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RESUMO

Esta dissertação visou, através da análise das corretoras de valores mobiliários no mercado
brasileiro, inseridas em um ambiente altamente turbulento, identificar e analisar os indícios e os
elementos de capacidade dinâmica por meio de processos e rotinas de busca e inovação. A
literatura acerca de capacidade dinâmica ainda é inconclusiva e controversa, principalmente no
que se refere à compreensão de como as empresas desenvolvem essa capacidade. Nesse sentido,
este trabalho é uma contribuição à discussão a respeito dos processos envolvidos no
desenvolvimento da capacidade dinâmica. O método empregado na pesquisa seguiu uma
abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, o que envolveu a preparação de roteiro
semiestruturado. Foram realizadas nove entrevistas com executivos de corretoras fundadas em
diferentes épocas, algumas na década de 1930, 1960, 1990 e outras com menos de 5 anos de
mercado. Além das entrevistas, foram utilizados registros documentais. A técnica adotada para
análise dos dados foi a análise de conteúdo, segundo análise interpretativa de Gil Flores (1994).
Foram analisadas as seguintes metacategorias: dinamismo do ambiente, indícios de capacidade
dinâmica e processos e rotinas de busca e inovação. A primeira metacategoria está relacionada
ao primeiro objetivo específico, que consistiu em identificar o dinamismo do ambiente e os
fatores que explicam esse dinamismo, como recursos tecnológicos, relevância de outros
recursos, ameaças e oportunidades, e adequação às mudanças no ambiente. A segunda
metacategoria está relacionada ao segundo objetivo específico, que consistiu em analisar os
indícios de capacidade dinâmica de acordo com os seguintes aspectos: recursos tecnológicos
utilizados, busca de novos segmentos de atuação, prática de inovar e oportunidades de
inovação. A terceira e última metacategoria está relacionada ao terceiro objetivo específico, que
consistiu em identificar e analisar os elementos de processos e rotinas de busca e inovação.
Nesse objetivo, as categorias identificadas foram: frequência de novos processos, memória da
organização, mudanças nas rotinas operacionais, implementação da inovação, estrutura
organizacional e inovação e motivação da inovação. Os resultados encontrados sinalizam que o
desenvolvimento da capacidade dinâmica nas corretoras de valores mobiliários depende da
maneira como elas respondem às mudanças do ambiente, dos investimentos em tecnologia e,
ainda, das rotinas implementadas para a inovação e implementação de seus produtos e serviços.
Apesar de atuarem no mesmo mercado, foram identificadas diferenças na gestão do negócio, de
modo que foi possível agrupar as corretoras em três distintos grupos: i) grupo das corretoras que
apresentam o desenvolvimento de capacidade dinâmica, possuem estratégias bem definidas, são
corretoras proativas e realizam quase que continuamente investimentos em tecnologia e
inovação de produtos e serviços; ii) este grupo vem fazendo um esforço em apresentar
características evidenciadas de capacidade dinâmica, em alguns momentos percebem-se as
transformações realizadas por essas corretoras, nota-se que os gestores já estão refletindo sobre
suas ações e suas estratégias, e que as mudanças no ambiente já estão sendo readequadas no dia
a dia de suas rotinas; iii) o terceiro grupo está um pouco distante em realçar características de
capacidade dinâmica.

Palavras-chave: Capacidade Dinâmica. Rotinas de Busca. Processos de Inovação. Corretoras
de Valores Mobiliários.



ABSTRACT

Through the analysis of securities brokers in the highly turbulent Brazilian Market, the
dissertation aimed to identify and analyze dynamic capability elements and evidences in
processes and routines of innovation. The literature on dynamic capabilities is still inconclusive
and controversial, especially with regard to the understanding of how companies develop this
kind of capability. In this sense this work is a contribution to the discussion of the processes
involved in the development of dynamic capability. The method used in the research has a
qualitative, exploratory and descriptive approach, which involved the use of a semi-structured
questionnaire. There were nine interviews with executives from firms with diversified ages:
some founded in the 1930s, others in the 1960s, another group from 1990s, along with some
that have less than 5 years in the market. On top of those interviews, additional documents have
complemented the data set. The technique used for data analysis was content analysis,
according to interpretative analysis of Gil Flores (1994). Three meta-categories were analyzed:
environment dynamics, dynamic capability evidence, and processes and routines of innovation.
The former category is related to research’s first specific aim, which was the identification of
the environment dynamics and the factors that explain this dynamism, such as technological and
other relevant resources, threats and opportunities, adaptation to environmental changes. The
meta-category that follows is related to research’s second specific aim, which was the analysis
of dynamic capability evidences in accordance with technological resources used, new business
segments, innovation practice, and opportunities for innovation. The latter meta-category is
related to research’s third specific objective, which was to identify and analyze the elements of
processes and routines that search for innovation. For this aim, six categories were identified:
frequency of new processes, organization’s memory, operating routine changes, implementation
of innovation, organizational structure and innovation, and motivation for innovation. The
research has found that the development of dynamic capabilities in securities brokerage depends
on how they respond to environmental changes, how they make investments in technology, and
also which routines are implemented for innovation and implementation of their products and
services. Despite acting in the same market, differences in the business management were
identified among them, so it was possible divide the brokers into three distinct groups: i)
brokers who present the development of dynamic capability, have well-defined strategies, are
pro-active, and continuously invest in technology and innovation of products and services, ii)
firms in which managers are already reflecting on their actions and strategies in order to
develop dynamic capability that can cope with changes in the environment; and iii) firms that
are lagging behind, a bit far in dynamic capability development.

Keywords: Dynamic Capabilities, Routines Search, Process Innovation, Securities Brokerage.
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1 INTRODUÇÃO

Vários esforços vêm sendo feitos na literatura acadêmica para identificar as dimensões

que levam uma empresa a ter capacidades específicas que sejam fontes de vantagem

competitiva.

A vantagem competitiva pode ser entendida como a ocorrência de níveis de desempenho

econômica acima da média de mercado em função das estratégias adotadas pelas firmas

(VASCONCELOS; CYRINO, 2000).

A busca dessa vantagem competitiva se divide em duas correntes, por um lado há a que

vê a vantagem da firma por intermédio do ambiente externo, vinculando a vantagem da

indústria a forças advindas do ambiente externo (PORTER, 1980; SCHERER; ROSS, 1990).

Nessa corrente, a estratégia a ser adotada pela empresa é baseada na avaliação das vantagens

competitivas a partir da natureza da indústria na qual ela compete e os seus próprios ativos e

potencialidades. Por outro lado, há a corrente que defende o desempenho superior da firma

como um fenômeno originado, primariamente, pelos seus recursos e capacidades internas

(WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1986; GRANT, 1991).

A perspectiva de análise da vantagem competitiva pelos aspectos internos da

organização tem sido o foco da Teoria Baseada em Recursos (em inglês, Resource Based View

– RBV), que teve sua origem no trabalho de Penrose (1959). Penrose propõe que os processos

de crescimento das firmas são decorrentes do seu conjunto de recursos e dos serviços extraídos

a partir desses recursos.

A partir do trabalho de Penrose (1959), a teoria da visão baseada em recursos explica

como a vantagem competitiva é alcançada pelo uso dos recursos. A RBV assume que as

empresas podem ser conceituadas como feixes de recursos, e que os mesmos são distribuídos

de forma heterogênea em todas as empresas, sendo que as diferenças de recursos persistem ao

longo do tempo (WERNERFELT, 1984; PENROSE, 1959).

Barney (1986, 1991) aborda que a noção de recursos é o conceito principal de toda a

perspectiva da teoria RBV, em que recursos homogêneos e móveis não podem ser considerados

estratégicos. Isso significa que a fonte básica para a vantagem competitiva é constituída de

recursos e competências desenvolvidos e controlados pelas firmas, os quais são elementos

escassos e valiosos, assim como de difícil e custosa imitação e substituição. Em outros termos,

as imperfeições do mercado de recursos possibilitam a obtenção de desempenho acima da
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média do mercado, sendo os recursos essenciais para as empresas conquistarem vantagem

competitiva (BARNEY, 1991; PETERAF, 1993; WERNERFELT, 1984).

Um dos autores que contribuíram para a aplicação prática dos conceitos da utilização de

recursos para a gestão estratégica foi Robert Grant (1991), o autor faz uma distinção entre

recursos e competências e explica que os recursos e as capacidades são a fonte de direção da

empresa.

Segundo Grant (1991), as capacidades são identificadas pelo uso conjunto dos recursos

para a execução de uma tarefa ou atividade. Grant (1991) afirma que os recursos e capacidades

de uma empresa são a fundação para sua estratégia de longo prazo e devem ser a fonte primária

de lucro para a empresa.

Em um mercado complexo e em constante evolução, as empresas não conseguem

sobreviver quando apenas algumas de suas capacidades estão envolvidas na formulação e

implementação de suas estratégias (GRANT, 1991).

Um profundo entendimento das suas capacidades e competências permite que as

empresas identifiquem melhor as oportunidades que o ambiente competitivo oferece,

explorando de forma bem-sucedida seus recursos. A competência organizacional é um conjunto

de habilidades e tecnologias produtivas específicas que derivam da composição dos recursos da

organização. Com isso, haverá um melhor entendimento das suas fontes de vantagens

competitivas (PRAHALAD; HAMEL, 1990).

Avançando na discussão da vantagem competitiva, Teece, Pisano e Schuen (1997)

destacam que, a despeito da ênfase dada pela RBV à heterogeneidade das firmas, em termos de

recursos e capacidades, a sustentabilidade desse diferencial deveria ser parte importante da

análise da vantagem competitiva. Os autores enfatizam nesse artigo a importância de aspectos

ligados ao dinamismo do ambiente em que ocorrem variações contínuas de tecnologia, produtos

e mercado.

Possuir recursos e capacidades estáticos pode não gerar vantagem competitiva para as

firmas. Para se manter competitiva no tempo, uma organização precisa mudar suas

características de acordo com a mudança do contexto ambiental. Como resultado, em alguns

setores marcados por rápidas e constantes mudanças econômicas e sociais, essa vantagem

competitiva se dá a partir da capacidade da empresa em se adaptar a esse novo ambiente.

De acordo com Teece, Pisano e Schuen (1997), as capacidades dinâmicas são a

habilidade de a firma integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas, de

forma a responder às rápidas mudanças do ambiente. Assim, a capacidade dinâmica reflete a
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habilidade da organização em atingir formas inovadoras de vantagem competitiva, dada a

dependência de trajetórias e as posições de mercado.

Na abordagem de capacidade dinâmica, as novas fontes de renda e a possibilidade de

continuação da vantagem competitiva são oriundas da capacidade de acumular e combinar novos

recursos em novas configurações (TEECE; PISANO; SCHUEN, 1997; VASCONCELOS;

CYRINO, 2000).

Essa abordagem pode ser vista como uma abordagem emergente e potencialmente

integradora para a compreensão das novas fontes de vantagem competitiva (TEECE; PISANO,

1994; HELFAT, 1997; EISENHARDT; MARTIN, 2000; ZOLLO; WINTER, 2002; HELFAT;

PETERAF, 2003), de modo que na visão de alguns autores, a capacidade dinâmica é como uma

extensão de competência, originada na RBV (EISENHARDT; MARTIN, 2000; TEECE;

PISANO; SCHUEN, 1997).

O conceito surge, portanto, inicialmente a partir de uma lacuna da teoria da RBV em

relação ao papel secundário atribuído ao dinamismo do ambiente na determinação da vantagem

competitiva, e ao modo como as empresas podem desenvolver e modificar sua base de recursos

para fazer frente a esse dinamismo. Conforme apontam Teece, Pisano e Schuen (1997), a RBV

não explica os mecanismos de isolamento que permitem a sustentabilidade da vantagem

competitiva ao longo do tempo e não examina a sobrevivência das empresas.

Diante de tais lacunas, conforme descrito por esses autores, um passo fundamental para

a construção de um quadro conceitual relacionado à capacidade dinâmica é identificar as bases

sobre as quais as vantagens distintas e difíceis de replicar podem ser construídas, mantidas e

reforçadas.

Em resumo, a capacidade dinâmica refere-se à (inimitável) capacidade da empresa de

propositadamente criar, estender ou modificar a sua base de recursos, renovando suas

competências (HELFAT et al., 2007; TEECE; PISANO; SCHUEN, 1997), de modo a

responder a mudanças nas tecnologias e nos mercados, de forma reativa ou proativa.

É exatamente o constructo de capacidade dinâmica que constitui o foco deste trabalho.

O segmento estudado é o de corretoras de valores mobiliários no Brasil, segmento que possui

corretoras quase que centenárias, sobreviventes ao ambiente turbulento do mercado acionário,

marcado por várias mudanças macroeconômicas e tecnológicas. Este estudo tenta identificar as

características predominantes daquelas corretoras que possuem indícios de capacidade

dinâmica.
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1.1 JUSTIFICATIVA DO TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA

Na sua essência, a capacidade dinâmica procura identificar as fundações que estão na

origem do crescimento, da sobrevivência e dos bons níveis de desempenho das empresas ao

longo do tempo. Nesse sentido, este estudo traz uma importante contribuição para a literatura

existente de capacidade dinâmica, considerando que esta pode influenciar a sobrevivência das

corretoras de valores ao longo do tempo diante das mudanças em seu ambiente.

Existem duas lacunas que justificam o foco deste trabalho, uma de natureza teórica e

outra de natureza empírica. Do ponto de vista teórico, apesar dos avanços propostos, a

abordagem de capacidade dinâmica ainda apresenta pontos a serem mais bem desenvolvidos.

Em primeiro lugar, não há um acordo sobre como operacionalizar o construto. Conforme

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

desenvolvem capacidades dinâmicas. E esse quadro permanece nos trabalhos atuais.

Passados mais de 15 anos do artigo inicial de Teece, Pisano e Schuen (1997), ainda há

pouca operacionalização do construto capacidade dinâmica. Na construção deste trabalho,

foram consultados aproximadamente 50 artigos, sendo que, deste total, somente 12 são

empíricos. Nota-se uma falta de ancoragem empírica sobre os mecanismos das capacidades

dinâmicas, as características de recursos, fatores estratégicos, condições e os resultados de

desempenho (WANG; AHMED, 2007, BARRETO, 2010).

Parte da ausência de estudos empíricos se deve às controvérsias conceituais em torno do

tema (CAMARGO; MEIRELLES, 2012). Os pesquisadores às vezes não sabem o que procurar

quando empiricamente analisam as capacidades dinâmicas (AMBROSINI; BOWMAN, 2009).

Existem vários autores que tratam a capacidade dinâmica a partir de outras capacidades

(ZAHRA; GEORGE, 2002; COLLIS, 1994). Essa tautologia vem das raízes do próprio artigo

original de Teece e Pisano (1994), que introduzem o conceito de capacidades dinâmicas a partir

da reconfiguração das capacidades internas e externas à firma. Capacidades dinâmicas não são

tautológicas, vagas e infinitamente recursivas como alguns têm sugerido (EISENHARDT;

MARTIN, 2000; LEE; LEE; RHO, 2002). Se houver sempre uma capacidade atrás de uma

capacidade, o que se tem é um problema de regressão infinita e é impossível identificar a

melhor fonte de vantagem competitiva (COLLIS, 1994). Esse autor, assim como Eisenhardt e

Martin (2000), argumenta que as capacidades dinâmicas garantem vantagem competitiva

apenas se forem implementadas antes e com mais sorte do que a concorrência. Com essa
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preocupação, pesquisadores têm focado suas investigações em como essas diferenças de

desempenho acontecem (HELFAT; PETERAF, 2003).

Contudo, essas definições e suas operacionalizações ainda trazem confusões e

despertam diversas críticas. Arend e Bromiley (2009) apontam a necessidade de se

desenvolverem estudos onde não apenas se analise como é que determinados

recursos/capacidades foram desenvolvidos, mas também que se teste até que ponto é que os

mesmos são efetivamente fontes de vantagem competitiva. Eles identificaram quatro principais

problemas que limitam o potencial de contribuição de capacidades dinâmicas: (1) ausência de

contribuição; (2) a falta de uma base teórica coerente; (3) um fraco suporte empírico; e (4)

poucas implicações práticas.

Barreto (2010) também faz uma análise detalhada das diversas linhas de pesquisa de

capacidades dinâmicas, mostra por que essa abordagem ainda não é uma teoria e indica

limitações e desafios a partir da literatura existente, tais como sua natureza, função específica,

ambiente, heterogeneidade e principalmente seu propósito e objetivo.

O construto capacidade dinâmica tem sido abordado a partir de várias perspectivas:

conjunto de habilidades, comportamentos e conjunto de rotinas e processos (CAMARGO;

MEIRELLES, 2012).

Um caminho possível para identificar como as capacidades dinâmicas são desenvolvidas

é a análise das rotinas de busca e inovação, recorte deste trabalho, tendo em vista que as

empresas diferem entre si principalmente pelo modo como operam internamente. Na tomada de

decisões estratégicas, em resposta às mudanças no ambiente externo, as empresas adotam regras

e padrões de comportamento (NELSON; WINTER, 2005).

Para Zollo e Winter (2002), rotinas são padrões repetitivos de comportamento

organizacional, é exatamente o lugar no qual o conhecimento da empresa é reproduzido,

aumentado, interpretado e transformado. Essas rotinas estão presentes no dia a dia das empresas

ou em sua memória e podem ser acionadas de formas complexas pelos sinais do ambiente. A

noção de rotinas como padrões também aparece em Teece e Pisano (1994), Teece, Pisano e

Schuen (1997), e Cohen et al. (1996).

As rotinas tornam-se elementos fundamentais para a empresa, pois grande parte do

trabalho realizado nas empresas se concretiza por meio delas; elas respondem às mudanças do

ambiente interno e externo e ajudam a criar as condições para uma empresa ser competitiva,

revelando-se como um dos principais elementos para a coordenação de processos,

armazenamento e transferência de conhecimento. Elas podem assumir as formas de rotinas
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estáveis, com a função de atender a necessidades de consumidores ou mercados, ou rotinas de

busca ou inovação, destinadas à melhoria ou aperfeiçoamento das próprias rotinas da firma.

O recorte teórico adotado nesta dissertação foca os processos e as rotinas de busca e

inovação. Esse recorte busca contribuir para a compreensão das capacidades dinâmicas das

empresas nas visões de Teece, Pisano e Schuen (1997), Eisenhardt e Martin (2000), Zollo e

Winter (2002), Winter (2003) e Teece (2009).

Quanto à lacuna empírica, após intensas buscas realizadas na literatura nacional e

internacional, não se identificou estudos empíricos relacionados às atividades das corretoras de

valores mobiliários em busca de vantagem competitiva.

O traço do dinamismo e da competitividade, contudo, são fatores determinantes desse

setor. Uma série de mudanças no quadro macroeconômico e regulatório no início da década de

1990 tornou o mercado brasileiro mais atraente e acessível aos investidores pessoa física. O

dinamismo causado pela globalização do mercado de capitais, pelo avanço tecnológico, o

rápido processo da divulgação das informações e as novas características dadas ao mercado

fizeram com que a competitividade das corretoras de valores aumentasse. Ao mesmo tempo,

essas mudanças promoveram profundas alterações na dinâmica competitiva do setor, fazendo

com que as corretoras revissem suas estratégias com foco em tecnologia e diversificação de

produtos e serviços. E hoje elas se encontram nesse desafio, de se manterem competitivas, em

ambientes às vezes totalmente diferentes de sua formação.

As corretoras de valores mobiliários sempre contribuíram fortemente no

desenvolvimento e crescente sofisticação do mercado de capitais brasileiro e de seus

participantes, promoveram novos produtos e serviços internamente e buscaram aumentar o

número de investidores nesse mercado. Mas para atrair os clientes a um mercado de risco,

foram necessárias mudanças e grandes investimentos.

O mercado de capitais está cada vez mais exigente em vários aspectos, entre eles,

qualidade, agilidade e segurança da informação. Desse modo, para uma corretora de valores

mobiliários sobreviver em um ambiente dinâmico, é necessário ter conhecimento de suas

capacidades e, mais ainda, conhecer profundamente seus recursos para poder competir e ganhar

espaço no mercado. Pela abordagem de capacidade dinâmica, destaca-se a importância de

estudar esses recursos, suas rotinas e os processos internos das corretoras que podem gerar

vantagem competitiva.

Além disso, o avanço da tecnologia e o uso com maior frequência dos sistemas

eletrônicos de negociação tornaram o mercado mais complexo e suscetível a mudanças. Uma

vez atuantes em ambientes altamente competitivos e turbulentos, devido à dinâmica do mercado
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de capitais, os indícios de existência de capacidade dinâmica é fundamental para a

sobrevivência das corretoras de valores mobiliários.

Nesse contexto, acredita-se que este trabalho seja relevante, pois diante da carência de

dados e informações, constatou-se a necessidade de estudos e pesquisas empíricas que

relacionassem a sobrevivência das corretoras de valores mobiliários frente às diversas mutações

em seu ambiente. Na sua essência, a capacidade dinâmica procura identificar os fundamentos

que estão na origem do crescimento, da sobrevivência e dos bons níveis de desempenho das

empresas ao longo do tempo (HELFAT; PETERAF, 2003).

Além dos aspectos considerados para a escolha deste estudo, uma importante motivação

para tratar do tema foi a experiência profissional da autora com o mercado de capitais.

A partir de tais considerações, o propósito do presente trabalho é aprofundar o

conhecimento sobre esse dinamismo do mercado e a necessidade de esclarecimentos sobre a

capacidade dinâmica que pode ser observada nas corretoras de valores mobiliários brasileiras,

respondendo às mudanças rápidas e imprevisíveis do mercado de capitais.

Portanto, com base nas considerações anteriores, a discussão aqui apresentada traz um

recorte no construto capacidade dinâmica com o seguinte problema de pesquisa: Quais são os

indícios e elementos de capacidade dinâmica, sob a perspectiva de processos e rotinas de

busca e inovação, das corretoras de valores mobiliários no Brasil?

1.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS

De acordo com Collis e Hussey (2005), o objetivo da pesquisa é o resultado a ser obtido

como resposta ao problema definido. Neste trabalho, o objetivo geral é identificar e analisar os

indícios e os elementos de capacidade dinâmica, sob a perspectiva de processos e rotinas de

busca e inovação, das corretoras de valores mobiliários no mercado brasileiro.

Como desdobramentos do objetivo geral, foram definidos três objetivos específicos:

1. Analisar o dinamismo do ambiente em termos de: tecnologia, competição,

macroeconomia;

2. Identificar indícios de capacidade dinâmica em termos de: geração de ideias e

introdução de rupturas no mercado, mudanças organizacionais, inovação e

desenvolvimento de mercado;

3. Identificar e analisar a presença de elementos de rotinas e processos de mudança e

incorporação de novas ideias.
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

Para atender aos objetivos propostos pela pesquisa, a estrutura desta dissertação está

organizada em seis capítulos, incluindo esta introdução em que se apresenta, de forma sucinta, o

tema de pesquisa, a justificativa, o problema de pesquisa e os objetivos geral e específicos.

O segundo capítulo traz a fundamentação teórica, que consiste em fazer uma breve

revisão dos conceitos de recursos, capacidades e competências. A partir desses conceitos, é

abordado o tema das capacidades dinâmicas, sua origem e evolução do conceito, em seguida

seus elementos componentes e como se dá a sua operacionalização. Além disso, apresenta-se,

neste capítulo, o recorte conceitual do trabalho, baseado nos processos e rotinas de busca e

inovação.

O terceiro capítulo apresenta o setor no qual este trabalho foi desenvolvido, o ambiente e

a formação do mercado de capitais brasileiro, o histórico e as principais fases de

desenvolvimento das corretoras de valores mobiliários no Brasil.

No quarto capítulo, é apresentada a metodologia utilizada, onde, além do delineamento

da pesquisa, indica-se o objeto da pesquisa; os métodos de coleta, análise e tratamento dos

dados.

No quinto capítulo, é feita a apresentação, organização e análise dos resultados dos

dados das entrevistas, segundo as categorias de análise, que dizem respeito aos fatores do

dinamismo do ambiente, os indícios de capacidade dinâmica e os processos e rotinas de busca e

inovação.

Por fim, no sexto capítulo, formulam-se as considerações finais e apresentam-se as

limitações e sugestões para trabalhos futuros.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo tem por objetivo apresentar as principais discussões teóricas sobre o

construto capacidade dinâmica, tanto do ponto de vista conceitual quanto operacional.

No primeiro item são abordados alguns pressupostos introduzidos pela perspectiva da

RBV que tentam explicar questões fundamentais sobre as fontes e manutenção da vantagem

competitiva das empresas, seus recursos, capacidades e competências. O segundo item trata da

origem e evolução do conceito capacidade dinâmica. O terceiro aborda os elementos

componentes da capacidade dinâmica, em que são destacados os processos e rotinas.

Busca-se com esse referencial elaborar os fundamentos teóricos para o desenvolvimento

da pesquisa, a fim de compreender a análise dos indícios e dos elementos de capacidade

dinâmica das corretoras de valores mobiliários por meio de processos e rotinas de busca e

inovação.

2.1 RECURSOS, CAPACIDADES E COMPETÊNCIAS

Para um melhor entendimento sobre capacidade dinâmica, faz-se necessária a

compreensão de alguns conceitos relacionados a esse construto, tais como recursos, capacidades

e competências. Existe na literatura uma variação de consenso sobre a definição desses termos,

enquanto para alguns autores são sinônimos, para outros são conceitos distintos.

A discussão inicial de recursos fundamenta-se nos trabalhos de Edith Penrose no final

dos anos 1950, cujo foco era o crescimento das empresas e sua razão de existência. Penrose

(1959) argumenta que não são os recursos em si que constituem a base da diferenciação entre as

firmas, mas sim os serviços extraídos desses recursos. A singularidade no uso dos recursos

provê a base para o crescimento empresarial, de maneira que, ao criar produtos únicos,

singulares, as organizações também desenvolvem capacidades e recursos únicos.

Um resgate do estudo da importância de recursos estratégicos para o desempenho das

empresas surgiu com a publicação de um artigo de Wernerfelt (1984), no Strategic Management

Journal. Esse estudo trouxe algumas evidências sobre o aumento de performance das empresas,

relacionado à força de seus recursos e à sua posição de mercado. Essa ideia tomou impulso com

outros pesquisadores (AMIT; SCHOEMAKER, 1993; BARNEY, 1986; PETERAF, 1993) que

persistiram na tentativa de compreender a razão de diferentes desempenhos entre empresas da
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mesma indústria, em ambientes de ampla competição. Nesse contexto, a RBV introduz os

conceitos de recursos e capacidades, como fonte de vantagem competitiva.

O termo ‘capacidades’ foi introduzido por Richardson (1972) para descrever o

conhecimento, a experiência e as habilidades da firma. Ser capaz é ter o conjunto de habilidades

necessárias para realizar aquilo que foi intencionado. As capacidades preenchem a lacuna entre

intenção e resultado, de maneira que o resultado corresponde àquilo que foi intencionado

(DOSI; NELSON; WINTER, 2000). Além disso, uma capacidade deve ser moldada por

decisões conscientes, tanto na sua fase de desenvolvimento quanto na sua implementação. Tais

critérios, segundo esses autores, distinguem uma capacidade de uma rotina organizacional.

A capacidade de uma empresa é o know-how que faz sua operação parecer fácil, na

medida em que os processos organizacionais estão em sintonia e os produtos e serviços são

efetivamente entregues para o mercado (DOSI; FAILLO; MARENGO, 2003).

Na RBV existem autores que abordam recursos de forma mais ampla, incluindo

capacidades, e outros que tratam recursos e capacidades separadamente.

No primeiro grupo, encontram-se autores como Barney (1991) e Peteraf (1993) que

reconhecem que os recursos da empresa são todos os ativos, capacidades, processos

organizacionais, atributos, informações e conhecimentos controlados por ela que permitem

conceber e adotar as estratégias que melhorem sua eficiência e efetividade.

Segundo Peteraf e Barney (2003, p. 314), “uma empresa possui uma vantagem

competitiva se é capaz de criar maior valor econômico que seu concorrente marginal no

mercado de seu produto.” Tal definição traz importantes implicações, conforme os autores. A

primeira delas é de que a vantagem competitiva pode ser mantida por uma ou mais empresas em

uma determinada indústria; e a segunda é a de que há diferentes caminhos que a empresa pode

percorrer para a obtenção de vantagem competitiva.

De acordo com Barney e Hesterly (2011),

[...] as capacidades formam um subconjunto de recursos e são definidas como ativos
tangíveis e intangíveis. Sozinhas, não permitem que uma empresa crie e implemente
suas estratégias, mas permitem que ela utilize outros recursos para criar e implementar
tais estratégias. (p. 58).

Considera-se que as empresas seguem uma trajetória de desenvolvimento de suas

capacidades em função de como os recursos foram combinados e acumulados no passado

(BARNEY, 1991).
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O desempenho de uma empresa pode ser explicado pela maneira como são geridos e

utilizados os seus recursos. Dessa definição de RBV, dois conceitos importantes devem ser

ressaltados: a singularidade dos recursos necessários e a sustentabilidade da vantagem

competitiva. Isso implica aceitar a natureza dinâmica da vantagem competitiva e a compreensão

de que nem todos os recursos possuem o mesmo potencial de contribuição para essa vantagem.

Os recursos são geralmente difíceis de serem transferidos entre as empresas. Exemplos

incluem a propriedade intelectual, o processo de know-how, relacionamento com os clientes e o

conhecimento possuído dos grupos, em especial a habilidade dos funcionários (KATKALO;

PITELIS; TEECE, 2010).

No segundo grupo, destaca-se a visão de Grant (1991), que faz uma distinção entre

recursos e competências. Esta última é a capacidade de realizar uma atividade ou tarefa através

de um conjunto de recursos.

Grant (1991) conceituou recursos como inputs do processo de produção e capacidade o

que mobiliza os recursos para desempenhar determinada atividade, e propôs a utilização de

cinco estágios para a formulação de estratégias:

1. identificar e classificar os recursos da empresa, os seus pontos fortes e fracos, bem

como identificar as oportunidades para melhor utilização de recursos;

2. identificar as capacidades da empresa e os recursos a serem utilizados;

3. avaliar o potencial de geração de lucros dos recursos e capacidades;

4. selecionar uma estratégia que melhor explore os recursos e capacidades da empresa;

5. identificar lacunas relativas a recursos que necessitem ser preenchidas.

Amit e Schoemaker (1993) também separam recursos de capacidades e defendem que

determinados recursos tornam-se estratégicos quando combinados com outros recursos e

capacidades, permitindo que sejam aproveitados em todo o seu potencial para a vantagem

competitiva. Esses autores definem recursos como estoques de fatores disponíveis que são de

posse ou controlados pela empresa, convertidos em produto e serviço. Nesse contexto, para

Amit e Schoemaker (1993), a explicação do desempenho das firmas está relacionada aos

recursos e às competências organizacionais. A competência consiste na capacidade da firma em

transformar recursos, combinando processos organizacionais para atingir o final desejado.

Ray e Ramakrishnan (2006) propõem uma definição de recursos que representa uma

síntese de todas as definições anteriores. Para eles, recursos são os ativos tangíveis e intangíveis

de uma empresa que podem ser adequados quando necessários para atingir seus objetivos.
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Capacidades também podem ser consideradas um conjunto de competências específicas

e dos ativos complementares da empresa (MALERBA; ORSENIGO, 1993). Toda competência

é fundamentada em um conjunto de capacidades, que estão disponíveis para serem mobilizadas

numa situação específica (RUAS, 2005).

Murray (2003) aborda a formação de competências organizacionais como o resultado do

trabalho conjunto dos recursos da empresa. A mobilização dos recursos para a construção de

competências implica um processo complexo de coordenação entre as pessoas e entre pessoas e

recursos, que conduz à sustentabilidade das vantagens competitivas no longo prazo. As ações

estratégicas refletem as potencialidades da organização em formar competências superiores,

emergentes do processo de aprendizagem.

A origem do conceito de competências no âmbito organizacional surgiu de Prahalad e

Hamel (1990), quando os autores declararam que empresas de sucesso apoiam-se em recursos

especiais, que eles chamam de competências essenciais. Essas competências, por definição,

devem ser inimitáveis, ou difíceis de imitar, devem criar valor para os clientes e ainda permitir

que a empresa tenha acesso a novos mercados. Quando não há interesse no desenvolvimento

dessas competências, a empresa pode perder competitividade.

