo de treinamento para seus quadros 

administrativos. Mas, quando a questão é o método de ensino, existe um esquema formal 

de treinamento e formação de instrutores. O treinamento de formação de instrutores de 

língua é chave já que o método de ensino é considerado pela empresa como seu principal 

recursos de diferenciação da concorrência. 

f) Padrões, normas e procedimentos: a empresa possui diversos padrões, normas e 

procedimentos que são seguidos. Entretanto existem lacunas na documentação de 

processos já que não existe grande investimento no registro de processos. Entretanto a 

aparente fragilidade do aspecto ostensivo das rotinas não se confirma no aspecto 

performático da empresa. A empresa rotiniza fortemente seus principais processos de 

controle. Entretanto o conhecimento dessas rotinas é transmitido de forma muito mais 

tácita do que explícita. É interessante observar que no caso da empresa pesquisada, a 

rotina é o mecanismo básico de memória do conhecimento da empresa. 

g) Experimentação: fazer experimentos em pequena escala antes de lançar um novo produto 

em larga escala faz com que a empresa tenha a oportunidade de aprender e corrigir 

eventuais problemas. Com isso a empresa não perde esforços buscando corrigir problemas 

advindos de implantações falhas.  
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h) Contratação de profissionais qualificados: esse tipo de expediente é ainda relativamente 

novo na empresa e está mais relacionado com a aquisição de pessoal na matriz da 

empresa. Na filial brasileira, o processo normal ainda é a formação de quadros de pessoal 

através de um processo evolucionário. Entretanto a empresa está ciente de suas limitações, 

razão pela qual a contratação de profissionais qualificados torna-se um mecanismo de seu 

interesse para obtenção de conhecimento inexistente na empresa. 

i) Aprendizado com novos produtos: a Berlitz faz lançamentos regulares de novos produtos. 

Para que seja possível fazer o lançamento adequado no mercado brasileiro, é necessário 

que haja um processo de aprendizado do novo produto antes de iniciar sua 

comercialização. A ideia de responsabilizar um empregado para aprender o produto e 

poder agir como um elemento de suporte técnico e de multiplicação de conhecimento é 

uma estratégia simples, porém eficaz. 

 

 Tendo em vista o exposto, conclui-se que as questões de pesquisa foram 

satisfatoriamente respondidas conforme as proposições inicialmente colocadas.  A pesquisa 

demonstrou a existência de capacidades dinâmicas na Berlitz e desvendou o conjunto de 

rotinas, processos, habilidades, comportamentos e mecanismos de aprendizagem e 

governança de sustentação das capacidades dinâmicas. 
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7 Limitações, críticas e subsídios para futuras linhas de pesquisa 
 

A pesquisa desvendou uma grande quantidade de informações sobre o fenômeno das 

capacidades dinâmicas na empresa Berlitz. Apesar disso, existem fatores que limitam uma 

possível generalização das descobertas da pesquisa para outras organizações.  

O primeiro fator está relacionado com o método de estudo de caso. Rabechini Junior 

(2005) argumenta que, por sua própria natureza, o estudo de caso não é apropriado para 

generalizações. 

O segundo fator está relacionado com o fato de ser um estudo de um único caso. Yin 

(2010) argumenta que evidências encontradas em múltiplos estudos de caso tornam a pesquisa 

mais robusta. No caso em pauta a empresa pesquisada apresenta características únicas e 

bastante diferenciadas em relação aos seus concorrentes. Por isso as conclusões obtidas 

podem não ser completamente válidas para outras empresas.  

O terceiro fator está relacionado com a eventual personalização do estudo de caso em 

função do envolvimento de apenas um pesquisador. Rabechini Junior (2005) argumenta que 

para minimizar esse tipo de problema os estudos de caso devem usar mais pesquisadores. A  

presente pesquisa teve apenas um pesquisador. E é possível que isso tenha levado a pesquisa a 

ter algum grau de personalização. 

O ultimo fator está relacionado com o fato de que toda a pesquisa foi conduzida na 

filial brasileira da empresa. Não foi possível obter muitas informações das filiais de outros 

países. Isso certamente restringiu uma visão mais completa da empresa estudada. 

No tocante às linhas de pesquisa futuras, as recomendações são as seguintes: 

a) Rabehcini Junior (2005, p. xii) argumenta que “na prática é comum que as empresas 

busquem reformular suas capacidades a partir do desenvolvimento e implantação de 

projetos”. A prova disso é que, segundo Rabechini Junior (2005), a importância dos 

projetos na viabilização dos negócios tem crescido ultimamente e pode ser percebida pelo 

aumento do número de empresas que estão adotando metodologias de gerenciamento de 

projetos. O conceito de projeto é relacionado com esforços temporários destinados a 

desenvolver um produto, serviço ou resultado único (RABECHINI JUNIOR, 2005). E a 

noção de projeto só faz sentido se vier acompanhada da noção de gerenciamento de 

projeto. “O gerenciamento de projetos usa uma abordagem de sistemas para gerenciar por 

meio de pessoal funcional (hierarquia vertical) designado para um projeto específico (a 
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hierarquia horizontal)” (KERZNER, 2009, p. 4). No caso especifico da Berlitz, a empresa 

desenvolve diversos projetos. Mas o conceito de projeto, como uma abordagem de 

sistemas, fazendo uso de uma metodologia de gerenciamento de projetos, não existe na 

empresa. As pessoas desenvolvem mudanças através de esforços que nem sempre são 

concatenados, alinhados e adequadamente direcionados por uma metodologia específica. 

O autor entende que a capacidade de gerenciar projetos está intimamente ligada com a 

existência de capacidades dinâmicas na empresa. Mas no caso do da empresa pesquisada 

não foi possível estabelecer de forma clara se a eventual adoção de metodologias de 

gerenciamento de projetos contribuiria para uma melhoria de suas  capacidades dinâmicas. 

Por isso é recomendável que estudos futuros sobre capacidades dinâmicas considerem 

esclarecer sobre como o gerenciamento de projetos pode constituir num fator de 

contribuição para a existência de capacidades dinâmicas. 

b) A Berlitz é uma empresa peculiar, sendo um caso bastante diferente do que normalmente é 

encontrado no ecossistema de empresas de serviço. De fato existem poucas empresas com 

esse perfil. Um possível exemplo seria a Aliança Francesa, cuja fundação data de 1883. 

Entretanto trata-se de uma organização que recebe subvenções do governo francês e 

dedica-se especialmente ao ensino apenas da língua francesa e da difusão da cultura 

francesa. Para que as conclusões do estudo possam ser generalizadas, é necessário um 

estudo mais amplo de outras empresas de serviço similares, com o desenvolvimento, se 

possível, de pesquisas de caráter qualitativo e quantitativo. Isso permitiria uma eventual 

generalização das conclusões ora obtidas. 

c) A pesquisa não determinou o grau de intensidade da importância dos fatores de 

sustentação das Capacidades Dinâmicas identificados. A execução de rotinas de controle, 

por exemplo, foi um dos fatores de sustentação de Capacidades Dinâmicas citados nas 

entrevistas. Entretanto a pesquisa não define qual deve ser a intensidade de controle a ser 

aplicado para que esse fator constitua, em conjunto com os demais fatores, um pilar de 

sustentação de Capacidades Dinâmicas. Mesmo que existam rotinas de controle, as 

mesmas podem não ser suficientes para sinalizar a necessidade de correção de rumos da 

organização caso o nível de controle seja insuficiente. Por outro lado, é possível que a 

aplicação intensa de muitas rotinas de controle possa vir a comprometer a existência de 

Capacidades Dinâmicas. Uma investigação desse aspecto certamente contribuirá para um 

melhor entendimento do fenômeno das Capacidades Dinâmicas. 
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Apêndice I – Matriz de amarração 
O Apêndice I define a matriz de amarração da pesquisa, conforme mostrado nos quadros 25, 

26, 27 e 28. 
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Quadro  25 - Matriz de Amarração do objetivo específico 1 - Identificação de indícios de existência de capacidades dinâmicas 

 

Fonte: autor. 

 

  

Objetivos específicos e conceito 

chave 

Descrição de indícios de capacidade dinâmica da empresa Operacionalização: 

Perguntas do questionário 

Objetivo específico 1: 

Identificar indícios de capacidades 

dinâmicas na empresa estudada. 

 

Conceito chave: Capacidades 

Dinâmicas 

Capacidades dinâmicas estão relacionadas com a habilidade da firma em desenvolver novas estratégias mais rápido do 

que os concorrentes por meio do reconhecimento de diferentes recursos de valor (COLLIS, 1994). 

 

Habilidade da firma em integrar, construir e reconfigurar competências interna e externamente para endereçar ambientes 

em rápida mudança (TEECE, PISANO e SHUEN, 1997; TEECE, 2009). 

 

Capacidades dinâmicas são os processos da firma que usam recursos para corresponder ou até mesmo criar mudanças de 

mercado (EISENHARDT e MARTIN, 2000). 

 

Capacidade dinâmica é diferente de uma capacidade comum (ou operacional) pelo fato de lidar com mudanças na 

organização. Para que uma capacidade possa ser considerada dinâmica, a organização deve ser capaz de usá-la de forma 

repetida e confiável. (WINTER, 2003). 

 

Capacidade dinâmica é um padrão aprendido e estável de atividade coletiva por meio de da qual a organização 

sistematicamente gera e modifica suas rotinas operacionais buscando melhorar sua efetividade (ZOLLO e WINTER, 

2002). 

Pergunta 1:  

Quais são as características 

da empresa e do mercado 

no qual ela empresa opera? 

 

Pergunta 2:  

Quais são os fatores chave 

para a implantação de 

mudanças?  Forneça 

exemplos. 

 

Pergunta 3: 

A mudança é parte da rotina 

da empresa? Quais são os 

processos e recursos 

utilizados para promover 

estas mudanças? Forneça 

exemplos. 

 

 

Fatores que determinam a existência de capacidades dinâmicas na organização (DOSI, FAILLO e MARENGO, 2008): 

a) Processos (ou rotinas) organizacionais estabelecidas através de estrutura organizacionais específicas e pela quebra 

de particular de rotinas; 

b) A posição da empresa em relação à sua cadeia de valor e sua relação com fornecedores e clientes; 

c) Trajetórias ou padrões de mudança; 

d) Replicação de conjuntos de rotinas; 

e) Estruturas cognitivas e níveis de aspiração compartilhados e percebidos pelas integrantes da empresa e; 

Ter domínio persistente (ou rotineiro) do dilema entre fazer novas descobertas (exploration) em busca de novas 

oportunidades ou aumentar a eficiência (exploitation) naquilo que a empresa já faz bem. 
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Quadro 25 – Continuação - Matriz de Amarração do objetivo específico 1 - Identificação de indícios de existência de capacidades dinâmicas 

 

Fonte: autor. 

Objetivos específicos e conceito 

chave 

Descrição de indícios de capacidade dinâmica da empresa Operacionalização: 

Perguntas do questionário 

Objetivo específico 1: 

Identificar indícios de capacidades 

dinâmicas na empresa estudada. 

 

Conceito chave: Capacidades 

Dinâmicas 

Quatro capacidades básicas definem a existência de capacidades dinâmicas na empresa: capacidade de geração de ideias; 

capacidade de introdução de rupturas no mercado, capacidade de desenvolvimento de novos produtos e serviços e 

capacidade de desenvolvimento de novos processos (MCKELVIE e DAVIDSON, 2009).  

Pergunta 1:  

Quais são as características 

da empresa e do mercado 

no qual ela empresa opera? 

 

Pergunta 2:  

Quais são os fatores chave 

para a implantação de 

mudanças?  Forneça 

exemplos. 

 

Pergunta 3: 

A mudança é parte da rotina 

da empresa? Quais são os 

processos e recursos 

utilizados para promover 

estas mudanças? Forneça 

exemplos. 

Três capacidades definem a existência de capacidades dinâmicas (TEECE, 2009): 

a) Capacidade de sentir o contexto 

b) Capacidade de aproveitar as oportunidades 

c) Capacidade de gerenciar ameaças e transformações 
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Quadro  26 - Matriz de Amarração do objetivo específico 2 - Identificação de habilidades e comportamentos pessoais, de grupo e organizacionais 

que propiciam a existência de capacidades dinâmicas. 

 
Objetivos específicos e 

conceito chave 

Descrição das habilidades e comportamentos que suportam 

as capacidades dinâmicas da empresa 

Operacionalização: Perguntas do questionário 

Objetivo específico 2: 

Identificar as habilidades e 

comportamentos pessoais, de 

grupo e organizacionais que 

propiciam a existência de 

capacidades dinâmicas na 

empresa. 

 

Conceito chave: habilidades, 

competências e 

comportamentos. 

 

Habilidades em desenvolver novas estratégias rapidamente (ou 

melhor) do que a concorrência (COLLIS, 1994). 

Pergunta 4: 

Quais são as habilidades, competências e comportamentos pessoais que fazem com 

que a empresa seja capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? 

Forneça exemplos. 

 

Pergunta 5: 

E em termos de grupo, ou equipe de trabalho? Quais são as habilidades, competências 

e comportamentos de grupo que fazem com que a empresa seja capaz de mudar e 

promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Pergunta 6: 

E no nível da organização? Quais são as habilidades, competências e comportamento 

organizacional que fazem com que a empresa seja capaz de mudar e promover 

mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

 

Habilidade de aprender a aprender (COLLIS, 1994). 

Habilidades não específicas, ou seja, habilidades não 

necessariamente conectadas com a execução da rotina 

operacional (ANDREEVA e CHAIKA, 2006): 

a) Habilidades de comunicação; 

b) Habilidades de negociação; 

c) Habilidades de resolução de conflitos; 

d) Habilidade de liderança; 

e) Habilidade de análise econômica de ideias; 

f) Habilidade de apresentação de ideias; 

g) Habilidade de resolução de problemas; 

h) Habilidade de gerenciamento de projetos e; 

i) Habilidade de gerenciamento de pessoas. 

Habilidade de identificar e capitalizar oportunidades de mercado 

(WANG e AHMED, 2007); 

Habilidade de reconhecer o valor das informações externas, 

assimilar e aplicar as mesmas (WANG e AHMED, 2007); 

Fonte: autor. 
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Quadro 26 – Continuação - Matriz de Amarração do objetivo específico 2 - Identificação de habilidades e comportamentos pessoais, de grupo e 

organizacionais que propiciam a existência de capacidades dinâmicas. 

 
Objetivos específicos e 

conceito chave 

Descrição das habilidades e 

comportamentos que suportam as 

capacidades dinâmicas da empresa 

Operacionalização: Perguntas do questionário 

Objetivo específico 2: 

Identificar as habilidades e 

comportamentos pessoais, de 

grupo e organizacionais que 

propiciam a existência de 

capacidades dinâmicas na 

empresa. 

 

Conceito chave: habilidades, 

competências e 

comportamentos. 

 

Habilidade de desenvolver novos produtos 

e mercados (WANG e AHMED, 2007). 

 

Pergunta 4: 

Quais são as habilidades, competências e comportamentos pessoais que fazem com que a empresa seja capaz 

de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

 

Pergunta 5: 

E em termos de grupo, ou equipe de trabalho? Quais são as habilidades, competências e comportamentos de 

grupo que fazem com que a empresa seja capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? 

Forneça exemplos. 

Pergunta 6: 

E no nível da organização? Quais são as habilidades, competências e comportamento organizacional que 

fazem com que a empresa seja capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça 

exemplos. 

Comportamento de lealdade das pessoas 

com a mudança (ANDREEVA e 

CHAIKA, 2006). 

Comportamento de lealdade e 

comprometimento (TEECE, 2009). 

Fonte: autor. 
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Quadro  27 - Matriz de amarração do objetivo específico 3 - Identificação de rotinas e processos de suporte à existência de capacidades 

dinâmicas. 

 
Objetivos específicos Descrição das rotinas e processos que suportam as capacidades 

dinâmicas da empresa 

Operacionalização: Perguntas do questionário 

Objetivo específico 3: 

Identificar processos e 

rotinas de suporte às 

capacidades dinâmicas. 

 

Conceito chave: processos e 

rotinas 

 

 

Rotinas de desenvolvimento de produtos, alianças, aquisições, rotinas de 

alocação de recursos, transferência e replicação de conhecimento e rotinas 

de ligação entre projetos (BROWN e EISENHARDT, 1997; EISENHARDT 

e MARTIN, 2000). 

 

Pergunta 7: 

Quais são as rotinas e processos organizacionais que 

fazem com que a empresa seja capaz de se adaptar a 

mudanças do mercado, consiga reconfigurar seus 

ativos, suas rotinas, suas e competências e crie 

inovações e mudanças em seus produtos e serviços 

no mercado onde atua? Se possível, forneça 

exemplos. 

 

Mecanismos organizacionais especiais (ANDREEVA e CHAIKA, 2006): 

processos e rotinas de alinhamento do sistema de recompensas com o 

desenvolvimento de atividades relacionadas com a capacidade de mudar. 

Processos subjacentes, como, integração de recursos, reconfiguração de 

recursos, renovação de recursos e recriação de recursos (WANG e AHMED, 

2007). 

Rotinas e processos de pesquisa e desenvolvimento (TEECE, 2009).  

Exploração ou desenvolvimento de fornecedores complementares (TEECE, 

2009) - Relacionado com a capacidade de sentir o contexto. 

Rotinas de desenvolvimento científico e tecnológico exógeno  (TEECE, 

2009). 

Rotinas de identificação de segmentos de mercado alvo (TEECE, 2009). 

Processos e rotinas para delinear soluções para clientes com o respectivo 

modelo de negócios. Relacionado com a capacidade de aproveitar 

oportunidades (TEECE, 2009). 

Processos e rotinas para definir fronteiras da organização (TEECE, 2009). 

Processos para definição e uso rotineiro de protocolos de tomada de decisões 

de investimento (TEECE, 2009). 

Processo de descentralizar decisões por meio da decomposição de estruturas 

organizacionais (TEECE, 2009). 

Processos de coespecialização de ativos (O valor de um ativo é função de 

seu uso em conjunto com outros ativos) (TEECE, 2009).  

Processos de governança do modelo de negócio e das combinações quanto 

ao problema de agência e influência de grupos internos da empresa (TEECE, 

2009). 

    Fonte: autor. 
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Quadro 27 – Continuação. Matriz de Amarração do objetivo específico 3 - Identificação de rotinas e processos de suporte à existência de 

capacidades dinâmicas. 

 

Objetivos específicos Descrição das rotinas e 

processos que suportam as 

capacidades dinâmicas da 

empresa 

Operacionalização: Perguntas do questionário 

Objetivo específico 3: 

Identificar processos e 

rotinas de suporte às 

capacidades dinâmicas. 

 

Conceito chave: 

processos e rotinas 

 

Processos de governança do 

modelo de negócio e das 

combinações quanto ao problema 

de agência e influência de grupos 

internos da empresa (TEECE, 

2009). 

Pergunta 7: 

Quais são as rotinas e processos organizacionais que fazem com que a 

empresa seja capaz de se adaptar a mudanças do mercado, consiga 

reconfigurar seus ativos, suas rotinas, suas e competências e crie inovações e 

mudanças em seus produtos e serviços no mercado onde atua? Se possível, 

forneça exemplos. 

 

Rotinas de construção de 

lealdade e comprometimento 

(TEECE, 2009).  

Gerenciamento de conhecimento 

(TEECE, 2009). 

Rotinização de processos para 

acumulação de experiência 

(ZOLLO e WINTER, 2002). 

Fonte: autor. 
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Quadro  28 - Matriz de Amarração do objetivo específico 4 - Identificação de mecanismos de aprendizagem e gerenciamento do conhecimento. 

 
Objetivos específicos e 

conceito chave 

Descrição de mecanismos de aprendizagem e de governança 

do conhecimento que suportam as capacidades dinâmicas da 

empresa 

Operacionalização: Perguntas do questionário 

Objetivo específico 4: 

Identificar os mecanismos de 

aprendizagem e de governança 

do conhecimento que suportam 

a existência de capacidades 

dinâmicas. 

 

Conceito chave: Mecanismos 

de aprendizagem e 

gerenciamento do 

conhecimento 

 

Mecanismos organizacionais especiais (ANDREEVA e 

CHAIKA, 2006): grupos de trabalhos multidisciplinares, 

comitês, delegação de responsabilidades, intensificação da troca 

de informações entre departamentos. 

Pergunta 7: 

Quais são os mecanismos de aprendizagem e de governança de conhecimento que fazem 

com que a empresa seja capaz de se adaptar a mudança do mercado, consiga reconfigurar 

seus ativos, suas rotinas, suas e competências e crie inovações e mudanças em seus 

produtos e serviços no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

 

Gerenciamento de conhecimento (TEECE, 2009) - Relacionado 

com a capacidade de gerenciar ameaças e transformações. 

Rotinização de processos para acumulação de experiência 

(ZOLLO e WINTER, 2002). 

Articulação do conhecimento através discussões coletivas, 

sessões de esclarecimentos de dúvidas, processos de avaliação 

de desempenho (ZOLLO e WINTER, 2002). 

Ciclo recursivo de aprendizagem: variação generativa de 

soluções (desenvolvimento de diversas soluções possíveis para 

um dado problema), seleção interna de rotinas, replicação e 

retenção através da rotinização (ZOLLO e WINTER, 2002). 

Fonte: autor. 
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Apêndice II - Roteiro de entrevista sobre Capacidades Dinâmicas 
 

Dados sobre a entrevista e sobre o entrevistado 

Data da entrevista: ___/___/___ 

Entrevistado(a): _________________________ 

Cargo: _________________________________ 

Tempo de empresa: ______________________ 

 

Explicação dos motivos da pesquisa 

Estamos realizando uma pesquisa sobre capacidades dinâmicas das organizações. O 

assunto capacidades dinâmicas é considerado por especialistas como sendo relevante do ponto 

de vista da área de Administração de Empresas. Trata-se de uma teoria que busca explicar 

como as empresas criam mudanças nos mercados em que atuam ou como se adaptam diante 

das mutações do ambiente de negócio no qual a empresa opera. Por essa razão o tema foi 

escolhido como objeto desta pesquisa.  

Os conhecimentos disponíveis no Brasil sobre esse assunto referem-se, em sua 

maioria, à realidade de outros países. Precisamos desenvolver estudos no Brasil para gerar 

esse conhecimento. Uma forma de gerar esse tipo de conhecimento é por meio de pesquisas 

científicas como essa. Gostaríamos de poder contar com sua valiosa participação.  

Sabemos que o (a) senhor (a) conhece profundamente a Berlitz, tendo participado de 

diversos projetos, mudanças, adaptações e ações que permitiram com que a empresa criasse 

diferenciação em relação ao mercado e se mantivesse em condições competitivas na sua 

operação local no Brasil e no mundo. Por isso, gostaríamos de entrevistá-lo (a). 

Os dados da entrevista serão utilizados exclusivamente para fins científicos e sua 

identidade será mantida em sigilo.  

Explicar sobre o termo de consentimento livre e esclarecido 

Antes de começarmos a entrevista, gostaria de explicar sobre o termo de 

consentimento livre e esclarecido. Trata-se de um documento onde será pedido que o senhor 

(a) assine para tomar ciência dos seus termos. Esse termo coloca que fica garantido o sigilo 

das informações e do seu depoimento. É importante que o senhor (s) perceba que não existe 

obrigatoriedade de responder às perguntas que lhe serão feitas. Em caso de recusa o senhor (a) 

você não será penalizado (a) de forma alguma. Também registro que o senhor (a) poderá, a 
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qualquer momento, mesmo depois de feita a entrevista, retirar seu consentimento para 

fornecimento das informações pedidas, sem que haja qualquer tipo de penalidade. 