Assim, a competência para ser considerada essencial deve ser dinâmica e levar a uma

vantagem competitiva. Uma das características das competências essenciais, segundo Tampoe

(1994), é que elas integram tecnologias, habilidades, recursos e processos.

Um profundo entendimento, por uma firma, das suas capacidades e competências

permite identificar melhor as oportunidades que o ambiente competitivo oferece, explorando de

forma bem-sucedida seus recursos (PRAHALAD; HAMEL, 1990).

Na visão de Prahalad e Hamel (1990), a competência define a lógica para mobilização

de recursos, logo, os resultados de desempenho são consequências do nível de competência. As

competências não são consumidas ou extintas quando aplicadas, mas desenvolvem-se e crescem

através da aprendizagem. As competências organizacionais sustentam as potencialidades de

acesso e a permanência nos mais variados mercados.

A competência organizacional é definida por Mills et al. (2002) como uma forma de

descrever o quão bem uma empresa desempenha suas atividades de sucesso, superando seus

concorrentes em um fator competitivo que o cliente valorize. Em relação às competências

organizacionais, Mills et al. (2002) as classificam em categorias, destacando as suas

características dinâmicas, conforme o Quadro 1.
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Quadro 1 – Categorias de competências.

Categorias de competência Descrição

Competências essenciais
Competências e atividades mais elevadas, no nível corporativo, são
chaves para a sobrevivência das empresas e centrais para a estratégia.

Competências distintivas
Competências e atividades que os clientes reconhecem como
diferenciadores de seus concorrentes e que proveem vantagens
competitivas.

Competências
organizacionais ou das
unidades de negócios

Competências e atividades-chave esperadas de cada unidade de
negócios da empresa, geralmente em pequeno número, de três a seis.

Competências de suporte Atividade valiosa para apoiar um leque de outras atividades.

Capacidades dinâmicas
Capacidade da empresa em adaptar suas competências com o tempo.
É diretamente relacionada aos recursos importantes para mudança.

Fonte: Mills et al. (2002, p. 13).

Fleury e Fleury (2004) destacam alguns pontos do Quadro 1. Segundo os autores, um

ponto interessante é a diferenciação proposta entre as competências distintivas, reconhecidas

pelos clientes, e as competências organizacionais. Esse ponto é muito pouco enfatizado por

outros autores, e é algo que dificilmente as organizações conhecem, embora partilhem o

discurso sobre a importância do cliente. Outro ponto, diz respeito ao conceito de competência

organizacional, que segundo Fleury e Fleury (2004) pode transcorrer as várias unidades de

negócio e ser geral à organização. Ainda ressaltam que as competências são formadas a partir

da combinação de recursos da organização e de competências individuais.

Conforme Heene e Sanchez (1997, p. 21), “para que se possa compreender o processo

de construção de competências é necessária uma visão das empresas como sistemas humano-

sociais e econômicos.”

Na abordagem teórica desenvolvida por Heene e Sanchez (1997), o conceito de

competência organizacional refere-se à capacidade que uma organização possui para sustentar

alocações coordenadas de recursos, a fim de ajudar a empresa a atingir os seus objetivos.

Ressalta-se que as competências que permeiam o referido modelo são encaradas como

multidimensionais, sendo dinâmicas, sistêmicas, holísticas e cognitivas, caracterizando a

complexidade e a dinamicidade do ambiente, conforme demonstra o Quadro 2.
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Quadro 2 – Multidimensões das competências.

Multidimensões Descrição

Dinâmicas

A alavancagem de competências e a construção de competências exigem a
ocorrência de interação de pessoas e grupos nas empresas; de empresas e
fornecedores externos de recursos; de firmas e clientes; de empresas competitivas
e cooperativas.

Sistêmicas

As firmas funcionam como sistemas abertos que visam a alcançar objetivos
definidos, cujos ativos tangíveis e intangíveis interconectados são organizados sob
uma lógica estratégica de realização de resultados, mediante o uso de vários
processos gerenciais, incluindo a alavancagem e a construção de novas
competências.

Cognitivas

Na medida em que assumem características de uma disputa entre conhecimentos
gerenciais para identificar as competências importantes para a organização no
futuro, tornando-se o foco dos objetivos organizacionais de construção de
competências. Dadas as diferenças de cognição gerencial, têm-se diferenças de
padrões de construção de competências e atividades de alavancagem.

Holísticas

Na medida em que assumem características de uma disputa entre conhecimentos
gerenciais para identificar as competências importantes para a organização no
futuro, tornando-se o foco dos objetivos organizacionais de construção de
competências. Dadas as diferenças de cognição gerencial, têm-se diferenças de
padrões de construção de competências e atividades de alavancagem.

Fonte: Heene e Sanchez (1997).

O conceito de competência pode estar vinculado ao plano organizacional (competências

organizacionais e essenciais) ou ao das pessoas (competências individuais). A maneira como as

competências são definidas, possuindo diferentes significados e contradições, faz com que em

alguns casos elas sejam até mesmo confundidas com o conceito de capacidade.

Para Javidan (1998), o termo ‘capacidade’ refere-se às habilidades da organização para

explorar os seus recursos físicos, humanos e organizacionais, consistindo de um conjunto de

processos e rotinas que gerenciam as interações entre eles. Competência trata da integração e

coordenação das habilidades, ou seja, é o conjunto de habilidades e conhecimentos de uma

unidade estratégica de negócio. Em resumo, os recursos e capacidades de uma organização são

os blocos construtores das suas competências (PRAHALAD; HAMEL, 1990).

As competências demandadas por uma organização, com o foco em seu desempenho

competitivo, não são estáticas. Isso pode ser percebido principalmente ao se considerar o

ambiente cada vez mais dinâmico onde as organizações se inserem. Desta forma, é preciso

que a organização tenha consciência de que as demandas impostas pelos agentes impactam na

forma como esta desenvolve suas atividades e responde às mudanças requeridas. Portanto, em

um determinado período, a empresa poderá ter um conjunto de competências apropriadas e

relevantes para a sua estratégia e operação atual, o que, no entanto, pode não ser adequado no

futuro, e esta pode precisar de um novo conjunto de competências apropriadas e relevantes
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para outras estratégias. Se a organização possui estratégias e operações diferentes ao longo do

tempo, então suas competências também deverão sofrer mudanças. No meio disso tudo, será

necessário utilizar competências que capacitem a mudança e reformulação das atividades

(MILLS et al., 2002).

Leonard-Barton (1992) afirma que, em um determinado momento da história da

organização, as suas competências evoluem. O sucesso da organização depende da habilidade

em gerenciar essa evolução. Prevalece para este trabalho a ênfase na construção de

competências organizacionais, porque estas normalmente são apoiadas por processos e

rotinas.

O entendimento dos conceitos de recursos, capacidades, competências e rotinas são

elementos-chave para a compreensão da capacidade dinâmica de uma empresa.

De acordo com Nelson e Winter (2005), as capacidades são feixes complexos de

habilidades e conhecimentos que são exercidos por meio de processos organizacionais.

Capacidades, assim, descrevem a eficácia nos processos das empresas em relação à

concorrência. As empresas são heterogêneas devido à presença de habilidades distintas e

específicas, baseadas em rotinas executadas com grande volume de conhecimento tácito e fortes

elementos de continuidade. A diversidade empresarial, portanto, é identificada no nível das

rotinas estabelecidas pela firma.

As rotinas são comportamentos aprendidos, padronizados e repetitivos, originados em

parte em conhecimento tácito para atingir um objetivo (WINTER, 2003). As rotinas podem ser

consideradas blocos de construção da capacidade (CORIAT; DOSI, 2002) e aprendidas em

resposta à pressão seletiva do mercado (COHEN et al., 1996).

Para Feldman e Pentland (2003), rotinas são dinâmicas, atendendo às necessidades da

empresa de se adaptar aos contextos internos e externos. Segundo Nielsen (2006), são as rotinas

que tornam possível e expressam as capacidades. Ambas as capacidades dinâmica e

organizacional podem ser vistas como rotinas organizacionais, mas seus resultados são

diferentes. As capacidades organizacionais permitem à empresa produzir bens e serviços,

enquanto que as capacidades dinâmicas asseguram a renovação e desenvolvimento das

capacidades organizacionais.

Winter (2003) faz uma diferenciação das capacidades dinâmicas ao propor uma

hierarquia de três níveis: capacidades operacionais (nível zero), que são geradas para o

funcionamento da organização e permitem que a empresa faça negócio no momento atual;

capacidades dinâmicas (nível um), que são as rotinas dedicadas às modificações das rotinas

operacionais; e capacidades de aprendizagem (nível dois), que são as rotinas que facilitam a
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criação e modificação das capacidades dinâmicas. Segundo Winter (2003), se a empresa não faz

uso das rotinas para se adaptar às mudanças do ambiente, estas não apresentam capacidades

dinâmicas, mas sim apenas soluções de problema ad hoc (para esta finalidade).

Nesse sentido, o autor distingue capacidades dinâmicas de capacidades ordinárias.

Quando uma empresa em “estado de equilíbrio” gera renda suficiente para a sua sobrevivência

através da produção e da venda de um mesmo produto para um mesmo mercado ao longo do

tempo, as capacidades exercidas nesse processo estacionário são classificadas como ordinárias.

Ao contrário, as capacidades que mudam um produto, um processo de produção, a escala ou os

mercados são classificadas como capacidades dinâmicas.

Collis (1994) também faz essa distinção e explica que capacidades refletem a habilidade

de executar o básico, as atividades funcionais da empresa (por exemplo, o layout da planta,

logística de distribuição e campanhas de marketing), e a segunda categoria de capacidades trata

da melhoria dinâmica das atividades da empresa. Reforçando essas premissas, buscou em suas

pesquisas identificar o valor das capacidades e concluiu que as capacidades combinadas aos

recursos tangíveis e intangíveis são fontes de vantagem competitiva sustentável.

Wang e Ahmed (2007) discutem os recursos e capacidades da firma em uma ordem

hierárquica, na qual os recursos são a fundação da firma e a base para suas capacidades centrais;

e a capacidade dinâmica é a orientação do comportamento da empresa para a contínua

integração, reconfiguração, renovação e recriação de seus recursos e capacidades, e, mais

importante, é o incremento e reconstrução de suas capacidades essenciais em resposta a um

ambiente de mudança para conseguir manter a vantagem competitiva. Para eles, as capacidades

dinâmicas estão incorporadas nos processos da empresa e são fonte de vantagem competitiva.

Em resumo, como se pode observar na Figura 1, a seguir, no nível inferior estão os

recursos, ativos tangíveis e intangíveis, que a empresa controla e que podem ser usados para

criar e implementar estratégias. No segundo nível, estão as capacidades, definidas como a

habilidade da firma em explorar esses recursos em seus processos e rotinas. No próximo nível,

estão as competências organizacionais, nas quais as firmas desempenham suas atividades em

busca de um objetivo, e que aparecem sob a forma de processos de produção e/ou atendimento,

nos quais estão incorporados conhecimentos tácitos e explícitos, sistemas e procedimentos de

trabalho. Em um nível acima, encontram-se as rotinas, como mecanismos que impedem

conflitos, permitem e simplificam processos decisórios, e são vistas como uma unidade de

análise para promover uma melhor compreensão das alterações ocorridas nas organizações. E,

no nível mais alto da hierarquia, está a capacidade dinâmica da firma, em busca contínua de

vantagem competitiva.
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Figura 1 – Busca de vantagem competitiva.

Fonte: Elaborada pela autora.

A capacidade dinâmica pode ser vista como uma abordagem emergente e

potencialmente integrativa para a compreensão de novas fontes de vantagem competitiva. No

próximo item serão abordadas a origem e a evolução desse conceito.

2.2 CAPACIDADE DINÂMICA: ORIGENS E EVOLUÇÃO DO CONCEITO

Embora se encontre na literatura contradições com relação à sua origem, desde os

trabalhos iniciais acerca do tema, o conceito de capacidades dinâmicas tem sido utilizado para

explicar os fenômenos dinâmicos da estratégia. Para Barreto (2010), sua definição está longe de

ser consolidada.

Conceitualmente foi Teece, Pisano e Schuen (1997) que primeiramente definiram

capacidades dinâmicas, explicando o termo ‘capacidades’ como a habilidade da empresa para

integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas para atender a ambientes que

mudam rapidamente, e o termo ‘dinâmico’ refere-se à capacidade de renovar competências de

modo a alcançar congruência com a mudança do ambiente de negócios. Capacidades dinâmicas,

portanto, refletem a capacidade da organização para alcançar formas novas e inovadoras de

vantagem competitiva (TEECE; PISANO; SCHUEN, 1997).

RECURSOS

CAPACIDADES

COMPETÊNCIAS
ORGANIZACIONAIS

CAPACIDADE
DINÂMICA

Penrose, 1959
Wernerfelt, 1984
Barney, 1991
Peteraf, 1993

Amit e Schoemaker, 1993
Grant , 1991
Coriat e Dosi, 2002

Mi l ls et al., 2002
Heene e Sanchez, 1997

Teece et al. , 1997
Eisenhardt e Martin, 2000
Wang e Ahmed, 2007
Hel fat et a l., 2007
Winter, 2003

ROTINAS E
PROCESSOS

Nelson e Winter, 1982
Becker, 2001, 2004
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Teece, Pisano e Schuen (1997) ressaltam a importância da trajetória da empresa,

denotando que a história importa e permite que as rotinas de uma organização condicionem seu

comportamento futuro.

Em um determinado ponto no tempo, as empresas devem seguir certa trajetória ou
caminho de desenvolvimento de competências. Esse caminho não apenas define as
escolhas que estão abertas para a empresa hoje, mas também coloca limites em torno
do que é seu repertório interno e como provavelmente o mesmo será no futuro.
(TEECE; PISANO; SCHUEN, 1997, p. 515).

Em função da dependência da trajetória, as capacidades dinâmicas são consideradas

inimitáveis e particulares, características que uma organização possui para moldar e remodelar,

configurar e reconfigurar ativos para responder a mudanças tecnológicas e de mercado e desviar

de condições de retorno zero (AUGIER; TEECE, 2008).

Apesar de a conceitualização de Teece, Pisano e Schuen (1997) ser pioneira e ter servido

como base para trabalhos posteriores, entre as muitas definições encontradas na literatura para o

termo ‘capacidade dinâmica’, os pesquisadores que adotam essa perspectiva de análise tanto

enfatizam aspectos comuns quanto características distintas, como se percebe nos demais autores

apresentados a seguir.

De acordo com Eisenhardt e Martin (2000), a abordagem de capacidade dinâmica tem

sido criticada como conceitualmente vaga e tautológica e sem a devida atenção aos mecanismos

pelos quais os recursos contribuem para a vantagem competitiva. Também é apontada a

ausência de sustentação empírica e, ainda, a impossibilidade de se sustentar vantagem

competitiva em ambientes dinâmicos. Nessa perspectiva, os autores sugerem uma reformulação

do conceito.

Em primeiro lugar, os autores eliminam o papel da trajetória; em segundo, afirmam que

capacidades dinâmicas consistem em processos organizacionais e estratégicos específicos,

como desenvolvimento de produto, tomadas de decisão estratégica e parcerias. Ou seja,

“capacidades dinâmicas são as rotinas organizacionais e estratégicas por meio das quais firmas

alcançam novas configurações de recursos, enquanto mercados emergem, colidem, dividem-se,

evoluem e morrem.” (EISENHARDT; MARTIN, 2000, p. 1107).

A noção das capacidades dinâmicas como rotinas organizacionais, proposta por

Eisenhardt e Martin (2000), remete a dois outros componentes, os processos de aprendizagem e

a gestão do conhecimento, que guiam seu desenvolvimento, evolução e utilização. Nesse

sentido, os autores destacam as seguintes questões: (1) o aprendizado ocorre principalmente

pela prática e pela codificação dessa experiência em tecnologia e procedimentos que possam ser
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aplicados às rotinas organizacionais; (2) erros e crises são eventos que devem constituir parte do

aprendizado para evolução das capacidades; (3) a velocidade de aquisição da experiência

também é questão importante, dado que experiências rápidas podem resultar na incapacidade

dos gestores em conversão de aprendizado, enquanto que experiências lentas podem dificultar a

conexão das mesmas ao longo do tempo; e (4) a ordem de implementação das capacidades

dinâmicas é importante, dado que estas são frequentemente combinações de capacidades

simples, entre as quais pode haver alguma relação de precedência temporal.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, com base nas rotinas e processos de

aprendizagem, Zollo e Winter (2002) definem capacidade dinâmica como “um padrão estável e

aprendido de atividade coletiva, através do qual a organização gera e modifica sistematicamente

as suas rotinas operacionais em busca de melhorias em sua eficácia.” (p. 340). Eles enfocam o

papel dos processos de acumulação de experiências, de articulação do conhecimento e de

codificação do conhecimento na evolução da dinâmica em busca de uma melhor eficácia.

Da mesma forma, Winter (2003) define capacidade dinâmica a partir de rotinas,

notadamente rotinas de busca, que é o que muda um produto, um processo de produção, a

escala ou os mercados. Segundo o autor, a capacidade dinâmica se contrasta com capacidades

operacionais e a existência de um padrão é necessária para que se confirme a existência do

dinamismo. Para Winter (2003), a capacidade dinâmica conota mudança, e a existência dessa

capacidade permite que a empresa mantenha um desempenho superior no longo prazo.

A ênfase na adaptação e mudança é também citada por Helfat e Peteraf (2003), porque a

capacidade dinâmica constrói, integra e reconfigura outros recursos ou capacidades. Helfat et al.

(2007) observaram que nem todas as capacidades dinâmicas agem sobre as rotinas operacionais

de uma empresa e definem capacidade dinâmica como “aquilo que permite a uma empresa

criar, estender e modificar, intencionalmente, a sua base de recursos.” Essa definição incorpora

aspectos de escolha e seleção das capacidades dinâmicas.

Dessa forma, a mudança na base de recursos de uma empresa implica apenas que ela

está fazendo algo diferente, mas não necessariamente melhor do que fazia antes ou que trará

desempenho superior. Além disso, a função realizada pela capacidade dinâmica é repetitiva e

pode ser executada, trata-se de uma atividade padronizada e de alguma forma praticada.

Wang e Ahmed (2007) seguem a mesma linha de raciocínio quando entendem

capacidade dinâmica como forma de mudar recursos e capacidades para se adaptar às mudanças

externas, porém se colocam de forma ligeiramente diferente de Eisenhardt e Martin (2000), ao

considerarem que as capacidades não são processos simples, pois há uma especificidade nos
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processos e recursos de cada empresa, sendo que a capacidade dinâmica está incorporada nesses

processos.

Em resumo, no Quadro 3, são apresentadas as principais características que diferem os

principais conceitos de cada autor apresentado anteriormente sobre capacidade dinâmica.

Quadro 3 – Principais conceitos de capacidade dinâmica por diferentes autores.

Autores Principal Conceito de Capacidade Dinâmica
Teece, Pisano e Schuen
(1997)

Habilidade para integrar, construir e reconfigurar competências internas e
externas para atender a ambientes que mudam rapidamente.

Eisenhardt e Martin (2000) Rotinas organizacionais que manipulam a configuração de recursos.
Zollo e Winter (2002) Mecanismos para modificar suas rotinas operacionais.
Winter (2003) Capacidade de mudança do produto ou processo.
Helfat et al. (2007) Capacidade de criar, expandir ou modificar sua base de recursos.

Wang e Ahmed (2007)
Capacidade de mudar recursos e capacidades para se adaptar às
mudanças externas.

Fonte: Elaborado pela autora.

Essa dispersão de conceitos, teorias e definições que giram em torno da noção de

capacidades dinâmicas requer uma abordagem multidisciplinar do construto, sobretudo do

ponto de vista dos microfundamentos e operacionalização (ZOLLO; WINTER, 2002; WANG;

AHMED, 2007; TEECE, 2007, 2009).

Conforme será apresentado a seguir, essas várias perspectivas resultam em diferentes

visões acerca dos elementos componentes da capacidade dinâmica.

2.3 ELEMENTOS COMPONENTES DE CAPACIDADE DINÂMICA

Os elementos que constituem o quadro da capacidade dinâmica foram introduzidos

através dos trabalhos seminais de Teece, Pisano e Schuen (1997).

Segundo esses autores (1997), o elemento principal para a construção das capacidades

dinâmicas é identificar a base sobre a qual vantagens distintivas e difíceis de serem imitadas

podem ser construídas, mantidas e aperfeiçoadas. Para tanto, as capacidades não devem ser

entendidas como um relatório de itens que uma organização possui, mas principalmente em

termos de estrutura organizacional e processos gerenciais que suportam a atividade produtiva.

De acordo com Teece, Pisano e Schuen (1997), três fatores são responsáveis pela sustentação e

evolução das capacidades dinâmicas: processos gerenciais e organizacionais; posições ou

qualidade dos ativos; e dependência da trajetória.
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O primeiro fator são os processos gerenciais e organizacionais, que se referem à maneira

como as atividades ou rotinas, ou padrões de prática e de aprendizagem são desenvolvidos.

Esses processos têm três funções principais: coordenação/integração (conceito estático);

práticas de aprendizagem (conceito dinâmico); e reconfiguração ou transformação de ativos

(conceito transformacional).

A coordenação/integração se refere à eficiência e à eficácia na coordenação de recursos

internos e externos da empresa. Ela explica por que mudanças tecnológicas menores podem ter

impactos significativos na capacidade competitiva da empresa.

A aprendizagem ocorre por meio de processos sociais e coletivos, envolvendo tanto

habilidades individuais quanto organizacionais, e requer códigos comuns de comunicação e

procedimentos coordenados de busca. Ela permite, por meio da repetição e experimentação, que

tarefas sejam mais bem executadas e de forma mais rápida. Os novos padrões de atividades

acabam virando rotinas.

A reconfiguração de ativos revela a habilidade de uma organização em responder

rapidamente a mudanças ambientais. Essa capacidade da organização em transformar a si

mesma representa também uma habilidade de aprendizagem. Quanto mais frequentemente

executada, mais facilmente é realizada. Para a reconfiguração é importante a habilidade de

examinar o ambiente rapidamente.

O segundo fator, a posição ou qualidade dos ativos, refere-se às atribuições dos ativos

específicos da firma (instalações e equipamentos). Esses ativos incluem: base de clientes,

propriedade intelectual, relações externas com fornecedores e ativos tecnológicos protegidos

por direitos de propriedade, ativos complementares, financeiros e de reputação (TEECE;

PISANO; SCHUEN, 1997).

O terceiro fator, dependência da trajetória, identifica as oportunidades de expansão de

acordo com a posição atual da empresa e das alternativas estratégicas futuras. As oportunidades

tecnológicas são muitas vezes alimentadas pelas atividades inovadoras da firma, mas também

são amplificadas em situações onde existem condições de retornos crescentes na adoção de uma

nova tecnologia, ou seja, quanto mais atrativa a nova tecnologia, mais ela é adotada (TEECE;

PISANO; SCHUEN, 1997).

Assim, para Teece, Pisano e Schuen (1997), conforme observado no Quadro 4, os três

fatores responsáveis pela sustentação e evolução de capacidade dinâmica são: processos,

posições e trajetória. É nesses fatores que residem as competências e capacidades, as quais

oferecem vantagens competitivas para a empresa. Espera-se que a empresa identifique

oportunidades e ameaças tecnológicas de forma antecipada, bem como desenvolva uma



35

percepção assertiva de sua estratégia. Assim, a capacidade de adaptação a novos ou turbulentos

ambientes permitirá que a empresa alcance sua capacidade dinâmica (TEECE; PISANO;

SCHUEN, 1997).

Quadro 4 – Três fatores responsáveis pela sustentação e evolução da capacidade dinâmica.

Dimensões Conceito

Processos A forma como as ações são realizadas (rotinas, padrões de prática e aprendizagem).

Posição
Posição específica de recursos (tecnologia, propriedade intelectual, ativos
complementares, base de clientes, fornecedores).

Trajetória Alternativas estratégicas disponíveis no mercado (oportunidades).

Fonte: Teece, Pisano e Schuen (1997).

Após o trabalho inicial de Teece, Pisano e Schuen (1997), outros autores fizeram um

recorte conceitual e operacional da capacidade dinâmica. No balanço desses autores que

pesquisam capacidade dinâmica, é possível identificar três categorias principais:

comportamentos e habilidades de mudança e inovação, processos e rotinas, mecanismos de

aprendizagem e governança do conhecimento (CAMARGO; MEIRELLES, 2012), conforme

demonstra a Figura 2.

Figura 2 – Elementos componentes e indícios de capacidade dinâmica.

Fonte: Camargo e Meirelles (2012).
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2.3.1 COMPORTAMENTOS E HABILIDADES DE MUDANÇA E INOVAÇÃO

Do ponto de vista de comportamentos e habilidades de mudança e inovação, Andreeva e

Chaika (2006) especificam que a existência de capacidades dinâmicas em uma organização

depende da existência de habilidades empreendedoras de liderança e da capacidade de mudança

organizacional. As autoras citam três ferramentas gerenciais essenciais para a existência de

capacidades dinâmicas:

 desenvolvimento de habilidades não específicas permite aos empregados de uma

organização agir em prol de qualquer tipo de mudança, e ajuda os profissionais a

entenderem melhor o funcionamento de toda a organização, dando a eles a

oportunidade de aprender e desenvolver novas habilidades e responsabilidades em

diferentes departamentos. Além disso, contribui para a superação de enfrentar as

barreiras internas de mudanças e permite a criação de mecanismos organizacionais

relevantes;

 desenvolvimento de lealdade das pessoas às mudanças, através da comunicação

transparente entre gerentes e funcionários, incluindo feedbacks, e programas de

rotação internos;

 criação de mecanismos organizacionais relevantes, estabelecendo um grupo de

trabalho multidisciplinar, comitês, delegação de responsabilidades, troca de

informações entre departamentos e sistemas de recompensa para funcionários.

Com relação ao comportamento de mudança, Wang e Ahmed (2007) ressaltam que a

capacidade dinâmica é a orientação do comportamento da empresa para a contínua integração,

reconfiguração, renovação e recriação de seus recursos e capacidades, e, mais importante, para

o incremento e reconstrução de suas capacidades essenciais em resposta a um ambiente de

mudança para conseguir manter a vantagem competitiva.

Para Wang e Ahmed (2007), os três elementos componentes das capacidades dinâmicas

estão correlacionados, mas são conceitualmente distintos, cada um tem uma ênfase diferente:

 CAPACIDADE ADAPTATIVA: capacidade da empresa em se adaptar em tempo hábil,

alinhando recursos e capacidades com as mudanças ambientais, sendo o foco o

alinhamento dos fatores organizacionais internos com os fatores ambientais

externos;
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 CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: importância da entrada do conhecimento externo,

combinando-o com conhecimento interno para ser aplicado na organização;

 CAPACIDADE INOVADORA: explica as ligações entre os recursos e as capacidades de

uma empresa com o seu produto no mercado.

Teece, nos seus trabalhos de 2007 e 2009, enfatiza o papel das habilidades,

principalmente dos gestores e empreendedores, no desenvolvimento das capacidades dinâmicas.

Nessa mesma linha de raciocínio, as quatro dimensões apontadas por Barreto (2010) na

constituição das capacidades dinâmicas também estão relacionadas às habilidades, e o autor

frisa que nenhuma delas sozinha pode representar a construção do construto. Essas dimensões

são a propensão para detectar oportunidades e ameaças, tomar decisões oportunas, tomar

decisões orientadas para o mercado e por último mudar a base de recursos da empresa.

Nesse mesmo contexto, Ambrosini, Bowman e Collier (2009) também propõem que

cada nível de capacidade dinâmica será aplicado de acordo com as percepções gerenciais de seu

dinamismo ambiental. Em síntese, para esse foco, a aptidão do gerente é o que faz ser possível o

desenvolvimento das capacidades dinâmicas por meio dos processos estratégicos realizados nas

organizações.

2.3.2 PROCESSOS

As empresas que operam em ambientes com mudanças constantes são impulsionadas a

buscar vantagem competitiva, principalmente através do aprimoramento dos seus processos e

rotinas. Trata-se de uma forma de identificar novas oportunidades e gerar novas riquezas.

Alguns autores sugerem que a vantagem competitiva não vem da capacidade dinâmica em si,

mas a partir de novas configurações de recursos e de rotinas operacionais (EISENHARDT;

MARTIN, 2000; WINTER, 2003; ZAHRA; SAPIENZA; DAVIDSON, 2006; PAVLOU; EL

SAWY, 2004).

Tal como abordado por Collis (1994), Winter (2003) e Eisenhardt e Martin (2000), um

importante aspecto da capacidade dinâmica é que ela permite a renovação e mudança no

mercado e também a capacidade de reação às mudanças externas. Para Winter (2003), se a

empresa busca soluções ao acaso, não está fazendo uso da capacidade dinâmica.

Para Zollo e Winter (2002), as organizações desenvolvem capacidade dinâmica quando

suas atividades tornam-se rotineiras, direcionadas para o desenvolvimento e adaptação de

rotinas operacionais.
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De acordo com Eisenhardt e Martin (2000), as capacidades dinâmicas, presentes em

processos organizacionais e rotinas, permitem que os recursos de uma empresa possam ser

reconfigurados em resposta às realidades do mercado, e sugerem que a capacidade de

desenvolvimento de novos produtos ou processos é um conjunto de rotinas organizacionais

específicas e identificáveis. Os autores citam como exemplo os processos de desenvolvimento

de produto, de alocação de recursos e de transferência de conhecimento, entre outros.

Em uma perspectiva semelhante, Easterby-Smith e Prieto (2008) analisam que os

aspectos críticos das capacidades dinâmicas são a capacidade da firma para identificar as

mudanças no ambiente de mercado, sentir a necessidade e a oportunidade, e depois realizar a

transformação necessária nas suas rotinas e processos que reconfiguram recursos e criam valor

significativo para a empresa. Assim, capacidade dinâmica pode ser vista como ferramentas para

manipular a configuração de recursos.

Eisenhardt e Martin (2000) também examinam como as capacidades são influenciadas

pelo dinamismo do mercado e sua evolução ao longo do tempo. Em mercados moderadamente

dinâmicos, essas capacidades se assemelham ao conceito de rotinas; logo, são processos

específicos, analíticos e estáveis com resultados previsíveis. Em mercados de alta velocidade,

são processos simples, frágeis e altamente experimentais com resultados pouco previsíveis.

No contexto dessas visões de mudanças, Teece (2007, 2009) contempla a

sustentabilidade da vantagem competitiva em ambientes de economia aberta, com rápidas

inovações, com capacidade de produção, fazendo uma extensa integração entre os fatores

internos e externos da organização. Nesses trabalhos, são identificadas aquilo que Teece (2009)

chama de três grandes capacidades dinâmicas: i) detecção de oportunidades tecnológicas e de

mercado, (ii) aproveitamento das oportunidades tecnológicas e de mercado, (iii) capacidade de

gerenciar ameaças e reconfigurar.

Às duas primeiras etapas corresponde a mobilização dos recursos necessários, assim

como a definição da estratégia para fazer face às oportunidades. À terceira corresponde a

contínua renovação com o objetivo de manter a vantagem competitiva e da viabilidade de

implementação de modelos de negócios sustentáveis (KATKALO et al., 2010). Estas

capacidades representam as etapas do processo de mudança, que de certa forma constitui as

capacidades dinâmicas, ao longo do tempo.

A primeira etapa do processo é a busca de oportunidades. Para a detecção de

oportunidade, é necessária alguma capacidade de percepção, de criação e de interpretação. Na

busca de informação, a identificação das oportunidades requer conhecimento específico,

criatividade e capacidade para entender os processos de decisão (NONAKA; TOYAMA, 2007).
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Passa pela interpretação da informação disponível, tanto interna quanto externa à empresa, e as

implicações para a sua ação (TEECE, 2007). Se a empresa falha nessas atividades, pode não

ficar apta para avaliar o mercado e as tecnologias que aparecem e que são visíveis para outros

(TEECE, 2007).

A importância da detecção de oportunidades envolve a percepção do ambiente. Para

que uma empresa tenha capacidade de identificar oportunidades tecnológicas e de mercado,

ela deve ter:

 processos para direcionar atividades de P&D e selecionar novas tecnologias;

 processos para atender às necessidades dos clientes;

 processos para explorar a inovação fornecedora e complementar;

 processos para explorar o desenvolvimento de tecnologias externas.

As oportunidades, se bem aproveitadas, podem fornecer uma vantagem competitiva para

a empresa.

A segunda etapa do processo, uma vez identificadas as oportunidades tecnológicas ou de

mercado, corresponde a organizar a empresa para a implementação de decisões estratégicas,

através de novos produtos, processos ou serviços.

O primeiro componente envolve selecionar, ajustar e/ou melhorar o modelo de negócio,

que pode ser considerado uma capacidade dinâmica que a empresa tem. Recriar modelos de

negócio envolve criatividade, intuição e boa informação sobre clientes, concorrentes e

fornecedores. Segundo Teece (2009), a essência do modelo de negócio é a definição da forma

como a empresa cria valor aos clientes, como seleciona as tecnologias e como remete tudo isso

em lucros.

O segundo componente compreende a seleção dos limites da empresa, ou seja, o

alinhamento e o realinhamento dos ativos tangíveis e intangíveis da empresa.

O terceiro componente consiste na seleção de protocolos na tomada de decisões. Muitas

das decisões de investimento nas empresas são tomadas a partir de comparação de resultados

esperados através de projetos, algumas vezes mutuamente exclusivos. A maior parte dos

modelos utilizados beneficia o certo, penalizando os projetos de maior risco e grau de incerteza,

onde por vezes estão as oportunidades. Esse quadro está evidenciado no fato de as empresas

identificarem a oportunidade, mas falharem na sua execução (TEECE, 2007). Desse modo,

surge da capacidade dos gestores a tomada de decisão de investimento. O autor conclui que
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erros na tomada de decisão de novos investimentos podem contribuir para o insucesso no

aproveitamento de oportunidades.

O último componente refere-se à capacidade de construir lealdade e comprometimento,

criando condições para que o maior número de colaboradores possa participar ativamente desse

processo, promovendo criatividade e inovação, aumentando significativamente o desempenho

da empresa. Para Andreeva e Chaika (2006) o desenvolvimento de lealdade das pessoas as

mudanças, através da comunicação transparente entre gerentes e funcionários, incluindo

feedbacks, e programas de rotação internos constitui uma ferramenta gerencial essencial para a

existência de capacidade dinâmica.

Uma vez identificadas as oportunidades e definido o rumo para a mudança, entra-se em

uma terceira etapa do processo, a qual corresponde à ação, e a que Teece (2007) denominou

gestão das ameaças e reconfiguração.

As grandes barreiras a essa fase resultam no fato de que à medida que a empresa vai

crescendo, ela vai criando as suas rotinas, decorrentes dos modelos de negócio adotados e dos

contextos interno e externo em que está envolvida. No entanto, a mudança das rotinas pode ter

custos elevados e criar alguma ansiedade na empresa, e não pode nem deve ser feita

instantaneamente. Partir de rotinas existentes para o desenvolvimento de novas rotinas mais

adequadas a novos modelos de negócio criará ansiedade, gerando uma barreira à ação, a não ser

que a cultura tenha sido moldada para que se aceitem elevados níveis de mudança interna,

suavizando os efeitos de rigidez central (LEONARD-BARTON, 1992). É importante salientar

que uma empresa nem sempre consegue atender à demanda de seus clientes e adotar novas

tecnologias, se houver um alto grau de centralização nas decisões.

Em resumo, conforme a Figura 3, esses processos oferecem um panorama em que é

possível fundamentar as capacidades dinâmicas para habilitar a empresa a ter vantagem

competitiva. A trajetória da empresa irá afetar seu desempenho futuro, no entanto o seu

gerenciamento estratégico pode definir o seu sucesso, começando desde os processos básicos da

empresa até os processos e estruturas de apoio à inovação; sendo que a função estratégica da

gestão é a de encontrar novas combinações que reforcem o valor interno da empresa. Tal

quadro, em conjunto com a proposição anterior de Teece, Pisano e Schuen (1997), representa a

“orquestração dos ativos”, a expansão das categorias associadas às rotinas e aos processos

ligados à capacidade dinâmica.
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Figura 3 – Principais processos de capacidade dinâmica.

Fonte: Teece (2009).

2.3.3 APRENDIZAGEM E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Do ponto de vista de aprendizagem, os processos podem ser elementos centrais na

criação e renovação da capacidades dinâmica (EASTERBY-SMITH; PRIETO, 2008).

Zollo e Winter (2002) colocam que as capacidades dinâmicas são o resultado de um

processo de aprendizagem organizacional, um dos elementos-chave do modelo de transferência

baseada em capacidades. De acordo com os autores, a capacidade dinâmica é um padrão

aprendido de atividade coletiva, através da qual a organização gera e modifica sistematicamente

suas rotinas operacionais em busca de maior eficácia. Nessa perspectiva, os autores propõem o

que eles chamam de “ciclo de evolução do conhecimento”, formado por quatro fases: variação

generativa, seleção interna, replicação e retenção, e que permite que as empresas mudem a

maneira de fazer as coisas, na busca de vantagem competitiva.

Os processos de aprendizagem, embora sejam importantes para o estudo da capacidade

dinâmica, não serão objetos de estudo deste trabalho.

2.4 ELEMENTOS ANTECEDENTES E MEDIADORES DE CAPACIDADE DINÂMICA

Os parágrafos anteriores justificam que as capacidades dinâmicas podem ser compostas

de vários elementos distintos em categorias latentes, mas, além dessas três categorias

apresentadas, nota-se que alguns autores destacam também alguns elementos antecedentes e

mediadores que podem influenciar o desempenho de uma empresa.

Na visão de Wang e Ahmed (2007), a capacidade dinâmica está incorporada nos

processos e é construída por meio de complexas interações entre os recursos da firma, e deve
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ser examinada num quadro integrado, incorporando os antecedentes e consequências, tais como

o dinamismo do mercado, as estratégias e o desempenho da empresa.

Como elementos antecedentes, podemos citar o dinamismo do ambiente. Os autores

Helfat et al. (2007), Winter (2003), Teece e Pisano (1994), Teece, Pisano e Schuen (1997),

Eisenhardt e Martin (2000), Bitar (2004) e Zahra, Sapienza e Davidson (2006) concordam que

as firmas precisam adaptar-se e explorar as mudanças em seus ambientes de negócios. Mas

algumas das características do ambiente de negócios em geral, como a complexidade, a

incerteza, moderam o relacionamento entre a capacidade dinâmica e a vantagem competitiva

(ARAGÓN-CORREA; SHARMA, 2003; PAVLOU; EL SAWY, 2004).

Como elementos mediadores, podemos citar as estratégias e o papel do gestor. Segundo

Wang e Ahmed (2007), uma empresa que possui um alto nível de capacidade dinâmica foca

suas capacidades guiadas pela escolha de suas estratégias. Protogerou, Caloghirou e Lioukas

(2008) relatam o papel mediador do marketing e da competência tecnológica sobre a relação

entre a construção de capacidades dinâmicas e o desempenho da firma.

Com relação ao papel do gestor, a maior parte dos resultados da empresa é fruto de

decisões tomadas por ele. Sob essa perspectiva, os gestores são os detentores da aptidão em

construir competências e agir de modo a realizar processos contínuos de adaptabilidade

organizacional diante das mudanças ambientais (AMBROSINI; BOWMAN; COLLIER, 2009;

HELFAT et al., 2007; TEECE; PISANO; SCHUEN, 2007; TEECE, 2009).

É importante salientar que, como unidade de análise, este trabalho concentra-se em

estudar os elementos componentes somente sob o aspecto de processos e rotinas de busca e

inovação, buscando com isso uma melhor contribuição para a compreensão das alterações

ocorridas nas organizações quando submetidas a algum tipo de mudança ou processo de

inovação.

Na tentativa de entender melhor esse recorte, o objetivo da próxima seção será

apresentar as principais características de processos e rotinas de busca e inovação.

2.5 OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPACIDADE DINÂMICA POR MEIO DE ROTINAS

Um caminho possível para identificar como as capacidades dinâmicas são desenvolvidas

é a análise das rotinas de busca e inovação. Conforme definido por Winter (2003), a capacidade

dinâmica é composta por um conjunto de rotinas que propiciam mudanças. No trabalho de

Nelson e Winter (2005), o conceito de rotinas como unidade de análise promove uma melhor

compreensão das alterações ocorridas nas organizações.
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Assim, para vários autores, um dos pilares de sustentação das capacidades dinâmicas é

representado pelas rotinas (NELSON; WINTER, 2005; EISENHARDT; MARTIN, 2000;

WINTER, 2003; TEECE, 2009).

O enfoque dado aos processos e rotinas visa a responder à questão do “como” presente

na indagação de Zollo e Winter (2002): “Sabe-se o que é, mas não se sabe ‘como’ as empresas

desenvolvem capacidades dinâmicas.”

2.5.1 ROTINAS: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS

O conceito de rotinas em sua forma mais disseminada foi construído no âmbito da

teoria da economia evolucionária como um mecanismo de adaptação e seleção da firma entre

os concorrentes, em resposta aos estímulos do ambiente, o que poderia explicar a mudança

nos sistemas econômicos (NELSON; WINTER, 2005). Para a construção da teoria, o ponto

central é que a maioria das ações regulares e previsíveis no comportamento das firmas pode

ser classificada como rotinas.

Na analogia parcial que compara os sistemas econômicos com a biologia e a teoria de

evolução das espécies, a rotina teria um papel nas organizações similar ao dos genes dos

organismos vivos. As empresas diferem entre si principalmente pelo modo como operam

internamente, tomando como base suas decisões estratégicas em resposta às mudanças no

ambiente externo. Essas decisões estão baseadas em regras e padrões de comportamento

(NELSON; WINTER, 2005).

Vários outros autores também seguem essa perspectiva conceitual, pois acreditam que as

rotinas preenchem os requisitos necessários de uma unidade de análise em um quadro evolutivo.

Feldman (2000) salienta que as rotinas permitem mudanças e estas são passíveis de escolha e

seleção. As rotinas mudam em resposta às mudanças do ambiente, porém são limitadas, criadas

e postas em prática, fruto da capacidade cognitiva dos indivíduos e da estrutura organizacional

(PENTLAND; REUTER, 1994).

De acordo com Nelson e Winter (2005), há uma associação direta entre capacidade e

rotina. Ser capaz significa reunir os requisitos necessários para a execução das rotinas. Entre as

três condições necessárias, estão: 1) que os indivíduos da organização sejam dotados dos

conhecimentos necessários referentes aos repertórios de ações possíveis; 2) que haja

equipamentos e plantas especializados, cuja habilidade de manuseá-los esteja contida no

repertório individual e coletivo; e 3) que haja inputs que serão utilizados durante os processos.
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Depois da pesquisa de Nelson e Winter (2005), muitas ambiguidades e incoerências do

próprio conceito prevalecem ainda hoje (BECKER, 2004). Na visão de Felin e Foss (2005), não

há consenso sobre o conceito e existem problemas com sua perspectiva analítica. Houve pouco

progresso em chegar a um acordo sobre o que são rotinas (COHEN; BACDAYAN, 1994).

Em uma tentativa de organizar a discussão conceitual de rotinas, Becker (2004)

apresenta uma ampla revisão teórica do tema e identifica as seguintes características das rotinas:

padronização, recorrência, caráter coletivo, atores inconscientes versus realização de esforços,

natureza processual, dependência de contexto, dependência de trajetória e gatilho de atividades,

conforme o Quadro 5.

Quadro 5 – Características da rotina.

Características Descrição

Padronização
A estabilidade da rotina advém do processo de repetição, e os
conteúdos dos padrões são formados pela ação, atividade,
comportamento e interação (rotina = coletivo, e hábito = individual).

Recorrência
Repetição é uma característica importante de rotina. Ela pode
envolver diversos atores em diferentes lugares.

Caráter coletivo

O conhecimento está disperso nas organizações. As rotinas
constituem o produto de diferentes processos e padrões. Embora
coletivas, podem ser frutos do entendimento comum ou da imposição
pela hierarquia.

Atores inconscientes x
realização de esforços

Os indivíduos seguem as rotinas sem prestar atenção nas mesmas,
mas não são realizadas de modo inconsciente e resultam de esforços.

Natureza processual
A rotina é explicada pela mudança organizacional e econômica, e é
formada por um conjunto interdependente de ações.

Dependência de contexto
Rotinas são enraizadas em uma organização e suas estruturas são
específicas ao contexto. Podem ser transferidas em poucas situações,
pois têm especificidades, como história, contexto social e cultural.

Dependência de trajetória As rotinas respondem às mudanças ao longo do tempo.

Gatilho de atividades
São potenciais iniciadores de uma rotina, que podem acontecer em
um processo de tentativa e erro, ou em um processo de busca posto
em prática pela organização.

Fonte: Becker (2004).

Ainda conforme o trabalho de Becker (2004), as rotinas exercem os seguintes papéis na

organização: coordenação e controle, trégua ou pausa, economia de recursos cognitivos,

redução de incerteza, estabilidade e armazenamento do conhecimento conforme Quadro 6.
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Quadro 6 – Papéis da rotina.

Papéis Descrição

Coordenação e controle
Oferecem direcionamento para as atividades da empresa e constituem
um conjunto de ferramentas que auxiliam o gerenciamento em
períodos de crise, provendo coerência às suas ações.

Trégua ou pausa
Mediam questões ligadas à disputa de poder e conflitos nas
organizações e garantem o bom andamento das atividades em um
nível hierárquico.

Economia de recursos
cognitivos

Algumas ações tornam-se automáticas e os agentes economizam em
recursos cognitivos procurando outros aprendizados e novas
informações.

Redução de incerteza

Indivíduos comportam-se de forma adaptativa, imitam
comportamento e, com base em tentativa e erro, buscam achar
soluções apropriadas. Em condições com forte incerteza, há incerteza
de procedimentos.

Estabilidade
Rotinas são recorrentes e a estabilidade tem um efeito importante na
organização. Rotinas existentes produzem bons resultados.

Armazenamento do
conhecimento

Rotinas servem como memória da organização, criam linguagem
comum e padrões comuns, e permitem à organização compartilhar
conhecimento; são capazes de estocar conhecimento tácito.

Fonte: Becker (2004).

As rotinas constituem um conjunto de ferramentas que auxiliam o gerenciamento das

firmas em períodos de crise, provendo coerência às suas ações (NELSON; WINTER, 2005).

As empresas rotinizam suas atividades como uma forma de memorizar, explicar, estocar

e transmitir conhecimento (NELSON; WINTER, 2005; TEECE; PISANO, 1994). Feldman

(2000) e Feldman e Pentland (2003) argumentam que a existência de artefatos, materializados

na forma de manuais, procedimentos, políticas e descrição de processos, denota a existência de

rotinas.

2.5.2 ROTINAS DE BUSCA E INOVAÇÃO

As rotinas se desenvolvem como um fluxo composto por uma vasta gama de

pensamentos, sentimentos e ações experimentados por pessoas engajadas no trabalho.

Becker (2004) aponta que as rotinas dependem da trajetória de seu desenvolvimento ao

longo do tempo, mas nem sempre é óbvio perceber onde uma rotina começa ou termina

(PENTLAND; FELDMAN, 2005). Para Becker (2004), a evolução das rotinas pode significar a

inovação, ou a difusão da inovação, e a aprendizagem organizacional. Em um processo de
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inovação, as empresas precisam adaptar e configurar suas rotinas para lidar com determinada

circunstância (BECKER, 2004).

Além disso, a especificidade das rotinas é relevante porque afeta a uma diferenciação

entre elas quanto à possibilidade de replicação, grau de inércia e potencial de aplicação de

processos de busca (BECKER, 2004).

Para Feldman (2000), os indivíduos produzem ideias, que, depois de planejadas,

passam a ser realizadas, gerando resultados, os quais, por sua vez, produzem novas ideias.

Nesse modelo, os indivíduos da organização desenvolvem suas atividades, eles aprendem

novas formas de execução, identificando as melhores e possibilitando o surgimento da

inovação. Feldman (2000) acrescenta que as rotinas são executadas por pessoas que pensam,

sentem e cuidam, e são motivadas pela vontade e pela interação com outros indivíduos da

organização.

Na visão de Nelson e Winter (2005), as rotinas podem ser classificadas em três

categorias:

a. ROTINAS OPERACIONAIS: governam o comportamento da organização em curto

prazo, dados os fatores de produção que não podem ser alterados de forma imediata;

b. ROTINAS DE INVESTIMENTO: determinam o aumento ou diminuição do estoque de

capital da organização. Por exemplo, a decisão de iniciar um projeto de P&D de uma

nova tecnologia. A prospecção tecnológica, ao buscar informações sobre o estado da

arte das possíveis tecnologias, pode apoiar a tomada de decisão, favorecendo as

rotinas de investimento;

c. ROTINAS DE BUSCA: funcionam para modificar vários aspectos das características

operacionais da organização ao longo do tempo. A maioria é intencional, mas

algumas não, sendo que é por meio destas que ocorrem mudanças na regra. A

prospecção tecnológica, ao elaborar cenários de longo prazo, também favorece

fortemente as rotinas de busca.

São os comportamentos de busca que asseguram em princípio as transformações nas

empresas. Ao evidenciar o conceito de busca, Nelson e Winter (2005) rejeitam que a inovação

seja simples resultado de análise do tipo custo-benefício, fruto de um cálculo de otimização,

mas sim do recurso a uma descoberta. Se as rotinas de busca são permeadas por um tipo de

incerteza, a inovação passa a ser um processo guiado por uma heurística de busca,

fundamentada em conhecimentos humanos limitados e acumulados ao longo do tempo, os
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quais, embora não estejam voltados a obtenção de soluções ótimas ou maximizadoras, permitem

a geração de inovações.

Assume-se a existência de uma hierarquia de regras para a tomada de decisão, com

procedimentos de alto nível  que podem ocasionar mudanças em processos de nível inferior.

Nelson e Winter (2005) citam, ainda, a existência de regras de decisão sobre procedimentos de

nível ainda mais elevado, como a política de pesquisa e desenvolvimento.

O esforço que as firmas fazem no sentido da inovação, da alteração de suas rotinas a

partir delas mesmas é o que os autores denominam processo de busca de oportunidades

presentes ou futuras, dado o contexto tecnológico, pois “o resultado das buscas de hoje constitui

tanto uma nova tecnologia bem-sucedida como um novo ponto de partida natural para as buscas

de amanhã.” (NELSON; WINTER, 2005, p. 373).

Na teoria evolucionária, a busca é equivalente à mutação genética e, por estar associada

às mudanças de características operacionais, é compreendida como rotina de inovação e possui

três características inter-relacionadas, pelo simples fato de que os processos de busca são

processos históricos, não repetitivos e dificilmente separáveis de outros processos de mudança

histórica:

 IRREVERSIBILIDADE: uma vez que a busca envolve a aquisição de informações,

trata-se de um processo intrinsecamente irreversível. Tal irreversibilidade se explica

pelo fato de que a informação adquirida passa a fazer parte da organização. A

prospecção tecnológica é um processo que visa justamente à busca de informações,

o que favorece a busca;

 INCERTEZA: ao analisar diversos cenários, o decisor poderá escolher alternativas que

conduzam a organização a um cenário desejado, mas não é possível ter certeza sobre

os resultados que serão alcançados, a priori. Ou seja, a busca é feita sob incerteza

quando os resultados só podem ser verificados a posteriori; nesse aspecto, a

prospecção tecnológica também favorece a busca, pois visa exatamente a reduzir a

incerteza sobre o futuro;

 CONTINGÊNCIA: processos de busca ocorrem em contextos específicos, e seus

resultados dependem desses contextos. Aqui também se verifica que a atividade de

prospecção tecnológica pode favorecer a busca, uma vez que procura apontar a

evolução dos acontecimentos, por meio da previsão tecnológica.
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As empresas podem responder as ameaças do ambiente externo, pela implementação

da inovação tecnológica, de modo a gerar mudanças nas rotinas organizacionais,

considerando-se que as atividades, nas empresas, são executadas por meio delas. A busca

tecnológica é um procedimento estratégico utilizado para a introdução de inovações que

implicam mudanças nos processos ou mesmo em suas rotinas operacionais, sempre na

perspectiva de obter vantagem competitiva que, se não chegam a melhorar seu desempenho

no processo competitivo, ao menos permitem a manutenção de seus pares dentro da mesma

indústria. As rotinas explicam como ocorre o processo de inovação tecnológica nas empresas,

porque grande parte do trabalho realizado se concretiza por meio delas (FELDMAN, 2000).

A captura do valor potencial de uma oportunidade, delineada pela disponibilidade de

recursos, configura, portanto, uma inovação; dessa forma, as empresas são impulsionadas a

inovar, através da criação de novos produtos, serviços, processos e rotinas, adaptando-se às

mudanças econômicas e setoriais e visando a oportunidades até então inexploradas.

É a existência de rotinas de busca que garante a existência de capacidades dinâmicas, e,

por consequência, tem o potencial de garantir a sobrevivência da empresa (WINTER, 2003).

Para fortalecer o entendimento das capacidades dinâmicas e reforçar a análise dos dados

deste trabalho, o tópico seguinte apresenta o recorte conceitual adotado nesta dissertação.

2.6 RECORTE CONCEITUAL

O recorte conceitual desta dissertação está baseado em três metacategorias (GIL

FLORES, 1994) que estão relacionadas aos objetivos específicos propostos inicialmente na

introdução deste trabalho. São elas: o dinamismo do mercado; indícios de capacidade dinâmica;

e os elementos de processos e rotinas de busca e inovação.

Em relação ao dinamismo, evidencia-se que o dinamismo do ambiente é um elemento

antecedente do construto capacidade dinâmica, considera-se neste estudo que o dinamismo do

mercado e do tempo têm um efeito importante nas capacidades dinâmicas (BITAR, 2004).

A necessidade de reconfiguração e renovação dos recursos e rotinas pode emanar de

mudanças nas condições organizacionais e da evolução ambiental (ZAHRA; SAPIENZA;

DAVIDSON, 2006).

Salienta-se que, quanto mais dinâmico o ambiente onde as empresas estão inseridas,

mais evidente elas exibem características de que possuem capacidades dinâmicas. Essas

características podem ser evidenciadas pelo contínuo investimento em tecnologia e pela

capacidade de se adaptar às mudanças macroeconômicas que o setor provê. A perspectiva das
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capacidades dinâmicas concentra-se em adaptar, integrar e reconfigurar habilidades e recursos

tendo como direcionador a mudança (TEECE, 2007, 2009). Conforme destaca Teece (2009), a

velocidade de perceber e gerenciar as ameaças e de detectar e aproveitar as oportunidades de

mercado também são características de empresas que possuem capacidade dinâmica. Portanto, é

importante identificar os recursos tecnológicos utilizados e as ameaças e oportunidades que

estão dispostas no mercado.

Além desses fatores, são avaliados como as empresas se adéquam às mudanças, porque

os fatores que explicam esse dinamismo são avaliados a partir de um ambiente de mudanças

tecnológicas e de práticas de inovação.

Os indícios, sinais aparentes e prováveis, de capacidade dinâmica foram analisados neste

estudo a partir das categorias apontadas por Teece, Pisano e Schuen (1997), tais como:

processos (como as atividades são desenvolvidas na empresa), posições (seus diferenciais

perante a concorrência) e trajetórias (escolhas estratégicas) de uma empresa. Além destes,

incluem-se os demais aspectos apontados por Teece (2009), como a busca de oportunidades

tecnológicas, a implementação de decisões estratégicas e a capacidade de gerenciar ameaças.

Além de Teece, esses indícios são apontados por vários autores, como Eisenhardt e Martin

(2000), Ambrosini e Bowman (2009) e Zollo e Winter (2002). Conforme destacam Helfat et al.

(2007), as capacidades dinâmicas surgem em diversas formas. As empresas que possuem

capacidades dinâmicas tendem a crescer de forma sustentável, buscando sempre soluções

inovadoras e de qualidade que satisfaçam os clientes e maximizem os resultados da empresa,

buscam novos segmentos de atuação e se adaptam às mudanças organizacionais, e ajudam a

desenvolver o mercado com a prática de inovar.

A partir dos indícios apresentados, são analisados os elementos componentes da

capacidade dinâmica, que, no recorte conceitual deste estudo, são expressos nos processos e

rotinas de busca e inovação. Adotam-se aqui as perspectivas dos autores que analisam

capacidades dinâmicas do ponto de vista de processos e rotinas (TEECE; PISANO; SCHUEN,

1997; EISENHARDT; MARTIN, 2000; ZOLLO; WINTER, 2002; WINTER, 2003; TEECE,

2009).

Os processos são uma sequência de atividades, com entradas e saídas bem definidas

pelas competências individuais. Para uma empresa sobreviver, ela tem que adaptar seus

processos e rotinas de acordo com a demanda do ambiente. As empresas podem desenvolver

processos eficazes que sejam previsíveis e relativamente estáveis com passos lineares,

começando com a análise e terminando com a implementação (HELFAT, 1997). Porém, para

Nelson e Winter (2005), a taxa de mudança dos procedimentos operacionais difere de uma
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empresa para outra, podem existir rotinas mais automatizadas e estáveis, que podem estar

conectadas a procedimentos operacionais, assim como pode haver rotinas mais dinâmicas,

ligadas à busca e seleção.

Pode-se dizer que as capacidades dinâmicas são o conjunto de processos estratégicos e

organizacionais específicos e identificáveis, que criam valor para as empresas que operam em

mercados dinâmicos, através da manipulação dos recursos para a implementação de novas

estratégias criadoras de valor (EISENHARDT; MARTIN, 2000). Para esses autores, são

exemplos de operacionalização através de processos e rotinas, a capacidade de fazer alianças e

aquisições, rotinas de alocação de recursos e transferência e replicação do conhecimento. Eles

ainda citam que, em processos eficientes de desenvolvimento de produtos, a participação de

times multifuncionais leva a níveis superiores de desempenho.

De acordo com Eisenhardt e Martin (2000), a capacidade dinâmica de uma empresa está

enraizada em seus processos e rotinas, como, por exemplo, os processos de desenvolvimento de

novos produtos e serviços. Esses processos e rotinas refletem a velocidade e em que medida

recursos e competências da empresa podem ser alinhados e realinhados para corresponder às

oportunidades e exigências do ambiente de negócios, além de moldá-lo.

A análise das rotinas segue as características identificadas por Becker (2004), que são:

padronização, recorrência, caráter coletivo, atores inconscientes versus realização de esforços,

natureza processual, dependência de contexto, dependência de trajetória e gatilho de atividades.

Como se pode observar no Quadro 7, a seguir, a característica de padrão está presente entre os

principais autores que associam rotinas e capacidades dinâmicas. Portanto, essas características

de padrão recorrente de interação serão abordadas na identificação dos elementos responsáveis

pela criação e desenvolvimento de tais capacidades.

Quadro 7 – Definições de rotina.

Autores Definições de Rotina

Winter (2000)
Padrões repetitivos de comportamento sujeitos a mudanças diante das
variações de contexto.

Zollo e Winter (2002)
Padrões estáveis de comportamento que caracterizam reações
organizacionais a estímulos internos e externos.

Nelson e Winter (1982)
Padrões comportamentais, regulares e previsíveis das firmas são as
habilidades e características permanentes de uma organização.

Teece, Pisano e Schuen
(1997)

Padrão corrente de práticas e aprendizagem.

Grant (1991)
Padrão regular e previsível de atividades que são compostas por uma
sequência coordenada de ações individuais. Rotinas são para as
organizações o que habilidades são para os indivíduos.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Essa característica de padrão recorrente de interação é analisada em relação aos

seguintes aspectos: implementação de novos processos, memória da organização, mudanças nas

rotinas operacionais, implementação da inovação, estrutura organizacional e motivação para

inovação.

Em resumo, a capacidade dinâmica reflete as mudanças que uma empresa pode fazer em

suas rotinas. Ao se conhecer as rotinas de inovação, é possível identificar os elementos que

contribuem para a competitividade e sobrevivência das empresas, envolvendo questões relativas

principalmente aos processos de inovação.

Portanto, o recorte conceitual descrito anteriormente constitui as três metacategorias que

correspondem aos três objetivos específicos deste trabalho.

Apresenta-se, a seguir, uma breve descrição do segmento das corretoras de valores

mobiliários no Brasil, objeto de estudo deste trabalho, buscando contextualizar a sua formação

até os dias atuais de atuação.
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3 O AMBIENTE DE ATUAÇÃO DAS CORRETORAS DE VALORES MOBILIÁRIOS NO

BRASIL

O mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários importante

para o desenvolvimento econômico de qualquer país, que tem o propósito de proporcionar

liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabilizar seu processo de capitalização. É

constituído pelas companhias de capital aberto, reguladores, Bolsas de Valores, corretoras de

valores mobiliários e outras instituições financeiras autorizadas. Segundo Bichara e Camargos

(2011), o mercado de capitais pode ser visto como uma alternativa de diversificação de

investimentos pessoais e de capitalização de empresas. É somente por meio das corretoras de

valores que os investidores têm acesso a esse sistema de negociação.

Valores mobiliários são títulos com valor financeiro. Podem ser, entre outros, ações,

bônus de subscrição (preferência na compra de novas ações), debêntures (títulos de crédito

emitidos por empresas com prazos definidos) ou notas promissórias (títulos de crédito de curto

prazo emitidos pelas empresas) (CVM, 2012).

O setor é fortemente regulamentado, seguindo critérios rígidos de atuação, conforme

previsto nas legislações (Lei nº 4.595/1964, que cria o Conselho Monetário Nacional e o Banco

Central do Brasil e dá a este o poder de exercer vigilância nos mercados financeiros e de

capitais, Lei nº 4.728/1965, que disciplina o mercado de capitais, e Lei nº 6.385/1976, que

dispõe sobre o mercado de capitais e cria a Comissão de Valores Mobiliários).

Segundo Villela Filho (2003), as corretoras de valores estão sujeitas a uma tripla e

permanente fiscalização no âmbito de suas respectivas competências:

 BOLSAS DE VALORES: no que concerne ao cumprimento das normas operacionais e

as formalidades exigidas nas negociações;

 CVM: quanto ao cumprimento das normas e exigências pertinentes aos seus poderes

normativos e de polícia;

 BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN): no tocante à solvência das instituições e

idoneidade de seus acionistas e administradores, sendo da competência do Bacen

aprovar os atos societários das corretoras e o nome de seus diretores como dirigentes

de instituições financeiras, assim como promover a intervenção governamental em

caso de qualquer irregularidade, inclusive decretar a liquidação extrajudicial, quando

for o caso.
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A principal função das sociedades corretoras é a de intermediar, em nome de seus

respectivos comitentes, a compra e venda de valores mobiliários por parte dos seus clientes, que

podem ser investidores estrangeiros, investidores institucionais, instituições financeiras, pessoas

físicas, empresas, clubes de investimentos e outros (divisão adotada pelo critério

BM&FBOVESPA). A Figura 4 exemplifica a dinâmica de seu funcionamento: o investidor

passa as ordens, via telefone ou via Home Broker (sistemas on-line de execução de ordens) e a

corretora de valores executa junto à BM&FBOVESPA.

Figura 4 – Dinâmica do funcionamento da comunicação entre clientes e a BM&FBOVESPA.

Fonte: Adaptada do quadro “Formas de acesso para negociação” (BM&FBOVESPA, 2009).

Outra das principais funções é proporcionar um ambiente transparente e seguro,

adequado à realização de negócios com valores mobiliários. O detalhamento das várias funções

de uma corretora de valores mobiliários encontra-se no objeto social e responsabilidade legal

das corretoras (vide Anexo I).

Apesar da regulamentação, este é um setor que apresenta grande dinamismo. Conforme

apresentado a seguir, o setor passou por várias fases. A primeira foi por volta de 1843, quando

surgiu, então, a primeira legislação específica sobre corretagem, encerrando no momento da

regulamentação dessa atividade pelo Banco Central do Brasil em 1965. Em seguida, a década

dos anos 1970, em que o setor sofreu uma grande expansão e logo após uma grande crise.

Depois teve-se o período compreendido entre 1988 e 1994, em que o mercado de capitais ficou

adormecido. Do início do Plano Real até as eleições presidenciais de 2002 houve várias

transformações setoriais e aumento do uso de novas tecnologias. Passou por uma euforia, até o
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Ibovespa1 atingir o recorde de 73.516 pontos em maio de 2008. E recentemente vem

apresentando certa estagnação, em virtude da crise econômica mundial, uma das maiores crises

de todos os tempos.

3.1 FORMAÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO

As corretoras de valores mobiliários teoricamente dividem-se em dois grupos: as que

pertencem aos conglomerados financeiros, conhecidas como “corretoras de banco” e as

chamadas “corretoras independentes”. As independentes já foram, na origem das Bolsas, as

únicas corretoras existentes. Aliás, no século XVIII, o que existia era o “corretor”, isto é,

pessoas físicas que atuavam na compra e venda de títulos e valores mobiliários.