Essa explicação é necessária para que o senhor (a) saiba que a presente pesquisa está 

sendo feita dentro de padrões éticos, de forma a proteger as pessoas que se dispuseram a 

contribuir com esse estudo. 

Perguntas 

 

Pergunta 1: Quais são as características da empresa e do mercado no qual ela empresa opera? 
 

Explicação: a pergunta busca indícios de dinamismo na empresa e nos segmentos de 

mercado nos quais a mesma atua. 

Pergunta 2: Quais são os fatores chave para a implantação de mudanças?  Forneça exemplos. 

Explicação: a pergunta busca a identificação do que o entrevistado considera 

importante para implantar mudanças na empresa em termos de produtos, serviços e 

processos de forma a criar mudanças no mercado ou para se adaptar às mudanças no 

mercado mantendo vantagem competitiva. 

Pergunta 3: A mudança é parte da rotina da empresa? Quais são os processos e recursos 

utilizados para promover estas mudanças? Se possível, forneça exemplos. 

Explicação: a pergunta busca identificar se a mudança é algo rotineiro na empresa. 

Mudança rotineira é um dos sinais de dinamismo da empresa e do mercado no qual 

ela atua. 

Pergunta 4: De que forma a empresa gera rotineiramente novas ideias para alterar seus 

processos, rotinas, produtos e serviços? Se possível, forneça exemplos. 

Explicação: a pergunta busca identificar os meios pelos quais a empresa cria ou 

busca novas ideias para alterar processos, rotinas, produtos e serviços de forma a 

criar alterações no mercado no qual atua ou para se adaptar às mutações do mercado 

em condições de manutenção da vantagem competitiva. 

Pergunta 5: quais são as habilidades, competências e comportamentos pessoais que fazem 

com que a empresa seja capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Se 

possível, forneça exemplos. 
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Explicação: a pergunta busca verificar as habilidades, competências e 

comportamentos pessoais que fazem com que a empresa tenha capacidades 

dinâmicas. 

Pergunta 6: e em termos de grupo, ou equipe de trabalho? Quais são as habilidades, 

competências e comportamentos de grupo que fazem com que a empresa seja capaz de mudar 

e promover mudanças no mercado onde atua? Se possível, forneça exemplos. 

Explicação: a pergunta busca verificar as habilidades, competências e 

comportamentos de grupo que fazem com que a empresa tenha capacidades 

dinâmicas. 

Pergunta 7: e no nível da organização? Quais são as habilidades, competências e 

comportamentos organizacionais que fazem com que a empresa seja capaz de mudar e 

promover mudanças no mercado onde atua? Se possível, forneça exemplos. 

Explicação: a pergunta busca verificar as habilidades, competências e 

comportamentos da organização que fazem com que a empresa tenha capacidades 

dinâmicas. 

Pergunta 8: quais são as rotinas e processos organizacionais que fazem com que a empresa 

seja capaz de se adaptar a mudanças do mercado, consiga reconfigurar seus ativos, suas 

rotinas, suas e competências e crie inovações e mudanças em seus produtos e serviços no 

mercado onde atua? Se possível, forneça exemplos. 

Explicação: a pergunta busca verificar as rotinas e processos da organização que 

fazem com que a empresa tenha capacidades dinâmicas. 

Pergunta 9: quais são os mecanismos de aprendizagem e de governança de conhecimento que 

fazem com que a empresa seja capaz de se adaptar a mudança do mercado, consiga 

reconfigurar seus ativos, suas rotinas, suas e competências e crie inovações e mudanças em 

seus produtos e serviços no mercado onde atua? Se possível, forneça exemplos. 

Explicação: a pergunta busca verificar quais são os mecanismos de aprendizagem 

organizacional e de governança de conhecimento da empresa que fazem com que a 

empresa tenha capacidades dinâmicas. 

Pergunta: existe algo mais que você gostaria a acrescentar? 

Explicação: essa pergunta visa verificar se o entrevistado (a) deseja acrescentar 

alguma informação adicional ao seu depoimento. Procure deixar o entrevistado à 
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vontade para acrescentar aquilo que ele entender necessário para finalizar a 

entrevista. 

 Agradecimentos finais 

Agradeço pela gentileza de sua participação nessa pesquisa.  
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Apêndice III - Grupo empresarial Benesse 
 

A Berlitz é uma empresa do grupo empresarial Benesse Holdings, cuja matriz é em 

Tóquio no Japão. O quadro 29 mostra as empresas integrantes desse grupo empresarial. 
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Quadro  29 - Empresas do grupo Benesse 
Empresa Escopo de atuação 

Benesse Corporation Desenvolve curso de correspondência para pré-escola, ensino fundamental e segundo grau. Faz exames simulados 

preparatórios, publica livros e revistas. 

Tokyo Individualized Educational Institute, Inc. Educação em negócios. 

Shinken-AD Co. Ltd. 

 

Agência de publicidade e de revistas especializadas no setor de ensino universitário. 

Tokyo Educational Institute Co., Ltd. Escola de preparação para exames vestibulares. 

Ochanomizu Seminar Co. Ltd. 

 

Escola de preparação para exames vestibulares para escolas de segundo grau. 

Learn-S Co. Ltd. 

 

Planejamento, editoração, produção e venda de materiais de estudo. 

Benesse Base-Com, Inc. 

 

Produção, distribuição e venda de materiais de estudo e softwares. 

Benesse Hong Kong Co., Ltd. 

 

Comércio e desenvolvimento de serviços de qualidade assegurada para equipamentos educacionais, brinquedos e outros 

itens. 

Benesse Korea Co. Ltd. Cursos de educação por correspondência, produção e venda de material de estudo. 

Benesse Consulting for Educational-Producing 

(Shenzhen) Co., Ltd: 

Venda se brinquedos educacionais. 

Benesse Corporation China Venda de materiais para curso de pré-escolares por correspondência. 

Benesse Music Publishing Co.:  Gerenciamento de direitos autorais musicais. 

Benesse GCA Pty. Ltd. Suporte a alunos que estudam Inglês e fazem exame TAFFE para universidades na Austrália. 

Benesse en-Famille Inc.:  Entrega de refeições em domicílios. 

Benesse Style Care Co., Ltd. Cuidado de idosos. 

Benesse MCM Corp. Serviços de enfermagem e de assistência pessoal. 

Bon Sejour Corporation Cuidados com idosos. 

Simul International, Inc. Serviços de interpretação, tradução e instrução de línguas. 

Simul Technical Communications, Inc.:  Aluguel, vendas e reparo de equipamentos de tradução simultânea. 

LinkTrans Simul, Inc. Serviços de tradução nas áreas de medicina e farmácia. 

Telemarketing Japan, Inc. Empresa de telemarketing. 

Synform Co., Ltd. Sistema de informática. 

Naoshima Cultural Village Co., Ltd Operação de hotéis e campings. 

Naoshima Cultural Village Co., Ltd Operação de hotéis e campings 

Benesse Business-mate, Inc. Terceirização de serviços 

Value Communication Services (Shanghai), Inc. Consultoria em CRN e Call Center. 

 

Fonte: Benesse Holdings. 



   202 

 

Apêndice IV - Perfil da Direção Mundial da Empresa e sua Estrutura 

Organizacional 
 

Em 2008 a Berlitz contratou uma nova executiva principal, Sra. Yukako Uchinaga, 

profissional com formação em Física pela Universidade de Tóquio. Essa executiva, vinda da 

IBM, está envolvida com a missão de reinventar a empresa. Sua proposição é mudar a Berlitz, 

de uma rede de escolas de idiomas em um provedor global de soluções em treinamento, com 

ênfase na instrução de línguas, treinamento de lideranças globais e consultoria cultural. A Sra. 

Uchinaga é atualmente a Presidente do Conselho de Administração da Berlitz Corporation, 

Executiva Principal e Vice Presidente e Diretora Executiva da Benesse Holdings, empresa 

mãe do grupo ao qual a Berlitz pertence. A atual executiva principal da Berlitz tem os 

seguintes destaques na sua carreira: 

a) Eleita membro do board de diretores da IBM Japão em 1995; 

b) Nomeada Vice Presidente do Laboratório de Desenvolvimento de Software Yamato da 

IBM no Japão em 1999; 

c) Foi a primeira mulher não americana a ter seu nome incluso no Hall of Fame do Women 

in Technology International, entidade não governamental dedicada ao avanço da mulher 

nos negócios e na área de tecnologia. 

d) Recebeu o prêmio de mulher de negócios do ano do Clube da Escola de Negócios de 

Harvard no Japão em 2002. 

e) Nomeada Gerente Geral das operações técnicas da IBM para a região da Ásia e Pacifico 

em 2004. 

f) Em 2006 recebeu o prêmio de mobilidade social da Sociedade de Mulheres Engenheiras 

dos Estados Unidos. 

g) Nomeada membro do board de diretores da Benesse Corporation em 2007. 

h) A Sra. Uchinaga também foi conselheira do Ministério da Saúde e Bem Estar do Japão e 

do conselho do Primeiro Ministro para a igualdade de gênero, tendo também ocupado 

posto no Conselho de Educação do Ministério da Educação e Ciência do Japão. 

i) Atualmente a Sra. Uchinaga é Presidente do Conselho de Administração da J-Win (Japan 

Women’s Innovative Network), organização não governamental que promove a 

diversidade nos negócios do Japão, membro do conselho de administração da Sony 

Corporation e da Sompo Japan Insurance Inc. 

Estrutura organizacional mundial 
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A Berlitz opera em setenta países no mundo, operando cerca de quinhentas unidades no 

mundo. Os gráficos 6 e 7 mostram a evolução da quantidade de unidades no mundo e a 

distribuição de unidades nas diversas regiões do mundo, incluindo tanto as unidades próprias 

da empresa como as unidades franqueadas. 

As figuras 12 e 13 mostram o organograma da corporação com os nomes dos principais 

executivos. 

 
Figura 12 - Organograma da corporação 

                                          Fonte: Berlitz 
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Figura 13 - Organograma da Região das Américas 

                                  Fonte: Berlitz. 

Evolução das unidades Berlitz no Mundo 

 

As unidades operacionais dividem-se em unidades próprias e franqueadas. O gráfico 6 

mostra a evolução da quantidade de unidades da Berlitz no mundo, explicitando a quantidade 

de unidades próprias e unidades franqueadas. 
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                      Gráfico 6 - Evolução da quantidade de unidades Berlitz no mundo 

    Fonte: Berlitz. 

 

O gráfico 7 mostra a divisão de unidades operacionais da Berlitz no mundo, dividas por 

região conforme definida pela organização. 
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Gráfico 7 - Quantidade de unidades Berlitz no mundo por região 

    Fonte: Berlitz. 

Estrutura organizacional da Berlitz no Brasil 

 

No Brasil a Berlitz é dirigida por uma executiva principal que fez carreira na empresa 

no Brasil. Trata-se de uma trajetória comum a diversos outros executivos principais que 

comandaram a empresa no Brasil conforme os depoimentos do quadro diretivo da empresa. 

Atualmente a empresa, no Brasil, conta com cinco áreas funcionais e cinco funções de 

assessoria conforme mostra a figura 14. A empresa conta no Brasil com quinze LC (Language 

Centers). Cada LC é subordinado a um diretor de área. Atualmente existem cinco áreas 

geográficas administradas por esses diretores. 
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Figura 14 - Organograma da estrutura organizacional da filial Brasil 

                  Fonte: Berlitz. 

 

Além das áreas definidas no organograma a empresa conta com uma estrutura de 

vendas corporativas, localizada na matriz em São Paulo. A estrutura de apoio é composta por: 

a) Uma diretoria de treinamento; 

b) Uma gerência de recursos humanos; 

c) Uma controladoria; 

d) Uma gerência de marketing e; 

e) Uma diretoria de ensino à distância (e-learning). 

Localização geográfica das unidades Berlitz no Brasil 

 

O quadro 30 e a figura 15 mostram as áreas geográficas nas quais a empresa atua no 

Brasil e indica as unidades existentes. Observe que a empresa tem forte concentração de sua 

presença nos Estados do Sudeste, com predominância de atuação na cidade de São Paulo – 

SP. 
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Quadro  30 - Áreas geográficas abrangidas no Brasil 

 

Área geográfica Nome da Unidade (LC) Cidade 

Área 1 Itam Bibi São Paulo – SP 

Berrini São Paulo – SP 

Anália Franco São Paulo – SP 

Santo Amaro São Paulo – SP 

Área 2 Haddock Lobo São Paulo – SP 

Higienópolis São Paulo – SP 

Santana São Paulo – SP 

Aclimação São Paulo – SP 

Moema São Paulo – SP 

Área 3 Barra da Tijuca Rio de Janeiro – RJ 

Castelo Rio de Janeiro - RJ 

Belo Horizonte Belo Horizonte - MG 

Brasília Brasília – DF 

Campinas Campinas – SP 

Área 4 (unidades 

franqueadas) 

Fortaleza Fortaleza – CE 

Alphaville Barueri – SP 

Sorocaba Sorocaba-SP 

Curitiba Curitiba –PR 

Porto Alegre Porto Alegre - RS 

Fonte: Berlitz. 

 

 

 
Figura 15 - Unidades Berlitz no Brasil 

                                            Fonte: Berlitz. 
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Apêndice V - Franquias 
 

Cerca de um terço da rede de unidades Berlitz no mundo é franqueado. O quadro 31 

mostra a cronologia de implantação das unidades franqueadas no Brasil. 

Quadro  31 - Cronograma aproximado de implantação das franquias no Brasil 

 

Unidade franqueada Ano de implantação 

Alphaville – Barueri, SP 1996 

Sorocaba 1998  

Fortaleza 1999  

Curitiba 2002 

Porto Alegre 2002 

    Fonte: Berlitz. 

 

Segundo as informações obtidas junto ao corpo diretivo da filial Brasil, as informações 

sobre franquias são as seguintes: 

a) Existe um departamento corporativo na matriz que cuida dos assuntos dos franqueados.  

Os franqueados estão ligados à corporação através da gerência de franquias de cada região 

do mundo. Por isso os franqueados não respondem à estrutura corporativa da empresa no 

Brasil. 

b) De um modo geral os franqueados obedecem às mesmas regras quanto aos padrões das 

unidades, do método e do material didático. Entretanto, cada franqueado possui autonomia 

para definir seus preços. 

c) Cada franqueado paga um determinada taxa de royalties para a corporação, sendo que 

parte desses royalties é retida na filial do país onde o franqueado opera. Isso é necessário 

na medida em que a estrutura corporativa local em cada país oferece suporte técnico às 

operações dos franqueados. 

d) Os franqueados são auditados anualmente para verificação do cumprimento dos padrões 

Berlitz. 

e) O material didático, no caso do Brasil, é comprado pelos franqueados através da estrutura 

organizacional da filial brasileira. A filial do Brasil cuida dos aspectos de importação 

desse material. 

f) Existe compartilhamento de artefatos organizacionais e de sistema de informações para 

marcação de aulas e controle. 

g) Periodicamente existem workshops envolvendo os franqueados para fins de treinamento. 
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h) A intranet da empresa possui um espaço exclusivo destinado aos franqueados para fins de 

troca de informações. 

i) As decisões relacionadas com o franquear uma unidade em alguma cidade ou região são 

decididas pela matriz, não havendo interferência da estrutura local do país nesse assunto. 

Mas é evidente que a concessão de franquias observa o território das escolas existentes de 

forma a evitar concorrência predatória entre unidades próprias e franqueadas. 
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Apêndice VI - Idiomas ensinados pela Berlitz 
 

O quadro 32 mostra os cursos de idiomas que a empresa regularmente comercializa 

para seus clientes no mundo inteiro. 

Quadro  32 - Idiomas ensinados pela Berlitz 

 

A B C D E F 

Alemão 

Afrikkan 

Árabe 

Armênio 

Búlgaro 

 

Cantonês 

Coreano 

 

Dinamarquês 

 

Espanhol 

 

Finlandês 

Francês 

 

G H I J M N 

Grego 

 

Hebraico 

Hindu 

Holândes 

Húngaro 

Indonésio 

Inglês 

Iraniano 

Italiano 

Japonês 

 

Mandarim 

 

Norueguês 

 

O R S T U Z 

Polonês 

Português 

Russo 

 

Sueco 

 

Tagalo 

Tailandês 

Turco 

Urdu 

 

Zulu 

 

Fonte: Berlitz. 

  

http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-alemao
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-arabe
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-armenio
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-bulgaro
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-cantones
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-coreano
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-dinamarques
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-espanhol
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-finlandes
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-frances
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-grego
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-hebraico
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-hindu
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-holandes
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-hungaro
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-indonesio
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-ingles
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-iraniano
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-italiano
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-japones
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-mandarim
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-noruegues
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-polones
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-portugues
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-russo
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-sueco
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-tagalo
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-tailandes
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-turco
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-urdu
http://www.berlitz.com.br/idiomas/curso-de-zulu
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Apêndice VII - Países nos quais Berlitz opera 
 

O quadro 33 mostra os países no qual a Berlitz tem operações, incluindo unidades 

próprias e franqueadas. 

Quadro  33 - Países no quais a Berlitz opera 

 

Região Países 

África 

  
África do Sul 

Egito 

América do Norte 

  
Canadá 

Estados Unidos 

América Latina 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Argentina 

Brasil 

Chile 

Colômbia 

Costa Rica 

El Salvador 

Equador 

Guatemala 

México 

Panamá 

Paraguai 

Perú 

Porto Rico 

Republica 

Dominicana 

Uruguai 

Venezuela 

Ásia 

  

  

  

  

  

  

China 

Cingapura 

Coréia do Sul 

Índia 

Japão 

Malásia 

Taiwan 

 Fonte: Berlitz. 
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Quadro 33 – Continuação - Países nos quais a Berlitz opera 

 

Região Países 

Ásia 

  

  

  

  

  

  

China 

Cingapura 

Coréia do Sul 

Índia 

Japão 

Malásia 

Taiwan 

Europa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Alemanha 

Áustria 

Bélgica 

Dinamarca 

Eslovênia 

Espanha 

Finlândia 

França 

Grécia 

Holanda 

Hungria 

Irlanda 

Itália 

Noruega 

Polônia 

Reino Unido 

República Tcheca 

Rússia 

Suécia 

Suíça 

Turquia 

    Fonte: Berlitz. 
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Quadro 33 – Continuação - Países no qual a Berlitz opera 

 

Região Países 

Oceania Austrália 

Oriente Médio 

  

  

  

  

Arábia Saudita 

Emirados Árabes 

Unidos 

Israel 

Kuwait 

Líbano 

  Oman 

  Qatar 

       Fonte: Berlitz. 
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Apêndice VIII - Alunos ilustres 
 

Em função de sua longevidade e tradição, a Berlitz atrai uma clientela diferenciada e 

famosa. Isso é explorado pela empresa como um recurso de marketing. Os quadros 34 e 35 

mostram uma relação parcial de alunos ilustres brasileiros e internacionais. 

Quadro  34 – Lista parcial de alunos ilustres brasileiros 

 

Nome Ocupação / Título 

Adriane Galisteu Modelo e apresentadora de TV 

Antonio Kandir Economista e Ex-Ministro do Planejamento 

Carlos Jereisssati Empresário 

Cássia Kiss Atriz 

César Maia Político, Ex-Prefeito do Rio de Janeiro 

Claudia Abreu Atriz 

Claudia Gimenez Atriz 

Daniel Filho Produtor de TV e Cinema 

Deborah Bloch Atriz 

Fafá de Belém Cantora 

Fernanda Montenegro Atriz 

Francisco Sendas Empresário, rede Sendas de Supermercados 

Jarbas Passarinho Político, Ex-Ministro 

João Dória Júnior Empresário 

Juca de Oliveira Ator 

Glória Menezes Atriz 

Louise Cardoso Atriz 

Luiza Brunet Modelo 

Luiz Ermírio de Moraes Industrial 

Marco Nanini Ator 

Mario Andreazza Ministro dos transportes 

Ney Latorraca Ator 

Paulo Borhausen Político 

Pedro Cardoso Ator 

Raul Cortez Ator 

Raul Jungman Político 

Sônia Braga Atriz 

Tarcísio Meira Ator 

Xuxa Apresentadora de TV 

Zico Jogador de Futebol 

Fonte: Berlitz. 
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Quadro  35 - Lista parcial de alunos ilustres internacionais 

 

Nome Ocupação / Título 

Alfonso XIII Monarca da Espanha 

Antonio Banderas Ator 

Celine Dion Cantora canadense 

Cole Porter Compositor americano 

Czar Nicholas II Monarca da Rússia (1894-1918) 

Edit Piaf Cantora Francesa 

Eleanor Roosevelt Primeira dama dos Estados Unidos 

Ella Fitzgerald Cantora americana 

Enrico Caruso Cantor italiano de Ópera 

Diana Ross Cantora americana 

Duque de Windsor Membro da família real britânica 

François Miterrand Presidente da França (1981-1986, 1988-1995) 

Gerard Depardieu Ator francês 

Jimmy Carter Presidente dos Estados Unidos 

Laura Esquivel Escritora mexicana 

Lee Iacocca Executivo da indústria automobilística americana 

Marlon Brando Ator americano 

Meryl Strip Atriz 

Nelson Rockfeller Vice-Presidente dos Estados Unidos (1974-1976) e empresário 

Nicolas Sarkozi Presidente da França 

Peter O’Toole Ator 

Sinclair Lewis Ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1930. 

Yves Montand Ator 

Fonte: Berlitz. 
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Apêndice IX - Método de ensino Berlitz 
 

O método de ensino Berlitz é a pedra fundamental da empresa em termos de instrução 

de línguas. Introduzido em 1878, mais de 35 milhões de pessoas haviam sido treinadas usando 

esse método conforme consta dos registros da empresa em 1998. O método baseia-se num 

processo simples. A melhor maneira de aprender uma língua é da mesma forma como se 

aprendeu a primeira: através da conversação. Os princípios do método, os meios de instrução 

e os princípios operacionais estão descritos a seguir: 

Principio do método 

 Associação direta com a percepção do aluno através de discurso em língua estrangeira. 

Meios de instrução em língua estrangeira 

 Dar aulas com base em objetos concretos; 

 Ensinar conceitos abstratos através de associação de ideias; 

 Ensinar gramática por exemplos e demonstração visual. 

Princípios operacionais 

 Falar é primário. Ler e escrever é secundário; 

 Gramática deve ser aprendida não na forma de regras mas como um produto da prática 

da conversação; 

 O estudante não deve apoiar-se na sua língua nativa como ferramenta de 

aprendizagem da nova língua; 

 Os instrutores devem ser preferencialmente nativos de forma a que o aluno consiga 

aprender os sons e a melodia do idioma estudado; 

 O estudante deve participar ativamente do processo de instrução; 

 Novos conceitos devem ser introduzidos numa sequência apropriada. Isso é chamado 

de construção por blocos; 

 A palavra falda deve ser enfatizada desde o inicio do processo de ensino; 

 O aluno deve aprender a pensar na língua estudada; 

 Vocabulário e gramática devem ser aprendidos num contexto conversacional. 
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Apêndice X – Transcrição das entrevistas 
 

O apêndice X contém as entrevistas com o corpo diretivo da filial brasileira da empresa 

Berlitz. As entrevistas aparecem em ordem alfabética de nome conforme o quadro 36. 

Quadro  36 – Corpo diretivo da filial brasileira 

 

Nome Cargo 

Douglas Bom KPI Manager 

Écio Luís Scandiuzzi Diretor de E-learning 
Francisco Costa Diretor Financeiro 
Francisco Thomé Diretor de Unidade 
Julia Dotta Diretora de Área e LCD 
Kátia Fagnani Cimino Diretora RH 
Rose Paulon Kids Director & LCD 
Silvia Freitas Diretora de Vendas 
Virginia Camargo Diretora Geral da filial Brasil 
Fonte: Berlitz. 