Eles eram conhecidos como “corretores oficiais de fundos públicos” e possuíam cargos

vitalícios, eram nomeados pelo presidente da República e tinham sua indicação referendada

pelo ministro da Fazenda, impondo grande respeito, tendo em vista que representavam o

governo (VILLELA FILHO, 2003).

No final do século XIX, o Brasil se destacava na produção de café e a atividade dos

corretores era voltada principalmente para o mercado acionário. Em 1894, o setor começou a se

organizar e nesse ano foi criada a tabela de corretagem, que regulamentaria a atividade dos

corretores, estabelecendo as suas comissões, e foi sancionada a Lei nº 479, criando a profissão

de corretor e fixando seu número em 22: 15 na capital e 7 em Santos (FRANCO, 2005).

Em 1895, foi fundada a Bolsa Oficial de Títulos de São Paulo, regulamentando as

negociações dos títulos em pregão, visando a delimitar o espaço dos negócios e facilitando o

controle das transações. À Bolsa de Valores tinham acesso os corretores que realizavam todas

as operações de fundos públicos. Assim, tornou-se mais seguro para os acionistas negociar com

eles, que eram registrados e trabalhavam em pregão público (ABRACAM, 2012; CNB, 2012).

As técnicas de suporte às operações da Bolsa nesse período eram muito diferentes das de

hoje. Sob influência do modelo francês, as operações no salão de negociações da Bolsa eram

feitas em um balcão circular de madeira, chamado de corbeille (Figura 5). Ele comportava cerca

de 50 corretores ou seus prepostos. Os títulos e as operações eram registrados em papel, no

princípio, negociava-se um papel por vez e a corbeille funcionava apenas meia hora: das 14h às

14h30 (FERREIRA, 2007).

1 Ibovespa: o Índice Bovespa é uma carteira teórica de ações, é o mais importante indicador do desempenho médio
das cotações do mercado de ações brasileiro. Retrata o comportamento dos principais papéis negociados na
BM&FBOVESPA e também de sua tradição, pois o Índice manteve a integridade de sua série histórica e não sofreu
modificações metodológicas desde sua implementação em 1968 (BM&FBOVESPA, 2012a).
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A Bolsa acompanhou o ritmo de crescimento do estado de São Paulo e encerrou a

primeira década do século XX com um número crescente de transações. Mais adiante, as

cadeiras numeradas ocupadas pelos corretores titulares saltariam para 27 (1923), 32 (1940), 40

(1953) e 50 (1963) (FRANCO, 2005).

Figura 5 – A corbeille, balcão central de negociações nos anos 1940.

Fonte: BM&FBOVESPA (2012b).

Na década de 1960, o movimento na Bolsa de Valores era extremamente intenso, mas a

crise econômica e política afetava todos os setores. Em 1964, foi criado o Banco Central do

Brasil, que trouxe consigo uma série de modificações no mercado de capitais, criação de títulos

e outras medidas.

Com o advento da Lei nº 4.728/1965, os corretores de fundos públicos deixaram de

existir, passando os mesmos a exercer suas atividades através de instituições financeiras

denominadas sociedades corretoras de valores mobiliários, membros das Bolsas de Valores e

possuidoras de carta patente emitida pelo Banco Central do Brasil (VILLELA FILHO, 2003).

Em outubro de 1966, foram criadas novas regras para a formação de tais sociedades,

ainda regulamentadas pela Bolsa de Valores. Assim, em 1967, a Bolsa Oficial de Valores de

São Paulo passou a funcionar como Bolsa de Valores de São Paulo, a maior do país, uma

associação civil constituída por 134 sociedades corretoras, e os corretores oficiais passaram a

exercer suas atividades como pessoas físicas, nos pregões da Bolsa de Valores (Figura 6).
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Figura 6 – Pregão no início dos anos 1970.

Fonte: BM&FBOVESPA (2012b).

Com o grande volume de recursos no mercado acionário, as Bolsas do Rio de Janeiro e

de São Paulo dispararam com as medidas para incentivar a aplicação em ações, a exemplo dos

antigos fundos 157, nos quais os contribuintes poderiam aplicar parte do Imposto de Renda

devido em aquisição de quotas de fundos de ações de companhias abertas. Houve um rápido

crescimento da demanda por ações pelos investidores, sem que houvesse aumento simultâneo

de novas emissões de ações pelas empresas. Isso desencadeou o boom da Bolsa do Rio de

Janeiro, quando, entre dezembro de 1970 e julho de 1971, houve uma forte onda especulativa e

as cotações das ações não pararam de subir. Após alcançar o seu ponto máximo em julho de

1971, iniciou-se um processo de realização de lucros pelos investidores que começaram a

vender suas posições. O quadro foi agravado progressivamente quando novas emissões

começaram a chegar às Bolsas, aumentando a oferta de ações, em um momento em que muitos

investidores, assustados com a rapidez e a magnitude do movimento de baixa, procuravam

vender seus títulos.

Com a crise e o movimento especulativo, o mercado acionário perdeu a credibilidade

perante o público e os efeitos de quebras de corretoras se prolongaram por muitos anos.

Segundo Raymundo Magliano Filho (um dos mais antigos corretores e presidente da

Bovespa no período de 2001 a 2008), nesse período,

[...] várias corretoras tiveram de fechar as portas, os prejuízos foram grandes e as
corretoras tiveram de viver por muito tempo apenas de operações de câmbio e de
renda fixa, negociando bônus rotativos, apólices da prefeitura, dívidas estaduais e
municipais. (apud ALVES, 2011).
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Em 1972, a Bolsa passou, então, a implementar o pregão automatizado, com a

disseminação de informações on-line e em tempo real, através de uma ampla rede de terminais

de computadores, surge aí a era tecnológica do mercado de capitais.

A partir de 1973, o país passou a conviver com uma conjuntura adversa internacional

(choque do petróleo de 1973 e 1979 e a crise da dívida externa de 1982) e conturbada a nível

interno (redemocratização e inflação). Influenciado também por esses acontecimentos, surgiu

por parte dos agentes econômicos a necessidade de se protegerem quanto às oscilações adversas

a que estão sujeitos, tanto a fatos e políticas internos quanto externos.

A partir de 1976, passou a ser da competência da Comissão de Valores Mobiliários

(CVM) a disciplina e fiscalização das atividades das corretoras de valores mobiliários. No ano

de 1972, foi criada a Associação Nacional das Corretoras (ANCOR), hoje ANCORD, com o

papel de defesa dos interesses da classe. Em 1985, foi criada a Bolsa de Mercadorias e Futuros

(BM&F)2, a única Bolsa de mercados futuros atuantes no Brasil.

3.2 A EXPANSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO

Em junho de 1989, o mercado de capitais vivenciou o maior escândalo financeiro do

país, o caso Naji Nahas, que levou à falência a Bolsa do Rio de Janeiro e quebrou dezenas de

corretoras de valores na época. Com a fragilidade da Comissão de Valores Mobiliários e o

deficiente sistema de autorregulamentação das Bolsas de Valores, milhares de investidores

perderam suas economias em um movimento de especulações nas Bolsas.

A partir desse caso, a Comissão de Valores Mobiliários criou uma “comissão de

notáveis”, incumbida de sugerir mudanças, e é desse trabalho que surgiram novas medidas

regulatórias, entre elas a obrigação de as Bolsas criarem uma clearing em separado, responsável

pela liquidação das operações (FRANCO, 2005).

Com tímidos incentivos do governo e de entidades regulatórias, até o início dos anos

1990, o mercado de capitais brasileiro era apenas uma oportunidade de investimentos distante

para pessoa física.

2 Na BM&F são negociados contratos futuros de ativos. Essas negociações geralmente são feitas por agentes
econômicos que buscam se proteger do risco representado pela oscilação de preços desses ativos, e por investidores,
que assumem o risco do contrato com expectativa de lucrar com a operação. Entre os contratos futuros estão os de
ativos financeiros (ouro, dólar, taxa de juros, índices como o Ibovespa, títulos da dívida pública) e de ativos
agrícolas (soja, café, açúcar refinado, etanol e boi gordo). O elemento básico de negociação nesse mercado é o
contrato futuro. Esse contrato estabelece a realização de uma negociação de compra ou venda de um ativo, em
determinada quantidade, ao fim de um prazo, por um preço preestabelecido. O objetivo é garantir o preço do ativo,
independentemente da sua variação futura (CVM, 2007).
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Até então, em um ambiente com altos índices de inflação e vários planos econômicos,

que não se cansavam de mudar legislações, os investidores buscavam investir em outros ativos,

principalmente imóveis e aplicações em renda fixa.

Com o confisco da poupança no governo Collor em 1990, muitas corretoras reduziram o

número de empregados, pois não havia dinheiro circulando no mercado para gerar corretagem

suficiente para manter as despesas das corretoras.

Com o passar do tempo, o mercado de capitais brasileiro passou a perder espaço para

outros mercados devido à falta de proteção ao acionista minoritário e a incertezas em relação às

aplicações financeiras. A falta de transparência na gestão e a ausência de instrumentos

adequados de supervisão das companhias influenciavam a percepção de risco e,

consequentemente, aumentavam o custo de capital das empresas. No final dos anos 1990, era

evidente a crise de grandes proporções pela qual passava o mercado de ações no país.

Entre 1988 e 1994, com a criação do banco múltiplo e a alta inflação, ocorreu um

movimento migratório, criando oportunidades para várias corretoras e distribuidoras virarem

bancos. O número de investidores crescia, e mais gente era convidada para entrar nas Bolsas.

Em 1992, a Bolsa atingiu a marca de 100 milhões de contratos negociados, e a partir de

1995 observou-se uma mudança significativa em seu parque tecnológico. A legislação brasileira

foi se modernizando e se ajustando e após o Plano Real, em junho de 1994, a economia

brasileira começou a se fortalecer e assim novas oportunidades de investimentos surgiram.

Em 1997, foi implantado com sucesso o novo sistema de negociação eletrônica da

Bovespa, o Mega Bolsa, que ampliou o volume potencial de processamento de informações e,

no fim da década, foram lançados pela Bovespa os serviços Home Broker e o After-Market.

O Home Broker permite que o investidor, por meio do site das corretoras de valores na

internet, transmita sua ordem de compra ou de venda diretamente ao sistema de negociação da

BM&FBOVESPA.

O serviço de After-Market permite a negociação de ações no período noturno (17h45 às

19h00), após o horário regular (10h00 às 17h00), de forma eletrônica. Além de atender aos

profissionais do mercado, esse mecanismo também é interessante para os pequenos e médios

investidores, pois permite que enviem ordens por meio da internet também no período noturno.

As operações são dirigidas por ordens e fechadas automaticamente por meio do sistema

eletrônico de negociação da BM&FBOVESPA (Mega Bolsa).

Com o fim da inflação e uma série de mudanças estruturais no setor, o mercado bursátil

passou a se afirmar como alternativa de investimento financeiro, principalmente após o período
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eleitoral brasileiro em outubro de 2002. Nesse mesmo ano, nasceu o programa de popularização

da Bolsa, com o objetivo de incorporar pequenos investidores ao mercado.

Em 2005, a Bovespa deixou de atuar com o modelo de pregão viva voz e começou a

operar somente em pregão eletrônico doméstico.

O pregão viva voz era a forma tradicional de negociação, em que os operadores de

pregão recebiam as ordens das mesas de operação das corretoras de valores e as ofertavam em

uma sala de negociações na Bolsa de Valores, denominada pregão. Nos últimos meses de

funcionamento, apenas as ações com maior liquidez eram negociadas no pregão viva voz

(aproximadamente 15 papéis).

O pregão eletrônico é o sistema onde as ordens são colocadas eletronicamente pelos

operadores de mesa nas corretoras de valores através de terminais conectados com a Bolsa

(Mega Bolsa), ou ainda pelo sistema Home Broker das corretoras de valores, que canalizam as

ordens provenientes da internet. Todas essas ordens são encaminhadas a um servidor central

que se encarrega de fechar os negócios e informá-los às corretoras.

A desmutualização3 e o IPO4 da Bovespa promoveram uma onda de fusões e aquisições

no setor. Seguindo uma tendência mundial de otimizar custos e melhor disciplinar as operações

dos valores mobiliários, em 2007, a Bovespa e a BM&F deixaram de ser associações civis sem

fins lucrativos e transformaram-se em sociedades por ações (S.A.), ocasionando mudanças em

suas estruturas societárias e principalmente nas regras de acesso aos seus ambientes de

negociação. Visando a ganhar escala e a aumentar representatividade no mercado mundial, em

2008 ocorreu a fusão entre a Bovespa e a BM&F, dando origem à BM&FBOVESPA. A nova

companhia nasceu como a terceira maior Bolsa do mundo e líder de mercado na América

Latina.

Após as reformas mencionadas, houve um aquecimento no mercado acionário, as

corretoras de valores voltaram a tomar fôlego e começaram a se adaptar novamente ao período

de altos volumes negociados aliados ao avanço das novas tecnologias implantadas e novas

formas de atuação desencadeadas pelo acirramento da concorrência.

Desde então, o mercado de ações no Brasil passou a ser negociado com um elevado

volume financeiro. Segundo dados divulgados pela BM&FBOVESPA, em 2006, o volume total

3 Processo pelo qual a Bovespa deixou de ser uma associação civil sem fins lucrativos, transformando-se em uma
sociedade por ações. Esse fato ocasionou mudanças em sua estrutura societária, na distribuição de suas atribuições
e, principalmente, nas regras de acesso aos seus ambientes de negociação.
4 IPO é a sigla para a expressão em inglês Initial Public Offering, que significa a abertura do capital de uma
empresa no mercado acionário. O IPO da Bovespa captou R$ 6,626 bilhões no mercado e o IPO da BM&F captou
R$ 5,980 bilhões (os dois maiores lançamentos de ações do mercado de capitais brasileiro) (NASSAR; PAHIM JR.,
2007).



60

negociado foi de R$ 598,90 bilhões, e no ano seguinte passou a R$ 1.199,30 bilhão, um

aumento de 100% no período. No final de 2012, atingiu o recorde histórico de R$ 1.780,00

bilhão (BM&FBOVESPA, 2013a).

Mas, apesar do alto volume negociado, as atividades das corretoras foram se tornando

complexas, exigindo cada vez mais investimentos em instalações, tecnologia e gestão. Ficou

tudo muito caro, tanto para os corretores administrarem quanto para os investidores

participarem. Para atrair novos clientes, foram necessários mudanças e grandes investimentos.

As oscilações no mercado financeiro, como exemplificado na Figura 7, tendem a abalar

o ambiente interno das corretoras, pois isso muda o comportamento dos investidores e

compromete a principal receita de uma corretora, a corretagem.

Figura 7 – Oscilações do Índice Bovespa (1994 a 2012).

Fonte: Economática.

Além disso, segundo o relatório anual da BM&FBOVESPA (2013), o Brasil conta com

um baixo número de empresas listadas em comparação com outros países (452 no Brasil em

2012 contra 6.752 na Índia, e 4.988 nos Estados Unidos), ocupando a 27ª colocação no mundo.

Essa cifra já foi muito maior: considerando a série iniciada em 1994, o pico histórico foi

registrado em 1998, quando 599 empresas estavam registradas na Bovespa (BM&FBOVESPA).

As corretoras de valores, quando enfrentam crises macroeconômicas, enfrentam um

dilema: se não investirem em seu quadro de pessoas, em infraestrutura e na melhoria da

eficiência operacional, tendem a perder mercado ou até mesmo desaparecerem. A primeira
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etapa é aumentar a participação no mercado. As corretoras, então, iniciam um processo

agressivo de crescimento, através da compra de gestoras independentes ou corretoras

concorrentes. Às vezes, são compradas por bancos e corretoras internacionais.

Em resumo, como se pode observar no Quadro 8, existem períodos distintos que

marcaram o histórico das corretoras de valores. Desde o início da regulamentação, no final da

década de 1960, até o final dos anos 2012.

Quadro 8 – Acontecimento histórico e sua relação com as corretoras de valores mobiliários no Brasil
– período de 1965 a 2012.

Período Acontecimento histórico Impacto nas corretoras de valores
mobiliários

1965 Início da regulação do setor. Constituição de diversas corretoras.
1965 a
1970

Setor estável, criação do Índice Bovespa. Corretoras com alta rentabilidade.

1971
Boom no mercado, com incentivos do governo
para aplicações em ações, muita especulação e
depressão no mercado.

Quebra de corretoras.

1988 a
1994

Incentivos do governo para a criação de bancos
múltiplos.

Corretoras viram bancos.

Caso Naji Nahas (1989).
Quebra de corretoras e da Bolsa do Rio
de Janeiro.

Governo Collor e confisco da poupança (1990). Quebra de corretoras.

Abertura da economia brasileira.
Aumento de investidores estrangeiros
nas corretoras.

1995 a
2000

Início do Plano Real (estabilidade da moeda). Corretoras começam a se reestabelecer.
Implantação do Home Broker, Mega Bolsa e
After-Market.

Corretoras investem em tecnologia.

2002 Período eleitoral.
Corretoras operam com volumes
reduzidos.

2005 a
2008

Fim do pregão viva voz, desmutualização e IPO
da Bovespa.

Onda de fusões e aquisições no setor.

2010 a
2013

Crise da dívida pública na zona do Euro e
rebaixamento dos títulos públicos nos Estados
Unidos.

Tecnologia cara e competição acirrada
devem promover nova concentração no
setor.

Fonte: Adaptado de Meirelles (2011) e Magliano5.

3.3 CONSOLIDAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS CORRETORAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

A fusão das Bolsas brasileiras (Bovespa e BM&F) trouxe vantagens e desvantagens não

só para as duas empresas, mas também para os investidores, o mercado e as corretoras de

valores. Com a integração das operações, reduzem-se os custos operacionais das Bolsas pela

unificação das plataformas de negociação, facilitando a comunicação de corretoras e

5 Conversa informal com Raymundo Magliano Filho, em 2012.
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investidores entre os dois mercados (BICHARA; CAMARGOS, 2011). Em contrapartida,

aumentaram os custos operacionais das corretoras de valores com as novas exigências de

fiscalização mais intensa da BM&FBOVESPA e dos órgãos reguladores, diminuindo a

rentabilidade dessas instituições nesse novo cenário.

Atualmente as corretoras são obrigadas a manter certa organização, tanto em termos de

pessoal quanto de equipamentos tecnológicos, de forma a atender aos regulamentos e às

exigências impostos pelo órgão regulador de suas atividades. Essas pressões para a

autorregulação das profissões surtiram efeito em 2010, quando a CVM transferiu a regulação

das profissões ao mercado, através da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento

do Mercado de Capitais (APIMEC) (CVM, 2010; APIMEC, 2012). O nível de

profissionalização passou a ser tal que os representantes devem obter aprovação em exame de

matérias concernentes a títulos e valores mobiliários, e à respectiva legislação e

regulamentação.

Em meio a esse cenário, a BM&FBOVESPA criou o Programa de Qualificação

Operacional (PQO), desenvolvido com o objetivo de certificar a qualidade dos serviços

oferecidos pelas corretoras, capacitando e fortalecendo essas instituições tanto como empresas

quanto como participantes da indústria de intermediação (BM&FBOVESPA, 2012c).

Essa iniciativa atendeu às exigências de um mercado com grande potencial de

crescimento e clientes, cada vez mais, seletivos em relação à qualidade do serviço, à eficiência

operacional e à capacidade financeira da corretora de assumir riscos. As corretoras certificadas

pelo PQO passam a ter o direito de usar os selos de qualificação, os quais atestam, para o

público em geral e, sobretudo, para os clientes, o alto padrão de seus serviços. Os selos de

qualificação podem ser concedidos às corretoras que atuam em ambos os segmentos BM&F e

Bovespa.

A atuação das corretoras de valores mobiliários é bastante segmentada e, de certa forma,

pode ser captada pelos selos oriundos do processo de certificação da Bovespa.

A Bolsa acompanha continuamente a atividade dos detentores de selos de qualificação e

se reserva o direito de cancelar a autorização de seu uso. O processo voluntário de certificação

pelo roteiro específico contempla os seguintes selos de qualificação: Agro Broker (foco no

mercado agropecuário), Carrying Broker (foco em liquidação e custódia de posições),

Execution Broker (foco na negociação profissional), Retail Broker (foco no mercado

corporativo) e Home Broker (foco nas negociações de pessoas físicas pela internet).

Associado ao escopo de atuação, previsto em cada um desses selos, é possível identificar

os recursos e capacidades das corretoras de valores mobiliários.
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Nesse cenário, as corretoras de valores mobiliários se veem introduzidas em um

ambiente cada vez mais dinâmico e competitivo, e o processo de se criar mecanismos

inovadores torna-se enfatizado, pelos atuantes nesse mercado, como de fundamental

importância.

3.4 O CENÁRIO ATUAL DAS CORRETORAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

No início do ano 2000, o mercado contava com aproximadamente 80 corretoras de

valores mobiliários, mas depois da criação da BM&FBOVESPA muitas mudanças aconteceram

ao ambiente, e, segundo a Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e

Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD), hoje, são cerca de 100 corretoras de

valores atuantes. No segmento Bovespa, por exemplo, as 30 maiores corretoras têm 88,7% do

volume negociado, as dez líderes detêm a metade. Enquanto no segmento BM&F, de contratos

futuros e de derivativos, as 20 maiores têm quase 92% do mercado (BM&FBOVESPA, 2013b).

Segundo reportagem da revista Isto é Dinheiro (LIMA; TEIXEIRA, 2005), o número de

corretoras é desproporcional ao tamanho do mercado. E o setor é pulverizado demais, se

comparado ao que se vê no exterior. Nos Estados Unidos, as grandes corretoras generalistas,

que atuam em todos os segmentos, não passam de uma dúzia. Todas as demais são

especializadas em nichos específicos, de contratos futuros de juros a agronegócios. No Brasil,

existem mais de 100 corretoras fazendo de tudo um pouco. Como não há mercado para tanto,

essas empresas competem por preço (LIMA; TEIXEIRA, 2005).

O aumento da competitividade contribuiu para a diminuição da taxa de corretagem,

principal receita de uma corretora de valores. Para neutralizar esse impacto, algumas corretoras

de valores promoveram novos produtos internamente e buscaram o aumento de serviços

diferenciados perante os concorrentes, aproveitando principalmente o capital recebido dos IPOs

das Bolsas que as estruturaram e permitiram novos investimentos. Além disso, através de um

manifesto público, solicitaram a reaproximação com a BM&FBOVESPA, requisitando maior

participação no conselho de administração da Bolsa (vide Anexo II).

O quadro atual, com a Bolsa em queda desde 2008, desestimula novos investidores a

entrarem no mercado, diminui o volume negociado pelos investidores que já estão no mercado e

inibe a abertura de capital de novas empresas no Brasil. A macroeconomia mundial está sendo

marcada pela instabilidade da crise da dívida soberana da zona do euro, o colapso fiscal dos

Estados Unidos e a desaceleração nos países desenvolvidos; o que tem afugentado os

investidores de ativos de maior risco, como as ações, derrubando o volume negociado na Bolsa
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e a receita com a intermediação de papéis, o que deverá acelerar o processo de consolidação do

setor com o desaparecimento de corretoras de valores, muitas das quais por meio de fusões e

aquisições ou associações.

Essa crise já gerou uma interrupção do processo de liquidez no mercado, mesmo com a

nova realidade de taxa de juros mais baixa. A BM&FBOVESPA já adiou para 2018 a meta de

atrair 5 milhões de investidores pessoa física (que inicialmente foi projetada para acontecer

entre 2010 e 2015). Conforme mostra a Figura 8, a seguir, atualmente há quase 600 mil contas

de custódia pessoa física registradas na Bolsa, que representam 18% do volume total negociado

(esse número ao final de 2010 era de 640,2 mil custódias), segundo o Relatório Anual da

BM&FBOVESPA, 2012 (BM&FBOVESPA, 2013a).

Figura 8 – Número de contas de custódia na BM&FBOVESPA (2005 a 2012).

Fonte: Apresentação mensal BM&FBOVESPA – novembro 2012 (BM&FBOVESPA, 2013b).

Conforme salienta Teece (2009), em ambientes de rápidas mudanças, as necessidades

dos consumidores, as atividades dos concorrentes e as oportunidades tecnológicas estão

constantemente em um estado de movimento, o que faz com que a lucratividade das empresas

esteja sempre em observação.

Nesse cenário, as corretoras de valores mobiliários vivem o desafio do crescimento, de

criar novos modelos de negócios para vencer no novo ambiente competitivo, de investir nas

plataformas de negociação e pós-negociação, aumentar o foco nos clientes com políticas de

desenvolvimento de novos produtos e serviços e principalmente manter um rígido controle de

custos. Resta saber se a atuação das corretoras participantes desta pesquisa é condizente com os

desafios apresentados.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo tem como finalidade apresentar o método de pesquisa que será utilizado no

desenvolvimento deste trabalho, levando em consideração a abordagem de pesquisa, suas

características, os instrumentos de coleta e a técnica de análise dos dados6.

4.1 TIPO E MÉTODO DE PESQUISA

O estudo tem como base realizar uma pesquisa qualitativa tipo exploratória e descritiva.

No que diz respeito à abordagem, esta pesquisa é qualitativa. Segundo Richardson

(2007), essa abordagem descreve a complexidade de determinado problema, analisa a interação

de certas variáveis, e compreende e classifica processos dinâmicos vividos por grupos sociais.

Na visão de Merriam (1998), essa metodologia procura revelar a realidade construída

pelos indivíduos em interação com o mundo social, o que faz com o que o pesquisador esteja

próximo do ambiente natural em que os fenômenos ocorrem.

A pesquisa qualitativa apresenta algumas peculiaridades, tais como: o fato de ocorrer em

seu ambiente natural, o entendimento do pesquisador como o instrumento de coleta de dados, o

emprego de múltiplos métodos para coleta de dados, mais indutiva, emergente, interpretativa e

holística (CRESWEL, 2010).

De acordo com Godoy (1995), nos estudos qualitativos a preocupação do pesquisador é

com o processo todo e não apenas com o produto final da pesquisa. Para a autora, não é possível

entender o fenômeno fora do quadro de referência dentro do qual os indivíduos interpretam seus

pensamentos, sentimentos e ações, e sem que o pesquisador capte esse ponto de vista dos

participantes.

Para classificar esta pesquisa, utilizou-se o critério estabelecido por Vergara (2005)

quanto aos fins e quanto aos meios. Em relação aos fins, esta investigação é do tipo

exploratório-descritivo.

Exploratória porque busca tratar de um tema com abordagem específica pouco

encontrada na literatura (GODOY, 1995). Dessa forma, são raros os estudos acadêmicos sobre

corretoras de valores mobiliários no Brasil, embora se encontre trabalhos no exterior sobre o

construto “capacidades dinâmicas”. Exploratória, uma vez que examina uma questão com

escassa investigação anterior para se fundamentar (COLLIS; HUSSEY, 2005) e com

6 No Apêndice I, consta uma tabela que demonstra detalhadamente a matriz de amarração da pesquisa.
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pressupostos teóricos que não estão claros (RICHARDSON, 2007). Neste trabalho, o objetivo

geral é identificar e analisar os indícios e os elementos de capacidade dinâmica das corretoras

de valores mobiliários no mercado brasileiro, por meio de processos e rotinas de busca e

inovação.

Descritivo, porque visa a descrever, analisar e interpretar as percepções dos

respondentes quanto aos temas pesquisados.

A classificação descritiva da pesquisa vem da assertiva de que levantamentos de atitudes

nas organizações são exemplos de pesquisa descritiva (ROESCH, 2009). Segundo Gil (1996, p.

45), a pesquisa descritiva “tem como objetivo primordial a descrição das características de

determinada população ou fenômeno.” De acordo com o autor, entre as pesquisas descritivas,

“salientam-se aquelas que têm por objetivo estudar as características de um grupo.” Ou seja, a

pesquisa visa a descrever, analisar e interpretar as percepções dos entrevistados.

A estratégia de pesquisa seguiu a condução do estudo de múltiplos casos, justificada

pelas possibilidades oferecidas por esta abordagem que, segundo Yin (2001, p. 21), “o estudo

de caso contribui, de forma inigualável, para a compreensão que temos dos fenômenos

individuais, organizacionais, sociais e políticos”. O estudo de caso permite uma investigação

para se preservar as características holísticas e significativas dos eventos da vida real” (YIN,

2001, p. 21). Para isso, uma característica necessária ao estudo deve ser o entendimento de um

fenômeno social complexo. O fenômeno aqui analisado é o de capacidade dinâmica no setor

de corretoras de valores mobiliários.

4.2 COLETA DE DADOS

Esta seção aborda os sujeitos da pesquisa, seus critérios de definição, qual o tipo de

instrumento de coleta de dados, bem como as etapas de execução deste trabalho.

4.2.1 SUJEITOS DA PESQUISA

A definição de critérios segundo os quais são selecionados os sujeitos que vão compor o

universo de investigação é algo primordial, pois interfere diretamente na qualidade das

informações a partir das quais será possível construir a análise e chegar à compreensão mais

ampla do problema delineado (DUARTE, 2002).
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Na realização de estudos de caso, o critério que determina o valor da amostra é a

adequação aos objetivos da investigação, garantindo que nenhuma situação importante foi

esquecida. Outro aspecto importante na seleção das unidades de análise foi a disponibilidade

de dados, traduzida pela acessibilidade e pelo interesse dos atores em participarem como

objetos dessa pesquisa (GIL, 1996)

O caso aqui analisado é o fenômeno da capacidade dinâmica, neste sentido foram

selecionadas empresas localizadas na cidade de São Paulo, local onde está também situada a

BM&FBOVESPA, fundadas em diferentes épocas, algumas na década de 1930, 1960, 1990 e

outras com menos de 5 anos de mercado.

A unidade de análise desta pesquisa são as corretoras de valores mobiliários no Brasil,

sendo os entrevistados os principais executivos de cada corretora, sendo alguns deles seus

fundadores ou herdeiros.

A fim de realizar as entrevistas presenciais, primeiramente foi realizada uma reunião na

ANCORD, com profissionais da associação, com o intuito de ajudar na escolha dos

entrevistados. O acesso às empresas ocorreu por meio eletrônico (foram enviados e-mails aos

gestores) com a finalidade de explicar os objetivos da pesquisa, visando a obter o seu de acordo

para a continuidade. As entrevistas foram agendadas em seus respectivos escritórios.

Com a intenção de manter sigilo sobre a identidade dessas corretoras, as mesmas serão

denominadas por Corretora 1, Corretora 2, Corretora 3, Corretora 4, Corretora 5, Corretora 6,

Corretora 7, Corretora 8 e Corretora 9, conforme acordado com as mesmas.

4.2.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

De um modo geral, pesquisas de cunho qualitativo exigem a realização de entrevistas,

um dos principais veículos de obtenção de informações. Além das entrevistas, são utilizados

documentos e observação (GODOY, 1995; MERRIAM, 1998).

As entrevistas são quase sempre longas e semiestruturadas. As entrevistas

semiestruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, em que o informante tem a

possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de

questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma

conversa informal; com isso, a interação entre o entrevistador e o entrevistado favorece as

respostas espontâneas. Nesse contexto, as entrevistas desta dissertação seguiram esse formato,

com duração aproximada de 1 hora e meia cada uma.
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Nessa oportunidade, como as entrevistas foram realizadas nos escritórios das próprias

corretoras, o exercício da observação proporcionou à entrevistadora verificar sentimentos

subjacentes à determinada opinião apresentada, principalmente com relação ao sentimento do

mercado de atuação atual, e também observar o ambiente físico dessas corretoras,

principalmente as características mais florescentes de seus colaboradores e entrevistados.

A observação também é considerada uma coleta de dados para conseguir informações

sobre determinados aspectos da realidade. Ela ajuda o pesquisador a “identificar e obter provas

a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu

comportamento.” (MARCONI, LAKATOS; 1996, p. 79). A observação ajuda o pesquisador a

ter um contato mais direto com a realidade.

Nesta dissertação, a coleta de dados foi baseada em dados primários (entrevistas

semiestruturadas) e secundários (documentos internos e externos, manuais de procedimentos, os

respectivos sites das corretoras de valores, notícias de imprensa e relatório anual da

BM&FBOVESPA).

As perguntas foram elaboradas a partir do referencial teórico explicitado no trabalho

com o objetivo de buscar opiniões relevantes que respondessem aos objetivos desta dissertação.

Dessa maneira, buscou-se alinhar as questões do questionário aos objetivos específicos que

estão localizados neste trabalho no item 1.2.

De acordo com Godoy (1995), o roteiro de entrevista pode sofrer certas modificações,

em decorrência da aplicação de pré-testes, fortemente recomendados. Na oportunidade dessas

entrevistas preliminares, o pesquisador descobre que o roteiro proposto está inadequado ou

carente de mais informações e faz-se necessária a retirada e/ou acréscimo de alguns pontos

relevantes. Esta pesquisa se valeu desse recurso, realizando o pré-teste com os profissionais da

ANCORD e validando o roteiro de entrevista.

A preparação da entrevista é uma das etapas mais importantes da pesquisa, que requer

tempo e exige alguns cuidados, entre eles destacam-se: o planejamento da entrevista, que deve

ter em vista o objetivo a ser alcançado; a escolha do entrevistado, que deve ser alguém que

tenha familiaridade com o tema pesquisado; a oportunidade da entrevista, ou seja, a

disponibilidade do entrevistado em fornecer a entrevista que deverá ser marcada com

antecedência para que o pesquisador se assegure de que será recebido; as condições favoráveis

que possam garantir ao entrevistado o segredo de suas confidências e de sua identidade; e, por

fim, a preparação específica que consiste em organizar o roteiro ou formulário com as questões

importantes (MARCONI; LAKATOS, 1996).
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As entrevistas aconteceram nos meses de março e abril de 2013. Elas foram gravadas

com autorização verbal dos entrevistados e depois transcritas como textos, de oito a doze

páginas cada uma, para que as primeiras reflexões pudessem ser realizadas. A gravação tem a

vantagem de registrar todas as emoções contidas nas falas dos entrevistados, deixando o

entrevistador livre para observar o entrevistado.

Na opinião de Marconi e Lakatos (1996), o questionário é um instrumento de coleta de

dados constituído por uma série ordenada de perguntas. Esse instrumento de coleta visa a três

objetivos: i) traduzir a informação desejada em um conjunto de questões que o respondente

tenha condições de responder; ii) deve motivar e incentivar o respondente, envolvendo-o com o

assunto; e iii) deve buscar minimizar o erro na resposta.

Vale notar que, à medida que se colhem os depoimentos, vão sendo levantadas e

organizadas as informações relativas ao objeto da investigação e, dependendo do volume e da

qualidade delas, o material de análise torna-se cada vez mais consistente e denso. Segundo

Duarte (2002), quando já é possível identificar padrões simbólicos, práticas, sistemas

classificatórios, categorias de análise da realidade e visões de mundo do universo em questão, e

as recorrências atingem o que se convencionou chamar “ponto de saturação”, dá-se por

finalizado o trabalho de campo, sabendo que se pode (e deve) voltar para esclarecimentos. No

caso deste estudo, as principais conclusões foram extraídas de nove corretoras de valores.

Quanto aos dados secundários, a primeira etapa da pesquisa foi buscar informações

sobre o setor através de análise documental, pertinentes a esta pesquisa, envolvendo tanto as

informações sobre o tamanho do mercado das corretoras de valores mobiliários no Brasil, seu

histórico, estratégias envolvidas, materiais concedidos espontaneamente ou sob demanda,

considerando “que todos os dados da realidade são importantes e devem ser examinados.”

(GODOY, 1995, p. 62).

Realizada a coleta de dados, a fase seguinte da pesquisa foi a de análise e interpretação

dos dados.

4.2.3 TÉCNICA DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

A análise dos dados qualitativos é a etapa em que se confere sentido aos dados

coletados, organizando-os mediante resumo, consolidando-os e interpretando-os com vistas a se

chegar aos resultados do estudo (MERRIAM, 1998). Segundo Gil Flores (1994), a análise é um

processo, aplicado à realidade, que nos permite discriminar seus componentes em um nível

determinado, descrever as relações entre tais componentes e utilizar essa primeira visão
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conceitual do todo como instrumento para a realização de novas análises com maior

profundidade, que nos levam a sínteses mais profundas.

Esses princípios relatados por Gil Flores (1994) foram usados neste trabalho para

tratamento e interpretação dos dados. Trata-se de compreender melhor um discurso, de extrair

os momentos mais importantes com o propósito de identificar categorias, destacando não só

seus elementos principais, mas suas inter-relações.

A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que
possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já a
interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que
é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos. (GIL,
1996, p. 168).

Os dados qualitativos em essência são elaborações de natureza descritiva, ou seja,

buscam uma ampla e diversa gama de informações. Fazem parte de um processo de captura e

elaboração por parte do investigador, suportam uma informação sobre a realidade, implicam

uma elaboração conceitual dessa informação, e a expressam de um modo que se permite a

comunicação e conservação de sua forma. É a partir dos dados que se formam as categorias. Os

dados qualitativos são elaborados por procedimentos e técnicas, tais como entrevistas,

observação participante, trabalho de campo, revisão de documentos pessoais ou oficiais.

Os dados precisam ser organizados e manipulados de alguma forma para que se obtenha

suficiente informação para resolver os problemas da pesquisa científica. A tarefa de análise de

dados consiste precisamente em interpretar e extrair significado dos dados coletados.

A organização de dados deste estudo se deu a partir da leitura das transcrições das

entrevistas, em uma etapa inicial, a fim de trabalhar de maneira organizada e de fácil manejo, os

dados foram originalmente tabulados em uma planilha Excel, onde as falas dos entrevistados

foram recortadas e organizadas de acordo com a pergunta realizada ao mesmo, (ver apêndice

IV), em uma segunda etapa, buscou-se identificar quais os dados mais relevantes e repetitivos

apareceram nas respostas dos entrevistados.

O processo de análise consiste em diferenciar os componentes de uma realidade a

determinado nível, descrever as relações entre esses componentes e utilizar essa primeira visão

para aprofundar novas análises.

Segundo Gil Flores (1994), para analisar dados e elaborar conclusões sobre a relação

entre os elementos encontrados num estudo, existe uma série de princípios ou critérios básicos

que se complementam de diferentes modos para configurar estratégias de análises de dados:
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 AGRUPAMENTO: é um processo de categorização que dá lugar a fatores ou

dimensões relevantes para compreender o significado dos dados;

 RECONTAGEM: processo em que se separam unidades e as agrupam em função de

determinadas comunalidades (identidade, similaridade, equivalência etc.). As

unidades encontradas permitem concluir a existência e a importância dos

fenômenos, e o exame das distribuições permite fazer rapidamente afirmações em

cima dos dados;

 PASSAR DO ESPECÍFICO PARA O GERAL: para extrair conclusões é necessário passar

de unidades mais específicas para unidades mais abstratas. O processo de incluir

unidades embaixo de categorias é um avanço nesse sentido;

 INCLUSÃO: também está presente na categorização, pois constitui classificar em que

entidade se inclui um feito ou circunstância;

 SUBORDINAÇÃO: permite construir hierarquias entre os elementos conceituais

identificados no conceito dos dados;

 ORDENAÇÃO: amplitudes quantitativas, cronológicas, geográficas, funcionalidades e

causalidades. Estabelecer uma ordem é em si mesmo uma conclusão de qualquer

trabalho;

 COOCORRÊNCIA: é a aparição simultânea de dois fenômenos que pode gerar um

questionamento do tipo de relação que está por trás dessa coincidência;

 COVARIAÇÃO: supõe a aparição conjunta de elementos e quando houver variação de

um dos elementos os outros também irão variar;

 CAUSALIDADE: estabelece-se que a variação ou não de algum elemento é causa de

algum segundo elemento.

O processo geral de análise de dados qualitativos dá-se pelo esquema apresentado na

Figura 9.

Figura 9 – Análise de dados qualitativos.

Fonte: Gil Flores (1994).
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De acordo com essa abordagem, a redução de dados é feita por tópicos definidos como

relevantes ao pesquisador (metacategorias), desses tópicos é gerada uma lista de códigos,

denominados de codificação aberta, que representam temas relacionados, agrupados em temas

principais (categorias) e secundários (subcategorias) (ver Apêndice II). A maior vantagem desse

método reside no fato de ser flexível, no sentido de que alguns códigos não são exclusivos de

uma mesma categoria. As metacategorias ou categorias podem ser predefinidas ou emergir a

partir dos próprios dados. É frequente o uso de citações, que para o pesquisador captam ideias-

chave e servem para apoiar sua exposição.

Quanto à disposição dos dados, utilizam-se diagramas como representações gráficas,

com o intuito de reduzir, identificando as principais palavras, estas são importantes ferramentas

para se identificar a redução dos dados. A apresentação gráfica dos dados seguiu os objetivos da

pesquisa.

Conforme apresentado na Figura 10, a seguir, neste estudo foram trabalhadas 3

metacategorias: dinamismo do ambiente, indícios de capacidade dinâmica e processos e rotinas

de busca e inovação. Cada uma dessas metacategorias apresentam 6, 4 e 6 categorias

respectivamente. Essa categorização é a síntese dos conceitos-chave abordados no roteiro das

entrevistas das corretoras de valores mobiliários (vide Apêndice III).
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Figura 10 – Agrupamento de categorias e metacategorias.

Fonte: Adaptada de Gil Flores (1994).
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Por fim, a obtenção e verificação de conclusões são extraídas durante todo o processo de

coleta e análise de dados. Conclusões são, portanto, afirmações, proposições nas quais se

coletam os conhecimentos adquiridos pelo investigador em relação a um problema estudado.

A própria apresentação de como foram interpretados os dados é uma forma de levar às

conclusões. Outra maneira é a comparação: esta destaca semelhanças e diferenças entre as

unidades incluídas em uma categoria. Neste estudo, conforme será apresentado no capítulo 5, a

seguir, busca-se comparar as diferenças entre as corretoras no que se refere às categorias

anteriormente mencionadas.
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5 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Os dados expostos neste capítulo seguem as metacategorias que constituem os objetivos

específicos deste trabalho: analisar o dinamismo do ambiente, identificar indícios de capacidade

dinâmica, identificar e analisar os indícios e os elementos de capacidade dinâmica por meio de

processos e rotinas de busca e inovação.7

5.1 DINAMISMO DO AMBIENTE

Entre o surgimento das Bolsas e o período atual, as corretoras de valores mobiliários

passaram por muitas mudanças. O dinamismo das corretoras de valores pode ser traduzido por

todas as influências que elas recebem do mercado, sejam macroeconômicas, regulatórias ou

tecnológicas. Para a análise dessa categoria, duas perguntas foram realizadas com o objetivo de

identificar a análise do ambiente e o dinamismo do setor: (Q1) O mercado bursátil é

dinâmico? Quais são os fatores relacionados a esse dinamismo?

Houve uma similaridade nas respostas dos entrevistados, que afirmaram quase que por

unanimidade: sim, o mercado é dinâmico.

Dessa forma, para ilustrar as respostas seguem algumas afirmações dos entrevistados:

Dinâmico pela própria natureza, todo dia tem fato relevante, todo dia é um novo dia...
o nosso mercado está mudando muito quanto aos processos regulatórios e isso está
exigindo do corretor se reinventar todo dia. (C1).

E tudo afeta o mercado. De uma forma ou de outra afeta o mercado. Então é uma coisa
impressionante, hoje, o dinamismo do mercado. (C3).

O mercado a gente fala: você acorda rico e amanhece pobre, é isso aí, é um mercado
de emoção, não tenho dúvida nenhuma. (C4).

Sob outra ótica, algumas corretoras chamaram a atenção para o fato de que, apesar do

dinamismo do mercado bursátil, nem todos os corretores apresentam esse dinamismo:

As corretoras não são proativas, ver que as coisas vão acontecer, e é obvio entendeu, e
se preparar antes... aí quando acontece, por exemplo a autorregulação, todo mundo
sabia que a autorregulação ia vir, ninguém se preocupou e nem se preparou para isso,
ai agora fica todo mundo reclamando da auto regulação e quer voltar para trás, esquece
o bonde já passou... não dá para voltar para trás. (C1).

Isso (setor das corretoras) é um cartório. (C2).

7 No Apêndice IV, é possível observar uma síntese das respostas obtidas nas entrevistas, conforme as
metacategorias e subcategorias de análise.
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Apesar do mercado ser dinâmico, os corretores não são, eles estão acostumados com
uma rotina. (C5).

A conclusão é que o mercado não é dinâmico. A gente acha que é dinâmico, mas essa
parte das corretoras de criar ideias, de estar sempre inovando, não existe... Tem
corretora que tem o mesmo site há cinco anos. A corretora em que eu trabalhei
continua a usar o mesmo de quando eu estava lá, oito anos. Eu falo, eu não me
conformo com isso. (C6).

Ficar parado, esperando... até o relógio parado está certo duas vezes ao dia, então... vai
ficar parado, mercado hoje é competitivo, não dá. (C9).

Os comentários anteriores destacam que alguns corretores, embora estejam inseridos em

um ambiente dinâmico, são considerados estáticos para novas ideias, dando a impressão de que

estão fazendo uma gestão sem estratégias, sem motivação.

Essa postura se encontra ameaçada tendo em vista que nos últimos anos vários fatores

potencializaram o dinamismo desse mercado. Diante desse dinamismo, a tendência do setor é

de concentração, várias corretoras deverão se fundir ou se adaptar, reinventar:

Eu acho que muita coisa pode acontecer, que poderá impactar o mercado de capitais.
(C2).

Daqui a uns 3, 4, 5 anos muita coisa vai mudar, nas corretoras independentes, ou
várias vão fechar ou vão se reinventar, alguma coisa vai acontecer, porque o período
está muito turbulento para elas, todas estão perdendo dinheiro, sem exceção. (C5).

5.1.1 FATORES DO DINAMISMO

Em setores marcados por rápidas e constantes mudanças, a vantagem competitiva das

empresas é decorrente de sua capacidade de adaptação ao ambiente. A adaptação envolve a

capacidade da empresa em responder rapidamente a esse processo.

Aragón-Correa e Sharma (2003) enfatizam a importância do ambiente na capacidade de

mudar e influenciar uma estratégia, e defendem que diferentes níveis de variação ambiental

requerem diferentes graus de estratégias como um meio de adequar os recursos.

Os efeitos do dinamismo do mercado sobre as capacidades dinâmicas têm diversas

implicações. Uma delas é que a sustentabilidade dos recursos próprios varia com o dinamismo

do mercado (TEECE; PISANO; SCHUEN, 1997). Por tratar-se de um setor em que o

dinamismo é quase que diário, os fatores externos se apresentaram mais intensos. Dessa forma,

os elementos que se destacaram nas entrevistas foram a situação macroeconômica, a

tecnologia, as notícias e, com menos intensidade, a concorrência, conforme detalhados a

seguir.
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 Situação macroeconômica

No mercado de ações, os preços das ações oscilam conforme as forças do mercado e

tendem a acompanhar o ritmo da economia, refletindo seus momentos de retração, estabilidade

ou crescimento. Todo esse cenário tem influência no dinamismo do mercado.

Na categoria macroeconômica, destacam-se todos os assuntos ligados à economia

nacional e internacional, e ao ambiente político e social. Nesse item, foi praticamente unânime a

opinião dos entrevistados quanto à influência macroeconômica no dinamismo do mercado,

conforme demonstrado a seguir:

a própria situação macroeconômica do mundo, não só do Brasil acabam definindo
como os ativos e recursos líquidos são alocados. (C1).

São as mudanças mundiais. Mudanças não só nacionais, mas como mundiais. Tudo
isso, hoje, está dentro de um tubo que rega todas as decisões do mundo... e tudo afeta o
mercado. De uma forma ou de outra afeta o mercado. (C3).

nossa economia pode estar até boa, mas se tem um problema lá fora, o mercado aqui
então ele sente primeiro. (C4).

o dinamismo de oscilação de mercado, que aí tem fatores macroeconômicos, políticos,
externos, fatores de tudo quanto é lado. (C6).

são uma questão de mercado mesmo, muito de intervenção do governo, não é? (C9).

 Tecnologia

Outra categoria que foi identificada é a tecnologia. Teece, Pisano e Schuen (1997) são

enfáticos em afirmar que as capacidades dinâmicas são fontes de criação de riqueza em

empresas que operam em ambientes de rápida mudança tecnológica.

Reforçando esse posicionamento, podemos chamar a atenção para as seguintes falas:

o outro é tecnologia, acho que na nossa realidade Brasil, o aspecto tecnológico cresceu
muito. (C1).

É só pelo lado tecnológico. (C2).

ela vive também... de tecnologia para acelerar a velocidade das tomadas de decisão ou
arbitragem. Nesse aspecto, o Brasil está muito bem, porque a Bolsa responde muito
bem. A Bolsa tem muita tecnologia. (C8).

Conforme mencionado por algumas corretoras, a tecnologia ganha relevância,

sobretudo, a partir do IPO da Bolsa:

depois, em 2007, quando teve o IPO das Bolsas, que foi uma quebra de paradigma
muito importante para o mercado, por quê? Porque, com o IPO, as Bolsas ficaram
100% eletrônicas, eles decidiram naquele momento acabar com o pregão viva voz e
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transformar totalmente em eletrônica. Tecnologia depois de 2008 é tudo, e daqui para
frente, vai ser mais tudo ainda, sempre! (C6).

No Brasil, pela estrutura de mercado, onde durante muito tempo a Bolsa foi dos
corretores, a Bolsa, ela supria esta demanda dos corretores oferecendo uma tecnologia
dentro da corretora, isso criou muita atrofia, uma atrofia em todo o mercado
empresarial de pensar, então os sistemas de negociação passam por uma revolução,
com robôs, algoritmos. (C9).

A maior parte dos recursos tecnológicos, antes da desmutualização, era subsidiada pela

Bolsa. A partir do IPO, as corretoras passam a fazer seus próprios investimentos. Nota-se que

algumas corretoras anteciparam esse movimento.

Então, foi uma decisão estratégica com o grupo, antes de ser corretora em 2004, nós já
tratamos tecnologia como prioridade. (C9).

70% tecnologia, que eu diria que é o suor da empresa, é a tecnologia. (C9).

Por outro lado, outras corretoras não fizeram nada:

a Bolsa ajudava com o dinheiro para a tecnologia e as corretoras dividiam a
plataforma, mas no começo ninguém queria, ninguém acreditava em pessoa física no
início dos anos 2000... A nossa corretora foi uma das que menos investiu em
tecnologia... Os corretores estão preocupados com o mercado, mas não estão fazendo
nada, e isso é uma coisa que me incomodou muito. (C5).

 Notícias

A informação transformou-se em recurso fundamental em qualquer organização. Dessa

forma, o acesso às notícias é outra categoria que foi percebida como um fator influente no

dinamismo do mercado, pois em parte esse dinamismo financeiro é influenciado por elas.

A informação financeira atualizada em tempo real é a base para o funcionamento do

mercado de capitais. Há uma intensa circulação dessas informações que embasam o trabalho

dos operadores e analistas de investimentos, que as coletam e analisam para a tomada de

decisões de compra e venda de títulos.

As fontes de informação utilizadas pelas corretoras de valores são: (1) dados

publicamente disponíveis, como agências de notícias, relatórios anuais das empresas listadas em

Bolsa; (2) dados de mercado, como tendências de preços de ações; (3) dados econômicos e

relatórios setoriais; (4) dados de instituições financeiras, como bancos centrais e órgãos

reguladores; (5) dados oriundos de reuniões com clientes, mesmo que confidenciais; e (6)

discussões com fontes especializadas no setor, governo ou meio acadêmico. Isso pode ser

evidenciado nos trechos a seguir:
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informação é superimportante, quem tem informação mais rápida acaba ganhando
mais, os bancos, por exemplo, têm as informações muito rápidas. (C5).

Bolsa é muito sensível a qualquer coisa. É sensível à novidade, é sensível à notícia
boa, é sensível à notícia ruim. (C8).

 Concorrência

Neste item, foram abordadas duas questões interessantes, quando se trata do mercado de

capitais não foi identificada nenhuma concorrência, pois temos somente uma única Bolsa de

Valores atuante no Brasil:

concorrencial, bursátil não existe, nós temos uma única Bolsa aqui. (C2).

Quando se trata das corretoras de valores mobiliários, a concorrência é observada por

dois prismas: preço e produto.

agora está todo mundo olhando a concorrente, olhando a educação financeira, que é a
competição. (C5).

porque fidelidade é preço. (C8).

tem concorrência que reduz a as margens, aumenta as margens. (C9).

5.1.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS RELEVANTES

As corretoras de valores mobiliários precisam utilizar avançados recursos tecnológicos

para prestar serviços eficientes, seguros e transparentes para seus clientes. A pergunta realizada

nessa categoria foi a seguinte: (Q2) Quais seriam os recursos tecnológicos relevantes hoje no

mercado de corretoras para lidar com esse dinamismo? Nessa categoria, os elementos

identificados como recursos tecnológicos relevantes foram as soluções de negociação, a

capacidade de processamento das informações e o uso de canais de informações.

 Soluções de negociação

Como todas as operações são registradas via sistema eletrônico de negociação, as

soluções para negociação, que aí incluem as plataformas de negociação (principalmente o Home

Broker), utilizam, segundo as corretoras, o que há de mais moderno no que se refere à

linguagem de programação e tecnologia, além de avançados recursos de conectividade e

telefonia, possibilitando melhor formação de preços e transparência na execução dos negócios.

Essa importância pode ser encontrada nos relatos a seguir:
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acho que a diferença no dinamismo tecnológico vem da cultura de tecnologia que a
empresa tem, ou seja, é a capacidade da empresa de não só olhar tecnologia do ponto
de vista de infraestrutura, mas olhar a tecnologia como soluções e serviços. (C1).

Poxa, a gente tem que ter um parque tecnológico super-robusto, uma equipe de
desenvolvimento super-robusta, porque vai vir uma demanda tão gigantesca dos
clientes para soluções tecnológicas de trading e não mais execução simplesmente, que
a gente tem que atender. (C6).

A gente tem que estar atualizado com plataformas, com tecnologia de ponta, rapidez,
com pessoas qualificadas, agilidade na hora de fazer o trade é 100% vinculada a sua
capacidade tecnológica, ou você tem isso, ou você está fora. (C7).

Na verdade, quando quero conquistar um cliente novo, que é de trade rápido, eu tenho
que ter uma tecnologia mais avançada, para ter um tempo de resposta para aquela
operação mais rápido do que o meu vizinho. (C8).

 Capacidade de processamento

Ainda sob a ótica de negociação, para os investidores ainda há a opção de enviar suas

ordens de compra e venda via internet pelo Home Broker, acompanhando seus investimentos e

principais informações sobre o mercado. Algumas das vantagens da utilização do Home Broker

são: baixo investimento inicial, em ambientes virtuais não há interação humana direta e o

cliente é atendido pela interface on-line do prestador, o acesso a cotações em tempo real,

agilidade e rapidez nas ordens, maior transparência e a disposição de análises gratuitas por parte

das corretoras. Os Home Brokers são o principal meio de negociação, segundo estas corretoras:

Olha, hoje em dia ninguém mais opera por telefone, né, desde 1999 que foi criado o
Home Broker, todo mundo usa o Home Broker, então é o Home Broker, ter um site
estável que não caia, né, que o cliente veja uma fácil acessibilidade eu acho que é o
mais importante, porque é justamente o meio que o cliente hoje, foco no varejo atua, o
Home Broker é fundamental. (C4).

A gente acredita que a internet vai democratizar acesso a produtos financeiros para
pessoas comuns... tudo o que ele (o cliente) faz é pela internet. Então não tem essa
coisa de vir na corretora ou ligar na corretora, principalmente nos grandes centros.
Mas isso no interior também está acabando. (C6).

As ordens de compra e venda são processadas eletronicamente, possibilitando melhor

formação de preços e transparência na execução dos negócios, por isso a capacidade de

processamento de dados de uma corretora deve ser levada em consideração, como apontam

alguns dos entrevistados:

em termos de tecnologia a gente usa serviço de ponta, igual aos bancos, só que em
escala menor. (C1).

A gente tem que estar atualizado com plataformas, com tecnologia de ponta, rapidez,
com pessoas qualificadas, agilidade na hora de fazer o trade é 100% vinculada a sua
capacidade tecnológica, ou você tem isso, ou você está fora. (C7).
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primeiro muita capacidade de processamento, tipo um investimento pesado em
software e hardware, muito, muito investimento, capacidade de telecomunicação,
muito. (C9).

 Canais de informações

O mercado de ações é totalmente influenciado por informações, a importância da

informação se dá tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. O importante é que essa

informação tenha origem confiável. Investidores e agentes do mercado usam informações do

presente e do passado para criar uma expectativa futura sobre as flutuações de preço das ações e

há avaliações contraditórias das mesmas informações, gerando diferentes posicionamentos, em

função de interpretações diferenciadas, por isso temos no mercado várias empresas provedoras

de notícias que são especializadas e habilitadas a prover essas informações. Esse recurso

tecnológico foi apontado por algumas corretoras:

Hoje você tem Copom, você tem pesquisa com não sei quantas, taxa de juros 7,25%
vai para 08%, vai subir, vai descer. Inflação, Focus, você tem... Lançou a pesquisa do
próprio governo. Uma pesquisa da iniciativa privada. Antigamente você não tinha
acesso a muita coisa. O governo não tinha, não estava estruturado para isso. Você tem
muitos departamentos econômicos. (C2).

Informação, de forma geral é informação. Você tem que ter Bloomberg, Reuters, é.
Você tem que ter tudo para estar... Você não pode cochilar. (C3).

a gente tem o CMA, que é especialista. (C4).

nós temos a TV, é uma TV corporativa transmitida pela internet, com 2 estúdios,
trabalham nela cerca de 15 profissionais, nós temos um braço de mídia na empresa,
somos o maior portal de conteúdo financeiro do Brasil, que tem 1milhão e 200 mil
usuários mês, é bem grande, com 15 jornalistas, visitantes, é significativo, a Bolsa tem
600 mil investidores, com conteúdo aberto, tipo Valor Econômico, Exame, aliás é um
portal, tipo Terra, UOL, é maior do Brasil. (C9).

5.1.3 RELEVÂNCIA DE OUTROS RECURSOS

A disponibilidade no ambiente dos recursos mais importantes para a organização

proporciona para empresas oportunidades de inovar e fazer investimentos em processos, rotinas

e mudanças em estruturas (ARAGÓN-CORREA; SHARMA, 2003).

Embora evidenciado que recursos tecnológicos são de suma importância para a

sobrevivência das corretoras de valores, foi questionada também a possibilidade de outros

recursos serem importantes, com a seguinte pergunta: (Q3) Além desses recursos

(tecnológicos), quais outros seriam relevantes?
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Por se tratar de empresas basicamente de serviço e assessoria, recursos humanos foram

citados em 100% das respostas como extremamente importantes, e, com menos intensidade,

mas necessário, o uso da informação também foi apontado como recurso relevante.

 Recursos humanos

Como destacam Munck, Silva e Souza (2009), a exploração e transformação dos recursos

base da organização, pelos gestores, advêm de suas competências e capacidade de aprendizagem.

O ser humano foi reconhecido como o agente promotor da mudança organizacional por meio de

suas competências aplicadas no processo estratégico de ações e decisões, substancialmente, para a

construção de um conjunto distinto de capacidades dinâmicas.

Tanto na geração quanto no compartilhamento do conhecimento, a área de recursos

humanos tem uma grande importância nas corretoras, pois está envolvida na integração,

valorização, treinamento e capacitação das pessoas. É perceptível em todas as respostas que o

capital humano das organizações é um dos recursos mais importantes e, a partir disso, percebe-

se como os gestores devem focar suas atenções a esse segmento interno da organização,

conforme relatos a seguir:

Agora o que faz a diferença é você utilizar a tecnologia e prestar um serviço
diferenciado e isso exige pessoas... são pessoas, eu acho que nossos principais ativos
tomam elevador todos os dias. (C1).

Pessoas. Isso é o atendimento... Qualquer empresa para a gente é commodity de
pessoas e pessoas é o maior patrimônio dela. (C6).

O recurso mais importante em qualquer corretora é o elemento humano. (C8).

Na lógica das capacidades dinâmicas, a função estratégica dos executivos é saber ler o

ambiente, identificar oportunidades, mobilizar, alocar (re)configurar e explorar os recursos para

gerar o desempenho superior para a empresa (TEECE; PISANO; SCHUEN, 2007).

Porém, dentro de recursos humanos, o foco está em encontrar e manter os profissionais

capacitados. Para todas as empresas de serviço, ter uma mão de obra qualificada e

comprometida é visto pelos gestores como essencial.

Na opinião de Amatto (apud MAGALHÃES, 2009), há três perfis de profissionais

requisitados nas corretoras de valores: o economista, o profissional de produtos financeiros e o

especializado em TI:
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 ECONOMISTAS: para escrever relatórios e fazer projeções macroeconômicas. Esses

profissionais também possuem a meta de passar informações importantes à equipe

de vendas para tentar aumentar a eficiência, e passam a acompanhar os vendedores

em suas visitas a clientes, emprestando-lhes a bagagem teórica que começa a ser

solicitada, principalmente por aqueles mais exigentes;

 ESPECIALISTAS EM PRODUTOS FINANCEIROS: têm a capacidade analítica de

estruturar produtos e estratégias, muitas vezes com o uso de derivativos, de acordo

com o perfil de cada cliente;

 PROFISSIONAIS DE TI: tendem a ter maior importância em um mercado em que as

transações realizadas por telefone perderão espaço para a negociação de ativos por

meio de sistemas e plataformas eletrônicas, como já ocorre em muitos mercados.

Teece (2007, 2009) enfatiza o papel das habilidades, principalmente dos gestores e

empreendedores, no desenvolvimento das capacidades dinâmicas. Empresas que apresentam

resultados surpreendentemente positivos têm em seu corpo de colaboradores pessoas que, além

de compreender bem o seu trabalho e fazê-lo com dedicação e responsabilidade, sabem por que

fazem e o que fazem, conforme demonstrado pelas corretoras a seguir:

achar bons profissionais capacitados no mercado competitivo, como é o nosso é difícil.
a oferta de profissionais não cresceu na mesma proporção do mercado. (C1).

Não tem a menor condição ter esse monte de ferramenta... se você não tem quem
executar. (C2).

Se não tiver os melhores, não vai. E é gente... Agora, você precisa ter gente com
vontade de fazer isso, porque se você tem gente igual quem trabalha em cartório, que o
tempo todo fica carimbando. Se você não tiver gente com brilho nos olhos para estar
sempre querendo inovar, um novo desafio e vamos embora. (C6).

Se você não tiver gente diferenciada, não sai do lugar. (C8).

o recurso aqui é ter pessoas capacitadas em ter este contato com os clientes... uma
forma de reter este conhecimento é deixar as pessoas como sócios, nós temos mais de
150 sócios, dos 700 funcionários. (C9).

Capacidade dinâmica exige competências mutáveis tanto das organizações quanto das

pessoas que as compõem. Isso é facilitado por sistemas de gestão de pessoas que promovam

uma mudança do estoque e do fluxo de conhecimento na empresa, que permita que esta renove

constantemente suas competências essenciais (EISENHARDT; MARTIN, 2000).
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 Uso da informação

Acompanhando as mudanças do mercado, os consumidores também estão se

transformando e se tornando cada vez mais exigentes. O resultado desse conjunto de mudanças

é uma geração de clientes mais experientes, bem informados e críticos, que esperam cada vez

mais dos bens e serviços que utilizam nas corretoras de valores.

A informação, como já visto anteriormente, é um recurso importante para as corretoras

de valores, pois o que move as oscilações dos ativos negociados nesse mercado são as notícias.

Atualmente, se convive com vários provedores de informações, agências de notícias nacional e

internacionais, chats, sites das corretoras, blogs, redes sociais, sites de relacionamento, enfim,

inúmeras ferramentas tecnológicas que possuem como base a comunicação entre corretora e

clientes. Para as corretoras, a informação também pode ser utilizada como instrumento de

estratégias:

Olha, eu diria para você uma coisa curiosa: no passado, quem tinha informação no
mercado era um cara privilegiado Hoje, a informação você tem de tudo quanto é lado.
Então, o que acontece: o que vale a informação é a leitura dela. (C2).

A informação ganhou uma... Hoje você tem a televisão, o jornal, o que você quiser.
Então você tem tudo. (C2).

Informação, de forma geral é informação... Antes, você não podia dormir, hoje você
não pode cochilar. Nós, daqui a pouco, vamos ter 24 horas de mercado. Mais cedo ou
mais tarde isso vai acontecer. (C3).