 

Transcrição de entrevista: Douglas Bom 

Data: 01/09/2011 

Cargo: KPI Manager  

 

PERGUNTA 1 - Quais são as características da empresa e do mercado no qual 

ela opera? 

A Berlitz sempre esteve no mercado de ensino de línguas, numa posição acima da 

média. Sempre trabalhamos no mercado corporativo. Somos mais conhecidos pelos RH. 

Nunca fomos uma empresa visando o grande publico. As pessoas não conhecem a Berlitz de 

um modo geral. É bacana poder contar a história do Berlitz porque as pessoas gostam. Nos 

últimos dois ou três anos temos nos colocado como um provedor de soluções de treinamento, 

não apenas de idiomas mas na capacidade de comunicação do individuo. Não basta saber. 

Tem ser eficiente no uso do idioma. Até uns dez anos atrás seguia num ritmo mais lento. Nos 

últimos dez anos as transformações foram mais rápidas. Teve a abertura do mercado 

brasileiro, tecnologia chegando, executivos estrangeiros chegando. Antigamente apenas os 

diretores tinham que ter domínio de línguas. Hoje não. A interface é muito maior. Algumas 

vezes o RH é aqui, a produção é na China, o administrativo é nos EUA. E também pela 

questão do avanço dos meios de comunicação, como Skype, Internet. Antigamente tinha fax. 

Não precisa muito falar inglês. Essa demanda cresceu em tamanho em qualidade. Eu acho que 
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tem concorrentes mais inovadores do que a gente. Apesar disso estamos nos colocando bem 

nesse quesito. Observe que o mercado brasileiro tem tamanho para todo mundo. Mas o Berlitz 

tem que se distanciar de apenas ensinar o idioma. Somos mais que isso. Até pouco tempo 

atrás a gente apenas ensinava a língua. Hoje ensinamos a liderar em outro idioma. O 

concorrente apenas ensina o idioma. Existe uma série de nuances no tocante a usar a língua e 

a cultura em certos contextos. 

PERGUNTA 2 - Quais são os fatores necessários para a implantação de 

mudanças?  Forneça exemplos. 

Nas nossas mudanças buscamos fazer o deployment. Precisamos entender porque 

fazemos as coisas. Mudamos para continuar sendo o Berlitz que a gente é: ágil, eficiente, 

referência de serviço. As mudanças que surgiram desde a fita cassete para o Cd e agora para a 

aula virtual foi para acompanhar as mudanças do mercado. Às vezes a gente acerta. E às vezes 

a gente precisa ensinar o mercado. É o caso das aulas virtuais. Ainda não chegamos ao mesmo 

ponto que os EUA. Começamos com a Internet como um meio de entretenimento. Agora 

estamos fazendo uso para comércio. E agora temos uma nova onda na qual as pessoas podem 

ver a internet como um meio de ensino. As pessoas ainda têm certa resistência. Mas isso está 

mudando, especialmente com a geração mais jovem. Os jovens aceitam as mudanças mais 

facilmente. Sempre tivemos certos diferenciais, como por exemplo, presença internacional, 

rodízio de instrutores, método voltado para a conversão e quantidade de idiomas. Agora nossa 

ruptura vai ser justamente ser percebido pela solução de questões de comunicação dos 

executivos e dos líderes. Obviamente passa por questões de tecnologia. Mas a dificuldade 

maior é o conceito que precisa ser conhecido. Você vai para o Berlitz para ser eficiente no uso 

do idioma. Todos têm noção de língua estrangeiras. Mas a maioria não consegue fazer uso 

eficiente da língua simplesmente sabendo as palavras. Outra coisa: a gente fala na questão de 

liderança. Um brasileiro sabe motivar um brasileiro. Mas como fazer isso com uma equipe 

mundial? Como fazer pessoas estrangeiras interagir e produzirem? Para isso temos 

ferramentas como o Cultural Navigator. Ele mostra como é a interação numa equipe ou num 

país. Isso é um diferencial bem interessante. Além de estarmos trabalhando bastante para 

implementar isso com a equipe em termos de treinar instrutores, a gente precisa ter 

ferramentas mais eficazes de convencer o RH dos clientes que ele precisa disso. Muitas vezes, 

o Departamento de Recursos Humanos pensa que basta comprar uma passagem para mandar o 

executivo para outro país. A gente que lida com RH, vê muita diferença de preparo entre os 
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RH’s das empresas. Você pode até ter um executivo bem preparado. Mas e a família? Chega 

lá na China a esposa do executivo não se adapta e a empresa fez um gasto enorme. Já tivemos 

casos de sucessos e insucesso quando a pessoa não vai bem preparada. Tivemos uma 

executiva da Metal Leve que detestou a experiência de morar nos EUA. Ai essa pessoa fez um 

curso na Berlitz. Depois de dois meses nos EUA após o curso ela escreveu uma carta dizendo 

que estava feliz. Ela conseguia se comunicar e conseguia fazer amigos. Isso é muito 

gratificante. E tem casos de crianças e adolescentes que não querem ir por causa do idioma e 

do desconhecido. Quanto mais preparo a pessoa tiver, as pessoas começam a ver a 

possibilidade de ir para um país estrangeiro como um meio de crescimento e oportunidade. 

 

PERGUNTA 3 - A mudança é parte da rotina da empresa? Quais são os 

processos e recursos utilizados para promover estas mudanças? Forneça exemplos. 

A mudança faz parte da nossa rotina. Eu acho que a mudança afeta diferentemente 

diversas camadas de funcionários. Abraçamos a mudança para poder operacionalizar o que 

precisa ser feito. As pessoas têm diferentes entendimentos das mudanças. Isso cria certa 

resistência. Tem professores mais velhos que não querem mudar método ou tecnologia. Por 

outro lado os jovens não temem isso. Isso ocorre também na contabilidade. Não somos como 

uma Apple que todo ano solta algo diferente. Mas estamos bem do ponto de vista de 

mudança. Exemplo: chegou um produto novo. O marketing tem que endereçar os alunos e as 

pessoas nossas que trabalham no campo e até mesmo quem não é cliente ainda. A operação 

então decide qual vai ser o valor do aplicativo, se tem desconto, se está incluso na matricula, 

se precisa pedir autorização. O controller precisa de relatório? Na área da Isabel que é 

métodos, ela tem que mostrar os benefícios do aplicativo. Quem é o usuário desse produto? O 

cara de IT vai nas configurações do produto. O fato é que no campo isso precisa chegar 

mastigado. Nosso processo de mudança não é tão formal. Mas também não é ao acaso. 

Definimos responsabilidades. Usamos Who / What / When. Cada vez que a gente sai da 

reunião temos uma lição a fazer. Em algumas coisas a gente decide junto na hora levando em 

conta as opiniões. E somos muito rápidos em perceber quando algo não dá certo. Se deu certo 

uma promoção a gente estica. Se não deu certo a gente para. Não tem tantas camadas de poder 

para pedir autorização. Todo mundo trabalha muito junto e as coisas saem muito rápido. Eu 

não acredito que tenhamos grandes rupturas. A gente segue uma linha. Não podemos inventar 

produto ou sair mudando método. Temos que ter uma coerência. Dentro daquilo que a gente 
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pode interferir localmente a gente interfere usando a interação de forma razoavelmente ágil. 

Existem preceitos que temos que respeitar, como por exemplo, o método de ensino que é 

intocável. Não posso pegar um instrutor na rua e colocar aqui dentro. Tem que ter 

treinamento. Existe uma lista de materiais não Berlitz aprovada que é o único material externo 

que podemos usar. Seguimos uma política de preços. Temos limites de negociação bem 

definidos. 

PERGUNTA 4 - De que forma a empresa gera rotineiramente novas ideias para 

alterar seus processos, rotinas, produtos e serviços? Forneça exemplos. 

Temos uma reunião de brainstorming mensal aqui no Brasil. A empresa tem alguém 

que pensa em novas ideias na matriz. Mas eu não tenho contato com isso. Temos pesquisas 

em inglês que fornecem feedback e vira um norte para o pessoal da matriz. Elas são feitas a 

cada dois meses. Por exemplo, agora temos um departamento de temas de materiais (Hub de 

customização). Tem alguns temas como contabilidade, RH e marketing são tradicionais. 

Agora quando o tema é menos padrão, nos perguntam o que achamos. Exemplo: devemos 

desenvolver materiais para hotel, catering ou oil? Aí nos respondemos qual tema deve ser 

desenvolvido. E a empresa faz isso no mundo inteiro. Temos também a pesquisa dos alunos 

nossos. São perguntas com relação a atendimento, instalações, método, etc. Não podemos 

mudar muitas coisas nos formulários de pesquisa. 

PERGUNTA 5 - Quais são as habilidades, competências e comportamentos 

pessoais que fazem com que a empresa seja capaz de mudar e promover mudanças no 

mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Quanto a comportamento é necessário estar aberto a trabalhar em equipe, estar aberto 

às mudanças e ao novo. É necessário entender que isso é extremamente necessário para a 

sobrevivência no mercado. Quando as mudanças ocorrem dentro do seu escopo, a pessoa deve 

saber correr atrás do que é necessário. Uma coisa bacana que valorizamos é a capacidade de 

aprender. Como temos poucas pessoas não podemos ter pessoas erradas. A equipe tem que 

estar afiadíssima. Geralmente escolhemos as pessoas dentro do nosso banco de talento. 

Poucas vezes buscamos recursos humanos fora. Quem vem de fora tem muita dificuldade de 

entender a empresa. Uma coisa bacana é que temos uma grande bagagem porque estamos 

juntos há muito tempo. Já sabemos o que não dá certo com nossos alunos. Já sabemos como 

deve ser o instrutor. 
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PERGUNTA 6 - E em termos de grupo, ou equipe de trabalho? Quais são as 

habilidades, competências e comportamentos de grupo que fazem com que a empresa 

seja capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Enquanto grupo, temos que entender a empresa como um todo. Somos uma célula do 

todo aqui no Brasil. Temos que seguir a empresa. A empresa tem diretrizes muito claras e 

sólidas. E digo que até o nível de diretores e assistentes de diretores de unidade todas 

conhecem as diretrizes. Já no caso das secretarias o conhecimento da estratégia depende 

muito dos diretores. Hoje já fazemos comunicações diretas com as pessoas de nível 

operacional. A própria executiva principal se comunica diretamente com a linha operacional. 

E agora temos uma intranet. Mas ainda assim existe espaço de melhoria. A Intranet é recente 

e é um bom sistema de comunicação. No começou houver resistência porque é em Inglês. 

Temos incentivado o uso através de colocação de formulários ou comunicações gerais. Isso é 

útil para manter nossa história preservada. 

Para uma empresa que ajuda o mundo a se comunicar, deveríamos ser melhores em 

comunicação. Se soubéssemos nos comunicar não haveria certos problemas.  

PERGUNTA 7 - E no nível da organização? Quais são as habilidades, 

competências e comportamentos organizacionais que fazem com que a empresa seja 

capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

A estrutura enxuta ajuda. Por incrível que pareça temos muitos processos 

consolidados. Temos processos para analise de números, para contratação de pessoal. Isso faz 

com que sejamos relativamente organizados. Mas não sei se isso ajuda. Quando as mudanças 

chegam, elas chegam formatadas. E temos que achar um jeito de implementar e adaptar aquilo 

à sua realidade. Eu acho que no Brasil temos mais flexibilidade que favorece a mudança. Não 

planejamos tanto como deveríamos. Somos mais executores. Às vezes parece que sai meio 

atropelado. Mas por outro lado não vemos muitos empecilhos para mudar em diversos níveis. 

Nos EUA ou nos outros países não existe flexibilidade. Aqui no Brasil é diferente. As pessoas 

tem capacidade de serem multitarefa e de substituir os outros com certa facilidade. Talvez 

porque as pessoas têm muito tempo na empresa e conhecem bem o publico e as rotinas. Nos 

adaptamos sem grandes problemas. Para você ter uma ideia até hoje eu não sei qual é o meu 

job description. Mas em linhas gerais eu sei o que se espera de mim. E não fico inerte por 

causa da falta desse job description. 
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PERGUNTA 8 - Quais são os mecanismos de aprendizagem e de governança de 

conhecimento que fazem com que a empresa seja capaz de se adaptar a mudança do 

mercado, consiga reconfigurar seus ativos, suas rotinas, suas e competências e crie 

inovações e mudanças em seus produtos e serviços no mercado onde atua? Forneça 

exemplos. 

Por exemplo, se tem uma coisa a ver com nosso sistema contábil, a pessoa de 

contabilidade fica mais na ponta da implementação e a matriz (Brasil) dá suporte. Se for com 

relação ao método ajudamos a Isabel a ver como implementar isso junto aos instrutores.  

Trocamos informações entre os diversos stakeholders numa reunião e a coisa rola. Temos 

cronograma (Who / What / When). Designamos claramente as responsabilidades. Agente tem 

um relatório que as escolas têm que mandar. Sabemos a data de tudo. Tem o controle. 

PERGUNTA 9 - Quais são os mecanismos de aprendizagem e de governança de 

conhecimento que fazem com que a empresa seja capaz de se adaptar a mudança do 

mercado, consiga reconfigurar seus ativos, suas rotinas, suas e competências e crie 

inovações e mudanças em seus produtos e serviços no mercado onde atua? Forneça 

exemplos. 

A área mais organizada é a área de método que é o coração de nossa operação. Nas 

demais áreas acho que vamos desde ruim até razoável no quesito de gestão de informações. 

No tocante aos números temos controles apurados. Estamos começando a usar a Intranet. Mas 

as informações ainda estão com as pessoas. Isso ocorre porque não somos uma filial que não 

planeja tanto quanto deveria. Somos mais executores. 

PERGUNTA 10 - Existe algo mais que você gostaria a acrescentar? 

Temos a questão da cultura. É quase que uma grande família. Vemos professores que 

hoje tem outras funções e vão nos visitar. Temos alunos que vão nos visitar e nos tratam com 

grande carinho. Temos algo de intangível a respeito de como somos. Temos orgulho de 

trabalhar no Berlitz. Mesmo nos outros países isso é assim. É nome forte. Tem também a 

questão de diversidade. Não tem preconceito na empresa. Estamos acima dessas coisas. 

Grande parte dos nossos instrutores morou fora e tem experiência de outros países. Tem 

também o senso de humor que é algo interessante. O processo de aprendizado envolve muito 

erro. Isso é usado. Às vezes em aulas temos grandes executivos. Mas no momento da aula são 

simples alunos. É uma coisa bacana poder ajudar as pessoas. Sabemos que as pessoas vão 

lembrar da gente com carinho. Quando o cliente vem para o Berlitz ele já passou por diversas 
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escolas. E ele consegue fazer um progresso diferente do que consegue em outros lugares. A 

partir daí o cliente torna-se bastante carinhoso com nossa organização. Isso é bacana. Nos dá 

um senso de missão. Talvez um médico sinta isso quando cura um doente. É diferente de 

produzir algo. Ninguém se lembra quem foi o primeiro dentista. Mas se lembra de quem foi o 

primeiro professor. E temos ótimos professores. Pessoas excelentes. Por isso queremos que a 

empresa vá bem. Fechar uma escola, por exemplo, é algo doído. Sofremos quando isso 

acontece. Ninguém aqui fica preocupado em bater cartão ou em fazer determinado numero de 

horas ou se o pagamento é certinho. O importante é a convivência. E você vê isso na matriz e 

nas escolas. É um componente que eu não sei definir. 

Transcrição de entrevista - Écio Luís Scandiuzzi 

Data: 23/08/2011. 

Diretor de E-learning. 

 

PERGUNTA 1 - Quais são as características da empresa e do mercado no qual 

ela opera? 

A empresa é inovadora. Um exemplo antigo: a mudança de material. Já estamos há 

mais de 15 anos com o material.  Mas ele foi sendo atualizado ao longo dos anos e com novos 

módulos que não existiam. Não só em termos de conteúdo. Antigamente usávamos CD-ROM. 

Hoje tudo é on line. Ecologicamente falando e em termos de custo é um exemplo de inovação. 

Também tem os serviços, como por exemplo, traduções.  

PERGUNTA 2 - Quais são os fatores necessários para a implantação de 

mudanças?  Forneça exemplos. 

Vou usar a máxima da empresa: ajudando o mundo a se comunicar. Nossa habilidade 

em estreitar as relações. Sem comunicação nada acontece. A comunicação requer um 

instrumento: a língua. Nós comunicamos bem com nosso cliente e internamente.  A 

comunicação interna é boa. Eu enxergo muito espaço de melhoria no nível global.  Mas as 

barreiras locais ainda precisam ser consideradas. Isso pode emperrar as comunicações com o 

resto da empresa.  Mas aqui na filial do Brasil nos comunicamos muito bem.  A criatividade 

também é importante. Enxergo a necessidade de criarmos produtos. Mas não é só isso. A 

capacidade de gerenciar o produto e obter feedback do cliente e controlar a se a metodologia 

correta está sendo usada. Nesse momento estamos mudando a empresa. Eu acho que essa 

mudança vai ser baseada em agregação. Minha equipe não precisa estar preparada para todos 
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os produtos. As capacidades de gerenciar continuarão ser importantes, seja com a equipe 

existente ou com a aquisição de pessoas externas. Acho fundamental diversificação, pessoas 

com formação diferentes, com talentos diferentes. No futuro vou trazer talentos que não 

existem aqui. Eu preciso saber quais são os talentos que meu publico exige. Estamos 

aumentando muito nossa oferta de serviço. E para isso precisa haver diversidade. 

PERGUNTA 3 - A mudança é parte da rotina da empresa? Quais são os 

processos e recursos utilizados para promover estas mudanças? Forneça exemplos. 

Depende do que é mudança. Vamos falar do segmento que eu atuo: aprendizagem à 

distância. O que muda não é a proposta. Os meios é que mudam. Oferecemos outros produtos 

que não são ligadas ao ensino de idiomas. Tem curso para treinamento cultural. O aluno 

precisa conhecer a cultura do país para onde ele vai.  Foi um produto que agregou. Não estava 

no core business. Mas isso não significa que estamos mudando a proposta do ensino de 

idiomas. As ferramentas não são as mesmas de há 15 anos. Sempre há modernização. Mas 

sempre existem princípios que não mudam. Sempre respeitamos a proposta final que é atingir 

a proficiência. A escrita é uma coisa que não tinha um peso grande em nosso método. Mas 

hoje existe muito mais espaço para a escrita em função da necessidade de escrever e-mails e 

fazer apresentações. Apesar das mudanças serem esperadas eu nunca em enxerguei uma 

mudança do ambiente positivo que sempre existiu na empresa. Somos estáveis. E temos um 

histórico de rodízio. Eu mesmo já trabalhei em diversas unidades e em diversos cargos. E isso 

é normal dentro da empresa. Acho que isso enriquece a rotina. Estamos acostumados a essa 

dinâmica de mudança. 

PERGUNTA 4 - De que forma a empresa gera rotineiramente novas ideias para 

alterar seus processos, rotinas, produtos e serviços? Forneça exemplos. 

 

Bem, fazemos sempre reuniões e discutimos com as pessoas. Buscamos obter 

feedback de nossos clientes. E, de vez em quando fazemos pesquisa. 

 

PERGUNTA 5 - Quais são as habilidades, competências e comportamentos 

pessoais que fazem com que a empresa seja capaz de mudar e promover mudanças no 

mercado onde atua? Forneça exemplos. 
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Nós temos a capacidade de ouvir o cliente. É o principal motivador. Por exemplo: 

porque o nosso material muda? Porque se fala de negócios. É uma necessidade que o publico 

pede. Se você não oferecer uma mudança, corre-se o risco de estacionar.  Ouvimos as pessoas. 

Fazemos pesquisa. E também interagimos com os clientes. Na rotina nossa estamos atento a 

isso mesmo que seja no corredor.  Se eu como fornecedor não conseguir perceber isso eu não 

conseguirei dar importância ao cliente que pensa. Logo não poderei desenvolver uma 

oportunidade de negócio. O peso é saber enxergar que isso é importante para o cliente. A 

experiência e a maturidade profissional são importantes. As pessoas com ações mais 

abrangentes são pessoas que ocupam posições mais estratégicas. A ambição da pessoa em 

crescer a leva para isso, a perceber essas coisas. Mesmo que uma empresa tenha vários 

treinamentos, se a pessoa não tiver disposição, não vai funcionar. Teríamos um atendimento 

padrão para o nosso cliente.  Sem iniciativa pessoal não há nada que vá funcionar. 

PERGUNTA 6 - E em termos de grupo, ou equipe de trabalho? Quais são as 

habilidades, competências e comportamentos de grupo que fazem com que a empresa 

seja capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Gerenciamento de equipe é uma coisa importante. Todo cliente nosso depende de um 

trabalho de equipe com harmonia. A capacidade de ouvir é importante. A capacidade de 

interação com o cliente. Nosso serviço sai bem feito quando ouvimos o cliente interno e 

externo.  Do cliente externo é lógico que é nossa razão, nosso propósito. Mas o nosso cliente 

interno é que vai entregar o valor para o cliente. O relacionamento interno é harmônico. 

Nosso ambiente é muito positivo e propicio para ter harmonia. Se há inconsistência tudo é 

resolvido de forma pacifica. É lógico que existem conflitos. Enxergo isso de uma forma 

bastante tranquila.   

PERGUNTA 7 - E no nível da organização? Quais são as habilidades, 

competências e comportamentos organizacionais que fazem com que a empresa seja 

capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Quando alguém está aqui dentro, como eu, enxerga espaço para exercer a criatividade, 

temos respaldo. É um campo fértil para quem está disposto a investir seu esforço. É 

gratificante participar de uma empresa como a nossa.  Temos talentos reunidos com um 

propósito único. As pessoas que trabalham aqui têm uma paixão pelo que fazem. Os 

instrutores estudaram durante anos as culturas e os idiomas. E gostam disso. Uma boa parte 

do pessoal administrativa veio dos instrutores.  Isso é um diferencial. O pessoal 
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administrativo conhece os dois lados do negócio. Isso ajuda bastante. Eu enxergo isso 

bastante em mim e nos colegas. Existem carreiras que começaram e cresceram aqui. E isso 

acaba sendo de valia para o negócio. 

PERGUNTA 8 - Quais são as rotinas e processos organizacionais que fazem com 

que a empresa seja capaz de se adaptar a mudanças do mercado, consiga reconfigurar 

seus ativos, suas rotinas, suas e competências e crie inovações e mudanças em seus 

produtos e serviços no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

 

Fazemos pesquisas. As pesquisas são importantes. Mas coloco nossa capacidade de 

observação. Aqui temos uma capacidade de perceber benefícios para nosso cliente. Por 

exemplo: o uso de software nosso em dispositivo móvel. Meu cliente não pediu isso. Mas 

sabem os avaliar isso. O próprio curso on line é um exemplo. Nosso cliente não pediu isso. 

Nós apoiamos mais em pessoas para perceber as mudanças. Algumas coisas são 

desenvolvidas através de pesquisa.  O empreendedorismo também é motivado, mas certas 

premissas da empresa precisam ser respeitadas.  Acho que o empreendedorismo é incentivado 

em qualquer posição. Qualquer pessoa é incentivada a enxergar um novo negócio ou aplicar 

algo que já temos. Eu enxergo muito isso como iniciativa. As pessoas aqui de um modo geral têm 

iniciativa em qualquer nível hierárquico.  Isso abre oportunidades para a empresa. E isso é 

percebido pelo cliente. As pessoas não recebem incentivos por isso. É algo natural. 

 

PERGUNTA 9 - Quais são os mecanismos de aprendizagem e de governança de 

conhecimento que fazem com que a empresa seja capaz de se adaptar a mudança do 

mercado, consiga reconfigurar seus ativos, suas rotinas, suas e competências e crie 

inovações e mudanças em seus produtos e serviços no mercado onde atua? Forneça 

exemplos. 

Minha primeira iniciativa quando preciso saber algo é buscar informação com os 

pares. Eu tenho então que avaliar se posso fazer dentro da minha autonomia. Caso contrário 

tem que consultar superiores.  Nós temos um recurso de buscar informações. Se eu quero 

saber sobre um curso no Peru tenho como buscar. Todo o portfólio de produtos está 

documentado e sei onde está. E esse tipo de recurso é usado bastante. Fica numa intranet. 

Como fazemos muito intercambio de alunos com outros países, esse tipo de recurso é 

necessário. Quando implantamos algo novo, começamos com um ambiente controlado.  No 

caso dos produtos de ensino à distância não iniciamos o processo para ver se ia dar certo. 
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Tinha que dar certo. Começamos, sim, mais tímidos, mas de forma controlado.  Mas já 

sabendo que aquilo era um produto definido. Não era um experimento ou uma tentativa. 

Nossos s projetos são mensurados em relação ao seu sucesso. Existe uma medição constante 

de recursos investido versus resultado obtido. Em ultima instância sempre estamos vendo se o 

negócio é interessante para a empresa. Existe sempre uma previsão. Questionamos se a meta é 

real ou não. E acompanhamos isso. É como, por exemplo, abrir um endereço novo. Quando 

fazemos isso já tem um plano do que é esperado, que é uma projeção de desempenho bem 

detalhado (Quantas aulas, qual a receita gerada, etc.). E isso é uma rotina. Isso vale não 

apenas para uma nova unidade. Isso funciona até mesmo para variações de produtos 

existentes. Observe que sempre buscamos partir de um treinamento inicial. Existem 

procedimentos que fazem com aquilo se torne parte do negócio. Vamos desenvolvendo essas 

coisas até se tornar um produto. Não fazemos isso sempre. Mas sempre parte de um 

treinamento inicial.  Observe que não temos manuais. Se fosse necessário fazer um manual 

seria possível redigi-los.  Eu não sei até que ponto existe uma consolidação dos manuais.  Os 

documentos escritos existem. Só não sei qual o grau de consolidação. Existem vários 

documentos de referência.  Não temos 100% de nossas rotinas consolidadas. Temos 

seminários e alguns treinamentos. Mas eu acredito que tem que ter um pouco de esforço 

pessoal para sair da teoria que viu no treinamento para que aquilo que foi ensinado passe a 

fazer parte da rotina. Isso precisa fazer parte de uma disposição das pessoas.  Vamos pegar 

dois exemplos para ilustrar como aprendemos. Um é a introdução do nosso sistema de 

gerenciamento: o LCMS. Começamos com um piloto. Foi uma forma de fazer com que as 

pessoas aprendessem o manuseio, aprendessem as ferramentas. Foi feito em duas unidades na 

época. Eu participei em uma das unidades. Foi feito um treinamento mais focado. Avaliamos 

o que aquilo significa para a rotina.  Aí tivemos pessoas que eram referências. Tivemos como 

fazer num ambiente controlado. Tínhamos algumas pessoas que dominavam. Quando o 

campo recebeu a informação, já havia pessoas que tinham capacidade de orientar os demais.  

Outro exemplo mais recente: as aulas pela Internet. De uma forma semelhante, quando 

começamos a oferecer essas aulas, estávamos inseguros.  Mas aí algumas pessoas começaram 

a se interessar e a apoiar essa iniciativa. Buscamos entender e aprender essa nova tecnologia. 

Hoje temos várias pessoas que já conhecem o produto. Eu fui treinado, certificado no caso do 

ensino a distância. Não fui sozinho tentando aprender. Houve uma capacitação.  Tivemos 

cronograma. O volume começou a aumentar. Não dava para ser apenas um esforço. O produto 

foi introduzido e depois teve um treinamento, uma capacitação. Quando o produto foi 
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apresentado era uma coisa teórica. Isso não era suficiente. Foi aí que surgiu a necessidade de 

um treinamento especifico. Começamos com ensino a distância há algum tempo, mas foi de 

setembro a outubro de 2010 que começou essa capacitação. Penso que começamos com um 

ambiente controlado. Experimentação é tentativa e erro. No caso dos produtos de ensino a 

distância não era para ver se ia dar certo. Tinha que dar certo. Começamos, sim, mais tímidos, 

mas de forma controlado.  Mas já sabendo que aquilo era um produto definido. Não era um 

experimento ou uma tentativa. 

PERGUNTA 10 - Existe algo mais que você queira acrescentar?  

Bem, costuma-se dizer que o brasileiro não está pronto para ensino à distância. Mas 

isso está mudando com certa velocidade. O diferencial é que estamos alcançando pessoas que 

antes não tinham condição de chegar na escola. Esse é um fator que vai fazer com que a 

adoção do ensino a distância seja maior. Em São Paulo, existe a questão do transito que é um 

fator importante. Ou então o perfil do profissional que se locomove muito que inviabiliza a 

participação em qualquer curso. 

Transcrição de entrevista: Francisco Costa. 

Data: 01/09/2011. 

Cargo: Diretor financeiro. 

 

PERGUNTA 1 - Quais são as características da empresa e do mercado no qual 

ela opera? 

Somos lideres no segmento em comparação com as demais. Nosso segmento é 

corporativo. Hoje a Berlitz é a numero um no atendimento as grandes corporações no ensino 

de idiomas. Hoje estamos entrando no mercado de treinamento profissional. Não é só ensinar 

idioma. Estamos treinando as pessoas no idioma. É um mercado é dinâmico. Hoje o Brasil faz 

parte da globalização. Hoje as corporações precisam de profissionais treinados para fazer 

negócios. A mudança é constante. A concorrência é grande. Temos uns três ou quatro 

concorrentes que estão evoluindo também. Sentimos isso nas licitações. Percebemos um 

numero crescente concorrentes participando das licitações. A Berlitz foi uma empresa estática 

há uns cinco, seis, sete anos atrás. Do ano passado para cá tivemos mais de cinco produtos 

lançados, como por exemplo, cursos à distância. Houve uma inovação estrondosa no mercado 

por conta dessa modalidade de curso. 
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PERGUNTA 2 - Quais são os fatores necessários para a implantação de 

mudanças?  Forneça exemplos. 

Primeiro é ter noção do que o mercado precisa. Saber entender o que o mercado 

precisa. Ai sim você consegue desenvolver produtos. O Berlitz mundial percebeu a 

dificuldade de ter profissionais treinados no idioma. Percebeu a necessidade que os executivos 

têm de saber falar. A gente busca profissionais qualificados para desenvolver novos produtos 

que estão fora do escopo normal do Berlitz. Nesses últimos cinco anos começamos a 

desenvolver novos produtos em novos segmentos. Entender também as ferramentas 

tecnológicas é importante. Hoje temos Ipad, aula por Skype, cursos à distância. Ainda não 

conseguimos dar o curso BVC com professores aqui no Brasil. Fazem apenas dois anos que 

implantamos isso. Por isso o delivery é de fora. O custo é muito alto para ter essa estrutura 

aqui. Sai mais barato ter a estrutura de professores a distância em outros países. 

 

PERGUNTA 3 - A mudança é parte da rotina da empresa? Quais são os 

processos e recursos utilizados para promover estas mudanças? Forneça exemplos. 

Agora é algo normal, de uns cinco anos para cá. As mudanças têm sido mais 

constantes. O mercado exige desafio. E hoje não existe mais aquela coisa de eu sou o melhor. 

Hoje é: eu estou o melhor. Quando você está melhor é uma condição temporária. Basicamente 

as mudanças são de produtos. Na área de processos temos documentado alguns processos. 

Documentar os processos não era prioridade. De três anos para cá por causa do SOX temos 

que documentar os processos.  Temos que tirar da cabeça e colocar no papel. 

PERGUNTA 4 - De que forma a empresa gera rotineiramente novas ideias para 

alterar seus processos, rotinas, produtos e serviços? Forneça exemplos. 

Normalmente a matriz ou a empresa dona da Berlitz passam as novidades para o 

mundo. Fazem uso de brainstorming. O processo de colocar algo novo é de mais ou menos 

uns dois anos. Existem debates em todos os níveis da empresa. Vão gerando perguntas e 

respostas até a inovação esteja madura. Às vezes compramos a empresa que tem o produto ou 

serviço desejado. Chegou-se, por exemplo, que para entrar no mercado de treinamento 

cultural era necessário comprar uma empresa especialista. Existe um processo de debate e de 

discussão. Se a empresa tem estrutura e condição, a empresa entra. A empresa também tem 

um aspecto ético por causa do nome. O que o Berlitz oferece ele cumpre. É por isso que a 

gente demora uma pouco a colocar coisa novas no mercado. 



231 

 

 

 

 

PERGUNTA 5 - Quais são as habilidades, competências e comportamentos 

pessoais que fazem com que a empresa seja capaz de mudar e promover mudanças no 

mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Primeiro a mudança gera resistência. Quando vem uma mudança ela já vem maturada. 

É feito devagar. As pessoas participam da mudança e acabam se adaptando. Exemplo: dez 

anos atrás, a Berlitz emitia nota fiscal a mão. Num dado momento eu achei isso ruim e 

precisava melhorar. Colocamos um sistema de nota fiscal. Eu fui a cada escola treinar as 

pessoas. Houve uma resistência grande. Mesmo para dar salto de qualidade houve resistência. 

Agora tivemos que implantar a nota fiscal pelo sistema da Prefeitura. Houve resistência. A 

venda de novos produtos não afeta a todos, como por exemplo, o pessoal da administração. A 

participação e a capacidade profissional para operacionalizar as coisas é importante. É mais 

uma questão comportamental. Se a pessoa participa do processo de mudança ela aceita mais 

rápido. Participar da mudança é algo que tem a ver com o ego. 

PERGUNTA 6 - E em termos de grupo, ou equipe de trabalho? Quais são as 

habilidades, competências e comportamentos de grupo que fazem com que a empresa 

seja capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Temos um grupo homogêneo que busca o mesmo objetivo. Isso facilita a mudança. 

Tem habilidades de comando e de vender a ideia. Os nossos executivos tem um poder muito 

de convencimento e de vender ideias. 

PERGUNTA 7 - E no nível da organização? Quais são as habilidades, 

competências e comportamentos organizacionais que fazem com que a empresa seja 

capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Começa pela CEO. Ela é uma pessoa muito experiente no ramo de negócio. Ela tem 

uma bagagem extraordinária. O fato de nossa executiva principal ser mulher também é 

importante por causa da sensibilidade que as mulheres têm para relacionamento. Elas são 

mais amáveis e mais atenciosas. A empresa está bem servida desses profissionais. Isso facilita 

muito. Uma das técnicas que eles usam é a participação, incentivo, elogio, agradecimento. 

Fica mais fácil se adaptar nessas condições. Eu trabalho na companhia porque eu tenho prazer 

em trabalhar na mesma. Quando se trabalha com alegria, a pessoa produz além da sua 

capacidade. Não se trabalha só por causa do salário. Existe prazer em estar com a equipe. 

Nossos executivos têm essa habilidade e visão do ser humano. 
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PERGUNTA 8 - Quais são as rotinas e processos organizacionais que fazem com 

que a empresa seja capaz de se adaptar a mudanças do mercado, consiga reconfigurar 

seus ativos, suas rotinas, suas e competências e crie inovações e mudanças em seus 

produtos e serviços no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Temos as rotinas que definem o que cada um pode fazer ou não. Quem é responsável 

por monitoramento de mercado é o departamento corporativo. Eles fazem um 

acompanhamento mais de perto. É feito um acompanhamento do que precisa ser feito tanto no 

nível mundial como local. A bola da vez agora é Ásia e Brasil.  

 

PERGUNTA 9 - Quais são os mecanismos de aprendizagem e de governança de 

conhecimento que fazem com que a empresa seja capaz de se adaptar a mudança do 

mercado, consiga reconfigurar seus ativos, suas rotinas, suas e competências e crie 

inovações e mudanças em seus produtos e serviços no mercado onde atua? Forneça 

exemplos. 

Basicamente fazemos reuniões. Fizemos alguns treinamentos. Com o tempo parou-se 

um pouco de fazer treinamentos. Hoje fazemos as reuniões. Para a área administração não 

temos nenhuma documentação ou processo especifico. Para o tratamento com os clientes 

existe o padrão mínimo que é um conjunto de documentos que ensina a lidar com cliente. 

Usamos bastante a Intranet (Space) para saber as novidades da empresa, alterações ou 

contratações de funcionários. Temos comunidades de prática. Mas a área administrativa usa 

muito pouco.  

PERGUNTA 10 - Existe algo mais que você gostaria a acrescentar? 

Não. Basicamente falei tudo. As mudanças aqui não são tão rápidas como na indústria. 

Transcrição de entrevista: Francisco Thomé 
Data: 01/09/2011. 
Cargo: Diretor de Unidade. 

 

PERGUNTA 1 - Quais são as características da empresa e do mercado no qual 

ela opera? 

A Berlitz está no ramo de serviços há 130 anos. Ela vem se adaptando às necessidades 

do mercado. No século antepassado havia a necessidade de instrução de idiomas. Vamos 

ensinar idiomas. Tanto que nossa mensagem principal é “ajudando o mundo a se comunicar”. 
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Como que o Berlitz de colocava: damos aulas de idiomas no sentido tradicional. Os alunos 

vêm à escola e têm aulas com um método. É a base. O mercado foi se renovado, as 

necessidades forma mudando, o mundo foi globalizado. Nesse caso o Berlitz teve que se 

adaptar. Uma coisa que eu entendo é a necessidade de sobreviver. A concorrência foi 

crescendo, pois é um mercado interessante. Uma escola com tanta tradição precisou ir se 

adaptando. No meu modo de ver as adaptações foram feitas de modo sustentado. Esse 

mercado de idiomas foi se deteriorando. Você observa começas a ver escolas de baixa 

qualidade para ter baixo preço. Escolas que não dão valor ao profissional. Escola que não 

segue regras trabalhistas e tributárias. São coisas questionáveis. Mas as empresas não deviam 

se aproveitar disso. Por mais que o Berlitz seja atrapalhada por isso, o Berlitz manteve-se 

ético. Ninguém trabalha sem registro, sem carteira assinada. Pagamos os impostos. Grande 

parte dos nossos custos é devida à necessidade de pagar tributos. Isso não é argumento de 

venda para justificar o preço. Mas você tem sua linha ética a seguir. Não vou ganhar mercado 

à custa de honestidade e ética que caracteriza a empresa. Temos um nome a zelar. E esse é um 

dos grandes trunfos nossos. Você não pode arriscar ter algum tipo de desvio desse nome por 

uma questão de concorrência. Não podemos arriscar esse patrimônio que é o nome. Essa é 

uma preocupação constante nossa. É o padrão não apenas no Brasil, mas no mundo também. 

Isso por causa dessa preocupação da empresa de ter dirigentes éticos que não arrisquem o 

prestigio. As nossas leis aqui no Brasil são muito questionáveis. Mas não é por isso que você 

vai deixar de segui-las. Quando nos vamos para as empresas vender nosso produto, sempre 

vamos com muita determinação nesse diferencial, nessa seriedade. As empresas têm 

percepção de nossa seriedade. Isso não significa que as empresas sempre fecham negócio 

conosco apenas porque somos éticos. Sabemos que de vez em quando perdemos negócios por 

essa ética. Mas nenhum cliente questiona nossa ética, qualidade, tradição. Por isso os clientes 

não questionam nossos preços. Muitas vezes essa é a nossa maior luta com o mercado, ou 

seja, ter um preço competitivo e seguir nossa linha ética. Existe um episodio que nos temos 

um fator de medição mundial que é o valor médio por aula. Isso é medido pelo valor que você 

recebe dividido pelo numero de aulas. Nossa média no Brasil é um dos maiores do mundo. 

Mas quando se coloca o imposto o resultado não é tão bom. Os analistas da matriz ficam 

perplexos com essa nossa taxação. Quando se está no mercado onde a concorrência abusa do 

não pagamento de impostos, temos um mercado problemático. Então as empresas são tentadas 

a não pagar impostos. Isso é um orgulho nosso. O Berlitz sempre cumpre com suas 

obrigações. Isso não se muda. Isso faz com que tenhamos tranquilidade de trabalhar numa 
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empresa honesta. Passei por diversas funções há mais de quinze anos. Meu salário nunca 

atrasou. Nunca se atrasou nada. Tudo pago em dia. Por isso que a gente está aqui. 

PERGUNTA 2 - Quais são os fatores necessários para a implantação de 

mudanças?  Forneça exemplos. 

A primeira coisa é ter uma cabeça aberta para o mercado. Não se pode achar que o que 

você faz é suficiente para o mercado. Precisamos estar ligados nas inovações. Precisa reportar 

as nossas opiniões e observações, o que o mercado está fazendo, o que a concorrência está 

fazendo. O que tem sido mudado é a área de tecnologia, coisa que nos século passado não 

mudava tanto. Antigamente mudávamos o material didático. Nesse século é que a tecnologia 

começou a mudar. O material didático novo foi implantado em 2000 e já veio com 

componentes tecnológicos prontos para serem desenvolvidos mais para frente. Me lembro 

nem que nosso laboratório era off line e era em MS-DOS. O novo material já veio com 

material o web site e a aplicação em Iphone. Mas desde 2000 isso já era previsto. Esse 

material novo que foi criado em 2000 foi proveniente de uma pesquisa mundial em que o 

Berlitz perguntou para alunos, ex-alunos e professores. Queríamos saber o que o material 

tinha de bom e o que deveria ter. Não queríamos perder a tradição. Não mudar a base 

metodológica. Mas tinha que evoluir. A partir daí é que se começou a ter uma visão mais 

moderna da aplicação do método Berlitz. Posso falar com clareza porque fui professor. 

Antigamente o método era muito auditivo. O aluno não escrevia e nem lia. Ele praticava. Com 

a pesquisa e o material novo, entendeu-se que existiam alunos visuais. Se o material não fosse 

agradável do ponto de vista visual não funcionaria. Criou-se o conceito de que o material 

tinha que ser mais visual, que os alunos tinham que escrever e ler em sala de aula, que tinha 

que ter lousa. Mas sem perder de vista que tinha que ter a pratica do idioma. Isso foi uma 

coisa que participei ativamente. Eu acredito que no passado isso também deve ter acontecido. 

PERGUNTA 3 - A mudança é parte da rotina da empresa? Quais são os 

processos e recursos utilizados para promover estas mudanças? Forneça exemplos. 

Nosso trabalho é basicamente humano. Não vendemos nada. Vendemos uma 

promessa. Vendemos serviço. O aluno compra mas não leva nada na mão. Não é uma 

mercadoria. É um serviço. Quem entrega o serviço é o ser humano. O Ser humano não gosta 

de mudança. Apesar dos indícios de mudança gerar resistência, a direção da empresa sempre 

mostra que as mudanças são importantes e necessárias. Eu vejo isso na história que eu 

presenciei aqui. Assim como há uma resistência inicial, assim que as pessoas são 
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convencidas, as pessoas reagem muito para aplicar as mudanças. A resistência a mudança é 

natural e existe. Mas a capacidade de esclarecimento é muito bem feita para que as pessoas se 

adaptem cada vez mais às mudanças. Mudança é normal e necessário. Se não mudar morre. O 

que eu observo é que as necessidades de mudança são avaliadas de baixo para cima. A 

aplicação das mudanças é de cima para baixo. Para saber o que precisa mudar recorre-se à 

base. Na hora de aplicar, monta-se a estratégia de cima para baixo. Sem lideres plenamente 

convencidos da mudança a mesma não acontece. Esse time de líderes está na mesma página 

que a estratégia. Eles estão muito comprometidos com a mudança. A ideia é que todos falem a 

mesma língua. Havia um CEO das Américas que sempre dizia: temos que discutir tudo. Mas 

no final temos que sair com uma ideia única. E vamos discutir o tempo que for necessário 

para que todos estejam convencidos da mudança. Isso é uma coisa que a gente sempre 

apreciava no trabalho dele. Até hoje é assim. Esse formato de trabalhar a liderança em 

primeiro lugar e obter a certeza de que não há duvidas é importante. Você tem que observar 

essas duvida para saná-las ou para mudar os projetos para que todos saiam alinhados quanto à 

estratégia. Localmente temos reuniões semanais. Mas isso é uma coisa mais local da unidade. 

Isso é uma estratégia mundial, mas que é muito seguida no Brasil. Você tem uma reunião 

semanal com o staff e às vezes com professores. E nessa reunião semanal colocamos a 

estratégia e avaliamos a cabeça das pessoas. Isso se faz há muito anos. É o que chamamos de 

weekly meeting. 

PERGUNTA 4 - De que forma a empresa gera rotineiramente novas ideias para 

alterar seus processos, rotinas, produtos e serviços? Forneça exemplos. 

Localmente em São Paulo nos temos uma reunião mensal que chamamos de reunião 

de pensar. É uma reunião com a equipe de gerenciamento, envolvendo as áreas e 

departamentos. Envolve a presidência local. Pensamos estratégias e mudanças. Não sei dizer 

se isso se replica no resto do mundo. E no Berlitz Brasil fazemos uma reunião anual com 

todos os diretores de unidades e chefes de departamentos e às vezes os franqueados também 

(às vezes mais de uma vez por ano).  Nessa reunião as pessoas são ouvidas, os números são 

colocados, avalia-se o resultado geral, regional e local. Normalmente isso ocorre no começo 

do ano. O Berlitz também possui reuniões das diversas regiões mundiais com os Presidentes 

de cada país. São estratégias mais globais. É muita reunião. O mecanismo é discussão aberta. 

Essa reunião de pensar não costuma ter uma pessoa que determina a pauta. Os participantes 

podem sugerir a pauta. Não é uma reunião pré-definida. Envolvemos todos os departamentos 
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e falamos dos nossos problemas. Nós como diretores de área representamos o campo. E 

levamos para essas reuniões as necessidades do campo. 

PERGUNTA 5 - Quais são as habilidades, competências e comportamentos 

pessoais que fazem com que a empresa seja capaz de mudar e promover mudanças no 

mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Eu imagino que a proximidade e a familiaridade, paixão, gosto com o produto que a 

gente opera. Se a pessoa não tem conhecimento detalhado do produto e das mudanças que 

precisam ser feitas não pode nem opinar. Esse conhecimento do produto é muito incentivado 

para que as pessoas possam ter uma opinião produtiva e não vaga. Se você quer dar uma 

opinião sobre um novo livro tem estudar o mesmo. Precisa ter essa habilidade de conhecer o 

produto. Outra coisa importante é que você tenha conhecimento da realidade da empresa. Não 

se pode questionar os preços se você não conhece a composição deles. Os gerentes são 

incentivados a entender a composição dos preços para poder operar os produtos. Esse é um 

conhecimento mais financeiro que os gerentes precisam ter. Precisa ter conhecimento da 

concorrência, ter interesse no que ela faz. Precisamos ter uma boa habilidade de liderança 

também. Sem isso fica complicado. Ter bom relacionamento com a equipe é fundamental. 

Sem isso é muito difícil convencer as pessoas sobre necessidade de mudança. Eu acho que 

saber falar Inglês é fundamental para os lideres é fundamental. É o nosso produto. Somos 

internacionais e globais. Ajuda muito um gerente ter habilidade num segundo idioma. Hoje 

em dia é difícil alguém se promover sem habilidade em Inglês. Hoje somos muito 

marketeiros. 