As crises que duravam 10 anos, hoje, com informação e tal vem para cinco anos.
Queira ou não é por aí. (C3).

Além da tecnologia, pessoas e informação, o acesso à informação. (C7).

5.1.4 AMEAÇAS E OPORTUNIDADES DO AMBIENTE

De todas as categorias analisadas neste trabalho, ameaças e oportunidades foram as

que mais tiveram respostas diversas. Essas duas perspectivas são de extrema relevância para o

aprofundamento deste estudo, pois elas vão ao encontro das observações feitas por Teece

(2007), quando o autor retrata a necessidade de perceber as ameaças e aproveitar as

oportunidades de mercado, bem como reconfigurar, quando a mudança ocorrer, a combinação e

recombinação dos recursos e ativos. Se o contexto interno não for o adequado, as empresas não

terão condições para analisar mercados, desenvolvimentos tecnológicos e identificar

oportunidades e ameaças (TEECE, 2007). A percepção de oportunidades e ameaças deve estar

sempre presente (BARRETO, 2010).
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Para a obtenção dessas respostas, a entrevista contou com a seguinte questão: (Q4)

Quais são as ameaças e oportunidades de competição mais relevantes no mercado? Em

resposta a essa pergunta foram encontradas várias categorias: quanto às ameaças, as categorias

que prevaleceram foram as margens estreitas e os custos operacionais, por outro lado a

situação macroeconômica e o governo, e, de uma forma bastante interessante, a

concorrência.

 Margens estreitas

As corretoras de valores têm passado por apuros para sobreviver no atual cenário, com

menores receitas (taxa de corretagem, custódia e emolumentos) e custos permanentemente

elevados. Para completar, a “guerra de preços” adotada por parte das instituições pressionou

ainda mais as margens financeiras do negócio. O inesperado foi a voracidade da

BM&FBOVESPA em aumentar seus preços e a da concorrência em reduzir suas tarifas. Nesse

cenário, tem havido uma inevitável preocupação das corretoras, e sobreviver num mercado tão

competitivo requer escala, como podemos ver nos relatos a seguir:

nosso mercado é concentrado em poucos players e se 80% do volume dos bancos vão
para os próprios bancos você tem um limitador, você acaba tendo dificuldade de ter
escala, além disso os bancos tem um poder de discussão de margem grande. (C1).

Você não tem escala, o mercado nosso não tem escala. (C2).

A disputa pela corretagem é que está acabando com nós todos. Quer dizer, está uma
guerra. (C3).

 Custos operacionais

Dois fatores fizeram com que os custos operacionais das corretoras de valores

aumentassem. O primeiro foi a falsa expectativa de que o tamanho do mercado iria crescer, a

aposta na popularização da Bolsa era unanimidade, e para receber essa demanda as instituições

independentes ampliaram seus investimentos, aumentando seus custos. O segundo fator foi a

pressão de gastos derivados da necessidade de aprimoramento tecnológico e exigências

regulatórias, com investimentos em novas plataformas, com capacidades mais robustas. Cursos

e atendimento melhores custaram caro e pagar essa conta ficou difícil. Alguns serviços

prestados pela Bolsa, cuja cobrança era simbólica, passaram a ser tarifados.

O desenvolvimento e popularização do mercado acionário dependem de fatores de

regulamentação que visam à proteção dos acionistas minoritários, e a adequação a esses

regulamentos e normas impostos pela Bolsa também aumentaram os custos das corretoras:
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o custo de transação de uma corretora, não o custo do cliente, custo de acesso de uma
corretora de 2007 para hoje, dependendo do modelo da corretora, cresceu de 11 a 14
vezes. (C2).

Então você tem a tesouraria, tem a custódia, você tem a parte de cadastro, tem uma
série de coisa que aí não tem jeito. Por mais automatização que você tenha, tem que
seguir aquele negócio (nova regulamentação) e não tem jeito... Eu não vou ter um
terminal eficiente com os preços que estão praticando aí. Isso é incompatível. (C2).

As ameaças são custo operacional nosso no Brasil. O custo operacional é a maior
ameaça... A competição vai aumentar, os custos vão aumentar e não sei o quê. Vocês
vão ter que estar preparados para isso e tal, mas também nós vamos ficar muito mais
rápido e não sei o quê. Eu sei que os custos aumentaram, as dificuldades aumentaram,
mas o resultado piorou sensivelmente. (C3).

então ameaças são o aumento de custos. (C7).

E aí você fica, exatamente, perdendo tempo e dinheiro com... Com os elementos
regulatórios. Não que não tenha que ter. Mas o exagero. O exagero. O exagero e o
custo do exagero. Quer dizer, a quantidade de procedimentos, quantidade de gente.
Quando você vai ver que tem mais gente na retaguarda do que na linha de frente, você
fala: ‘-Poxa vida, isso aqui não está legal.’ É isso aí. (C8).

 Situação macroeconômica

As condições macroeconômicas (PIB, a taxa de câmbio, o risco país, o desempenho dos

mercados de capitais, a inflação e a taxa de juros), tanto internas quanto externas, podem

influenciar no comportamento dos investidores, o que, segundo os entrevistados, torna o

mercado acionário vulnerável às condições macroeconômicas:

A volta dos juros elevados, ou taxar a Bolsa amanhã em 30%, a taxação para
investimento estrangeiro no país é uma ameaça... Aqui você paga 20% do lucro de
Bolsa, fora as outras taxações, então tudo isso. (C4).

É o mercado, é isso o que eu ia falar... O principal é o mercado acionista do jeito que
está indo... ameaças macro são: situação econômica do país. (C6).

As ameaças eu diria que é a conjuntura macroeconômica mundial, micro e macro, isto
reflete muito no volume do mercado. (C7).

 Governo

É fundamental que o governo, em todas as suas instâncias, incentive o desenvolvimento

do mercado de capitais, pois esse crescimento é decisivo para a retomada do crescimento

sustentado brasileiro. Também é notável que toda a tomada de decisão do governo, seja boa ou

ruim, tem reflexos na vida das corretoras, por isso se torna uma oportunidade ou ameaça,

conforme relatos a seguir:

Você pega todas as Bolsas do mundo já subiram, já se recuperaram pós-crise. E no
mundo que eu vou pegar as principais Bolsas. A do Brasil, quer dizer, é
impressionante... Ah não, mas é macroeconômico, não, porque é governo. (C2).
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mas agora a parte de política do país é uma ameaça muito grande, se o país está com
uma política boa, confortável, tudo bem, agora se mudar a política nacional ou
internacional que possa trazer coisas ruins para o mercado de capitais, isso é uma
ameaça terrível, a maior ameaça. (C4).

Hoje, a maior ameaça, para mim, é o governo. (C6).

 Concorrência

O resultado da guerra de preços, praticados pela concorrência, é que as corretoras de

valores não ganham nem o suficiente para manter suas estruturas, cada vez mais sofisticadas e

caras.

Um dos dados mais interessantes nessa categoria é que bancos ou corretoras, sendo

estrangeiras ou não, de uma maneira geral são vistas às vezes como ameaças, às vezes como

oportunidades, como parceiros. Esses pontos e contrapontos podem ser evidenciados nas

transcrições que se seguem.

As corretoras que estão atentas a novos entrantes (bancos, corretoras e clientes):

As ameaças são naturalmente a entrada de outros brokers estrangeiros no mercado... o
Brasil ainda é uma barreira de entrada... então por mais que eu ache que existe um
desafio do gringo entrar, eu acho que ele ainda não está tão preparado. (C1).

Com certeza a ameaça são as corretoras estrangeiras, o mercado está ruim e elas ainda
não vieram para o Brasil, em quantidade, se elas viessem para o Brasil hoje elas
matavam todo mundo, ou a maioria, porque tem também aquela coisa, o americano
vem para cá com cabeça de americano né? Eles não se adaptam ao Brasil, a burocracia
brasileira, a legislação brasileira, mas é temporário, porque ele contrata bons
brasileiros e aí ele vira eficiente também. Quando o mercado melhorar com certeza
elas virão, então é uma ameaça. (C5).

Então eu não entendo isso como uma ameaça, a entrada de novos concorrentes. Porque
concorrentes eu acho que pena para chegar ao lugar em que a gente está. E sempre vai
entrar um novo... Que aí você tira a concorrente na hora que o mercado melhorar. Tira
o concorrente assim, traz ele para ser o seu sócio aqui, então é menos um competindo
com o mesmo cliente lá na frente. Eu acho que isso é uma superoportunidade. (C6).

Oportunidade quanto a novos entrantes de clientes no mercado no sentido de que a
gente tem uma demografia no Brasil que cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil
vão estar na classe A e B... O cliente que está vindo da classe C parece não ter este
vínculo, então pode ser uma oportunidade para corretora se ela souber trabalhar este
cliente. (C1).

As corretoras que estão olhando a concorrência pelo prisma de diferenciação de

produtos e serviços:

Eu acho que o maior desafio continua sendo os bancos, os bancos são os nossos
maiores competidores... oportunidades, eu acho que fazer o que os bancos não
conseguem fazer bem... Acho que não, o maior desafio para nós neste segmento é
entender que o competidor pode ser um parceiro, entendeu? Assim... a grande
diferença dos bancos e das corretoras é que os bancos são organizados, eles são
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organizados no sentido do tipo... se isso aqui vai melhorar para todo mundo, vamos
sentar e conversar, não importa se você é o Itaú e eu sou o Bradesco, o Banco do
Brasil, isso aqui vai melhorar nossa indústria, então vamos juntar forças, é benéfico
para todo mundo, nas corretoras você não consegue isso, entendeu? (C1).

O banco sim, porque na hora que eles puderam virar corretora eles começaram a tirar o
filão daquelas independentes, então o banco é uma ameaça, mas além de ser uma
ameaça é um companheiro, está junto, é uma ameaça assim meia. (C4).

Mas eu acho que quem tiver a estratégia certa de diversificação de produtos, de acertar
os canais de distribuição que você vai usar. Se você vai usar o de agente autônomo, se
você vai usar internet, se você vai usar a comunicação corpo a corpo, marketing ou o
que seja, eu acho que quem fizer isso daí e quem também participar da consolidação
que pode ter o mercado. (C6).

agora temos que pensar em outras oportunidades de investimento, então, acho que é
isso. (C7).

Quando eu falei das oportunidades: ser criativo, criar novos produtos, criar
administração de carteiras, administração de fundos de investimento, fundos
imobiliários, distribuição de produtos... Em vez de vender ações, você vai vender
produtos financeiros. E você vai ter que detectar produtos financeiros de boa qualidade
para ter vida longa nesse assunto... E a oportunidade é você conseguir se diferenciar
em alguma coisa na criatividade. As vezes que nós ganhamos dinheiro aqui, em
períodos, foi por inovações, foi por coisas que a gente saiu na frente dos outros. (C8).

Oportunidade é concorrer com o banco, esta é a grande oportunidade... Então hoje a
grande oportunidade de uma corretora é concorrer onde está o dinheiro, e o dinheiro
está no banco, as corretoras que forem concorrer entre elas e que estão em um situação
muito difícil vão estar concorrente um por um pedaço muito pequeno de oportunidades
e clientes, a grande oportunidade está nos bancos, esta é a primeira oportunidade. (C9).

As corretoras que estão olhando oportunidades e ameaças pelo modelo de negócios que

elas têm hoje ou que podem mudar para se adequar às mudanças do ambiente:

a oportunidade é nós (corretoras) termos a condição de nos unirmos para enfrentar um
novo momento que vai vir... o que vai acontecer é que se nós nos unirmos, nós vamos
ter uma estrutura nos servindo para tudo e nós fazemos daquilo que nós sabemos, que
é tratar de cliente, ver cliente, focar em cliente pessoa física. (C3).

a oportunidade hoje seria você mudar seu modelo de negócio... e explorar um pouco
Asset também, administrando e lançando fundos, tem uma oportunidade aí... O
investidor brasileiro, ele vai querer cada vez mais ser global, comprar papéis em vários
países, no futuro ele vai querer uma carteira global, não só com empresas do Brasil, ou
CDB, ou títulos brasileiros. Tem oportunidades lá fora. (C5).

a gente sofre bastante, quanto a competitividade, é uma ameaça, mas é uma
oportunidade não é, porque a gente faz para frente, ou a gente acha um modelo que é
diferenciado ou vai ficar para trás, então acaba sendo uma oportunidade de
inovação. (C7).

A maior ameaça que eu vejo é dado o estado difícil de algumas corretoras, quando
uma empresa ou até o indivíduo está nos últimos suspiros, se tenta qualquer, medidas
desesperadas para continuar no mercado e estas medidas desesperadas destroem o
mercado como achatamento de margem, riscos operacionais desmedidos, então eu
vejo isso como uma grande ameaça. (C9).
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O número excessivo de corretoras também foi exemplo de ameaças. Há cerca de 100

corretoras em atividade e a expectativa é de que boa parte delas seja absorvida por concorrentes

ou feche as portas nos próximos anos.

Quais são as ameaças? As ameaças é excesso de corretoras... Existe um movimento de
consolidação de várias corretoras, esse movimento pode progredir, não pode progredir.
Ou vai consolidar ou vai acabar, muitas corretoras vão acabar. A quantidade de
corretoras que você vê hoje vai diminuir, pelo menos, 25% nos próximos três anos... O
número das corretoras vai diminuir, as corretoras não têm motivo para sobreviver...
Não cabe todo mundo. Nesse mercado cabem 10, cabem 15. Não cabem 40. Não
cabem. Não tem lugar para 40. (C8).

Na minha visão, nós temos 80 corretoras. Se você quiser ser pessimista, você vai
acabar com 20 corretoras, se quiser ser otimista com 40 e se quiser ser realista na faixa
de 30. E você vai ter que ter uma estrutura, cuja estrutura que hoje, individualmente, é
caríssima para nós nos sustentarmos. (C3).

5.1.5 ADEQUAÇÃO ÀS MUDANÇAS NO AMBIENTE

Quanto ao ambiente, Helfat et al. (2007), Winter (2003), Teece e Pisano (1994), Teece,

Pisano e Schuen (1997), Eisenhardt e Martin (2000) e Zahra, Sapienza e Davidson (2006)

concordam que as firmas precisam adaptar-se e explorar as mudanças em seus ambientes de

negócios.

Mas algumas das características do ambiente de negócios em geral (como a

complexidade, a incerteza e a generosidade) moderam o relacionamento entre as capacidades

dinâmicas e vantagens competitivas (ARAGÓN-CORREA; SHARMA, 2003; PAVLOU; EL

SAWY, 2004).

A adequação às mudanças no ambiente é analisada neste trabalho sob a seguinte

pergunta: (Q5) Como a corretora se adéqua às mudanças que ocorrem no ambiente do

mercado bursátil?

Tudo é resultado das ações e decisões tomadas pelos integrantes das firmas. Sob essa

perspectiva, a tomada de decisão estratégica é uma capacidade dinâmica em que os gestores,

que são os detentores da aptidão em construir competências, agem de modo a realizar processos

contínuos de adaptabilidade organizacional diante das mudanças ambientais (AMBROSINI,

BOWMAN; COLLIER, 2009; HELFAT et al., 2007; MUNCK; SILVA; SOUZA, 2009;

TEECE, 2007, 2009).

Na abordagem das capacidades dinâmicas, a essência da estratégia envolve a seleção e

desenvolvimento de tecnologias e modelos de negócios, para, assim, construir vantagem

competitiva através da avaliação e orquestração de ativos de difícil replicação, configurando a
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concorrência em si (TEECE, 2007). O autor afirma que as empresas com capacidades

dinâmicas consolidadas são intensamente mais empreendedoras. Elas não só se adaptam ao

ambiente de negócios, mas também se moldam através da inovação e da colaboração com

outras empresas, entidades e instituições.

Collis (1994), por exemplo, argumenta que a habilidade de desenvolver novas

estratégias rapidamente é um dos elementos-chave das capacidades dinâmicas.

As categorias encontradas nessa questão baseiam-se principalmente na escolha de

estratégias, que podem ser de investimentos (principalmente tecnológicos), adequação às

mudanças regulatórias, redução de custos, educação e consultoria ou estratégias de

diversificação.

Uma empresa que possui um alto nível de capacidade dinâmica foca suas capacidades

guiada pela escolha de suas estratégias (WANG; AHMED, 2007). Apesar de várias escolhas

estratégicas serem percebidas durante a trajetória da empresa, salienta-se que nem todas as

mudanças implicam desenvolvimento de capacidade dinâmica, pois algumas mudanças ocorrem

pelo simples fato da corretora se adaptar às alterações do mercado e, conforme Zollo e Winter

(2002), empresas que se adaptam a crises de forma desarticulada, sem a devida organização e o

devido planejamento, não são consideradas empresas com capacidade dinâmica.

Bem de acordo com as narrativas sobre adequação às mudanças no ambiente,

Protogerou, Caloghirou e Lioukas (2008) comprovam empiricamente o papel mediador da

escolha certa de estratégia e de competência tecnológica sobre a relação entre a construção de

capacidades dinâmicas e o desempenho da firma. Adequar-se às mudanças do ambiente requer

fazer investimentos.

Os reguladores estão exigindo mais transparência e enxergam a necessidade de

investimentos em estrutura. Sob essa perspectiva, é possível identificar as principais escolhas

estratégicas das corretoras, as quais foram relatadas da seguinte maneira: o primeiro grupo, com

estratégias bem definidas, fez investimentos principalmente em tecnologia e inovação:

existe uma falta, existe uma escassez de demanda tecnológica aqui no Brasil, de
provedores de soluções... eu não podia depender, ou eu tinha que ter uma solução de
tecnologia própria, ou tinha que comprar e literalmente absorver, Comprar não fazia
sentido, então a gente começou a desenvolver isso aqui dentro... então todo o processo
de adaptação ao regulatório foi preciso ser feito, então em 2007 e 2008 eu foquei
muito em adequar a corretora para novas demandas, então boa parte do meu tempo foi
dedicado a isso, a segregação de função, investimentos em tecnologia e
desenvolvimento. (C1).

E investir nas pessoas que trabalham com a gente, porque a qualidade da pessoa que
estivesse sentada na mesa não podia ser o dentista que não deu certo. (C6).
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Acho que a gente tem que ter muita agilidade em se adaptar a um novo ambiente, de se
expandir, agir conforme a demanda do mercado, eu acho que a tecnologia é essencial,
então nosso grande investimento foi em tecnologia, inclusive fazendo muita pesquisa
com o consumidor e entendendo como é o cenário de Bolsa lá fora... então nossa
resposta foi buscar uma atualização tecnológica que a gente via muito nos países mais
desenvolvidos, conversamos com bastante gente lá fora, participamos de congressos,
falar com as maiores corretoras dos EUA. (C7).

Primeiro é a capacidade de perceber as mudanças, então está dentro da inteligência de
ouvir os clientes... Pesquisas, nós temos equipes de relacionamento que ficam medindo
a satisfação e as oportunidades com estes clientes, então, esta é uma parte do
processo... (C9).

Outra parte do processo é a capacidade de tomada de decisão rápida e flexível, então
nós entendemos uma oportunidade e conseguimos ou tentamos implementar as
mudanças necessárias tipo um novo produto, um novo serviço, um novo tipo de
alavancagem, a redução da alavancagem, o aumento da alavancagem, o investimento
em educação, investimento de um novo produto... então nós vimos que na oferta que
nós fizemos de terceiros, nós tivemos uma demanda muito grande por este produto e
rapidamente nós contratamos uma equipe para criar os nossos próprios fundos
imobiliários para suprir uma demanda da nossa rede, então esse é um dos exemplos
que a gente conseguiu se adaptar. (C9).

A mudança tecnológica é por si só sistêmica, demandando que múltiplas invenções

sejam combinadas para criar produtos e/ou serviços que atendam à necessidade de

consumidores (TEECE, 2009). Em diversificação de produtos, por exemplo, Helfat et al. (2007)

argumentam que a capacidade de busca e seleção das modificações a serem feitas é um dos

componentes de capacidades dinâmicas.

Do ponto de vista estratégico agora, o que a gente está olhando muito agora é produto,
que eu vejo muito lá fora é distribuição de produtos... O desafio agora é atrair o cliente
que é novo, a grande vantagem do Brasil é que você tem esta oportunidade,
estrategicamente é assim que a gente tem se adaptado. (C1).

Um vetor é o vetor de nicho, as corretoras vão se estratificar, devem se estratificar por
nicho:- a corretora só institucional que atende cliente estrangeiro como Morgan
Stanley,- a corretora de varejo que quer fazer só varejo, pessoa física local, talvez uma
lá de Porto Alegre, uma de Belo Horizonte, ou uma do Nordeste, mas com nicho,outra
com perfil mais private, outra que vai fazer mais a gestão de recursos, Então, tem
vários segmentos... A corretora tem dentro da licença, do escopo de atuação, objeto
dela de atuação, definido pelo Banco Central, Conselho Monetário Internacional, que
ela pode ser uma distribuidora de investimentos, ela não precisa ficar atrelada a Bolsa,
então, se mercado de Bolsa está ruim, vai vender renda fixa, vai vender fundo
imobiliário. (C9).

Adequando seu modelo de negócios:

entendendo até a dinâmica do mercado e as possibilidades do Brasil e do consumidor
brasileiro, acabamos voltando a origem, trazendo esse DNA de consultoria,
incorporando isso no nosso trabalho e obviamente manter a estrutura de corretora mas
investindo bastante em wealth management, educação aliada a tecnologia, então hoje
em dia, estas são nossas principais estratégias para conquistar mercado. (C7).
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O segundo grupo relata que se adéqua, mas não detalha exatamente qual é a estratégia

tomada:

Ela procura se adequar da melhor maneira possível, naquilo que ela entende que é
correto, uma estratégia correta. Mas nem sempre ela acaba acertando, pelas
dificuldades do próprio mercado. Isso que eu posso te dizer em linhas gerais, depois
precisaria detalhar... a corretora realmente tem investido, eu diria bastante. Então, ela
sempre separa recurso para investimento, que às vezes está investindo sem ter a
contrapartida. Acreditando no mercado. (C2).

Esse é o outro fator de sobrevivência, é você não inventar muito dentro daquilo que
você, na realidade... É você estar muito a frente do tempo. Você não pode nem estar
muito a frente e nem muito atrás, você tem que estar dentro dele, você tem que estar
ali, com as coisas acompanhando todo o dia, vendo. É o que está acontecendo agora...
Cada um tem uma meta, uma estratégia para atingir. Tem uma meta. E é por isso que
eu, usando um pouco isso do ser humano é que eu quero criar uma meta para todos,
uma meta interessante para nós todos. (C3).

Eu acho que é a estratégia de antecipar um pouco as tendências (C6).

E o terceiro grupo vem fazendo um esforço de adaptação, principalmente na redução de

custos, ou até mesmo de inovação:

Precisa se adequar, se você tem uma crise muito intensa, primeira coisa é reduzir seus
custos. (C4).

Nesse cenário, a gente não quer fechar, pois a gente acredita que o mercado vai
melhorar, em um cenário longo, mas vai. Então agora a gente vai reduzir o máximo o
custo, ao máximo para ficar superenxuto para passar os próximos 5 anos ruins, então
foi isso que a gente fez... O prejuízo aqui na corretora era grande, então tivemos que
cortar custos, quando eu cheguei aqui tinha, a gente tinha 100 funcionários e hoje
temos 35, meu apelido aqui é facão, não é legal, não gosto, mas não tinha jeito. A
corretora nos áureos tempos chegou a ter 460 funcionários, com várias filiais. (C5)

É interessante notar que nesse grupo encontram-se corretoras que realizaram o

investimento em tecnologia, porém não deram continuidade. O investimento se deu apenas

como resposta às exigências da regulação:

Não tem havido muitas mudanças. Só tem havido regulamentações terríveis,
desgastantes, muitas delas desnecessárias e repetitivas... Então, eu tenho excesso de
tecnologia, eu tenho excesso de backoffice, eu tenho excesso de processos. Não é lá
que engripa a coisa, lá funciona. (C8).
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5.2 INDÍCIOS DE CAPACIDADE DINÂMICA

Os indícios de capacidade dinâmica foram analisados a partir das seguintes categorias:

uso de tecnologias, busca de novos segmentos de atuação, prática de inovação e as

oportunidades de inovação.

5.2.1 RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS

De acordo com Teece (2007, 2009), existe uma considerável evidência de que o sucesso

das empresas depende da inovação organizacional e da seleção das tecnologias. Para identificar

o uso das tecnologias nas corretoras, foi feita a seguinte pergunta: (Q6) Em termos de recursos

tecnológicos, quais têm sido utilizados pela corretora?

Nessa categoria, o grande desafio foi realmente identificar quais tecnologias são

utilizadas, pois a grande maioria dos entrevistados apontava para todos os recursos, tanto de

software quanto de hardware. De acordo com as respostas encontradas, praticamente todos os

entrevistados apontaram tecnologias de operacionalização, gerenciamento, monitoramento e

segurança.

 Tecnologia fornecida pela BMF&BOVESPA

De uma forma geral, as corretoras usam os sistemas comuns, a maioria dos recursos é

fornecida pela BM&FBOVESPA, com plataformas de negociação via internet. Entre as

formas de acesso à infraestrutura tecnológica, a BM&FBOVESPA, segundo o manual de acesso

à infraestrutura tecnológica da BM&FBOVEPA (BM&FBOVEPA, 2011), disponibiliza aos

seus participantes quatro conexões de acesso: a RCCF, a RCB, a VPN Internet e a LAN Co-

location, que possuem diferentes características, limites e formas de acesso. Também

disponibiliza o Sinacor, composto por módulos que oferecem um sistema totalmente integrado,

o que resulta na automação de processos, racionalização do tempo e economia de recursos, além

de tratar informações on-line. Além do Acesso Direto ao Mercado (DMA), que é o acesso

direto para o cliente final.

do ponto de vista de sistemas a gente trabalha com todas as plataformas, todas as
soluções, o cliente escolhe. (C1).

A partir da Bolsa você tem duas redes: RCB, RCCB e tal, tudo isso fazia conexão
através desses cabos de fibra ótica, tal e tudo. Aí, você tem aqui todo um CPP para os
seus servidores, com as máquinas nas pontes, com várias portas de negociação que
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separam institucional do varejo, vamos dizer, e cada uma acessando umas tipo portas.
(C2).

A gente tem bastante coisa, a gente tem DMA4 (acesso direto ao mercado), tem co-
location na Bolsa, para os grandes clientes, os clientes institucionais, é um
superdiferencial, pois isso dá uma agilidade que poucos têm hoje em dia, o sistema está
ao lado e isso garante uma velocidade de colocação de ordem, não só de colocação, mas
do próprio trade muito maior, é um sistema terceirizado pela Bolsa. (C7).

Além dos recursos tecnológicos oferecidos pela Bolsa, as corretoras utilizam seu próprio

Home Broker como recurso para seus clientes realizarem as operações.

 Home Broker

O Home Broker é um recurso tecnológico, um modelo tradicional de DMA. As ofertas

enviadas pelo cliente trafegam pela infraestrutura tecnológica da corretora antes de alcançarem

a plataforma de negociação GTS ou Mega Bolsa. O cliente conecta-se diretamente à

infraestrutura tecnológica da corretora, e esta, à Bolsa. É um recurso utilizado por todas as

corretoras, e em algumas se torna seu principal canal de operação.

Possuir o selo Home Broker identifica a corretora que possui foco nas pessoas físicas.

Para o investidor utilizar esse sistema, é necessário estar cadastrado a uma corretora em que se

pretende operar, a qual fornece o software do Home Broker, que, por sua vez, pode diferir de

várias formas. Alguns oferecem análises gráficas, análises fundamentalistas, vídeos

informativos e até mecanismos automáticos de negociação, sendo que a maioria absoluta possui

cotações em tempo real de tudo que é negociado na BM&FBOVESPA e os papéis dispostos na

carteira do usuário.

Tenho um muito bom Home Broker. Pelo menos ganhou aí os prêmios todos. Os selos
e ganhou os prêmios. (C3).

Home Broker é sem dúvida um recurso tecnológico importante. (C5).

 Tecnologia desenvolvida internamente

O que também foi identificado é que algumas corretoras desenvolvem seus próprios

recursos tecnológicos, compatíveis com suas necessidades de gestão de risco, agilidade e

compliance (conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais, regulamentares e

políticas, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa

ocorrer nas corretoras).
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a gente tem uma equipe de oito profissionais totalmente dedicados ao desenvolvimento
e infraestrutura de sistemas... em termos de tecnologia a gente usa serviço de ponta,
igual aos bancos, só que em escala menor... estrategicamente a gente tem hoje aqui
dentro dos cruciais, os principais para uma corretora, o roteamento, o Home Broker, o
desktop nosso, sistema de risco, sistema de compliance... toda a parte de infraestrutura
a gente tem interna, a gente ainda não terceirizou a parte de servidores... a gente utiliza
todas as tecnologias de ponta de roteamento, de balanceamento, de redundância, de
nuvem... do ponto de vista de sistemas a gente trabalha com todas as plataformas,
todas as soluções, o cliente escolhe... telefonia é o maior gargalo das corretoras hoje,
hoje tem poucas teias de telefonia no Brasil e elas estão se fundindo então o custo e o
pacote negocial acaba sendo difícil, você não tem poder de barganha. (C1).

Outra coisa que a gente foca muito aqui é fazer todo o desenvolvimento interno da
nossa plataforma, do Home Broker. Então, toda a ferramenta nova, tudo o que a gente
coloca dentro do site de ferramenta para os clientes usarem, inovação, produto novo e
tal, é tudo desenvolvido aqui dentro, porque isso dá uma agilidade, uma perfeição no
negócio que é uma vantagem competitiva grande. (C6).

Algumas corretoras fazem essa opção pelo desenvolvimento interno, visando

principalmente à diferenciação frente aos concorrentes:

Porque o sistema vira commodity, o CMA, todo o mundo tem o CMA. Broadcast,
todo o mundo tem o Broadcast, todo o mundo tem. Qual é o diferencial? Se a gente é
uma corretora de Home Broker, é uma corretora on-line, a sua plataforma tem que ser
diferente. (C6).

Então, tem negociação, tem comunicação, tem trade, tem pós trade, tem sistemas de
extra net, sistema onde nossos agentes autônomos utilizam todos os serviços de
compra, reserva, aplicações e resgates da corretora, em todos os segmentos. Nós temos
no nosso grupo uma empresa de tecnologia, nós criamos uma com 200 funcionários
para suprir nossa necessidade. (C9).

Além da diferenciação há também a questão da falta de confiança em relação ao

fornecedor:

Os fornecedores que existem não são confiáveis. Você não pode basear um negócio
que é tecnologia, num externo, porque o externo pode estar envolvido, mas não está
comprometido com seu lucro ou seu prejuízo. (C9).

5.2.2 BUSCA DE NOVOS SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Segundo Helfat et al. (2007), existem capacidades dinâmicas relacionadas com a

capacidade dos gestores em tornar a empresa mais lucrativa e a fazê-la crescer de forma

consistente. Reconhecem que os gerentes se preocupam com as capacidades dinâmicas e que,

para entender completamente esse tema, temos que considerar o que eles percebem e como

agem em termos de seus ambientes e dos recursos (HELFAT et al., 2007).
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Nesse sentido, os gerentes de empresas têm de lidar não apenas com o desafio externo

da concorrência, mas também com o desafio interno (EISENHARDT; MARTIN, 2000).

A busca de novos segmentos de atuação foi avaliada a partir da seguinte questão: (Q7)

A corretora tem buscado novos segmentos de mercado para atuar? Dê exemplos.

Somente uma corretora respondeu que no momento não está buscando novos segmentos

para atuar, as demais apostam em outros produtos e serviços para conquistar e manter clientes.

Além da busca de outros produtos, algumas estão mudando seu modelo de negócio.

 Outros produtos financeiros

Na busca por alternativas de ganhos num cenário desfavorável para investimento em

ações, as corretoras estão oferecendo outros produtos financeiros, tais como fundos de

investimentos, fundos imobiliários, tesouro direto e fundos de renda fixa.