PERGUNTA 6 - E em termos de grupo, ou equipe de trabalho? Quais são as 

habilidades, competências e comportamentos de grupo que fazem com que a empresa 

seja capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Vou bater na mesma tecla: a credibilidade que a empresa passa para seus funcionários. 

Todo funcionário tem questionamentos. Isso é normal. Ainda bem que é assim. Mas o fator 

básico é o funcionário tem que acreditar no que a empresa está fazendo. Ele pode até entender 

que a empresa está indo no caminho errado. Mas ele sabe que não fazemos coisas erradas. A 

credibilidade facilita a implementação de mudanças. Se existe uma mudança a ser feito é fruto 

de estudo e não da cabeça de alguém. As pessoas acreditam na empresa. A empresa investe na 

credibilidade junto aos seus funcionários. Como é que você ter credibilidade se os salários 

estão atrasados? Fica difícil se isso ocorre. A empresa investe nisso. O pagamento de salário e 
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de impostos não se atrasa. Isso é um fator fundamental para fazer mudanças: investir na 

credibilidade. Se você não deixa claro para o funcionário o que pode ou que não pode. Se 

você recebeu um pagamento então tira a nota fiscal, mesmo que o cliente não queira. Outro 

dia um cliente disse que não queria tirar nota e eu disse que não prestamos serviços sem tirar 

nota. Se eu não estivesse plenamente certo disso eu poderia ter enviado para meu superior a 

possibilidade de enviar uma consulta sobre prestação de serviço sem nota fiscal. Mas não tive 

nenhum duvida. Essa possibilidade de burlar o fisco não existe em nenhuma situação. 

PERGUNTA 7 - E no nível da organização? Quais são as habilidades, 

competências e comportamentos organizacionais que fazem com que a empresa seja 

capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Por sermos uma multinacional, temos alguns padrões globais que temos que seguir. 

Em algumas situações esses padrões não são adequados. Isso poderia gerar empresas 

diferentes em locais diferentes já que cada país é diferente.  Algumas estratégias da empresa 

acabam correndo o risco de serem mal interpretadas pelas localidades. Isso requer que os 

dirigentes locais sejam capazes de adaptar essas diretrizes sem desvirtuar tais padrões. No 

caso do Berlitz temos poucas franquias (cerca de 5%). Elas são independentes apenas em 

alguns aspectos, como por exemplo, fixar próprio. Uma de nossas características é a 

padronização. A empresa precisa ter o cuidado de manter o mínimo padrão que precisa ser 

atendido. Isso faz com que a gente sofra, mas é para um bem maior. 

PERGUNTA 8 - Quais são as rotinas e processos organizacionais que fazem com 

que a empresa seja capaz de se adaptar a mudanças do mercado, consiga reconfigurar 

seus ativos, suas rotinas, suas e competências e crie inovações e mudanças em seus 

produtos e serviços no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Existe uma padronização de processos. Existem alguns processos que estão um 

patamar mais atualizado e outros que estão documentados em papel. Esse é um projeto de 

alguns anos. Todo o nosso controle financeiro é automatizado, inclusive notas fiscais. 

Entendeu-se num momento que um sistema automatizado daria mais credibilidade para fins 

de auditoria. É muito mais simples assim. Isso é padronizado no mundo inteiro.  Já os 

processos de controles didáticos são feitos a mão, como por exemplo, anotação de aulas. 

Existem projetos de automação. Apesar desses processos não serem automatizados isso não 

significa que não é padronizado. É extremamente padronizado. Existe uma preocupação da 
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empresa em ter processos padronizados por toda a operação. Temos auditoria anuais dos 

processos.  

PERGUNTA 9 - Quais são os mecanismos de aprendizagem e de governança de 

conhecimento que fazem com que a empresa seja capaz de se adaptar a mudança do 

mercado, consiga reconfigurar seus ativos, suas rotinas, suas e competências e crie 

inovações e mudanças em seus produtos e serviços no mercado onde atua? Forneça 

exemplos. 

Temos diferentes departamentos que cuidam de tudo. Temos sistemas eletrônicos na 

parte financeira. Deve haver registro de tudo, inclusive das reuniões. O Berlitz mundial tem 

um programa chamado Space. O Space é um mecanismo onde são armazenados todas as 

pesquisas e dados das comunidades de prática da empresa. As pessoas postam suas pesquisas, 

seus descobrimentos, etc. Toda atualização é postada no Space. Todos os funcionários 

administrativos são cadastrados. Existem comunidades abertas e fechadas. São postadas 

mensagens da direção mundial da empresa, das lideranças locais. Os funcionários são 

incentivados a consultar. Isso é recente. Já tínhamos antes um sistema e-Berlitz que era um 

site de armazenamento de todo tipo de treinamento e de material. Mas o Space é mais 

desenvolvido e envolve as pessoas. O sistema anterior era mais documental. O sistema atual 

não é apenas documental. Ele agrega as pessoas. É uma rede social. A reunião de pensamento 

é inteiramente postada no Space. Tem uma comunidade só sobre isso. A Virginia é muito fã 

do Space. Existe um esforço muito grande por parte da empresa em fazer uso desse sistema. 

Existem métricas de uso do Space. Essa é uma mudança. O Brasil é um dos países que mais 

usa o sistema. Isso é fruto de um esforço pessoa da Virginia em fazer uso do sistema. 

PERGUNTA 10 - Existe algo mais que você gostaria a acrescentar? 

Eu costumo dizer que vou fazer uma apresentação é que somos uma empresa secular, 

tem uma tradição de resultado e qualidade. O nosso método está em constante evolução. Mas 

a base metodológica é a mesma. Somos seres humanos passando conhecimento para seres 

humanos. Hoje existe tecnologia. Mas substancialmente é um ser humano passando coisas 

para outro ser humano. Você tem que manter o conceito básico. Não é um negócio que te dá 

muita possibilidade de inovação. Por isso não dá para viajar muito. Nossas mudanças 

ocorrem, mas nossa base não muda.  Quando você passa de instrução para treinamento muda 

tudo. Todos os produtos de treinamento têm como base a língua inglesa e o método Berlitz. A 

gente não está se propondo fazer treinamentos no idioma nativo. Estamos variando o produto 



239 

 

 

 

 

sem perder a base a base tradicional, sem perder o fio da meada. Sempre estamos atentos 

àquilo que sabemos fazer. Se não fizermos isso a empresa se perde. A essência não muda. 

Você continua a fazer o que sabe fazer. O segredo é saber fazer o que se sabe. Um dos 

primeiros treinamentos que fiz no Berlitz foi de orientação total ao cliente. Uma das coisas 

que me marcou foi: não prometa o que você não pode entregar. Meu estilo de gerenciamento 

baseia-se muito nisso. 

Transcrição de entrevista: Julia Dotta 

Data: 01/09/2011. 

Cargo: Diretora de Área e LCD. 

 

PERGUNTA 1- Quais são as características da empresa e do mercado no qual ela 

opera? 

Até antes do Collor não tinha muito problema. Não tinha muita concorrência. O nicho 

de aulas individuais era apena nosso. A parte financeira era melhor no Brasil naquela época. 

A gente tinha muita aula sem fazer muito esforço. Não precisávamos reinventar nada. Depois 

do plano Collor ocorrem mudanças. Começaram a aparecer concorrentes com bom nível. 

Temos o concorrente interno que são os nossos instrutores. Depois a situação do Brasil ficou 

complexa. Outro fator importante era a possibilidade de deduzir o pagamento da Berlitz no 

Imposto de Renda até no Plano Collor. Depois não pode mais. Isso ajudava muito as empresas 

e as pessoas físicas a obter mais facilidade em pagar os cursos. A partir dai foi possível ver o 

poder de mudança da empresa. Tivemos que começar a abrir salas e fomos aumentando o 

tamanho dos grupos de estudo. Ai tivemos que treinar professores para lidar com grupos 

maiores. No mercado exterior temos pouco contato com as demais filiais. O programa trio, 

por exemplo, foi desenvolvido aqui. Temos alguns produtos padronizados, mas que sofrem 

adaptações conforme o mercado. 

PERGUNTA 2 - Quais são os fatores necessários para a implantação de 

mudanças?  Forneça exemplos. 

Nós agimos muito rapidamente em função das mudanças de mercado. A rapidez não é 

pelo aspecto tecnológico. Mas no sentido do ensino do idioma somos muito rápidos em 

perceber e implantar mudanças. Exemplo: nunca fizemos exames TOEFL. Ai surgiu uma 

aluna que queria isso. E rapidamente pudemos oferecer esse serviço para essa pessoa. Surgem 

alunos que não querem aulas. Mas querem fazer entrevista em Inglês. Nesse caso podemos 
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rapidamente fazer entrevistas em Inglês conforme solicitação do cliente. Somos menos 

fechados em nossos padrões. Temos flexibilidade para mudar nossos serviços. Isso nos ajuda 

a enxergar e lidar com as necessidades de nossos clientes. A Berlitz por ser uma empresa 

menor, podemos rapidamente falar com as pessoas e ter um processo decisório rápido. 

PERGUNTA 3 - A mudança é parte da rotina da empresa? Quais são os 

processos e recursos utilizados para promover estas mudanças? Forneça exemplos. 

De novo vem ai a questão de não ser fechado em processos e não ter processos 

decisórios demorados. O acesso àqueles que decidem é tudo nessa empresa. Falamos com o 

departamento responsável e temos respostas e aprovações rápidas. Diante de toda situação 

nova conseguimos tratar sem muita formalidade. Por isso é que conseguimos ser rápidos. E 

tem a competência das pessoas na empresa. Por que as pessoas tem longevidade dentro da 

empresa? Porque as pessoas também conseguem se adaptar às mudanças. Aquelas que não 

conseguem se adaptar saem da empresa. Observe que não se trata de acomodação. Estamos o 

tempo todo estamos mudando e reciclando. 

 

PERGUNTA 4 - De que forma a empresa gera rotineiramente novas ideias para 

alterar seus processos, rotinas, produtos e serviços? Forneça exemplos. 

Sempre foi intuitivo. Mas agora de dois anos para cá, criamos um grupo de 

pensadores. É um grupo onde todos trazem ideias. Em alguns dias discutimos essas ideias. 

Hoje isso é mais direcionado. Existem reuniões semanais com a recepção e a coordenação. 

Falamos sobre como foi a semana sob diversos pontos de vista. Aí decidimos o que fazer 

mediante analise dos números. Isso é uma rotina local. Como diretora de área eu faço o 

mesmo dentro da minha área, com os diretores de cada unidade. Algumas ideias surgem da 

necessidade de cada uma das filiais. Apesar de termos um padrão, cada unidade tem suas 

peculiaridades. Exemplo: temos tudo muito cancelamento de aulas solo. Isso mexe muito nos 

nossos números. Percebemos que isso estava acontecendo em várias escolas. Então 

discutimos. Se a solução não muda o padrão estabelecido, então tomamos a decisão 

localmente. Se mexer nos padrões estabelecidos, escalamos a decisão rapidamente. Sempre 

sabemos como estão os números. Sabemos o que aconteceu na semana que passou. E sabemos 

como será o mês. Por isso podemos agir muito rápido. Esse controle dá chance de enxergar 

onde está o problema. 
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PERGUNTA 5 - Quais são as habilidades, competências e comportamentos 

pessoais que fazem com que a empresa seja capaz de mudar e promover mudanças no 

mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Uma primeira habilidade é ser flexível, se adaptar facilmente. Se você fica enraizado, 

preso no dia-a-dia, não vai conseguir enxergar a realidade. A primeira coisa é ser aberto. 

Outra coisa é saber lidar com o ser humano. Precisamos saber lidar com o cliente interno e 

externo. Temos que saber escutar. Avaliando a equipe eu acho que o principal são pessoas que 

são mutantes. Se não forem assim elas não ficam na empresa. Veja o caso do Élcio: ele foi 

instrutor e depois diretor. De repente apareceu o negócio de aulas virtuais. Ele foi designado 

para cuidar disso e rapidamente ele começou a estudar o assunto e conseguir deixar 

funcionando. Essa capacidade de conseguir ser outra coisa é essencial no Berlitz. 

PERGUNTA 6 - E em termos de grupo, ou equipe de trabalho? Quais são as 

habilidades, competências e comportamentos de grupo que fazem com que a empresa 

seja capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Eu acho que enquanto grupo nossa sorte é que o grupo tem perfis diferentes e 

complementares. Cada um é diferente, mas cada um traz o que tem de melhor. Cada um de 

nós enxerga de formas diferentes. São características diferentes que se complementam. 

Brigamos às vezes. Mas no fim buscamos fazer com que todos vejam o beneficio e engatamos 

na ideia. Escutar faz muito parte do negócio. 

PERGUNTA 7 - E no nível da organização? Quais são as habilidades, 

competências e comportamentos organizacionais que fazem com que a empresa seja 

capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Embora nossa matriz seja fora do Brasil eles estão na mesma velocidade que nós 

temos aqui. Nós temos acesso aos resultados de pesquisas de clientes internos e externos. 

Sabemos o que cada cliente interno pensa e não apenas o cliente externo. Existe um 

departamento de pesquisa interna que pesquisa o público interno. Exemplo: o que nos 

achamos que deveria ter mais em termos de tecnologia, produtos e serviços. Essas pesquisas 

são feitas por pais. Temos acesso fácil ao resultado dessas pesquisas. Temos uma intranet que 

permite acesso ao mundo Berlitz e podemos nos comunicar com todo mundo, inclusive com a 

CEO. Sabemos tudo que acontece no mundo. Temos comunidades no Brasil e tem as 

comunidades que eu participo nos Estados Unidos. Podemos participar de comunidades das 

outras filiais no mundo. Também podemos ter comunidades fechadas em cada país. É uma 
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espécie de rede social. Isso existe já há uns dois anos. Com esse mecanismo hoje sabemos 

qual é a melhor característica de cada colaborador independente de onde ela estiver. 

PERGUNTA 8 - Quais são as rotinas e processos organizacionais que fazem com 

que a empresa seja capaz de se adaptar a mudanças do mercado, consiga reconfigurar 

seus ativos, suas rotinas, suas e competências e crie inovações e mudanças em seus 

produtos e serviços no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Existem processos em diversos níveis. Cada unidade tem uma pasta com padrões 

básicos (Minimum Standard). Esses padrões definem o mínimo que precisar ser feito por 

departamento. É isso que utilizamos para treinar as pessoas. São instruções simples de como 

as coisas devem ser feitas. Com a recepção da minha área eu fiz um retreinamento de todas as 

recepções. É muito prático para as pessoas entenderem o mínimo que ele tem fazer. 

 

PERGUNTA 9 - Quais são os mecanismos de aprendizagem e de governança de 

conhecimento que fazem com que a empresa seja capaz de se adaptar a mudança do 

mercado, consiga reconfigurar seus ativos, suas rotinas, suas e competências e crie 

inovações e mudanças em seus produtos e serviços no mercado onde atua? Forneça 

exemplos. 

Para instrutor nós temos um calendário anual de workshop. Sabemos em qual unidade 

vai ser dado em qual data. Damos a oportunidade do instrutor participar desses workshops em 

diversas datas. Não pagamos ao instrutor para participar desses workhops. Os workshops são 

dados pelos próprios instrutores. Temos também avaliações das pessoas para dizer como foi o 

ano da pessoa. AÍ discutimos sobre o desempenho das pessoas no ano. Um dos itens é a 

participação em workshops. Nesse processo a pessoa faz uma auto avaliação. Depois eu 

avalio a pessoa. Eu faço as avaliações da recepção e dos meus instrutores e diretores. E depois 

a minha direção faz o mesmo comigo. Os pontos em que as pessoas precisam desenvolver são 

marcados. Depois vamos acompanhando se esses pontos são melhorados. Interessante notar 

que as pessoas gostam de receber o feeedback dessas avaliações. 

PERGUNTA 10 - Existe algo mais que você queira acrescentar?  

As pessoas que dirigem a empresa estão na empresa há mais de 10 anos. Essas pessoas 

sabem tudo, todos os processos. Apesar disso estamos sempre buscando melhorar apesar das 

nossas diferenças. As pessoas são comprometidas com a empresa. Existem laços fortes entre 

as pessoas. Discutimos muito. Mas sempre chegamos a um consenso. Apesar do tempo da 
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empresa estamos sempre pensando no que reinventar. Quando vejo uma oportunidade, 

imediatamente envio uma comunicação para minha superior. Isso é interessante porque apesar 

de estarmos ha muito tempo na empresa não somos engessados. E existe uma vontade de 

constante de melhoria. Quando saímos juntos, falamos da empresa de forma prazerosa.  

Transcrição de entrevista - Kátia Fagnani Cimino 

Data: 23/08/2011. 

Cargo: Diretora RH. 

 
PERGUNTA 1 - Quais são as características da empresa e do mercado no qual 

ela opera? 

Se considerarmos o segmento onde a Berlitz atua, eu acredito que é uma empresa 

inovadora. Aliás, ela começou com uma metodologia inovadora. Trabalha com produtos 

diferenciados com a concorrência. Nesse momento está visando novos produtos. Se você 

olhar o segmento de idiomas, a empresa tem uma linha de produtos diferenciada. Então ela 

tem uma veia de inovação, embora não seja muito rápido. Se compararmos com outras 

empresas ela tem muito tempo de mercado. Mas a inovação, embora presente, não é muito 

rápida. O Berlitz às vezes se perder em tomar rumo. Muitas ideias de perdem no caminho. 

Ultimamente eu tenho ouvido mais de inovações. Mas durante muito tempo esse processo não 

foi muito estruturado. As coisas demoravam muito acontecer. Por isso digo que é uma 

empresa que inova, mas tem um tempo lento de inovação. O inovar é no sentido de criar 

variações do mesmo tema (idiomas). Agora estamos indo por outros caminhos. Ao longo do 

caminho eu nunca noção exata de como as inovações acontecia. Temos um “core” que 

desenvolve os projetos. Esse “core” tem consistência. Mas tudo que está ao redor acontecia de 

uma maneira empírica.  Dificilmente houve um pensamento estruturado. Como estamos 

posicionados no mercado?  Isso sempre foi uma coisa meio de cheiro. Põe produto, tira 

produto. De repente vem uma coisa estruturada lá de fora. Vinha algum material novo. E os 

produtos novos chegam sem que se saiba qual é o preço, como entrega. Etc. A ideia dos 

produtos são muito interessantes. Mas na hora da implementação a coisa é feita na base da 

improvisação. Vamos construindo as coisas tentando acertar. Não tem o planejamento do 

projeto de implantação ou é um planejamento pobre. Enquanto o projeto está sendo planejado 

ele já está sendo implantado. Percebo isso mais forte isso nesse momento porque temos vários 

novos produtos a desenvolver. Até então trabalhávamos com o arroz com feijão das aulas. 

Não tinha muita coisa nova. Essas inovações vêm acontecendo de uns dois anos para cá.  Só 
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agora começamos a ter embriões de vendas. Na hora de colocar a mão na massa é que a gente 

percebe os entraves. Exemplo: vou criar uma empresa nova? Ou vamos usar a estrutura 

existente? Vamos trazer novos profissionais? Isso é o que sinto.  Até hoje a gente não sabe se 

quer continuar a expandir em franquias. Eu acho que isso acontece porque foi um problema 

de origem. Diz a lenda que o método da Berlitz começou sem querer. Ao longo da vida as 

coisas foram acontecendo.  Acho que na administração do nosso pedaço no grupo empresarial 

a que pertencemos, nunca houve executivos de fora. Só agora é que temos uma CEO que veio 

da IBM. A impressão que tenho que o gerenciamento da empresa sempre foi feito como 

empresa familiar.  As ideias são boas. Mas tem problemas tão primários que não são levados 

em conta. O fundador descobriu uma coisa que deu certo e as pessoas começaram a dar aulas. 

E aí a empresa foi crescendo sem método.  

PERGUNTA 2 - Quais são os fatores necessários para a implantação de 

mudanças?  Forneça exemplos. 

Acho que temos flexibilidade, rapidez para agir. Isso ocorre porque a estrutura é 

pequena. Justamente por isso as pessoas conseguem ter visão do todo. As pessoas podem usar os 

recursos necessários ou possíveis para atender o cliente. Jogo de cintura. Decisão. É um prazer 

ter uma interface com o cliente. 80% do quadro da empresa são instrutores.  A única coisa em 

comum entre os instrutores é o domínio do idioma e o prazer de estar com o aluno e ver sua 

evolução. Fora isso, não existe características em comuns.  Eu acho que os instrutores têm uma 

grande capacidade de comunicar bem e entender o cliente. Talvez esse seja um diferencial. O 

único lugar onde eu tive prazer em assistir aulas de Inglês foi aqui na Berlitz. Porque você 

percebe a evolução. Porque é mais informal. É mais parecido com o processo de aprendizagem 

na vida, diferente do que ocorre em outros lugares. 

PERGUNTA 3 - A mudança é parte da rotina da empresa? Quais são os 

processos e recursos utilizados para promover estas mudanças? Forneça exemplos. 

A mudança é bem normal. Sim, conseguimos mudar. Ainda que por tentativa e erro. 

Sempre se busca fazer alguma coisa para mudar a situação.  Quando houve o período de queda 

em 2002 e 2004 houve uma onda de mudanças na tentativa para recuperar a empresa. O ritmo 

de mudança foi tão grande que faltou foco. Também é importante dizer que sempre existe a 

resistência normal. Mas no geral as pessoas procuram se adaptar o mais rapidamente possível. 

As pessoas buscam fazer com que a mudança ficar mais parecida com a rotina de cada um. 

Existem pessoas que sabem fazer a massa do pão. Muda-se a padaria. Mas o pãozinho continua 

gostoso. Põe creme, tira o creme, muda-se o balcão. Mas o pão continua lá. 
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PERGUNTA 4 - De que forma a empresa gera rotineiramente novas ideias para 

alterar seus processos, rotinas, produtos e serviços? Forneça exemplos. 

Bem nos reunimos e discutimos com muita frequência. Isso é uma coisa normal e ocorre 

nos mais diversos momentos. Até no café e no fumódromo trocamos ideias. As ideias vão fluindo 

para sabermos o que dá certo ou não. É uma espécie de inteligência de grupo. Não é a toa que as 

pessoas permanecem durante muito tempo na empresa. As pessoas têm uma afinidade com essa 

maneira de trabalhar. Não temos uma perspectiva de carreira e de salário muito ampla a 

oferecer. Mas oferecemos um ambiente de trabalho que permite às pessoas se expressar, 

trocarem informações, experiências e verem o resultado. Sob todos os ângulos, todos os que 

trabalham aqui conseguem ver o resultado daquilo que foi feito. Mesmo o instrutor consegue ver 

uma realização do que foi feito. O mesmo ocorre com o supervisor de instrução. O feedback do 

seu desempenho com o cliente e com resultados, mesmo nas pontas, é muito claro. Isso ocorre 

também nos departamentos. Eu consigo perceber o quanto eu consigo reduzir certo custo, algum 

resultado. Aqui é muito claro o nexo entre ação e resultado. Talvez por isso as pessoas acabem se 

comprometendo com aquilo que produzem. Não é só pela empresa. Mas porque elas conseguem 

sentir o retorno daquilo que fazem. Um exemplo é a responsável pela folha. Sempre usamos 

livros de registro. Eu comentei que isso era obsoleto. Uma hora temos que mudar isso. Na 

semana seguinte a Eliana já me trouxe o resultado da ficha de registro feito no sistema. Não pedi 

isso para ela. Mas ela fez por conta dela. 