Corretoras que contam com gestoras de recursos costumam também oferecer fundos de

investimentos de gestão própria, ou distribuir fundos de outras instituições. A diversificação dos

serviços também contribui para o crescimento do mercado, e as corretoras mostram bons

resultados, conforme os relatos a seguir:

nos últimos quatro anos investido fortemente no business de administração de fundos,
no qual a gente hoje tem R$ 2 bi em administração, a gente percebe que tem uma
sinergia grande na área de administração, e é um serviço que embora você não tenha
margens gordas você tem poucos provedores deste tipo de solução no mercado, então
assim, claro a gestão paga mais, mas tem um monte de gestor competindo, do ponto de
vista de corretora eu sou distribuidora, administradora ou posso fazer a controladoria,
então isso é um business que cresceu, a gente vai continuar olhando com carinho
porque é um business que nos dá um relacionamento estreito na parte de originação de
produtos. (C1).

a corretora tem uma fonte de receita bem diversificada, ela tem fundo imobiliário, tem
fundos de investimentos, tem carteiras de investimentos que passam para carteira
administrada. Tem toda uma parte de renda fixa, que passa para fundo de carteira e
negociação de título. Isso aí é mercado secundário, não é? Ela tem, vamos dizer, e aí
envolve, cria uma série de outros títulos. Ela tem toda parte de compra e venda
adicional, não adicional, tudo que é on-line, não on-line, tem o algoritmo. (C2).

Eu trabalhei nos fundos imobiliários, que na ordem das coisas é o mais novo produto
que está sendo ofertado no mercado. (C3).

Em todos os segmentos que a corretora acha que é rentável a corretora está entrando
nisso aí... Na BM&F nós fazemos todos os segmentos agrícolas, índices, Bolsa. Aonde
a gente acha que tem um bicho bom a corretora vai estar. (C4).

Hoje a gente tem só um diferencial, a gente pode fazer a retaguarda de fundos, o que
que é isso, a gente gera cota de fundos, tem custódia de fundos, este é um setor que a
corretora está investindo bastante... Outro setor que a gente está investindo bastante é o
setor de fundos, administrar fundos e fazer parcerias com fundos de terceiros,
aproximadamente 10, estamos selecionando bem estes fundos para oferecer aos
clientes, são 10 que a gente assina embaixo porque são fundos bons... Estamos
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querendo olhar o mercado internacional, o cliente vai querer isso. As ideias não são
revolucionarias, a gente copia muito os EUA. (C5).

Então, além da parte de corretagem de ação, a gente tem o renda fixa, Tesouro Direto.
No site tem uma plataforma de fundos com 34 ou 44... você não precisa ir a um
private banking... Então, isso foi uma mudança de posicionamento nossa no ano
passado, no final do ano passado... Vai ter daqui a um mês, um mês e meio, a gente vai
colocar um algoritmo dentro do site, que se você quiser fazer uma carteira de fundo,
como fazer um fundo de fundo, você vai colocar alguns dados seus lá em um
questionário que vai ter entre cinco e dez questões e do que você responder daquilo lá,
ele vai te sugerir a locação ideal para o seu perfil de investimento, perfil de risco... Mas
com serviço, se você não der serviço, você não tem como competir. (C6).

a gente criou uma área que eu citei brevemente que foi nossa área de wealth
management, mais voltado para o consumidor... a gente escolhe os produtos de
prateleira dos melhores Assets, a gente não tem os nossos próprios, a gente acredita no
não envolvimento, prefere ser simplesmente aquele que escolhe... a gente tem cambio
aqui, cambio comercial, empresarial... a gente tem uma área muito bacana que o
agente fiduciário, a gente agora também vai ser custodiante de debênture, que é uma
coisa que a gente não tinha antes, e tem uma demanda cada vez maior porque as
empresas estão buscando alternativas para este mercado, a gente tem várias áreas que
de certa maneira são embrionárias, mas que são a nossa aposta para o futuro. (C7).

Hoje, nós estamos com algum diferencial de algum tipo de produto diferente do que os
outros têm em fundo. (C8).

nós temos uma gestora de recursos que tem mais ou menos R$ 6 bilhões em fundos
abertos, fundos estruturados que são os fundos imobiliários e os FiDiCs... shopping
center financeiro, criando uma única instituição, um extrato único, em uma única conta
a possibilidade de comprar ações, fundos, renda fixa, previdência, fundos imobiliários,
seguros, tudo em uma única conta, e o nosso conceito vai além, não só oferecer
produtos diferentes mas dentro da categoria os melhores produtos, então hoje nós
distribuímos CDBs de 32 bancos, fundos de 92 gestores, são 400 diferentes fundos,
então este tripé é o conceito principal da corretora... Nós temos, agora o foco é na área
de mercado de capitais, nós temos a distribuição e nós temos uma área de mercado de
capitais para fazer a distribuição interna, então acho que nenhuma corretora tem isso
tão forte, bancos tem isso, tem a área de investimentos e tem a distribuição, mas é um
banco... uma corretora ter isso tão forte, acho que foi uma inovação nossa. (C9).

Um contraponto importante encontrado nos relatos dos entrevistados é que há corretoras

no mercado que não estão em busca de novas oportunidades de investimentos no momento. Na

verdade, o foco é no curto prazo:

Eu não estou vendo nada que aconteça em Londres que eu não faça, que aconteça em
Tóquio que eu não faça. Eu não estou vendo nada novo que eu possa criar para fazer...
O corretor não é uma indústria que você planeja para cinco anos. Não é. Você não olha
até cinco anos. Você olha os próximos seis meses, o que vai acontecer, eu vou atuar
para ganhar um pedaço agora... Quem larga na frente tem uma vantagem maluca. (C8).

 Mudança nos modelos de negócios

De acordo com Teece (2009), um modelo de negócio demonstra como uma empresa cria

e agrega valor aos seus clientes, através da articulação lógica entres os elementos que o
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compõem. As corretoras a seguir relatam que estão mudando seu modelo de negócios para

atender a essa demanda:

E nestes últimos anos o que a gente fez, a gente, do ponto de vista de corretagem a
gente balanceou mais, então hoje eu tenho Bovespa e BM&F equilibrados do ponto de
vista de receita, e eu tenho, claro que com o mercado de pessoa física sofrendo, hoje
eu tenho um equilíbrio entre institucional e pessoa física que eu não tinha em 2006,
então hoje eu consegui do ponto de vista de corretagem um equilíbrio entre os fluxos
de receita... Então este é o foco para este ano e para os próximos anos, é crescer estas
outras receitas de 25% para 40%, seja alavancando administração para ser um
administrador mais forte, seja fazendo um trabalho mais focado com a pessoa física.
(C1).

Então a gente está comunicando o posicionamento estratégico da empresa, a mudança
no planejamento estratégico nosso, a nossa missão, a nossa visão, nosso modelo. (C6).

Na mudança de modelo de negócio, algumas corretoras se intitulam “plataformas de

investimento” e não somente corretoras de valores mobiliários:

Então, a gente deixou de ser uma corretora, é uma plataforma de investimentos para
varejo de pessoa física. (C6).

acho que a gente tem uma inovação no conceito shopping center financeiro, que foi
transformar a corretora no modelo que a Schuab usa lá fora, que é ser distribuidora
de produtos. Hoje temos relacionamento com a Schuab... nós temos 2 private equity
conosco, um inglês e um americano, que nos trazem constantemente, antes era uma
busca nossa, até 2009 era sempre nós visitando, viajado para conhecer os modelos,
hoje ele nos trazem, temos 2 investidores internacionais que nos trazem este modelo.
(C9).

Nota-se também um movimento de mudança em direção ao formato de funcionamento

dos bancos:

os bancos tem um poder de discussão de margem grande... o grande desafio, eu acho é
fazer o que os bancos não conseguem fazer bem, mas os bancos, eles tem o cliente lá
dentro, eles não tem preocupação com o custo do produto, com a qualidade do
produto, porque o cliente é cativo, é fidelizado. (C6).

Outras até já se preparam para virar banco:

Está na Exame desta semana uma reportagem onde a gente já está se preparando para
virar banco, e a gente vai anunciar daqui a umas semanas uma operação de crédito, vai
vender crédito, porque é rede, é venda, é varejo, então... nem citei isso, mas a gente vai
trabalhar credito e vai trabalhar banco. (C9).
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5.2.3 PRÁTICA DE INOVAR

Naturalmente, por se tratar de um setor muito dinâmico, onde as mudanças tecnológicas e

as necessidades dos clientes estão em constante transformação, é necessário estar sempre em

busca de novidade e qualidade através de uma prática muito importante, a prática da inovação.

Para identificar as categorias que compõem esse item, foi feita a seguinte pergunta: (Q8)

A corretora tem a prática de inovar? Dê exemplos de novas ideias colocadas no mercado,

novos processos (mudanças organizacionais dentro da corretora), serviços ou produtos?

Estas ideias foram revolucionárias? Dê exemplos.

Constatou-se com essa pergunta que a maioria das corretoras inova, pois sete corretoras

responderam sim, uma, muito pouco, e a outra, que não estava inovando no momento.

Do grupo das corretoras que inovam, as ideias inovadoras tiveram uma grande

diversificação, como se pode observar nas categorias de gestão de pessoas, treinamento,

melhoria de processos, tecnologia, novos produtos e serviços.

 Gestão de pessoas

A avaliação dos resultados de inovação passa pela função de gerir pessoas. Essa

categoria vem ganhando importância para se atingir os objetivos das empresas. Corresponde às

inovações de práticas gerenciais adotadas pelas corretoras:

Eu tenho preocupação com a gestão de pessoas, lá traz quando o pregão acabou a
gente foi a única corretora que colocou um psicólogo no pregão para a gente tentar
entender como eles estavam absorvendo aquilo e como a gente poderia ou não
absorver eles aqui... Acabou que do ponto de vista estritamente financeiro não foi um
retorno adequado porque eles estavam... naquele mundo, a gente acabou trazendo
alguns, alguns ficaram, mas foi um trabalho que eu tenho certeza absoluta que mais
ninguém fez... eu tento tratar um agente autônomo não como se ele fosse um agente
autônomo, a gente ofereceu plano de saúde, seguro de vida, tudo o que a gente tem
para casa oferecemos para os autônomos, para eles se sentirem parte do todo, então
faz, tenta fazer bastante eventos de integração, então assim, do ponto de vista de
agente autônomo a gente tenta fazer uma comunicação mais humana, mais direta do
que este mercado... A gente criou um programa de partnership na corretora, quando eu
fui discutir isso no final de 2011 minha diretoria falou ‘isso é impossível’. E a gente
hoje tem um programa de partnership com 25 sócios, eles têm cerca de 6% do capital,
eu estou ampliando este processo, porque eu quero que em cada mesa de produto ter
sócios, se em cada mesa você tiver sócios, os gerentes autônomos trabalham em
equipe, isso é um grande desafio. (C1).

Nós inovamos em adotar o modelo de partnership, onde todos da empresa têm a
possibilidade de se tornar sócio da empresa, então isso atrai talento, retém talento, e
mantém a empresa com sentimento de dono. (C6).
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 Treinamento

Winter (2003) afirma que é necessária a existência de investimentos em treinamento

para garantir que a empresa seja dotada de capacidades dinâmicas. O conhecimento

organizacional segue um padrão evolutivo (ZOLLO; WINTER, 2002). Segundo Teece (2009),

a habilidade para integrar e combinar ativos, incluindo os ativos em conhecimento, é uma

competência-chave. Nesse contexto, o treinamento é um mecanismo que permite que as pessoas

assimilem conhecimento, conforme os relatos abaixo:

Então o meu grande esforço é o de fazer treinamentos... então por exemplo, vamos
lançar um novo produto, então toda terça, mesmo que venha uma pessoa eu tenho um
demonstração ao vivo desta plataforma, a gente tem curso todo dia, toda hora eu estou
junto das pessoas trazendo, pegando na mão. (C7)

Nós temos uma universidade interna de treinamento de nossa equipe interna, dos
nossos agentes autônomos, é uma inovação. (C9).

Nas entrevistas, uma das corretoras identificou que o treinamento para seus clientes

também era um diferencial, uma prática inovadora:

Quando a gente fundou a empresa em 2001 seria mais fácil atingir as pessoas através
da educação, do que através da venda de serviços financeiros, e as pessoas não
investiam em ações porque não tinham conhecimento financeiro, então nós criamos
um modelo educacional, com vários cursos né, o best seller era aprenda a investir na
Bolsa de valores, nós reunimos de 20 a 30 pessoas em uma sala de hotel, e a partir daí
o nosso grande desafio era converter alunos interessados em investidores do mercado
de ações, então esse é um pilar muito importante, nós calculamos que entre cursos e
palestras, mais de 500 mil pessoas já assistiram a estes cursos, esse programa
educacional, e atualmente temos 4000 alunos mês dentro desse processo de atrair as
pessoas porque a nossa visão é que educação e liberdade de escolha podem
transformar a maneira como o brasileiro investe, então nós atuamos na frente de
educação. (C9).

 Melhoria de processos

Esta categoria mostra que a inovação pode ser advinda da melhoria de processos,

principalmente daqueles que focam melhorias implementadas na gestão organizacional, assim

programas como melhoria de qualidade são exemplos de práticas de inovação:

Do ponto de vista de processos tem duas coisas que a gente fez bem, eu tenho uma
diretora muito focada em qualidade... e o que a gente tenta fazer, e é um processo de
aculturação, não adianta você impor, em qualquer instituição as pessoas tem que
comprar o conceito... a gente começou com o trabalho das avaliações 360 e as pessoas
não entendiam muito bem aquilo, a gente desenvolveu os indicadores de qualidade, a
gente criou um programa de micro melhorias para as pessoas entenderem o porque da
eficiência, então a gente tem feito um trabalho muito grande de conscientização da
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liderança... processo de educação é um processo que a gente vem fazendo assim, não é
pontual, como por exemplo um evento, é uma coisa constante. (C1).

 Tecnologia

Além do desenvolvimento de novos processos, alguns respondentes associaram o

investimento em tecnologia como prática de inovar:

e tem também a parte tecnológica, fomos uma das primeiras em desenvolver e focar o
desenvolvimento proprietário de 2008 para 2009, e isso foi um dos aspectos que eu
posso dizer que foram, podem parecer simples mas foram inovadores dentro do nosso
mundo. (C1).

Depois que nós andamos sozinhos inovando, foi na tecnologia, na arbitragem de
comprar aqui e vender na ordem certa, que ganhamos dinheiro. Andamos sozinhos
também quase um ano, ganhamos dinheiro. (C8).

 Novos produtos e serviços

Para Wang e Ahmed (2007), a 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.

Em ambientes dinâmicos, espera-se que as empresas tenham uma atenção especial para

a inovação de produtos e serviços, isso porque a inovação, mais que o acesso a recursos ou

capital, tem se tornado crítica. Os clientes do mercado financeiro, no atual cenário de baixa,

precisam de novos produtos e serviços, criando a expectativa de que as corretoras precisam

prover melhor qualidade, mais rapidez, produtos adequados, menor preço, com melhor serviço:

O primeiro fundo imobiliário negociado em Bolsa fui eu quem fiz... Quando saiu essas
plataformas eletrônicas, o Home Broker, a corretora foi uma das primeiras. No fundo,
ela foi a primeira... ganhamos o pregão para lançar o produto lá. Aí, ela foi uma das
primeiras a fazer a negociação via Home Broker. Ela e mais duas corretoras...
Montamos uma plataforma, eu não sei se você chegou a entrar... Nós resolvemos
desenvolver uma plataforma com fornecedores. Pegamos quatro fornecedores.
Ficamos um ano e quatro meses para pôr tudo isso no ar. Então, conseguimos pôr o
ano passado, no final do ano. (C2).

a gente tem inovado, a gente fez este chat, a gente fez algumas formatações, outra
prática também é olhar a concorrência. (C4).

a corretora foi a primeira do Home Broker. Então, ela foi a primeira que inventou o
Home Broker. Quanto tempo ela ficou? Nós ficamos um ano nadando sozinhos,
ganhando um dinheirão. Durou um ano. Depois, todo mundo entrou, acabou. Mas eu
ganhei um ano... Quando teve aluguel de ações, foi outra coisa que foi um diferencial
nosso. Nós andamos no aluguel de ações sozinhos, aluguel para vender short uns dois
anos sozinhos. Naquela época que nós estávamos sozinhos, a taxa... O aluguel hoje é
2-3%. Naquela época, dava 18%. Era uma barbaridade. Eu pegava a 18% e vendia a
12%, ganhava 6%. Tinha um diferencial maluco, porque o cara queria um produto que
ninguém tinha, só você sabia como operar... Eu estou num momento de mudar meu
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Home Broker de Home Broker de ações para Home Broker de produtos. Então, eu
estou hoje querendo identificar produtos para vender. O que eu tenho de bom que o
meu cliente vai achar que eu estou vendendo uma coisa boa para ele? Não é para eu
ganhar dinheiro. É para o meu cliente fidelizar. Eu estou querendo fidelizar o
cliente. (C8).

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 gente vai implementar um modelo americano que se chama modelo por conta e
ordem, nós seremos uns dos primeiros a implementar, as corretoras full brokers que
tem o link com a Bolsa, é quase um modelo de distribuidora, a gente já começou a
trabalhar com um banco que é muito bom tecnologicamente. (C5).

Então, se você não inovar sempre, com uma ferramenta a mais, um serviço a mais... A
tecnologia é completamente rápida... Você tem que estar atualizado, a gente tenta
lançar um produto a cada 15 dias, quando o quadro reduziu a gente tenta mandar
alguma novidade a cada 15 dias. Mas um produto mínimo, uma vez por mês. (C6).

O Pozic, que é super conhecido no mercado, a gente tem este sistema e até hoje
ninguém... é um internet banking para suas operações aqui, então você tem todo o
histórico completo de todas as suas operações, é um sistema 100% confiável e
completo que contempla todas as suas operações dentro da corretora. (C7).

A TV é uma inovação, talvez comprar o maior portal de mídia seja uma inovação, uma
serie de cursos que nós temos dentro da área de educação, pode ser uma inovação...
Nós ganhamos em 2009 o premio da Revista Época como uma das empresas mais
inovadoras do Brasil e a única do segmento financeiro, então eu acredito que a
corretora atuou na linha de frente de inovação em alguns pontos, principalmente com
nosso modelo educacional. (C9).

5.2.4 OPORTUNIDADES DE INOVAÇÃO

Para uma firma sobreviver no longo prazo, ela precisa de um conjunto de competências

ou capacitações centrais para realizar inovações. A inovação é vista como um condutor pelo

qual as corretoras procuram melhorar seu desempenho em termos de lucratividade e

participação de mercado, a princípio, quem inova mais, tem uma grande chance de estar sempre

à frente.

Para Easterby-Smith e Prieto (2008), os aspectos críticos das capacidades dinâmicas são

a capacidade da firma para identificar as mudanças no ambiente de mercado, sentir a

necessidade e a oportunidade, e depois realizar a transformação necessária nas suas rotinas que

reconfiguram recursos e criam valor significativo. Com base nessas transformações, foi

realizada a seguinte pergunta: (Q9) Como a corretora identifica e explora as oportunidades

de inovação no mercado?
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As categorias encontradas com essa pergunta foram: reuniões internas, comunicação

com os clientes e olhar a estratégia do concorrente.

 Reuniões internas

Reuniões existem para definir metas e objetivos empresariais, criar sinergia em equipe e

realizar troca de conhecimento. Segundo Zollo e Winter (2002), as capacidades dinâmicas são

resultantes de acumulação de conhecimento, portanto a rotina de se realizar reuniões frequentes,

formais ou informais, que acontecem por parte das corretoras, é indício de capacidade dinâmica:

todo mundo pode ser um agente de mudanças... não tem nada melhor que a rotina em
alguns momentos, a gente tem a disciplina de ter reuniões semanais sobre tópicos
específicos, dos quais a gente se obriga a discutir alguns temas, entendeu? E ao se
obrigar você acaba fazendo o exercício e forçando a... então a gente tem alguns olhos
ai vendo sempre um pouco de tudo, algumas coisas a gente já viu mas não consegue
implementar rapidamente quanto o concorrente, mas não tem nada acontecendo que a
gente não saiba, algumas a gente vai decidir em priorizar, e outra não. (C1).

Isso daí a gente tem uma reunião aí, que a gente reúne todo o pessoal aqui
internamente e fica discutindo, vamos dizer, as oportunidades de negócios. E ao
mesmo tempo se devemos entrar ou não entrar, se é business, se não é, se é core
business, se não é, e assim por diante... Isso aí é o dia a dia praticamente. E uma
reunião que a gente faz toda terça-feira, onde a gente dá uma passada a limpo desde a
tecnologia, todo lado tecnológico. (C2).

Tem os diretores que a gente se reúne e tenta fazer... identificar alguma coisa, montar
alguma coisa em cima daquele novo momento e tirar dele o que for possível. (C3).

Além das reuniões internas, algumas corretoras destacaram a troca de informações com

outras corretoras ou mesmo com outros profissionais do mercado:

Sim, em reuniões, a gente sempre conversa com outras corretoras, vai sempre atrás de
notícias, tudo isso... a gente faz uma análise daquilo que a gente acha que é. (C4).

Sabe onde eu estava ontem, fazer um parêntese aqui. Tudo o que você faz on-line,
tudo o que você está fazendo no mundo on-line, de internet é uma quebra de
paradigma de alguma forma. Outro dia eu fui almoçar com o CEO da Netshoes... ela
começou 100% on-line, você tem que criar a cultura das pessoas irem lá e comprarem
no site. (C6).

Eu acho que isso vem da experiência das pessoas que estão aqui que tem contato com
o mercado inteiro. (C7).

 Comunicação com os clientes

Uma das características de capacidade dinâmica é a capacidade de antecipar as

necessidades dos clientes (TEECE, 2009).
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Relata-se muito da importância de ouvir os clientes, de estar sempre em contato, manter

um relacionamento duradouro. Como o mercado é muito dinâmico e está em constante

transformação, torna-se necessária a prática de antecipar suas necessidades. E, sendo assim,

algumas corretoras realmente se esforçam para melhorar a comunicação com seus clientes,

entender suas necessidades e procurar atendê-las.

É preciso oferecer canais de comunicação com os clientes (notícias, fóruns de discussão,

salas de chat, mídia televisiva):

A gente valoriza a opinião de qualquer pequeno investidor... A gente tem um chat, que
aqui eu fico falando com os clientes, respondendo perguntas de como estão as ações, e
dando recomendações de operações. (C4).

A gente faz bastante pesquisa com o cliente, vai ao cliente... Então, por exemplo, a
gente fez até hoje uma pesquisa com os clientes, o que eles consideram importante no
nosso caso... Então, apesar de ser total a internet, total a tecnologia, ele precisa ser
atendido, mesmo que seja por um chat. Então, se você não prestar um bom serviço
para ele ali dentro, isso que puseram o atendimento, isso não acontece. (C6).

Para Eisenhardt e Martin (2000), capacidade dinâmica tem semelhanças significativas

entre empresas popularmente conhecidas como dotadoras de “melhores práticas”. Essa busca

das melhores práticas é apontada pelo entrevistado a seguir:

O dia a dia com clientes nos dá possibilidade de inovação, trabalhar em rede com
agentes autônomos nos força a ter inovação, porque existe uma pratica nossa que é
‘buscar as melhores práticas’... acho que por nós termos conseguido inovar lá atrás a
gente fica atento na continuidade da inovação, acho que este é um ponto. (C9).

 Olhar a estratégia do concorrente

Segundo Collis (1994), as capacidades dinâmicas estão relacionadas com a habilidade

da firma em desenvolver novas estratégias mais rapidamente do que os concorrentes. Para saber

quais são as principais inovações e as melhores estratégias para conseguir ter sucesso nos

negócios, é fundamental olhar para a concorrência. Isso é feito por algumas corretoras,

conforme relatam abaixo:

A replicação é fácil, você vê como estão agindo e você pega as melhores partes para
esta imitação, e sempre está antenado com os concorrentes não só no Brasil, muitas
vezes no mercado americano, que é mais desenvolvido, tem corretoras lá, você já viu
E-broker, uma corretora super agressiva, lá nos EUA fazem muita propaganda, é só
ficar em contato nos sites destas corretoras que você pega várias ideias para a gente
aplicar aqui no Brasil... precisa ficar atento, atento as notícias. (C4).

Você tem que estar plugado o dia inteiro com as noticias, com a concorrência, todas
elas (corretoras) estão fazendo isso. Lá fora. Ventilando muito lá fora, uma vez, pelo
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menos... Faz tempo, a gente sempre vai em feiras, conversa com pessoas, gente da
NYSE... A gente já foi até para a Itália, visitar uma corretora na Itália. Londres,
França, então assim, é uma coisa intensa sempre estar olhando. Falta ainda a gente ir
para Índia, China. Essas duas aí eu quero ir para lá. (C6).

Com a pergunta principal deste tópico foi possível identificar também corretoras que no

momento não estão explorando as inovações no mercado, contudo isso não significa que elas

em algum momento no tempo não exploraram de forma adequada:

Não identifica e não explora, nenhuma, ou poucas corretora vai olhar as corretoras lá
fora. (C5).

Eu costumo dizer que corretor é um produto para jovens. Velho nunca vai ser capaz.
Porque o jovem vai sempre criar alguma coisa que o velho já não é mais capaz de
criar. Porque eu já criei muita coisa, agora alguém tem que criar. Eu já não sei mais o
que criar. (C8).

5.3 PROCESSOS E ROTINAS DE BUSCA E INOVAÇÃO

As explicações sobre capacidades dinâmicas por parte dos autores Eisenhardt e Martin

(2000) e Teece (2009) consideram processos e rotinas como elementos intrinsecamente

relacionados com a existência de capacidades dinâmicas.

As rotinas são elementos de estabilização do funcionamento da organização, e, por outro

lado, também são fontes de mutação (PENTLAND; FELDMAN, 2005).

As categorias relativas aos processos e rotinas de busca e inovação analisadas incluíram:

frequência de novos processos e novos serviços; memória organizacional; mudanças das rotinas

operacionais; implementação da inovação; estrutura organizacional; e motivação da inovação.

5.3.1 FREQUÊNCIA DE NOVOS PROCESSOS E NOVOS SERVIÇOS

Os processos são essenciais para o desenvolvimento das capacidades dinâmicas, e estão

relacionados aos recursos e às competências que vêm a integrar, coordenar, reconfigurar e

transformar os ativos das corretoras em fontes de vantagem competitiva.

Com a padronização e o cumprimento de padrões por todos aqueles que integram o

processo, eliminam-se resultados indesejados, tendo em vista que, à medida que o

gerenciamento da rotina é implantado, a probabilidade de melhoria é elevada. Após a realização

das rotinas é necessário controlar o andamento do processo frequentemente.
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Dessa forma, destaca-se como e quando novos processos são implementados, com a

seguinte pergunta: (Q10) Com que frequência a corretora estabelece novos processos, novos

serviços? Dê exemplos.

O objetivo dessa questão foi o de investigar se existe algum tipo de frequência na

implantação de novos produtos ou serviços, mas foi difícil de diagnosticar uma frequência para

essa questão. As respostas foram evasivas quanto à frequência:

É difícil eu te falar uma frequência, porque isso é muito dinâmico, acontece você faz,
não vou te dar frequência. (C7).

Não tem nada a ver com frequência... Frequência é quando você detecta alguma coisa
que eu posso fazer, você vai lá e faz. (C8).

Percebe-se que as implantações de novas ideias são rápidas, mas não há uma frequência

evidente. A rotina de novos processos para alguns é quase diária, como é o caso da fala do

entrevistado abaixo:

Até chega a ser perigoso, porque é diariamente, as coisas mudam rápido demais, não
é? Antes mesmo de ser implementadas, já estão mudando, então é diário. (C9).

Nota-se que alguns entrevistados falam em frequência de rotinas operacionais, ligadas

à tomada de decisão diária para lidar com as demandas diárias; na visão de Nelson e Winter

(2005), governam o comportamento de curto prazo da firma:

 Rotinas operacionais

Eu tenho uma reunião semanal com a equipe de desenvolvimento tecnológico, eu
controlo todos os cronogramas e na sequencia a gente faz uma reunião meio
brainstorming, uma pessoa de cada área, ao mesmo tempo você discute o que eu estou
entregando de solução, qual vai ser o impacto disso no atendimento, como é que eu
vou me comunicar com o cliente e quais são os clientes que eu vou estar abordando...
Através do departamento de desenvolvimento... nós sentamos semanalmente, onde a
gente passa um checklist diário, um checklist de tudo que aconteceu na semana e
naquilo que foi feito, que deixou de ser feito. Ou aquilo que a gente entende que deve
ser agregado ou aquilo que pode ser excluído e assim por diante. (C2).

Sim, sim, sim, alguns exemplos, tesouro direto, a gente implantou rápido, imposto de
renda. (C4).

Então, estou mais andando do jeito que está, dia a dia. E atendendo só aos normativos.
Hoje não está acontecendo uma coisa à frente. Não quer dizer que a gente não esteja, o
tempo todo, pensando e se reunindo semanalmente para ver onde a gente pode chegar
e o que fazer. (C8).
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Apesar da ausência de frequência, nota-se que, conforme apresentado anteriormente no

item 5.2.4, os entrevistados, quando questionados a respeito de como as oportunidades de

inovação são detectadas, destacaram o uso de mecanismos recorrentes como as reuniões

internas. Nesse sentido, pode-se afirmar que há um grupo de corretoras que adota rotinas de

busca.

 Rotinas de busca

De acordo com Nelson e Winter (2005), as rotinas de busca funcionam para modificar

vários aspectos das características operacionais da firma ao longo do tempo, são conhecidas

também como rotinas de inovação:

as reuniões tem um fundo de análise, que é como a análise vai me gerar mais e outros
negócios, a gente tem uma frequência periódica e cronogramas claros do que a gente
quer entregar. (C1).

Uma vez por mês a gente tem que ter coisa nova. Não dá, no nosso mercado ficar com
o mesmo site, com o mesmo serviço, o mesmo produto... Se não tiver novidade, o
cliente não tem essa percepção e vai para outro... Então, tem estratégia de captação e
tem estratégia de manutenção do cliente... Por exemplo, a gente implantou balance
scorecard na parte de métodos aqui... Porque isso é uma coisa que acontece muito, o
cliente, principalmente no mercado de ações, ele fica inativo muito rápido. Tem uma
curva, um mês vai para... E depois ele começa a cair. Aí, o que acontece? Como
empresa, o custo de aquisição é alto, você só fica captando, captando cliente e só
perde. Tem uma coisa que a gente investe muito é para manter o nosso cliente sempre
ativo. (C6).

a gente está sempre antenado e trazendo tudo o que vem de novo aqui e lá fora e se
conectando com outras pessoas de mercado, enfim. (C7).

5.3.2 MEMÓRIA DA ORGANIZAÇÃO

Segundo Feldman (2000), as rotinas, como padrões de comportamento repetidos, estão

vinculadas a regras e costumes e não mudam muito de uma interação para outra. Essa

estabilidade é uma característica definidora das rotinas. Para isso é importante o

compartilhamento das ideias e o armazenamento do conhecimento (ZOLLO; WINTER, 2002).

Para entender onde se encontra a memória da organização, foi feita a seguinte pergunta:

(Q11) Onde reside o conhecimento da corretora? Como é guardada a memória da

organização? (a organização lembra fazendo = rotinas). Como esse conhecimento é

compartilhado?

Constatou-se que a memória organizacional das corretoras está em duas categorias

distintas: na história de cada uma delas, principalmente nas mais antigas, onde prevalece a
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história da família, da fundação da corretora, das recordações dos gestores; e o outro recurso é o

documental, onde se registra frequentemente parte do conhecimento da empresa em seus

manuais de procedimentos.

 História

Segundo relatos dos entrevistados e observações apuradas nas entrevistas de corretoras

familiares, a história da corretora ainda está vinculada à história do fundador, ou da sua família.

Nesse sentido, a memória é a do próprio fundador, e em sua maioria não é registrada:

E tem um pouco da história. E nós temos, vamos dizer, um folder, nós temos a história
da corretora. Se bem que nós estamos até atualizando isso agora... O que nós queremos
é melhorar essa informação. Está certo? Para isso que nós estamos fazendo. Mas você
tem isso aí. Nós temos isso aí. (C2).

A memória da corretora, por enquanto você falou bem... ela está na minha cabeça, na
cabeça dos filhos também, que são os sucessores não é, agora a gente pretende fazer
um... já tem folhetos que a gente distribui para os clientes tal, mas a gente pretende
depois fazer um livro contando toda a história. (C4).

Tem tudo no site, pois é... eu sempre mudo a mensagem mas não guardo as anteriores,
eu deveria guardar as anteriores para justificar minhas mudanças. (C8).