PERGUNTA 5 - Quais são as habilidades, competências e comportamentos 

pessoais que fazem com que a empresa seja capaz de mudar e promover mudanças no 

mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Somos multitarefa, flexíveis, temos senso de urgência.  O próprio conhecimento do 

negócio e a memória que temos dele. Temos um pouco de intuição. Conhecemos tanto o negócio 

que sabemos por que as coisas dão certo. Acho que é fruto da experiência. 

PERGUNTA 6 - E em termos de grupo, ou equipe de trabalho? Quais são as 

habilidades, competências e comportamentos de grupo que fazem com que a empresa 

seja capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

A interface entre os departamentos é boa.  Se alguém ligar para saber de alguma coisa da 

minha área (RH) e eu não estiver presente, quem estiver presente vai resolver. Isso é uma 

característica muito forte do Brasil. Não sei dizer se isso vale para as filiais de outro país. O local 

também ajuda porque estamos todos juntos no mesmo local (Pessoal de staff). Em muitas 

situações eu até delego a resolução de um problema de RH para alguém que não é da minha área 
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porque confio que vai resolver bem.  Temos alguns conflitos. Mas no final o que prevalece é a 

posição adequada para empresa. 

PERGUNTA 7 - Quais são os mecanismos de aprendizagem e de governança de 

conhecimento que fazem com que a empresa seja capaz de se adaptar a mudança do 

mercado, consiga reconfigurar seus ativos, suas rotinas, suas e competências e crie 

inovações e mudanças em seus produtos e serviços no mercado onde atua? Forneça 

exemplos. 

Não é uma coisa sistemática, pelo menos no Brasil. De tempos em tempos damos uma 

olhada no que está ocorrendo. Sabemos muito do que ocorre através de vendas.  O pessoal de 

vendas consegue muita informação da concorrência. Mas não é um processo planejado. Para 

saber o que ocorre no mercado ligamos para algumas pessoas. Inclusive através dos instrutores 

que podem vir da concorrência. A informação vem meio desordenada. No tocante à 

aprendizagem das pessoas, damos oportunidade dentro daquilo que a empresa oferece. Os 

treinamentos sempre são on the job. Para os treinamentos de instrutores sempre estamos 

fazendo workshops. Os instrutores sempre recebem treinamento. Não temos muitos 

investimentos em treinamentos genéricos. Mas temos rotinas bem estabelecidas.  O que não 

conseguimos manter atualizados são os manuais de procedimentos.  Já foram escritos vários 

vezes. Agora desistimos de manter esses manuais atualizados. Temos registros. Mas não temos 

os manuais de como fazer algo. Quando alguém novo chega, ele aprende com alguém do lado on 

the job. É lógico que temos algumas diretrizes. Mas não é uma coisa detalhada.   Se você der um 

manual de procedimento para alguém é provável que ela não leia. Uma característica da 

empresa é que as pessoas permanecem por muitos anos na base, como instrutor, e vão 

aprendendo no dia-a-dia. Se não tivéssemos um time estável não poderíamos operar da maneira 

como operamos. Aí teríamos que ter as coisas mais procedimentalizadas.  

 

PERGUNTA 8 - Quais são as rotinas e processos organizacionais que fazem com 

que a empresa seja capaz de se adaptar a mudanças do mercado, consiga reconfigurar 

seus ativos, suas rotinas, suas e competências e crie inovações e mudanças em seus 

produtos e serviços no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

 Temos poucos processos documentados. Nossas rotinas, em sua maioria, são passadas 

de forma prática. 

 

PERGUNTA 9 - Quais são os mecanismos de aprendizagem e de governança de 

conhecimento que fazem com que a empresa seja capaz de se adaptar a mudança do 
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mercado, consiga reconfigurar seus ativos, suas rotinas, suas e competências e crie 

inovações e mudanças em seus produtos e serviços no mercado onde atua? Forneça 

exemplos. 

Não temos mecanismos especiais de aprendizagem e de governança do conhecimento, 

com exceção dos treinamentos de instrutores. 

PERGUNTA 10 - Existe algo mais que você gostaria a acrescentar? 

Como tivemos que reduzir muito o custo para gerar algum lucro, considerando que 

somos um país de impostos muito altos, talvez a Berlitz pudesse estar maior.  Temos sempre que 

balancear o custo. Se eu quero me tornar uma empresa diferenciada eu preciso investir. Isso 

significa menos lucro inicialmente. A impressão que eu tenho é que precisamos fazer o 

movimento de crescimento. Mas não temos recursos para investir na mesma medida. Se 

tivéssemos mais investimento poderíamos crescer mais rápido. Considerando a receptividade 

que temos na clientela, tenho a impressão de que o mercado está receptivo. Mas temos um 

aspecto que nos restringe que é a capacidade de investimento.  

Transcrição de entrevista: Luís Simões 

Data: 01/09/2011. 

Cargo: Diretor de Marketing. 

 

PERGUNTA 1 - Quais são as características da empresa e do mercado no qual ela 

opera? 

O mercado de idiomas mudou muito depois do advento do modelo de franquia. Até 

então as escolas que tinham estruturas próprias, como o Berlitz, sofriam menos concorrência 

desleal. Depois que as escolas franquearam houve um beneficio para o cliente. Mas perdeu-se 

um pouco a noção de valor do ensino. Ficou difícil para o cliente avaliar as diferenças sobre o 

nível de serviço. Obviamente uma empresa que tem presença mundial e estrutura própria tem 

um diferencial. Temos metodologia própria e materiais próprios. Isso é o diferencial. Hoje 

buscamos posicionar a marcar como um consultor de gestão empresarial do que como apenas 

uma escola de idiomas. Hoje temos treinamentos culturais e de negócios. Esse 

posicionamento muda a percepção do cliente. Já o franqueado em geral não tem interesse em 

desenvolver produtos. Ele quer uma fórmula pronta e testada que ser possa replicada com o 

custo mais baixo possível. O mercado no qual estamos inserido é muito dinâmico. Existem 

muitos produtos de ensino à distância, uso de tecnologias de informação. Tem oferta para 
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todo tipo. E a Berlitz de 2007 para cá já mudou muito, em minha opinião e na dos alunos. Isso 

é impressionante para uma empresa multinacional. A agilidade com que se desenvolvem 

novos materiais é um exemplo de criar novas formas de ensinar. Nesses cinco anos vi a 

empresa mudar bastante. Os próprios instrutores percebem que a empresa está caminhando 

para outras direções. Percebemos que a empresa não é estática. 

PERGUNTA 2  - Quais são os fatores necessários para a implantação de 

mudanças?  Forneça exemplos. 

É muito importante você se comprometer a continuar conversando com o mercado 

consumidor. Essa é a primeira habilidade da empresa dinâmica. Temos que conversar com o 

lado de fora da empresa. Saber da concorrência. Saber do cliente. A dificuldade de transito, 

por exemplo, leva a necessidade de novas formas de ensino. Conversar com as mídias sociais 

e que refletem uma mudança de comportamento do consumidor. É preciso estar presente 

aonde você possa conversar com o mercado mais constantemente. Antes de encorajar as 

pessoas a conduzir as pessoas a trabalhar de forma mais dinâmica é necessário saber a 

direção. 

PERGUNTA 3  - A mudança é parte da rotina da empresa? Quais são os 

processos e recursos utilizados para promover estas mudanças? Forneça exemplos. 

Pelo menos com relação ao Marketing a mudança é normal. Eu assumi a área em 

janeiro. Minha percepção pode ser limitada. Mas a quantidade de projetos e mudanças ocorre 

o tempo todo. Eu acho que a natureza do nosso serviço já contribui com isso. A maioria dos 

nossos serviços é prestada cara-a-cara e isso ajuda muito. A quantidade de informações que os 

instrutores trazem é muito grande. Temos ferramentas formais de pesquisa de mercado. Mas a 

própria rotina nossa contribui para que a empresa tenha feeedback e saiba o que está 

acontecendo no mercado. A percepção do cliente chega até nos de qualquer forma. E isso é 

muito bom. Esse é o primeiro recurso. Temos uma estrutura mais enxuta sem aqueles infinitos 

níveis hierárquicos. Isso acaba por agilizar os processos de mudança além de estreitar os laços 

com o mercado consumidor. Isso é muito bom. Eu sou formado em administração. Quando 

você está numa empresa com certa abrangência e te dão autonomia é uma combinação muito 

boa. Eu estou a três níveis da Presidente Mundial da empresa. Isso é incrível. A amplitude 

administrativa é bastante curta. Não existem muitos degraus para se comunicar. As áreas aqui 

interagem com diversas áreas da empresa com rapidez. Sempre ouço histórias de que as 

pessoas passam horas em reuniões. Aqui não acontece isso. É um acesso que poucos têm. 
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Implementamos uma reunião Creative Thinking que acontece mensalmente onde a Virginia 

reúne todo o Management Team. É um tempo reservado para que a gente pense em caminhos 

para futuro uma vez por mês. Eu fico impressionado quando passa a quarta hora da reunião. 

Dá para perceber a inquietude das pessoas em ficar muito tempo em reunião. Somos muito 

hands on. Extremamente. As pessoas saem exauridas da reunião. Na ultima reunião que 

tivemos as pessoas disseram que ficaram cansadas por causa do tempo dessa reunião. Pensar 

cansa. Aqui no Brasil ninguém trabalha em gabinete. A acessibilidade e a realização são 

notáveis. As pessoas são do-wards (fazedores). 

PERGUNTA 4 - De que forma a empresa gera rotineiramente novas ideias para 

alterar seus processos, rotinas, produtos e serviços? Forneça exemplos. 

Além do Creative Thinking discutimos o tempo inteiro. A discussão é uma parte 

constante da nossa rotina. Trocamos ideias o tempo todo e criamos o tempo todo. Como 

somos uma estrutura enxuta não conseguimos parar para fazer reuniões. Mas entre as reuniões 

discutimos o tempo todo. A questão do relacionamento é só o que importa. Todos os nossos 

serviços são serviços de relacionamento com pessoas. Você não faz algo que o aluno leva 

para casa. O consumo é muito próximo de nós. E o feedback é muito rápido. E percebemos 

facilmente o nível de satisfação do aluno. Somos corresponsáveis pelo rendimento do aluno e 

pelo nível de satisfação dele na própria prestação do serviço. Avaliamos depois formalmente. 

Mas a percepção do instrutor sobre o nível de rendimento do instrutor é imediata. Como 

trabalhamos com rodízio de instrutores, as informações de feedback são extremamente 

importantes. O aluno não é de nenhum aluno em particular. Existe uma espécie de 

responsabilidade coletiva e compartilhada sobre o cliente. 

PERGUNTA 5 - Quais são as habilidades, competências e comportamentos 

pessoais que fazem com que a empresa seja capaz de mudar e promover mudanças no 

mercado onde atua? Forneça exemplos. 

A capacidade de ouvir é fundamental. No geral as pessoas são boas ouvintes. Eu 

claramente peço feedback. Mas isso pode ser uma característica de profissionais da área de 

vendas e marketing. Temos uma boa capacidade de ouvir porque estamos todos no mesmo 

lugar e numa estrutura enxuta (Estrutura administrativa). Isso já torna inevitável que uma 

pessoa ouça a outra. Além da capacidade de ouvir um bom rapport com seus pares é 

essencial. Se você tem uma relação boa e aprazível isso facilita muito. Você consegue 
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angariar ideias e parceiros de projetos mais facilmente. Sou professor e sei que se não 

conquistamos o aluno e nos deixarmos conquistar por ele não conseguiremos bons resultados. 

 

PERGUNTA 6 - E em termos de grupo, ou equipe de trabalho? Quais são as 

habilidades, competências e comportamentos de grupo que fazem com que a empresa 

seja capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

A proximidade física e acessibilidade é uma das características importantes. Quando o 

grupo está acessível para si e para seus membros, as mudanças acontecem muito mais 

facilmente. 

PERGUNTA 7 - E no nível da organização? Quais são as habilidades, 

competências e comportamentos organizacionais que fazem com que a empresa seja 

capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Eu acho que a capacidade da organização de estar disposta a ouvir o que o mercado 

tem a dizer a respeito dela, começando pelo cliente. É importante que ela esteja disposta a 

ouvir, gerar bons relacionamentos com parceiros e com mídia. Se você administra sem ouvir 

fica muito difícil. Uma empresa só muda quando dialoga e conversa com o mercado. Nós 

aplicamos pesquisas de satisfação mensais junto aos nossos alunos para avaliar tudo e não 

apenas o rendimento deles. Fazemos auto avaliação de progresso do aluno, atendimento de 

secretárias, o que ele sente com relação ao material didático e com relação aos instrutores. 

Saber capacitar instrutores é o melhor treinamento que eu já participei. Durante o treinamento 

muitos desistem. O treinamento tem capacidade de formar profissionais Berlitz. Mas não é 

fácil. Os que ficam são bons. 

P8 - Quais são as rotinas e processos organizacionais que fazem com que a 

empresa seja capaz de se adaptar a mudanças do mercado, consiga reconfigurar seus 

ativos, suas rotinas, suas e competências e crie inovações e mudanças em seus produtos e 

serviços no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Eu acho que as pesquisas internas e os projetos pilotos são bons exemplos. Fazemos 

isso com regularidade, mas sem estressar a base questionada que são os próprios alunos. Isso 

contribui muito. Temos condições de ouvir o mercado ouvindo outras mídias. Mas não é a 

mesma coisa que ouvir o cliente. O cliente pode discutir a prestação de serviço e muitos 

pedem. E nós pegamos e ligamos para os alunos, independente de onde ela estuda. Isso é um 
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processo rotineiro, estruturado, mundial que a empresa tem. A estrutura dessa pesquisa é pré-

definida para ser aplicada mundialmente. Isso faz todo o sentido. Se você faz perguntas 

diferentes para públicos diferentes você não mede nada. Para ter índices comparativos é 

necessário ter uma medição padrão, ter certa unidade nas perguntas. Temos padrões mínimos 

que mudam localmente. Mas pelo menos na área de Marketing temos muitos processos 

formatados. Tudo que diz respeito à formatação da identidade visual da marca. Não saímos 

comunicando ao mercado sem um padrão. Quando você redige um press release, você segue 

certos padrões mundiais. 

 

PERGUNTA 9 - Quais são os mecanismos de aprendizagem e de governança de 

conhecimento que fazem com que a empresa seja capaz de se adaptar a mudança do 

mercado, consiga reconfigurar seus ativos, suas rotinas, suas e competências e crie 

inovações e mudanças em seus produtos e serviços no mercado onde atua? Forneça 

exemplos. 

Não sei se sou a pessoa mais certa para responder isso. Meu processo de integração ao 

Management Team foi muito rápido. Tive apenas nove dias para assumir a área de marketing. 

É difícil ter uma pessoa que possa te contar o que aconteceu nos anos anteriores. Hoje nos 

treinamentos para instrutores, o marketing tem uma participação. Quando eu posso estar lá eu 

falo sobre as iniciativas de marketing.  É importante que os instrutores entendam a marca e 

seus valores e o que ela pode oferecer. Falo quais são outros serviços estão disponíveis para o 

instrutor e para os alunos para que sejamos um sucesso. É fundamental que os instrutores 

saibam essas coisas. Na minha opinião é muito importante para o desempenho do professor 

em sala de aula ele saber que a empresa possui diretrizes mercadológicas e que tem um plano 

de se posicionar no mercado. Isso confere segurança profissional para o professor e até 

melhora a autoestima dele. Se ele sabe que trabalha numa empresa que tem clientes 

importantes e que a empresa é citada na mídia, isso confere muita segurança para o 

desempenho do trabalho dele em sala de aula. É muito ruim ouvir algo como: onde você 

trabalha? Nunca ouvi falar da sua empresa. Tornar a marca crível e visível é muito importante 

para a prestação de serviços. Saber que você, como instrutor, fala com executivos faz uma 

grande importância para um instrutor. Isso valoriza o profissional. O instrutor Berlitz é mais 

valorizado no mercado. Hoje nosso instrutor é exclusivo da Berlitz. A Intranet é outra 

ferramenta importante. Além de disseminar conhecimento de mercado, você dissemina outras 

coisas como procedimentos, relatórios, etc. Você consegue reger a orquestra de uma forma 
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melhor.  A adesão a esse instrumento é devido em parte ao temperamento brasileiro. O 

brasileiro é impelido a se comunicar. Aqui no Brasil temos uma adesão grande ao uso desse 

instrumento. Não é o que ocorre nos outros países. 

PERGUNTA 10 - Existe algo mais que você gostaria a acrescentar? 

Acho que não. Deu para cobrir a minha percepção daquilo que fazemos. 

Transcrição de entrevista: Rose Paulon. 

Data da entrevista: 08/09/2011. 

Cargo: Kids Director & LCD. 

PERGUNTA 1  - Quais são as características da empresa e do mercado no qual 

ela opera? 

O Berlitz era uma empresa familiar. Ele vinha de uma origem familiar e uma linha de 

gestão altamente tradicional. O mercado era muito carente de prestadores de serviços de 

qualidade. Ao longo dos últimos 25 anos o mercado passou a ser mais competitivo na área de 

instrução de idiomas. Surgiram várias empresas pequenas com qualidade e preço acessível. 

Saímos de uma situação de conforto. Éramos líderes, com profissionais de ponta e a mais 

cara. Era uma escola de elite. Hoje somos mais acessíveis com produtos mais alinhados com 

produtos para as demandas do mercado. Antigamente quem sustentava o Berlitz era o 

empresário rico. Mas hoje você tem muitos profissionais liberais e gestores que usam nossos 

produtos. Nos tornamos mais populares no sentido de acessibilidade. Mas quem compra nosso 

produto busca uma instituição sólida e de qualidade. Não somos mais percebidos como uma 

escola tão mais cara. Antes a gestão era muito engessada. Hoje somos mais 

profissionalizados. Somos mais abertos. Temos uma gestão mais horizontal. Isso na 

corporação como um todo. Hoje temos necessidades locais. Antes a coisa era mais top down. 

A administração central hoje admite que existe características locais, regionais e 

mercadológicas que devem ser consideradas. O mercado era menos competitivo. Mas o 

mercado mudou demais. Antigamente tínhamos duas ou três grandes concorrentes: Cultura 

Inglesa, União Cultural Brasil Estados Unidos e Alumni. O maior concorrente eram os 

professores particulares. Mas o mercado foi enchendo de várias opções. É um mercado 

altamente competitivo. Com a demanda que teremos para a Copa e Olimpíadas, a 

concorrência vai aumentar. 
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PERGUNTA 2 - Quais são os fatores necessários para a implantação de 

mudanças?  Forneça exemplos. 

Eu diria que a Berlitz deu muita cabeçada. Existe uma linha de trabalho. Nosso papel 

era muito apagar incêndio. Trabalhávamos em cima do fato real e consumado. Não tínhamos 

planejamento de longo prazo. A partir do Marcos Justus, a empresa passou a ter uma 

preocupação em planejar e em monitorar o mercado. Sofremos de uma adaptabilidade 

excessiva, o que é uma coisa boa. Quando pega fogo, resolvemos o problema.  No começo 

tivemos vários erros por falta de planejamento estratégico. Mas buscamos alternativas para 

cada crise que vivemos. Passamos por diversos planos financeiros do governo e crises 

econômicas. A cada crise a gente tinha que se adaptar. Isso é uma característica do Brasil. As 

primeiras crises foram mais difíceis. Na época das vacas goradas, o aluno caia no nosso colo. 

Dávamos quase 4.000 aulas por mês em cada escola. Hoje existe apenas uma escola que faz 

isso. Tudo mudou. A dura penas tivemos que se reconstruir. Construímos uma nova empresa. 

Enxugamos estrutura, economizamos, implementamos tudo que fosse possível para se manter 

no mercado. Em 1991 eu era assistente no Brasil. Eu lembro que tínhamos 11 unidades no 

Brasil. Eram unidades muito mais lucrativas do que hoje. Hoje se tirarmos os centros 

franqueados não mudou muito. Se você parar para pensar as coisas mudaram muito. Eu acho 

que a principal diferença em relação aos concorrentes é a preocupação com detalhes. Eu me 

esmero demais para que isso impacte a percepção de valor para os clientes. Em 2000 a 

unidade da Haddock Lobo dava 4.100 aulas / mês. Foi o segundo resultado do mundo na 

nossa organização. Hoje até existe potencial para isso. Mas o mercado está acirrado. Mas esse 

processo de encolhimento ocorreu também com os concorrentes. 

 

PERGUNTA 3  - A mudança é parte da rotina da empresa? Quais são os 

processos e recursos utilizados para promover estas mudanças? Forneça exemplos. 

A mudança é parte da rotina da empresa. E tem que ser assim. A área de ensino no 

Brasil cresceu demais. Essa área de educação tem que ser dinâmica porque você lida com 

pessoas. Você tem que adaptar material, situações, etc. Isso nos obriga a estarmos em 

constante mudança para se alinhar ao mercado. A gente tem pesquisas internas com os 

funcionários e as que são feitas com os clientes. Essas pesquisas nos dão muito subsidio para 

as mudanças. Outra coisa importante é que as escolas são lojas na verdade. E a gente tem um 

trabalho de relacionamento com o cliente é muito estreito. Fazemos controle de qualidade. 
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Cada nível de aprendizado é um projeto. Estamos sempre avaliando se estamos endereçando 

as expectativas. Esse feedback nos dá muito subsídio para mudanças. Ouvir o cliente é o 

maior meio. Temos pesquisas semestrais ou ao final de cada nível que fazemos com cada 

cliente. Uma das grandes características do Berlitz é a preocupação com a retenção do cliente. 

A gente fala muito com o aluno, sempre colhendo informações. Eu aqui no Morumbi tenho 

um publico muito forte de crianças. Tenho uma massa de alunos grande. E tenho muito cliente 

intermediário (os pais de alunos). Tudo que eu penso em fazer novo eu converso com 

adolescente e crianças e os pais. Fazemos Counseling. Existe o Counseling inicial (C0), no 

qual se confirmam as expectativas do cliente. Existe o C1 que acontece mais ou menos depois 

de umas quatro semanas de aula para darmos um feedback para o aluno e saber se as 

expectativas dele estão sendo atendidas. O C2 é feito três dias antes dele fechar o objetivo que 

ele comprou. O C0 e o C1 é feito por professor ou coordenador de curso. O C2 é feito pelo 

coordenador ou pelo diretor de unidade. O counseling é o momento da verdade. 

Confrontamos aquilo que vendemos com aquilo que o cliente comprou e já aproveitamos essa 

oportunidade para fazer uma nova venda. Temos os maiores renewables do mundo. O aluno 

fica muito conosco. Eu acredito que esse ciclo de apresentar o produto, identifica as 

necessidades, recomenda o produto e acompanhamento é muito bom. Para mim o processo do 

aluno é um projeto. O aluno tem que perceber que tem começo, meio e fim. Os ciclos de 

venda, feedback e counseling são importantes. O C1 e C2 é feito formalmente. Registra-se na 

ficha pedagógica do aluno. Ligamos para o aluno quando ele não vem. Estamos fazendo 

feedback o tempo inteiro. 

 

PERGUNTA 4 - De que forma a empresa gera rotineiramente novas ideias para 

alterar seus processos, rotinas, produtos e serviços? Forneça exemplos. 

Dentro da estrutura da empresa temos os diretores de área. Eles ouvem o campo, 

implementam e dão suportes às filiais. Nas reuniões com os diretores de área discutem-se 

ideias. Na verdade as necessidades surgem do cliente. E estamos antenados nas necessidades 

do cliente. E aí compartilhamos com os diretores de área. As grandes ideias surgem das 

necessidades locais ou do próprio cliente. A verdade é que ninguém é genial. Nós, diretores, 

somos muito operacionais. Somos muito fazedores. Somos bons para produzir e para 

implementar. Não somos muito pensantes. Aqui no Brasil a Virginia e o Management Team 

cumprem o papel de ser pensante.  
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PERGUNTA 5 - Quais são as habilidades, competências e comportamentos 

pessoais que fazem com que a empresa seja capaz de mudar e promover mudanças no 

mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Quem lida com serviços precisa de profissionais que tenham prazer de servir o 

próximo. Sem isso não dá para trabalhar em serviço. Sem isso seu ego vai atrapalhar. Tem 

que ser uma pessoa que tem prazer mas que não é subserviente, tem que ser interessada, 

trabalhadeira. O mercado exige que a pessoa tenha que ser altamente produtiva e também 

trabalhar muitas horas. Tem que assumir seu negócio que você está gerindo. Tem que haver 

comprometimento. Tem que produzir em volume, em desenvolvimento das pessoas. Outra 

coisa importância é sofrer de adaptabilidade. É um mal necessário. Tem que ter essa 

síndrome. É muito fácil lidar com aquilo que é semelhante ao que temos. Mas a maior 

dificuldade é saber lidar com aquilo que eu tenho de pior. Você precisa desenvolver aquilo na 

qual as pessoas são melhores. Devemos perceber os pontos fortes de sua equipe e dos seus 

pares para obter bons resultados. Temos que ser humildes. Ninguém sabe tudo. Sempre temos 

que aprender. Da mesma maneira que ensinamos, temos que aprender. Informação não se 

guarda, se compartilha. Sou uma gestora dura, muito exigente. Mas sempre crio as pessoas 

para ficar no meu lugar. Sempre tem que ter sucessor. Parte da responsabilidade do gestor é 

desenvolver competências em todos os níveis. 

PERGUNTA 6 - E em termos de grupo, ou equipe de trabalho? Quais são as 

habilidades, competências e comportamentos de grupo que fazem com que a empresa 

seja capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

No Brasil os gestores são muito antigos. Eu acho que o fato delas ficarem muito 

tempo, permite que as pessoas tenham um nível de relacionamento mais intimo. Importante 

notar que as relações pessoais entre as pessoas podem interferir na operação da empresa. Por 

isso devemos estar atentos para aquilo que é melhor para meu cliente para manter o contrato 

com o cliente pelo máximo de tempo possível. Temos que tomar cuidado com isso. Mas por 

outro lado temos um grupo extremamente coeso, com características parecidas de resultados. 

No meu caso eu não mantenho relações pessoais com os integrantes da empresa, apesar de ter 

amigos que são da empresa. Não existe problema nenhum em chamar a atenção ou demitir as 

pessoas se necessário. Para colocar as coisas para funcionar é sempre muito mais fácil fazer as 

coisas aqui por estamos sempre alinhados. Por isso quando vêm mudanças grandes, todo 
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mundo se preocupa. Temos uma preocupação com mudanças que possam comprometer a 

nossa estrutura. 

PERGUNTA 7 - E no nível da organização? Quais são as habilidades, 

competências e comportamentos organizacionais que fazem com que a empresa seja 

capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Tivemos muitas mudanças. Não foram poucas. Nos últimos 10 anos tivemos 

mudanças consideráveis: uma estrutura de um gestor das Américas que era iraquiano que 

trouxe ideias de fora sem conhecer nossa realidade. Depois disso mudou. Hoje temos um 

gestor para nossa região que é mais próximo, mais parecido conosco. As coisas aconteceram 

de acordo com a percepção do board, que às vezes é muito equivocada. Imagine ter um 

country manager para o Brasil iraquiano que mudou 15 anos no Japão e que é muçulmano e 

que acha que a mulher deve ser submissa. Isso causou muita dificuldade. Sofremos por causa 

de algumas mudanças impostas pro essa pessoa. Às vezes as mudanças acontecem de uma 

forma meio descuidada. 

P8 - Quais são as rotinas e processos organizacionais que fazem com que a 

empresa seja capaz de se adaptar a mudanças do mercado, consiga reconfigurar seus 

ativos, suas rotinas, suas e competências e crie inovações e mudanças em seus produtos e 

serviços no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Temos a visão da corporação. A corporação entende que a empresa para se manter no 

mercado precisa ser reinventada, agregando coisas novas no portfólio de produtos. Por isso 

não devemos nos ater apenas às línguas. Queremos hoje mudar a percepção do cliente. Óbvio 

que isso é uma visão de futuro e tem um esforço de pesquisa e planejamento. Localmente 

recebemos isso, aprendemos e implementamos.  No caso da corporação a empresa adquiriu 

outras empresas para construir essa visão de futuro. 

PERGUNTA 9 - Quais são os mecanismos de aprendizagem e de governança de 

conhecimento que fazem com que a empresa seja capaz de se adaptar a mudança do 

mercado, consiga reconfigurar seus ativos, suas rotinas, suas e competências e crie 

inovações e mudanças em seus produtos e serviços no mercado onde atua? Forneça 

exemplos. 

Não temos mecanismos de aprendizagem e governança de conhecimento. Todas as 

informações são compartilhadas. Isso é um ponto falho. A Berlitz não investe nisso. E há 
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muito tempo não investe nisso. Não temos um projeto de melhoria de competência dos 

gestores fora do universo das escolas. Todos os workshops que fazemos são para compartilhar 

informações internas. Não investimentos em propiciar treinamentos. Temos o Space que é 

uma ferramenta interna que permite a troca de informações de produtos e estratégia da 

empresa. Estamos aprendendo a importância de manualizar. É um grande erro da empresa. Se 

olharmos de forma objetiva, vamos ver que a única área manualizada é o manual de instrução 

dos professores, que é a nossa competência maior, que é o método. Mas se quero abrir uma 

filial não temos manuais. Temos apenas registros isolados, não temos esse habito.  O Brasil é 

uma estrutura um pouco diferente de outros países. Estamos muito a frente em alguns 

aspectos. E nesse aspecto estamos melhorando.  Eu sinto muito falta de manuais. Eu sou 

muito processual. Eu mesmo sou um arquivo de memória da empresa. Tudo o que é 

importante, que causou mudanças eu guardo. Somos auditados. É importante ter registros. 

Empresa tem que ter registros. 

PERGUNTA 10  - Existe algo mais que você gostaria a acrescentar? 

Penso que o Berlitz Brasil é uma filial que está muito à frente de outras operações que 

são bem mais antigas. Temos preocupação com controles, processos de venda, retenção de 

clientes. O problema é que temos essa organização com uma estrutura extremamente enxuta. 

Kids por exemplo é um produto diferente do produto adulto. Ele exige muito mais 

planejamento. Fecho o programa em outubro um programa que só vai ocorrer em julho do 

outro ano.  

Transcrição de entrevista: Silvia Freitas 

Data: 01/09/2011. 

Cargo: Diretora de Vendas. 

 

PERGUNTA 1  - Quais são as características da empresa e do mercado no qual 

ela opera? 

É um mercado bem careta. Existe inovação quanto a e-Learning. Mas isso já existe há 

algum tempo. Na minha opinião não é um mercado muito dinâmico. É um mercado muito red 

ocean, com forte competição. Os clientes são sensíveis a preços. E muitas vezes, é difícil 

concretizar os benefícios. É muito intangível. Nosso diferencial é a qualidade. Qualidade só é 

percebida depois que o serviço é usado. A maioria dos alunos roda muitas escolas. E depois 

esses alunos acabam por vir para a gente. As pessoas investem em cursos baratos e longos. 
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Elas percebem que podem investir mais em nosso curto, mas com menos tempo para obter 

resultado. Um exemplo: a Turner, um dos nossos clientes, informou hoje que existem alunos 

da empresa que estão dez anos estudando um idioma. A concorrência não tem as ferramentas 

que podemos oferecer (relatório de desempenho, acompanhamento, testes de proficiência, 

etc.). 

PERGUNTA 2  - Quais são os fatores necessários para a implantação de 

mudanças?  Forneça exemplos. 

Temos cinco princípios. Total Customer Orientation: entregamos o que o cliente 

precisa e não o que temos. Para a concorrência o cliente é aluno. E para nós o aluno é cliente. 

A gente faz um customer service de tudo àquilo que o cliente quer. O customer service and 

orientation é parte integrante do nosso jeito. Não falo com aluno. Falo com cliente. O que o 

cliente quer buscamos atender. Open and Active Participation: A gente está sempre presente 

trazendo coisas do mercado. Nós estamos abertos às mudanças. Estamos sempre ativos para 

que a mudança. A mudança é normal porque a clientela muda. O cliente hoje é muito 

diferente do cliente de antigamente. Não apenas o cliente da área de recursos humanos das 

empresas, mas também o aluno. Temos vários clientes: o RH, o pai, o aluno, etc. Não temos 

um cliente final somente. Você tem que atender as expectativas desses clientes. A Spirit of 

Innovation and Challenge: isso está no nosso credo há mais de dez anos. Sempre estamos 

buscando entregar da melhor maneira. Como estamos no mercado red ocean, buscamos 

sempre o blue ocean. Exemplo: parceira com Oxford e Harvard, onde trazemos as melhores 

práticas de negócios para as nossas aulas. O nosso material trata, por exemplo, de marketing 

one to one e outros assuntos atuais. Em vendas falamos de 4 R's e de cadeia de valor. Falamos 

também de avaliação 360, estilos de vendas, estratégia de orçamento, etc. Isso é uma 

especialização do programa. Falamos também de riscos, fusões e aquisições, change 

management, riscos, inovação e liderança. Hoje falamos muito de management porque é a 

bola da vez. O Berlitz saiu de uma escolinha de inglês para se tornar uma que oferece 

instrução em inglês de negócios. Isso é uma inovação. O desafio é saber como mudar os 

professores de línguas para professores capazes de falar de negócios. Começamos a recrutar 

professores com experiência me negócios. Mudamos o perfil de contratação. Mudamos de 

uma escola de idiomas para uma empresa de educação (Berlitz Education Company). A 

Superior Business Structure: isso é meio vago. Mas o que queremos é oferecer para nossos 

clientes uma estrutura diferenciada. Tanto nas nossas localidades quanto nas pessoas que 
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atendem. Sempre ter um refinamento e um posicionamento diferenciado. Strategic oriented 

planning: é fazer planejamento, ter uma estratégia e fazer com que ela funcione. Observe que 

nem todas as nossas filiais no mundo seguem bem a orientação estratégica definida pela 

matriz. Esse é um diferencial da operação no Brasil. Existem também alguns outros países 

que tem essa característica. Tem países que vão e tem países que ainda estão pensando como 

avançar. Por outro lado o Berlitz investe muito em workshops e ferramentas que acabam 

permitindo que isso aconteça. Exemplos: Execution, Action Planning, Talent Development. O 

workshop de execução, por exemplo, foi muito focado em execução. O Talent Management 

Workshop foi muito legal. Mostrou como tirar proveito do potencial das pessoas. A ideia é 

focar nos pontos fortes da pessoa e não nos pontos fracos. Vamos usar o talento das pessoas 

naquilo que elas têm de melhor. 

PERGUNTA 3  - A mudança é parte da rotina da empresa? Quais são os 

processos e recursos utilizados para promover estas mudanças? Forneça exemplos. 

Berlitz Brasil é uma grande família. Brigamos mas no fim dá tudo certo. É diferente de 

outras empresas. É a coisa do relacionamento. Existe uma relação fora do trabalho. As 

pessoas têm uma história do que construíram aqui dentro. E as pessoas têm a vontade de fazer 

as coisas acontecerem.  Isso ocorre porque é uma coisa de família. Não vamos deixar a 

família ao lado ter a casa mais bonita. Queremos que nossa casa seja a mais bonita. Observe 

que isso não ocorre em todos os países onde a Berlitz opera. Mas tem muita rixa entre os 

países. Cada país quer aparecer melhor que o outro. 

PERGUNTA 4 - De que forma a empresa gera rotineiramente novas ideias para 

alterar seus processos, rotinas, produtos e serviços? Forneça exemplos. 

Tem algumas informações interessantes na Intranet. É repositório que ajuda a divulgar 

com facilidade para o todo grupo. Mas é uma ferramenta lenta. E não é opção nossa de que 

adoramos o Space. Ele é muito complicado. Temos muitas comunidades. É difícil se localizar. 

Sinceramente acabamos entrando nele porque foi um investimento grande da empresa. É a 

menina dos olhos da CEO mundial. Mas como opção de coisa útil não é. É mais uma coisa a 

fazer no seu dia-a-dia. Eu preferia ter um CRM a ter o Space. Também não temos o 

Knowledge Management. Se alguém saírem ou morrerem não sabemos nada da empresa. Está 

tudo na cabeça das pessoas. Não é a empresa que detém o conhecimento. São as pessoas. Esse 

é um ponto fraco. Perdemos muito do investimento feito em conhecimento quando a pessoa 

sai. Se a Suzy, por exemplo, não está eu não sei quem são os clientes dela. Seria muito legal 
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saber quem são os clientes do México, Chile e Estados Unidos por exemplo. Isso é uma 

informação que não tem preço. A empresa poderia dar um passo acima do que faz hoje. 

PERGUNTA 5 - Quais são as habilidades, competências e comportamentos 

pessoais que fazem com que a empresa seja capaz de mudar e promover mudanças no 

mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Bem eu acredito que é nossa rapidez e flexibilidade. Temos também o 

comprometimento das pessoas em mudar quando é necessário.  Como somos um grupo 

pequeno, as comunicações são fáceis e por isso temos facilidade de tomar decisões. 

 

PERGUNTA 6 - E em termos de grupo, ou equipe de trabalho? Quais são as 

habilidades, competências e comportamentos de grupo que fazem com que a empresa 

seja capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Bem, as habilidades de grupo são as mesmas que já citei para as pessoas. Brigamos às 

vezes. Mas as decisões são tomadas. Temos a capacidade de chegar a um consenso de forma a 

atender o cliente conforme as necessidades dele. 

 

PERGUNTA 7 - E no nível da organização? Quais são as habilidades, 

competências e comportamentos organizacionais que fazem com que a empresa seja 

capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Não temos um processo ou rotinas de inovação. O que ocorre que, periodicamente, 

surge um líder que tem uma ideia diferente e que carrega a empresa para aquele lugar. Na 

minha percepção nada é estudado. As coisas são intuitivas. Na época do Marcos como CEO 

ele queria atender uma camada de alunos Top. Isso fez com que a empresa vendesse apenas 

grupos com poucas pessoas. Isso foi em 2005. E agora tem grupo de novo para ter mais 

alunos. Somos muito rápidos em nos adaptar às mudanças de mercado. Temos o Global 

Education Company. Queremos nos tornar uma empresa de soluções em treinamento na área 

de cultura e líderes globais. Tudo que você precisa para desenvolver líderes globais está no 

nosso escopo.  

P8 - Quais são as rotinas e processos organizacionais que fazem com que a 

empresa seja capaz de se adaptar a mudanças do mercado, consiga reconfigurar seus 
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ativos, suas rotinas, suas e competências e crie inovações e mudanças em seus produtos e 

serviços no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Analisamos rapidamente as necessidades de nossos clientes. Como temos rotinas de 

controle, sabemos o que está ocorrendo. Se as vendas caem, ficamos sabendo a tempo de 

poder tomar alguma ação. E isso nos dá condições de agirmos rapidamente. 

 

PERGUNTA 9 - Quais são os mecanismos de aprendizagem e de governança de 

conhecimento que fazem com que a empresa seja capaz de se adaptar a mudança do 

mercado, consiga reconfigurar seus ativos, suas rotinas, suas e competências e crie 

inovações e mudanças em seus produtos e serviços no mercado onde atua? Forneça 

exemplos. 

Mas somos muito flexíveis aqui no Brasil. A gente não pensa muito. A gente faz. Isso 

é resultado da inflação que não dava tempo de pensar muito. Nossos mecanismos de 

aprendizagem são poucos formais. Levamos uns dez anos para ter os manuais de padrão 

mínimo. Nós trabalhamos bem em grupo. Mas ter esses manuais foi uma das coisas que eu 

briguei para ter. O conhecimento é passado no dia-a-dia. Tivemos um Mystery Shopper que 

foi feito umas quatro vezes em dois anos. O feedback foi bem interessante. Temos reuniões 

semanais com a sua equipe. É um contato que você dá e recebe informação. Isso ajuda 

bastante. 

PERGUNTA 10  - Existe algo mais que você gostaria a acrescentar? 

Não. No momento o que me ocorre contar é isso. 

Transcrição da entrevista: Virginia Camargo 

Data: 10/09/2011. 

Cargo: Diretora Geral da filial Brasil. 

 
PERGUNTA 1  - Quais são as características da empresa e do mercado no qual 

ela opera? 

Como empresa, corporação, o Berlitz ainda está numa situação de não conseguir juntar 

todas as peças da visão que a empresa se propôs a seguir. Eu sinto que tem uma dificuldade 

enorme, já há uns três anos. Existe uma desconexão entre a empresa quer ser e como a 

empresa se mexe para ser. Embora tenham procurado um coisa sinérgica, que tem um foco 

corporativo, a operação mais dispersa que vem há cem anos fazendo idiomas não consegue 
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captar ainda essa mensagem nova e não sabe bem o que fazer. O grande esforço tem sido 

estabelecer essa nova visão. Muitas vezes a gente não atenta para o que está acontecendo. A 

Berlitz está comprando diversas outras empresas de treinamento. Mas tem uma dificuldade 

em incorporar essas empresas no Berlitz. Inclusive muitas vezes o campo não saber bem o 

que fazer com essas empresas. Está faltando uma integração. Não sei se o processo é assim 

mesmo. A grande dificuldade não é comprar. A dificuldade é que alguém no Berlitz não 

acertou a mão de como integrar esses novos negócios no core business. Por outro lado existe 

uma pressão grande para fazer planos, orçamentos, etc. Não existem grandes trabalhos de 

integração. Não conseguimos conversar um com outro.  Bem ou mal aqui no Brasil a gente 

abraçou o TMC. Mas não encontramos uma parceira na empresa irmã. Muitas vezes nem 

sabemos como precificar os novos serviços.  Como estamos vindo de anos de crise, existe 

uma pressão grande pelos resultados. No campo estamos meio divididos entre investir em 

novos negócios ou se vamos focar naquilo que já sabemos. Existe algo mal elaborada na 

execução da estratégia: como juntar as partes? No Brasil em especial, essa coisa de ser uma 

empresa global de educação ainda não se consolidou. Meu core business ainda está em 

idiomas. Mas aqui particularmente temos um problema que é a margem de lucratividade. Essa 

estrutura tributária consome os resultados de forma absurda. Operações muito menores, como 

a do Chile, apresentam resultados muito melhores. Eu pensei aqui o que é que pesa 

exageradamente na lucratividade: fundamentalmente o custo da mão-de-obra. Isso é critico. 

Dentro do negócio de aulas eu tenho limites para cobrar. Não dá para cobrar tão mais do que o 

que o mercado aceita. E não consigo trabalhar com uma mão-de-obra de menor valor. Esse 

negócio de idiomas está estagnado no Brasil por causa dessa estrutura tributária. Já fazem dois 

anos que tive que subir o numero de aula é fazer o reajuste anual abaixo da inflação e do 

dissídio. A elasticidade do preço chegou no máximo. Cada vez mais a questão aula de idiomas 

vai ter as margens corroídas. O valor das aulas tem sido reajustado abaixo da inflação. Se eu 

continuar insistindo nisso um dia vamos secar. Por isso eu enxerguei no Global Education 

Company a chance de ter maiores margens. Posso fazer uma prestação de serviço que 

justifique um preço mais alto. Não preciso ficar preso com valores baixos por hora. Esse 

trabalho de Global Education Company proporciona um mecanismo interessante. Eu posso 

fazer grupos maiores, coisa que eu não posso fazer nos idiomas. No Global Education 

Company eu posso ter grupos grandes com um único instrutor e ter margens expandidas. Isso 

é o que fazemos com os grupos de idiomas. Mas isso tem limite. Mas meu grupo não pode ter 

mais do que seis pessoas por causa do nosso método. Estamos nos esforçando para 
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desenvolver esse novo negócio. O problema é que não conhecemos esse mercado. Temos 

certa facilidade de acesso. Estamos tentando. A médio prazo esbarra no processo da 

corporação por que a estrutura e a integração não estão pronta. Não espero nesse ano e no 

próximo a ter grandes negócios nessa nova linha. Estamos plantando para o futuro. É 

fundamentalmente mudar a cabeça das pessoas. Temos que fazer as pessoas perceber que 

temos um escopo maior, mesmo que ainda não tenhamos produtos prontos ou expertise. 

Estamos mudando o discurso. Hoje o discurso é maior do que o que podemos oferecer. Nosso 

pessoal de vendas está buscando oportunidades para as quais ainda não estamos preparados. 

Mas tem que arriscar. Isso é interessante. O mercado não está muito consciente do que preciso 

e do que os fornecedores podem oferecer. Tem necessidades, as pessoas e empresas percebem 

isso. Sabem que tem que buscar uma solução para isso mas não enxergam direito quais são as 

soluções. Empresas de grande porte não sabem verificar se as soluções propostas pelos 

fornecedores são boas. O mercado está um pouco perdido. O mercado está comprando 

qualquer coisa sem muita consciência. O exemplo da Embraer é interessante. A Embraer 

enxergou no Berlitz um possível parceiro. Mas será que seria no Berlitz que a Embraer, com 

todo o seu tamanho, tem que confiar? Não temos nenhum histórico nisso. Não fizemos 

negócios com eles. Mas a Embraer acabou mudando de ideia. Existem coisas que o mercado 

sabe o que quer: é caso dos idiomas. Mas fora isso as empresas não sabem o que quer. Os 

fornecedores oferecem qualquer coisa. E poucos são fornecedores com estrutura. Eu acho que 

o mercado de cultura e liderança é bem interessante. Mas ainda não sabemos como aproveitar 

isso. Mas estamos seguindo. Confesso que quanto mais vamos mexendo nesse novo mercado 

e começam a vir algumas requisições, mais me preocupa a nossa capacidade de entrega. Por 

outro lado não estamos fazendo nem pior e nem melhor que os concorrentes. Quem é o 

profissional intercultural? Ninguém sabe. Então tem um monte de empresinhas que arrumam 

psicólogos e ex-professores de inglês que não tem como aferir a qualidade. O negócio da 

concorrência é oco. Me agrada muito que o Joerg seja um recurso do Berlitz. Ele tem 

credenciais. Raríssimas são as pessoas com credencias nesse mercado de intercultural. Não é 

porque tenho um bom professor de língua estrangeira é que ele vai ser um profissional 

competente na área intercultural. Hoje, como Brasil, eu ainda não consigo integrar tudo que a 

Berlitz está integrando nessa área. Diferentemente da concorrência intercultural existente no 

mercado brasileiro, a Berlitz por ser uma empresa estruturada, tem um certo engessamento. 

Coisa que meu concorrente intercultural não tem. Temos feito muitas coisas sem usar dos 

recursos disponíveis na minha empresa. Fazemos experimentação. Por essa experimentação as 
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oportunidades vão surgindo. Eu vou ganhando direito de solicitar esses recursos da empresa 

quando eles não existem. Trabalhando na base da experimentação eu levando para os diversos 

níveis da empresa que o Brasil está tentando. O subproduto dessa experimentação é que eu 

insistindo nisso, eu vou ganhando dentro da empresa uma estatura que me permite gritar 

dentro da empresa quando eu preciso. O Berlitz da Bélgica que não faz nada, teve uma 

oportunidade. Mas eles não conseguem nem reconhecer a oportunidade. E se eles solicitarem 

ajuda, ninguém na corporação vai prestar atenção. Bem ou mal eu vou fazendo barulho de 

forma a ter atenção da corporação. Alguém mais alto cutuca para ver se minhas solicitações 

são atendidas. 

PERGUNTA 2  - Quais são os fatores necessários para a implantação de 

mudanças?  Forneça exemplos. 

Eu vejo o seguinte: tem que ter uma firme vontade da liderança da instância onde você 

trabalha. Veja o caso da nossa CEO: bem ou mal a coisa está acontecendo. Isso ficou dez anos 

parado. No dia quem ela entrou ela decidiu que a empresa ia mudar. Ela não sai dessa tocada. 

Ela tem flexibilidade. Mas ela quer fazer acontecer. Se não houver uma determinação nada 

acontece. Mas não basta só ela querer. É necessário que a empresa consiga levar essa visão 

para as filiais. No Brasil eu tenho uma firme vontade de fazer acontecer. Eu estou consumida 

por essa ideia. Dentro do que eu enxergo é a sobrevivência da empresa. Eu comigo pensei: 

isso tem que acontecer de qualquer maneira. Vou bater nessa tecla. Pessoalmente eu acredito 

nessa visão. Acho que podemos fazer uma diferença para o cliente. Quero seguir nesse ramo 

para saber que posso fazer uma diferença independente de ganhar dinheiro ou não. Eu vejo 

isso na CEO. Mas pessoalmente eu trazia isso quando eu era instrutora. Percebi que eu podia 

mudar a vida de uma pessoa. A mudança só se consegue promover a mudança quando a 

liderança piamente acredita na mudança. Não é uma questão de fazer o suporte da mudança 

por fins políticos. A mudança tem que ser feita por razões sólidas de crença. Quando tem, 

além da busca do negócio, você busca uma outra razão humana para a mudança. Isso é o que 

a liderança precisa. E a liderança precisa levar essa mensagem. Quero que as pessoas façam 

não apenas porque a empresa quer. Tem que ter um propósito que as pessoas acreditem. Nesse 

sentido a empresa precisa ter uma cara. Literalmente. Tenho me esforçado para que a empresa 

tenha a minha cara. Mas não por vaidade. É que isso humaniza. As pessoas se engajam com 

mais facilidade quando existe a percepção de que tem um ser humano. Você acha que a Apple 

faria o que fez se não tivesse a cara do Steve Jobs? E a Microsoft sem a cara do Bill Gates. As 
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empresas que são People Intensive são muito dependentes de figuras humanas nas suas 

lideranças. Eu acredito muito em Role Model, liderança pelo exemplo, conduta correta. Na 

média aqui no Brasil as pessoas (funcionários) estão perdendo laços pessoais. Ter isso na 

empresa faz toda a diferença. Eu tenho um livro do Larry Bossidi e Ram Charan que fala de 

execução. Se não me engano existe um capitulo com dez ou doze perguntas que sugerem para 

serem feitas aos funcionários para medir o envolvimento dos seus funcionários. Eles 

analisaram as pessoas de alto desempenho, dentro de certos parâmetros comuns. Eles 

descobriram que basicamente o cara de alta performance sempre tem um vinculo com sua 

gerência. É algo bem pessoal. E por outro lado o gerente desse pessoal de alta performance, 

também volta sua atenção de Coaching para essas pessoas. O gerente dá atenção ao 

profissional de alta performance e o resultado é imediato. É algo que se estende para a questão 

pessoal. Algumas perguntas: você tem um melhor amigo na empresa? No meu trabalho tem 

alguém que se preocupa com minhas questões pessoais? Eu sinto que as pessoas se 

preocupam comigo? Eu recebi elogios nos últimos sete dias? E nos últimos seis meses? Todo 

mundo que tem alta performance responde sim a essas perguntas. Os caras que são elogiados 

são os que têm melhor desempenho. Já as pessoas de baixa performance não respondem sim a 

essas perguntas.  

PERGUNTA 3 - A mudança é parte da rotina da empresa? Quais são os 

processos e recursos utilizados para promover estas mudanças? Forneça exemplos. 

Eu acho que a mudança é eventualmente necessária. Mas não é obrigatório. Eu vejo 

muita empresa mudando sem saber o porquê. Por que é que tem que mudar? Muita gente não 

sabe explicar porque mudar. Uma coisa é flexibilizar, adaptar-se, renovar-se. Outras coisa é 

mudar por mudar. Eu não acho que temos muitas mudanças. Eu não acho que a empresa está 

mudando. Está se adaptando. É diferente de mudar. O Berlitz tem mais de 130 anos de 

mercado porque manteve certa constância. Uma coisa interessante que ouvi de um instrutor: 

we are changing to remain the same. Acho que é isso que temos que perseguir: temos que 

mudar para permanecer o mesmo. Eu cheguei à conclusão de que não é mudar. É flexibilizar, 

é adaptar. Não queremos mudar a essência. Sem isso não se perpetua. Porque a empresa 

sobreviveu a tantos descaminhos? Porque no fundo ela não mudou na sua essência. Tem que 

tomar cuidado com esse discurso de mudança. Precisamos nos renovar mas precisamos 

manter a essência. Por que é assim que se perpetua. A mudança é parte da rotina da empresa 

desde que não mudamos nossa essência. Quando precisa mudar algo eu trabalho do dentro 
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para fora. Do menor para o maior. Gosto mais da palavra modificar do que mudar. Não somos 

uma empresa que gasta em pesquisa. É muito mais de feeling. Nosso corpo gerencial é estável 

há muitos anos. Eu gostaria de ter mais recursos para investir em pesquisa aqui no Brasil. Mas 

raramente isso é realmente necessário. Aqui no Brasil, a gente consegue perceber as 

necessidades de mudanças por essa experiência da gerência. A corporação tem estruturas de 

pesquisa. O Berlitz teve durante teve durante muito tempo um departamento de R&D. Era um 

negócio reativo. As pessoas no campo tinham que reclamar da necessidade de atualização dos 

materiais. Era um departamento muito lento. Agora já há uns dois ou três anos, existe um 

chefe de pesquisa diferente. Ele tem constantemente lançado pesquisa internos e externos, 

com mais ênfase nas pesquisas internas. Esse pessoal tem vindo muito em campo pedindo 

informações das pessoas que trabalham na empresa. A ponta com condição mais eficiente de 

fornecer informações são os instrutores. Esse departamento já criou em tempo muito rápido 

coisas muito interessantes. Eles refizeram alguns livros. Desenvolveram uma série nova de 

livros especializados. Eles rapidamente desenvolveram livros de Human Resources, Merge & 

Acquisitions, Procurement. Vieram com uma media dúzia de títulos bem interessantes para 

atender a demanda de mercado. Isso foi resultado de pesquisa.  Fizeram o aplicativo dos Ipads 

e Iphone. Estão pesquisando como levar isso para os Tablets em geral. Desenvolveram o 

material de BVC. Estão testando a realidade virtual, que é bem bacana. Esses caras 

começaram a trazer um expertise de fora, especialmente da IBM, fazer mais pesquisas de 

necessidade dos mercados. Estão bastante ativos em produzir. É a primeira vez que eu vejo a 

Berlitz se adiantando ao mercado. É muito diferente do que acontecei antes. Fomos os últimos 

a lançar cursos em CD-ROM. Hoje somos muito mais rápidos. E a empresa teve a visão de 

ficar junto ao contingente de instrutores para saber o que deve ser feito. Antes nunca ninguém 

queria saber dos instrutores. Aqui no Brasil são mais de 400 instrutores. Agora estão 

começando a ensaiar as pesquisas com clientes: expectativas, necessidades, etc. Isso tem tido 

pay off. Tem muita coisa que está saindo bastante rápido. Às vezes mais rápido do que a 

capacidade das filiais de assimilar os novos produtos que têm sido produzidos. Para colocar 

para rodar esses novos produtos aqui no Brasil, temos muito sucesso. Enquanto tem pais que 

não sabe o que fazer com esses produtos, aqui no Brasil somos referência. Veja a coisa do 

aplicativo para fazer exercício no telefone ou no Tablet. Tem pais que resolve fazer Press 

Release. Aqui no Brasil optamos por fazer do pequeno para o grande. Primeiro procuramos 

aprender o produto internamente. Isso envolve todo mundo, inclusive o RH, o financeiro, etc. 

Uma vez que entendamos o produto elegemos um Champion para desenvolver o produto aqui 
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no Brasil. A matriz lança o produto meio mal lançado. Esse Champion aprende então tudo do 

produto. E vamos monitorando o aprendizado. Depois fazemos um infosheet do produto, que 

é um sumário do produto, que tem todas as informações para o campo. E já mandamos isso 

para o campo para o pessoal aprender. Dependendo da complexidade juntamos todo mundo 

que tem que vender ou operar o produto e tiramos as duvidas. O Champion apresenta o 

produto e explica tudo que for necessário. Esgotamos o assunto. Também conseguimos 

licenças para que os próprios funcionários usem o produto. Vamos sempre do menor para o 

maior. Fazemos grupos de trabalho para saber como divulgar os produtos. Aí fazemos um 

cronograma e controlamos em cima. Enquanto não cobrimos todas as variáveis de 

entendimento, a coisa não vende. Enquanto as pessoas não se sentem no controle, na posse do 

produto, a coisa não anda. Tentamos dar toda a informação possível. Por isso mandamos o 

infosheet antes das reuniões de esclarecimento. Fazemos um plano e criamos um 

compromisso com todos os participantes. E estabelecemos um responsável por esclarecer as 

duvidas. Esse é um ponto importante. Eu descobri que nos produtos pequenos, uma das coisas 

que os diretores têm que fazer é ficar resolvendo os problemas. Então eu percebi que a 

resistência era resultado do fato de não haver suporte técnico para os produtos. Por isso 

estabelecemos alguém responsável por suportar as duvidas sobre o produto. Isso nos deu 

muita agilidade. Fazemos também o endomarketing que é muito barato que á para dar suporte 

a todos os novos produtos. Quando se põe um display sobre o produto, todo mundo nas filiais 

já sabe o que é o produto. O diretor faz o deployment com sua equipe. Inicialmente fazemos 

uma promoção para as pessoas degustarem. Se for necessário sacrificamos as margens durante 

certo tempo. Imediatamente postamos no web site. Isso é essencial. O web site traz resultados. 

No web site o truque é clique aqui: as informações vai direto para o Champion. Não são as 

escolas que atendem o web site. As filiais focam apenas em seus públicos internos. A última 

perna é a agência de Relações Publica. O cara do Marketing faz essa explicação para o 

pessoal de relações publicas que busca publicar notas em veículos de comunicação. Dessa 

forma conseguimos um resultado bastante bom sem ter que distribuir um único press release. 

O México, por exemplo, é mestre em fazer press release. Mas eu não vejo nada acontecer. 

Mas aqui no Brasil alavancamos mais rápido através do conhecimento do produto. Eu uso 

minha própria base de clientes para divulgar o produto. A mensagem flui para um outro 

publico que não são meus clientes através dos meus clientes. Um exemplo é o programa on 

line que estava parado há anos. Um aluno da Votorantim comentou com o RH. Do nada 

vendemos 300 licenças para a Votorantim, inclusive para locais onde eu jamais teria 
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conseguido vender. Vendemos licença para o Pará, Amazonas, Paraíba. Foi uma coisa mais 

ou menos viral. Acabamos vendendo para Guatemala e África a partir do Brasil. Vendemos 

até um curso na Índia. 

PERGUNTA 4 - De que forma a empresa gera rotineiramente novas ideias para 

alterar seus processos, rotinas, produtos e serviços? Forneça exemplos. 

O que fazemos aqui são variações dos produtos existentes. Mas não posso inventar 

algo diferente. No caso do produto ficamos na dependência da matriz. A gente vai sentido, 

percebendo algumas dificuldades. Temos um grupo de gente que juntamos e discutimos para 

ver se temos uma ideia. Estamos tentando capitalizar ideias através de reuniões de creative 

thinking. Mas isso ocorre sempre em função de algum problema concreto. Via de regra 

estamos reagindo à problemas existentes ou que estão surgindo. Não sabemos ainda pensar o 

futuro aqui no Brasil. Na corporação não sei dizer qual é o processo criativo da empresa. 

Ainda somos uma coisa de reação. 

PERGUNTA 5 - Quais são as habilidades, competências e comportamentos 

pessoais que fazem com que a empresa seja capaz de mudar e promover mudanças no 

mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Tem que ter uma pré-disposição de mudança. Ninguém muda se não tiver um 

propósito para mudar. Antes da pessoa ter qualquer competência, alguém tem que despertar 

um propósito. Aí sim a pessoa precisa ter vontade de agir, ter disposição de estudar. Não 

éramos uma empresa habituada a aprender. As pessoas estavam tão acostumadas com o 

portfólio de produtos existentes que isso criou certa dificuldade de aprender. Tem que ter um 

motivo que leva as pessoas a aprenderem. Não sei é necessário tantas competências. A pessoa 

que enxerga uma razão tem um comportamento favorável. Às vezes as pessoas são estudadas 

mas não conseguem fazer muito. Acho que o importante é atitude. Eu hoje quando vou 

contratar, foco mais nas atitudes do que no currículo. Precisa ter capacidade de se engajar, se 

entusiasmar. Sem capacidade de engajamento, de mobilização não funciona. E isso não é 

“treinável”. Por isso eu tenho certa dificuldade de contratar pessoas. Já peguei um funcionário 

simples, dar uma ajeitada nele e deu um resultado enorme por causa da capacidade de 

engajamento e de entusiasmo. Uma possível formula de sucesso é montar uma equipe que te 

seja empática e para a qual você seja empática. Tem que dar uma cara humana. Se eu escolho 

um fulano que não compra minha cara, não funciona.  
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PERGUNTA 6 - E em termos de grupo, ou equipe de trabalho? Quais são as 

habilidades, competências e comportamentos de grupo que fazem com que a empresa 

seja capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Estabilidade do grupo é importante. Podemos antecipar qual é a reação do grupo. Não 

sou muito fã dessa coisa das pessoas ficarem mudando de empresa. Eu prezo o funcionário 

que fica na empresa. Acho que o grupo pode ter diferenças e deve ter. Mas tem que ter um 

viés semelhante entre essas pessoas. A diversidade é interessante. As pessoas são muito 

diversas nas suas histórias e vivências, nas suas preferências religiosas e sexuais. Mas por 

mais diferentes que elas sejam, as pessoas tem certo viés de comprometimento, de gostar da 

empresa. Quem dá certo é quem conseguiu estabelecer um vinculo. O grupo do Berlitz é 

diverso mas não é diferente. 

PERGUNTA 7 - E no nível da organização? Quais são as habilidades, 

competências e comportamentos organizacionais que fazem com que a empresa seja 

capaz de mudar e promover mudanças no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Eu acho que é a estabilidade da empresa. O fato de haver estabilidade ajuda na 

mudança. É lógico que isso cria resistências. Mas eu não acho que a empresa não muda. Ela 

se ajeita, se adapta, às vezes até de forma meio caótica. Mas o que facilita é justamente a 

perenidade dela. Essa característica de estabilidade é meio comum no mundo inteiro na 

Berlitz. Nossos gerentes ficam na empresa muito mais do que na média do mercado. Isso 

facilita. Nas filiais onde se fez mudanças extremas, os resultados foram ruins. O México é um 

exemplo. Era um filial de muita qualidade. Quando chegou o Kashani, ele achava que tinha 

mudar as pessoas. Aí ele se pôs a pressionar o México e criou caso com o gerente local. 

Apesar da filial apresentar bons resultados, o Kashani pressionou para mudar as pessoas. Num 

período toda a base estável foi mudada. A queda de resultado foi muito grande. Junto com 

isso o Kashani introduziu outras mudanças em produtos. A qualidade despencou. Quase 

destruíram a empresa. Foi dramático. Outro exemplo foi o Canadá. O gerente local resolveu 

numa crise apontar culpados. Ninguém prestava. Ele nunca tinha problema. O problema era o 

corpo de funcionários. Por causa disso ele trocou todo mundo. E a operação ficou 

descontrolada. O Canadá trocou todo mundo de uma vez só. No caso do México foi mais 

lento. Essas filiais perderam a capacidade de ter gente diversa, mas que não é muito diferente. 

Quando trazemos alguém de fora ou a pessoa se adapta ou cai fora. Não há meio termo. 
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P8 - Quais são as rotinas e processos organizacionais que fazem com que a 

empresa seja capaz de se adaptar a mudanças do mercado, consiga reconfigurar seus 

ativos, suas rotinas, suas e competências e crie inovações e mudanças em seus produtos e 

serviços no mercado onde atua? Forneça exemplos. 

Não sei dizer. Como eu te disse, sempre existe uma certa reação. Talvez porque não 

tenha um processo, existe um lado ruim. Mas por outro lado tem a capacidade mais 

rapidamente reagindo a um momento de dificuldade porque não há nada muito preconcebido. 

A empresa dá muita liberdade para desenvolver promoções, variações de produto, fazer 

preços. Isso faz com que seja fácil reagir sem que haja muitas camadas decisórias. A falta de 

um plano de longo prazo faz com que você não esteja tão comprometido com o futuro. Isso 

nos permite adaptar. Estar comprometido com o futuro pode ser tão problemático quando 

estar preso no passado. 

PERGUNTA 9 - Quais são os mecanismos de aprendizagem e de governança de 

conhecimento que fazem com que a empresa seja capaz de se adaptar a mudança do 

mercado, consiga reconfigurar seus ativos, suas rotinas, suas e competências e crie 

inovações e mudanças em seus produtos e serviços no mercado onde atua? Forneça 

exemplos. 

Esse é um dos pontos mais fracos. Somos pouquíssimos documentados. Não somos 

manualizados. Tem muito pouco trabalho corporativo de treinamento.  Talvez essa questão de 

treinamento não é tão necessária porque as pessoas são estáveis. Por isso que quando se 

trocam as pessoas, a coisa entra em crise. Isso tem um risco. A empresa é people intensive. 

Somos o contrário de process intensive. Essa é a formula de sobrevivência da empresa há 

mais de 130 anos. Agora temos na corporação muita gente que veio da IBM que está se 

preocupando com processos. Isso gera choques grandes. Mas posso dizer que a cultura interna 

nossa está vencendo a cultura que está vindo da IBM. Por isso que a Berlitz tem um nó 

incrível com essas coisa da Franquia. Dá para ter alguns franqueados que são ex-funcionários. 

Franquias exigem processo e documentação. Tivemos durante alguns anos o Alexandre 

Bergamo como CEO no Brasil. Ele era bem engenheiro. Esse cara ficou chocado com o fato 

do Berlitz não ter manual para nada. Não tinha fluxograma para nada. Perdemos três anos da 

vida fazendo manuais e fluxogramas. A empresa toda se voltou para fazer artefatos de 

processos. Produziu-se uma quantidade absurda dessas coisas que a empresa esqueceu-se de 

trabalhar. Os resultados decaíram. Quando ele foi embora esses manuais foram abandonados 
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do dia para noite. Houve então um renascimento incrível da empresa do dia para a noite. 

Ficamos tão focados em processos que paramos de fazer o que tínhamos que fazer. Ele impôs 

essa cultura a ferro e fogo. E assim que ele saiu foi tudo abandonado. Nessa era do Alexandre 

Bergamo perdemos nosso diferencial com a concorrência. Ficamos igual à concorrência mas 

com o preço mais alto. Ninguém conseguia entender a razão da diferença de preço. Nessa 

época estávamos aparecendo no mesmo barco dos demais. Do ponto de vista do cliente 

corporativo, o cliente não conseguia entender qual era a nossa diferença em relação aos 

concorrentes. Esse CEO criou um inferno na empresa. Viramos uma empresa depressiva. 

Talvez porque ninguém na nossa equipe fosse semelhante a ele. De qualquer forma temos 

muito pouco investimento em treinamento, manualização, etc. Faz relativamente poucos anos 

que começamos a trabalhar com job description. Fazemos isso por causa do Soax. Mas 

ninguém usa isso. 

PERGUNTA 10  - Existe algo mais que você gostaria a acrescentar? 

Somos muito controladores. Talvez porque não tenhamos muitos processos definidos. 

Temos muito mais mecanismos de controle do que de controle de fluxo. Tenho uma profunda 

convicção: o que não é supervisionado não é gerenciado. E isso eu cobro dos meus gerentes. 

Fora isso não tenho mais nada a acrescentar. 

  



272 

 

 

 

 

Apêndice XI – Cópia dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 O apêndice XI contém cópia de todos os termos de consentimento livre e 

esclarecido dos profissionais da empresa que foram entrevistados. O pesquisador declara que 

leu, juntamente com todos os entrevistados, o termo em questão e esclareceu as dúvidas 

pertinentes, de forma a tornar claro o compromisso ético da pesquisa. 

  



273 

 

 

 

 

 
        Figura 16 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Douglas Bom         

        Fonte: autor. 
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        Figura 17 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Écio Scandiuzzi.        

        Fonte: autor. 
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Figura 18 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Francisco Costa 

Fonte: autor. 
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Figura 19 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Francisco Thomé 

          Fonte: autor. 
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     Figura 20 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Isabel Ramirez 

 

     Fonte: autor. 
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      Figura 21 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Kátia Cimino 

 

      Fonte: autor.  



279 

 

 

 

 

 
         Figura 22 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Luís Simões 

         Fonte: autor. 
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Figura 23 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Rosemary Paulon 

 

          Fonte: autor. 
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           Figura 24 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Silvia Freitas 

 

           Fonte: autor.  
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Anexo I – Homem Vitruviano 
A imagem que hoje representa a empresa no Brasil é o homem Vitruviano de Leonardo da 

Vince. Essa figura inclui em suas formas geométricas todo o portfólio de serviços ofertados 

pela empresa. 

 

 
       Figura 25 - Homem Vitruviano 

       Fonte: Berlitz. 
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Anexo II – Artefatos comprovantes da existência do aspecto ostensivo de 

rotinas na Berlitz 
O anexo II contém cópias de alguns documentos que mostram diferentes artefatos usados pela 

organização para demonstração do aspecto ostensivo das rotinas.  

 
Figura 26 – Índice do Manual do Sistema de Gerenciamento de Riscos 

    Fonte: Berlitz. 
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Figura 27 - Formulário de registro do instrutor 

                                    Fonte: Berlitz. 

  



285 

 

 

 

 

 
           Figura 28 - Formulário de registro do instrutor 

           Fonte: autor. 
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Anexo III – Documentos mandatórios para depósito da dissertação 
O anexo III contém as cópias dos documentos exigidos pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie para depósito da dissertação de mestrado. Os documentos em questão são: 

 

a) Curriculo Lattes atualizado do aluno; 

b) Formulário de composição da banca; 

c) Protocolo de avaliação da orientação; 

d) Histórico escolar parcial; 

e) Atestado de matricula e; 

f) Certificado de participação da palestra “Conduta Responsável na Pesquisa". 
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Figura 29 – Cópia do Currículo Lattes – Álvaro Antônio Bueno de Camargo. 

Fonte: autor.  



288 

 

 

 

 

 
Figura 30 – Continuação - Currículo Lattes. 

Fonte: autor. 
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Figura 31 – Cópia do formulário de composição da banca. 

Fonte: Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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   Figura 32 – Cópia do protocolo de avaliação da orientação. 
    Fonte: Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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Figura 33 – Cópia do histórico escolar parcial. 

Fonte: Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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Figura 34 – Cópia do atestado de matricula 
Fonte: Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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  Figura 35 – Certificado de participação da palestra “Conduta Responsável na Pesquisa" 

  Fonte: Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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