Ficou evidenciado que são os fundadores imprimindo seu próprio estilo como segredo

do sucesso do negócio. Os seus valores se confundem com o da própria empresa:

Essa é uma construção que praticamente não tem fim, é uma igreja. Você tem que
construir com seriedade, honestidade e visão. Filosofia naquilo que você quer, então,
esse tripé me ajuda a criar imagem e essa imagem que vende, em grande parte vende.
E essa imagem você não cria de um dia para outro, você cria através de uma geração,
de um tempo. E você muito bem sabe que para construir isso é tijolo a tijolo. Para
destruir é um segundo. Então você tem que ter alguém que trilhe essa imagem, que
tenha essa filosofia, que mantenha essa filosofia, ela é difícil, ela é dura. (C3).

E esses valores sofrem alterações quando o controle da empresa é alterado:

a história ou a memória viva é concentrada... a corretora foi montada pelo meu pai em
1991, 1992, eu acredito muito em tecnologia, sou uma pessoa de processos e meu pai
era empreendedor por natureza... ele era uma pessoa de criação e a execução alguém
realizava... era da natureza dele, então eu sabia que isso ia gerar conflito, quando ele
faleceu eu me juntei porque parecia obvio que eu durante tempo trabalhando no setor
de reestruturação do setor financeiro, a empresa que meu pai fundou precisava de um
norte... acho que o grande erro dele, ou acerto é que a empresa era totalmente voltada
nele, assim..., quando ele morreu, perdeu-se o norte, entendeu? Ele era o norte, isso foi
muito difícil. Mas... a corretora tinha pessoas no backoffice que não necessariamente
iria se adaptar a nova realidade do mercado, então o que a gente fez, algumas pessoas
que eram importantes mas no dia a dia já não tinham a dinâmica de se envolver com
sistema, mas que tinham o conhecimento, a memória, elas passaram a ser consultores
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da Gradual, então elas continuam conselheiros da sua área, eu digo assim, quando tudo
dá errado e você tem que ir para o papel essa pessoa pode resolver e vai capacitando as
outras áreas... então a responsabilidade é passar o conhecimento para frente. (C1).

Para aquelas corretoras mais novas, ainda não há registro histórico. A memória ainda

está nas pessoas, no seu quadro de funcionários atual:

Eu acho que está nas pessoas viu, a gente não tem... a parte tecnológica por questões
práticas, precisa ser documentada, porque para a programação isso é importante, mas o
modelo de negócios da corretora é tão dinâmico, que está dentro das pessoas... a gente
se questiona o tempo todo, então não adianta documentar a gente vai trabalhar dessa
forma porque não existe verdade absoluta, se o mercado mudar a gente vai ter que se
adaptar, não é, então eu acredito que está dentro das pessoas, e é esse conhecimento
que a gente tem dentro do grupo. (C9).

 Manuais de procedimentos

A regulação do mercado de capitais pelo Conselho Monetário Nacional e pela Comissão

de Valores Mobiliários é cada vez mais intensa e detalhada, com um grande número de normas

reguladoras que envolvem todas as atividades exercidas nesse mercado. A finalidade principal

da regulação é a busca pela eficiência no sistema financeiro.

A Resolução Bacen nº 2.690/2000 (BRASIL, 2000), que atualmente rege a atividade da

Bolsa de Valores, determina expressamente que a Bolsa deve criar mecanismos regulamentares

e operacionais que possibilitem às sociedades-membros atender às ordens de compra e venda

dos investidores, e estabelece também que a Bolsa deve editar normas de comportamento e

fiscalizar o cumprimento dessas normas pelas sociedades-membros e companhias abertas que

tenham valores mobiliários negociados em seu pregão.

A BM&FBOVESPA realiza as funções de divulgação das informações de suporte ao

mercado e gerencia os riscos das operações realizadas em seu ambiente. Para auxiliar nessas

atividades, a empresa conta com a BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados (BSM), a qual

fiscaliza as operações e atividades dos participantes do mercado, agentes de custódia e dos

agentes de compensação para identificar violações, condições anormais de negociação e

comportamentos que possam pôr em risco o funcionamento, a transparência e a credibilidade

dos mercados de sua atuação. Por isso, a BM&FBOVESPA criou o Manual de Procedimentos

Operacionais, que tem por objetivo o detalhamento das regras relativas ao funcionamento dos

mercados administrados pela Bolsa, e por essa decisão as corretoras de valores tiveram de se

adaptar e processualizar suas normas:
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a gente processualiza quase tudo, tudo e processualizado, escrito, com ata, às vezes
tem reunião boba, mas tudo é formalizado porque senão daqui a dois dias esqueceram,
agora todo mundo tem seu caderno, então eu anoto tudo das minhas reuniões tal se a
gente não tiver processos muito bem mapeados e registrados, a gente se perde, então
este é um exercício que foi um aprendizado também, desde 2008 a gente começou um
processo grande de mapear, registrar os processos, definir e rever periodicamente,
então por isso tem os comitês de processos e auditoria a cada trimestre, as vezes um
comitê extraordinário, mas vai sendo mantendo a memória viva da empresa desta
forma. (C1).

Olha, nós temos um manual de procedimento, temos compliance, temos tudo isso. Está
certo? (C2).

Eu acho que melhorou, a gente armazena os projetos e tal. Mas olhando fora do nosso
mercado, a gente tem muito a melhorar. Eu acho que se eu comparar com outras
corretoras, a gente está bem. Olhando até para o PQO, que trouxe muito isso, exigiu
que todo o mundo tivesse isso... Olhando o concorrente estamos bem, eu acho que tem
todos os processos detalhados, mas tem algum... A parte de processos operacionais, a
gente tem um detalhado, que precisa, que até a própria Bolsa forçou a gente ter isso
por causa do PQO. Manual de compliance, manual de risco, manual de operações... Na
parte mais de conhecimento técnico do site, que como é tudo desenvolvimento nosso,
está tudo documentado também. Atendimento também, manual de todo o
atendimento... No dia a dia, na parte do pessoal de fronte também tem todo um manual
de como você tem que fazer o atendimento, tem um curso de como você tem que fazer
um atendimento. Se uma pessoa nova que senta aqui, fica uma semana em imersão em
um curso tal para saber como funciona as outras áreas da corretora e como ela
funciona. (C6).

A gente tem todas as certificações, por causa das novas exigências da Bolsa a gente
tem tudo manualizado, isso assim, não foi nem a gente que criou, a gente tem manual
de tudo. (C7).

tem os manuais de regulamentação, tem tudo... Tem o BSM, tem o selo, tem as
posturas e práticas. Tudo isso você tem que fazer para atingir e conquistar o selo. (C8).

5.3.3 MUDANÇAS NAS ROTINAS OPERACIONAIS

Devido ao dinamismo do mercado bursátil, buscou-se neste item tentar identificar a

frequência de mudanças nas rotinas operacionais das corretoras, para isso perguntou-se: (Q12)

Com que frequência e regularidade as mudanças são incorporadas nas suas rotinas

operacionais?

Mais uma vez falar de frequência foi embaraçoso para as corretoras, a pesquisa não

identificou frequência nas mudanças incorporadas nas rotinas operacionais:

eu acho que o nosso mundo é tão dinâmico que a frequência é quase diária... às vezes a
gente percebe que tem uma falha de processo ou alguma coisa que não tá bem feito ou
podia melhorar e você não tem o luxo de esperar, aí você tem que implementar no dia.
(C1).

Olha, eu tenho duas respostas. Uma lenta e a outra rapidíssima. É isso, tem hora que
você tem que acelerar todo o processo para ele acontecer e tem hora que é difícil, é
questão de fazer lentamente para chegar a seus objetivos. (C3).

Acontece bastante, mas te dar uma frequência é muito difícil. (C7).
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Mas as corretoras sinalizaram que, quando se há necessidade de se fazer alguma

mudança em sua rotina, tudo é comunicado, usando primordialmente as reuniões como canal

principal:

A mudança é feita naturalmente através de reuniões ou de comunicações. Ou de
interação entre todos nós, responsáveis das áreas e todos os operadores. (C2).

Se mudou alguma coisa, a corretora inteira é comunicada... Se teve mudança diária
você já remete. Ou seja, tem a mudança e tem imediatamente a comunicação. Muito e-
mail, a parte interna digital, mas tem a pessoal também. (C6).

todas as vezes que a gente identifica alguma coisa que não tem funcionado a gente
muda, com a maior flexibilidade possível... Se for alguma coisa relacionado a
processos a gente tem que voltar para o manual, readequar o manual, conversar com a
área de compliance. (C7).

Nós temos uma reunião semanal a mais de 11 anos, no mesmo horário, no mesmo
formato, que é a reunião dos gestores das áreas e depois cada gestor tem a sua reunião
semanal com a sua equipe para fazer o elo de comunicação para subir as demandas e
descer as diretrizes, superorganizado. (C9).

5.3.4 IMPLEMENTAÇÃO DA INOVAÇÃO

Sabe-se que o processo de comunicação eficaz é essencial a todas as organizações. No

momento em que é necessário inserir um novo procedimento nas organizações, é

imprescindível que saibam trabalhar a comunicação de forma clara e objetiva, garantindo que

essa inovação tenha êxito. Um dos fatores de sucesso dessa implementação reside na sua

capacidade de responder adequadamente às exigências dos seus clientes, através de inovações

contínuas em seus produtos, processos e serviços, e depende também da capacidade de resposta

às pressões do ambiente.

A próxima questão analisa as premissas, as avaliações e os impactos causados pela

inovação de processos nas corretoras que têm como princípio a estratégia da inovação: (Q13)

Uma vez que uma nova ideia é gerada, como se dá o processo de avaliação, seleção e

implementação desta ideia na empresa? Há procedimentos ou um processo formal de

incorporação destas novas ideias ou é aleatório (tentativa e erro)?

Nota-se que, pela estrutura (tamanho) das corretoras, tudo que é gerado e aprovado tem

sua implementação rápida; sendo que tudo é resolvido através da comunicação interna entre

seus funcionários, e depois de aprovado ocorrem os testes de implementação, conforme

observado nos relatos a seguir.
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 Comunicação interna

Eu gosto de empreender, uma coisa que eu descobri que eu gosto, gerar ideias... a
gente tem a ideia de um novo produto ou de um novo serviço, nas reuniões a gente
estressa qual o impacto desta ideia deste produto ou serviço nas várias pontas, isso a
gente aprendeu, no começo isso envolvia muito menos gente, era uma coisa mais de
diretoria, era péssimo porque você não sabia se era viável, então a gente amadureceu
muito, nos últimos três anos... quando a gente implementa, decide por cronogramas
mais longos ou mais curtos... então o nosso auditor interno processualiza isso, ele
senta com cada um envolvido, cria manual, script de atendimento, o marketing cria sua
grade de divulgação, isso está bem processualizado, mas a gente veio aprendendo com
os erros. (C1).

Através dessa reunião que toda terça-feira nós fazemos. Está certo? E a gente mantém
isso, vamos dizer... Quando a gente vai para a reunião, a gente traz todos os pontos que
estão em andamento, que estão sendo desenvolvidos. E aqueles que estão pendentes,
que não foram resolvidos e que foram demandados. Entendeu? (C2).

Olha, nós não somos muito de reunião. Não sei se é pela proximidade nossa, nós todos
com todos... E tem eu que dou a última palavra. (C3).

É a gente não tem uma regra, seguindo uma periodicidade não, às vezes,
esporadicamente podem ocorrer estas reuniões, não tem uma regra. (C4).

É muito centralizada no diretor da corretora, são poucas ideias geradas, a equipe não
gera ideias. (C5).

Existe dentro de cada unidade existe um sócio que é responsável por ela, que tem o
ownership da coisa, ele que toma as decisões, ele tem liberdade para tomar aquelas
decisões, então como ele está muito próximo da operação a inovação que aparece ali,
se ela tem baixo impacto pode ser tomada na hora, se tem impacto maior então,
procura-se a pessoa de projetos. (C9).

 Testes de implementação

Outro recurso identificado foi os testes de implementação de um produto ou serviço. O

objetivo dessa categoria foi identificar que as corretoras podem explorar suas inovações

realizando testes para ver se o novo produto ou serviço pode lhe trazer algum benefício,

podendo assim ser implementado:

normalmente alguém vem com uma ideia, a gente testa, a gente cria um grupo
pequeno de pessoas, normalmente mais vinculados a corretora é que testam, se faz
sentido a gente cria uma grupo maior para testar esta inovação, é o que a gente tem
feito nos últimos tempos e decide se implementa ou não, se é bem aceito ou não. (C7).

então nós temos a rede de relacionamento com agentes autônomos, que são 1.500, são
200 cidades, tem uma capacidade de absorção de práticas, tipo no escritório lá de São
Luiz do Maranhão, descobriu que se anunciar o curso desta forma com este folheto,
através de um parceiro se teve sucesso em lotar as turmas naquele mês, então a gente
puxa esta prática e joga na rede, olha, a prática foi identificada, para aquele grupo lá
isso deu certo, tentem fazer isso, então é realmente ter mecanismos de absorção de
demandas, isso é importante. (C9).
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5.3.5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INOVAÇÃO

Como evidenciado em Teece, Pisano e Schuen (1997), organizações mais

descentralizadas, com maior autonomia local, têm maior probabilidade de identificar as

oportunidades tecnológicas e de mercado.

Nesse contexto, as habilidades dos empregados em aprender mais rapidamente vão

determinar vantagens em relação à concorrência. Dessa forma, a organização deveria,

prioritariamente, valorizar, gerenciar e incrementar o desenvolvimento individual de seus

colaboradores (WANG; AHMED, 2007). Os gestores possuem funções essenciais ao seu

trabalho, que são planejar, organizar, dirigir e controlar. Essas atividades buscam a

sobrevivência das corretoras.

Em síntese, para esse foco, a aptidão do gestor é o que faz ser possível o

desenvolvimento das capacidades dinâmicas por meio dos processos estratégicos realizados nas

organizações.

Para elucidar o tópico proposto, foi feita a seguinte pergunta: (Q14) Existe uma equipe

(um funcionário) ou um departamento responsável pela detecção de mudanças e

implementação?

Na maioria das respostas, as corretoras mudam ou implementam dividindo-se em

equipes ou pela própria diretoria.

 Equipes

Eu acredito em liderança, por exemplo, eu falo o tempo todo, todos são responsáveis,
hoje a gente tem uma equipe de diretoria coesa, está aqui há algum tempo, acho que
hoje a gente começou a ter uma cultura... Hoje eu diria eu este esforço é um esforço de
equipe, partiu de alguns indivíduos, que acreditaram em trabalho em equipe, não está
na mente de uns mais, outros menos, mas hoje é um esforço de todos, tem que ser um
esforço de todos para ser bem sucedido, eu acredito muito nisso. Você tem que dar
espaço para as pessoas acertarem, errarem e ouvirem, a gente tem excelentes técnicos
que tiveram que aprender com suas equipes, foi um exercício, mas é como tudo na
vida, encontrar os defeitos e transformar isso em um exercício constante de melhoria.
(C1).

Olha, essa equipe de desenvolvimento hoje são quatro pessoas internamente.
Logicamente, elas que se comunicam com todos os fornecedores. E muita coisa hoje a
gente acaba usando de fornecedor. (C2).

na verdade é uma coisa geral, eu o Rafael, o Sergio pode identificar alguma coisa e a
gente pode conversar. (C4).

Todo o projeto tem o pai da criança. (C6).

nós temos aqui na empresa a área de projetos, que é uma pessoa preparada para
receber novas ideias, então ela pega aquela ideia que é de alto impacto, que vai
impactar tecnologia, compliance, comissões, financeiro, tudo, ela pega aquela ideia e
prepara a empresa, primeiro avalia os impactos e apresenta dentro deste comitê, que
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esta inovação vai trazer tal impacto, com tal custo e com tal retorno, então, vamos
fazer, vamos, assim implementa. (C9).

 Diretoria

Não. É feito cada diretor na sua área, vamos dizer assim. (C3).

Sim, tem uma pessoa sim, por novos projetos, tudo que é inovador, enfim... sou eu...
Eu trago a ideia ou recebo a ideia e tenho a função de planejar, entender se faz sentido
ou se não faz sentido e depois criar uma maneira de incorporar ou não isso a rotina da
corretora. (C7).

5.3.6 MOTIVAÇÃO DA INOVAÇÃO

O desafio deste tópico consiste em identificar os estímulos à produção de conhecimento

e novas ideias, o desenvolvimento da capacidade, a inovação, as capacidades tecnológicas das

corretoras e os serviços prestados aos seus clientes. Para entender um pouco melhor sobre isso

fizemos a seguinte pergunta: (Q15) Em sua opinião, o que é importante para motivar a

inovação? O que a empresa tem feito para motivar a inovação ou a geração de novas

ideias?

No geral, as corretoras procuram antecipar-se e promover novas mudanças, observando

que o consumidor de hoje é muito mais exigente e bem informado, pois há uma generosa oferta

de produtos financeiros no mercado. Essas inovações nas corretoras requerem um novo perfil de

colaborador, com competência, atitudes e capacidade intelectual, que conduza ao sucesso e à

busca de vantagem competitiva. Nesse contexto, Teece (2007) não descarta a importância de

manter o alinhamento de incentivos.

As categorias encontradas neste item foram: acreditar na equipe, a meritocracia,

campanhas de incentivo e a remuneração.

 Acreditar na equipe

Eu acho que é acreditar... o que a gente tenta fazer é acreditar naquilo que a gente fala,
porque senão você não tem integridade no seu discurso, você fala uma coisa e faz
outra... Nós ganhamos e perdemos profissionais, para mim os valores éticos são mais
importantes que as receitas geradas... meus funcionários sabem que o discurso é
integro, isso é o mais importante para motivar as pessoas. (C1).

à medida que o mercado está com aquela dinâmica dele, está crescendo, com certeza
você está tendo... Vamos dizer, está sendo demandado e vai... À medida que isso não
tem, então cria certa insegurança no próprio funcionário. Você tenta motivá-lo de
alguma forma, mas nem sempre você tem a mesma resposta. Então, eu não consigo
ver a varinha mágica para isso, não... Então, não é porque hoje está difícil... Que vai
ser sempre assim... O mercado é isso. Então tem que fazer eles entenderem isso. Quer
dizer, são jovens, não entendem tudo isso. Mas é por aí que vai tentando, no diálogo,
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um ou outro tentando no diálogo. Uns já têm mais experiência, então já passam direto
e assim por diante. (C2).

Eu acho que a gente está muito perto da equipe sempre. Nenhum diretor tem sala,
então a gente fica no meio da mesa. Nós participamos das reuniões semanais sempre.
E sempre tem o lado A: ‘-Olha, aqui está a meta.’ Não, a meta é desenvolvida por eles,
depois passa por nós, a gente bate um papo com eles e sempre vai a pergunta: ‘-E aí, o
que vocês acham?’ Se não tiver isso, não tem a troca, aí fica de cima para baixo. (C6).

 Campanhas de incentivo

É muito difícil uma mudança de cultura, a gente tem um perfil de colaborador que é
muito tradicional, acostumado a um tipo especifico de operação, então assim, a
primeira coisa a fazer é um esforço enorme de socializar estas mudanças... Então o
meu grande esforço é o de fazer treinamentos, de fazer mídia interna, de fazer
programas internos, de endomarketing com campanhas de incentivos, tudo isso para
deixar um pouco mais familiarizado. (C7).

Nós temos um premio anual que se chama ‘Fiz a diferença’, onde todas as pessoas da
empresa podem apresentar em um comitê, primeiro em subcomitês, dentro de cada
segmento, dentro de cada área, na área de educação..., estes grupos levam para uma
competição nacional, de toda a corretora, qual foi a melhor inovação do ano, para
justamente incentivar as ideias de todas as pessoas. (C9).

 Remuneração

O pessoal aqui ganha fixo e tem variável: o famoso bônus, para a maioria. Só que
quando não tem resultado, não tem bônus. Então não tem jeito. A única forma de você
motivar... Uma das formas é através disso. (C2).

O modelo financeiro que mais deu certo é o de dar participação acionária para todo
mundo. Mas aqui este modelo eu não consigo implementar. (C5).

 Meritocracia

Primeiro é a questão da meritocracia, não existe verdade absoluta, as pessoas são
incentivadas a serem humildes e ouvirem tudo o que é trazido, não é? Não existe
hierarquia, ninguém é chefe por cargo, é chefe por liderança, os chefes são tratados
como gestores então, hoje o nosso maior gestor da empresa é um cliente que se tornou
nosso assessor, que se tornou um gerente local, hoje ele toca toda a nossa operação de
varejo, isso e 6 anos, então não existe tempo de serviço, o que vale é a capacidade das
pessoas, então isso incentiva as pessoas a inovarem, buscarem tentar. (C9).

não existe hierarquia que impeça uma pessoa de trazer uma boa ideia ou de questionar
alguma coisa, então, todos os funcionários são incentivados a pensar como dono e
promover inovações, então isso faz realmente com que a coisa fique borbulhante de
ideias que surgem a toda hora. (C9).

Um problema geralmente encontrado nas empresas é uma resistência a mudanças,

devido aos vários tipos de empregado e às diversas personalidades que eles podem apresentar,

podendo gerar enormes dificuldades para as empresas. Isso foi verificado em uma corretora:
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As mudanças, as pessoas entendem perfeitamente e cognitivamente, mas você entrar
em um novo processo é mais difícil até pela própria resistência pessoal, a gente tende a
operar em um determinado modo e você tentar entrar em novos ambientes com novas
práticas, é muito complicado. (C7).

A partir das categorias de análise apresentadas, realiza-se, a seguir, a apresentação e a

análise dos resultados que são complementadas pelas considerações finais, seguidas de

sugestões para trabalhos futuros e das limitações encontradas no decorrer da pesquisa.

5.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Como resultado final deste estudo, entende-se que as corretoras estudadas podem ser

classificadas em três grupos distintos.

O primeiro grupo, constituído pelas corretoras C1, C6 e C9, pode ser classificado como

o grupo que apresenta capacidade dinâmica, tendo como referência as categorias encontradas.

Nesse primeiro grupo, o dinamismo do ambiente foi evidenciado principalmente pela influência

macroeconômica, do país e do mundo, pois são corretoras que olham continuamente o mercado

lá fora. Como essas corretoras se mostram proativas, elas realizam quase que continuamente

investimentos em tecnologia, por isso apresentam também frequentemente inovação de

produtos e serviços. Os concorrentes para esse grupo não são necessariamente uma ameaça,

muito pelo contrário, podem ser seus parceiros no futuro. A ameaça para elas é o próprio

mercado, por isso se preparam tanto e possuem estratégias bem definidas de atuação. Para essas

corretoras, o uso da tecnologia é de extrema importância para a sobrevivência de cada uma

delas, trabalham com tecnologia de ponta, não só para atender às mudanças regulatórias

advindas com o processo de desmutualização da BM&FBOVESPA, mas porque acreditam que

no futuro quem não tiver capacidade de processamento vai ficar para trás. Procuram oferecer

uma enorme lista de novos produtos e serviços a seus clientes e valorizam e investem muito nas

equipes que trabalham com elas. Possuem rotinas de busca bem definidas, pois estão engajadas

com as mudanças de inovação do mercado. Essas corretoras já mudaram seu modelo de

negócio, já viraram plataformas de investimento. Esse grupo está bem alinhado com o discurso

de Teece, Pisano e Schuen (1997), os quais esperam que as empresas identifiquem

oportunidades e ameaças tecnológicas de forma antecipada, bem como desenvolvam uma

percepção assertiva de sua estratégia. Assim, a capacidade de adaptação a novos ou turbulentos

ambientes permitirá à empresa alcançar sua capacidade dinâmica (TEECE; PISANO;

SCHUEN, 1997).
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O segundo grupo, composto pelas corretoras C2, C4 e C7, vem fazendo um esforço de

adaptação, porém ainda não se verifica rotinas e processos de busca. Percebe-se que as

transformações realizadas por essas corretoras já trazendo benefícios visíveis pelos seus

gestores. É notório que os gestores estão refletindo sobre suas ações e suas estratégias, e que as

mudanças no ambiente estão sendo readequadas no dia a dia da rotina dessas corretoras.

Conforme destaca Teece (2009), a velocidade de perceber e gerenciar as ameaças e de detectar

e aproveitar as oportunidades de mercado também são características de empresas que possuem

capacidade dinâmica. Para esse grupo, investimento em tecnologia também é muito importante.

Essas corretoras estão se atualizando para atender a uma possível demanda esperada por elas,

com a característica de um atendimento diferenciado. A corretora C2, por exemplo,

desenvolveu um novo portal e venera seu departamento de análise; a C4 evidenciou que precisa

falar com o cliente sempre, usando principalmente chats em sua plataforma; e a corretora C7

está totalmente voltada a atender a um público private, que no momento precisa também de

uma consultoria. Isso evidencia que estão de alguma forma procurando mudar seu modelo de

negócio. Preocupam-se com a concorrência e a diminuição de margens. As rotinas para esse

grupo ainda não são bem definidas, mas o que não lhe falta é a geração de ideias.

O terceiro grupo, que inclui as corretoras C3, C5 e C8, não apresenta características de

capacidade dinâmica. Não há indícios de capacidades dinâmicas, principalmente do ponto de

vista de inovações. Algumas até já fizeram algum tipo de inovação no passado, mas não fazem

mais. É um grupo atento às mudanças que estão acontecendo em seu próprio ambiente, mas não

se nota esforços em superá-las. Não há adoção de rotinas de busca, possuem até rotinas

operacionais, porém estas acabam por impedir ou atrapalhar as mudanças, transformações e

progressos nas corretoras. São corretoras mais antigas e familiares, apresentam, portanto, uma

cultura organizacional bem enraizada nos valores dos fundadores. Também investem em

tecnologia, porém de uma maneira diferente, mais com o intuito de atender às regulamentações

do setor.

Nesse terceiro grupo, notou-se uma preocupação muito grande com relação ao aumento

de seus custos operacionais e a diminuição de receitas, o que pode revelar uma adaptação tardia

aos desafios do ambiente e, principalmente, a ausência de uma estratégia de longo prazo.

Uma das principais estratégias para as corretoras é de assegurar um crescimento de

longo prazo, e esse crescimento requer investimentos em inovação e tecnologia. Diante do

exposto, o sucesso das atividades das corretoras de valores mobiliários depende de constante

aperfeiçoamento e inovação em suas plataformas de negociação e liquidação, bem como da

flexibilidade de criar soluções e novos produtos. Observou-se que para as corretoras do
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primeiro grupo, de capacidades dinâmicas, todo o seu investimento em tecnologia de ponta

resultou em melhoras no desempenho. Apesar do momento desfavorável no mercado, essas

corretoras estão preparadas atualmente para enfrentar os desafios do mercado no longo prazo.

As conclusões finais, as limitações e as sugestões serão relatadas a seguir.
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6 CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES

Este trabalho teve como objetivo identificar e analisar os indícios e os elementos de

capacidade dinâmica das corretoras de valores mobiliários, com base no recorte conceitual de

processos e rotinas de busca e inovação.

Os fatores latentes que determinam a existência de capacidades dinâmicas nas corretoras

de valores mobiliários são: se antecipar às mudanças que podem ocorrer no mercado bursátil,

sendo que para isso acontecer é preciso conhecer e mapear bem o ambiente no qual elas estão

inseridas. Destaca-se como estratégia a constante atualização do parque tecnológico e a busca

constante de novos produtos e serviços para seus clientes. Vale observar que a implementação

dessas mudanças exige um envolvimento integrado de toda a equipe, incluindo, e não só, os

gestores.

Nesse momento de grande competitividade, onde as corretoras estão vivenciando

grandes transformações no mercado, é indispensável conhecer as rotinas e os processos que

contribuam para um bom gerenciamento, tentando conquistar ou manter posição no mercado.

Nota-se que grande parte das corretoras adota como rotina a realização de reuniões frequentes,

entretanto a eficácia dessas reuniões está relacionada com a estratégia de busca bem definida.

Nas corretoras de valores que apresentaram fortes indícios de capacidade dinâmica,

nota-se um padrão aprendido, com processos específicos e identificáveis, em que as corretoras

geram e modificam suas rotinas ou seus processos em busca da melhoria e eficácia, diante do

dinamismo do mercado financeiro.

A principal contribuição deste trabalho foi em primeiro lugar aplicar a abordagem de

capacidade dinâmica em um setor pouco explorado como o de corretoras de valores. Nesse

sentido, espera-se que as reflexões aqui apresentadas sirvam de horizonte para essas empresas

sobreviverem em um mercado em transição, como o bursátil. Em segundo lugar, é um esforço

empírico de aplicação do referencial da capacidade dinâmica, já que são poucos os estudos

empíricos sobre o tema (WANG; AHMED, 2007; BARRETO, 2010). Todavia, como esforço

empírico inicial, o trabalho apresenta limitações, conforme apresentado a seguir.

6.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Uma das limitações do estudo refere-se à abordagem metodológica utilizada. Por se

tratar de uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória, os resultados encontrados não
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devem ser generalizados. As considerações finais só podem ser estabelecidas para as corretoras

estudadas.

As considerações observadas foram feitas a partir da interpretação em torno das

declarações dos entrevistados e de outras fontes de evidências consultadas, sendo, portanto,

guiadas pela percepção do pesquisador e ocasionalmente passíveis de vieses em algumas

colocações.

Outra limitação refere-se ao fato de o estudo focar-se na percepção de seus donos. Seria

interessante conhecer a percepção de outros funcionários, clientes e fornecedores, podendo,

assim, realizar uma triangulação entre essas percepções.

Todavia, a principal limitação gira em torno do recorte conceitual do trabalho, as rotinas

e os processos ainda são construtos em discussão na literatura (FELLIN; FOSS, 2005), além da

própria limitação do tema principal deste trabalho que é a capacidade dinâmica, também em

processo de discussão (BARRETO, 2010).

Em decorrência das limitações citadas anteriormente, torna-se pertinente e oportuno um

tópico que contemple recomendações para futuros pesquisadores.

6.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

Segundo Richardson (2007), a forma de trabalho de um pesquisador deve ser

transmissível, ou seja, deve ser exposta de maneira tal que possa ser repetida por outros

pesquisadores. Espera-se que a partir do instrumento de pesquisa apresentado neste estudo

novas pesquisas avancem no entendimento de um tema complexo, como o de capacidade

dinâmica, e de um setor pouco explorado, como o de corretoras de valores mobiliários.

Sugere-se em primeiro lugar um avanço na análise de processos e rotinas de busca e

inovação e posto que este estudo foi eminentemente exploratório, a partir daí sugere-se replicar

este estudo a partir de uma pesquisa quantitativa, baseada em roteiro estruturado, com um

escopo mais amplo, a fim de identificar a configuração em termos de processos e rotinas da

capacidade dinâmica.

Outra sugestão seria o de realizar o mesmo estudo em outras corretoras de valores

mobiliários, abrangendo também corretoras ligadas a grandes conglomerados bancários, não

abordadas neste trabalho. Ainda há algumas considerações que poderiam ser realizadas, no

sentido de verificar como se comporta o ambiente e os indícios de capacidade dinâmica em

outras empresas do setor financeiro.
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Por fim, entende-se que foi possível provocar e quem sabe incentivar que mais pesquisas

sejam realizadas seguindo essa mesma linha.
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APÊNDICES

APÊNDICE I – MATRIZ DE AMARRAÇÃO

A matriz de amarração metodológica tem por objetivo avaliar a coerência das relações

estabelecidas entre as dimensões e decisões de encaminhamento de uma pesquisa, assim é uma

ferramenta que fornece uma abordagem sistêmica para examinar a qualidade da pesquisa e

verificar a adequação entre modelo adotado, objetivos, questões e tratamento dos dados

(TELLES, 2001). Dessa forma, a matriz de amarração sintetiza, de forma transparente, a

configuração da pesquisa.

Os principais componentes da matriz de amarração desta pesquisa são: o modelo

teórico, os objetivos de pesquisa e questionário. O quadro a seguir apresenta essa abordagem.
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Tema:
Capacidade dinâmica das corretoras de valores mobiliários no Brasil: uma análise sob a perspectiva de processos e rotinas de busca e inovação

Problema de pesquisa:
Quais são os indícios e elementos de capacidade dinâmica, sob a perspectiva de processos e rotinas de busca e inovação, das corretoras de valores mobiliários no Brasil?

Objetivo geral:
Identificar e analisar os indícios e os elementos de capacidade dinâmica, sob a perspectiva de processos e rotinas de busca e inovação, das corretoras de valores mobiliários no
mercado brasileiro.

Objetivos Específicos Categorias Referencial Teórico Roteiro de Entrevistas

1) Analisar o dinamismo do
ambiente em termos de:
tecnologia, competição,
macroeconomia.

Metacategoria: Dinamismo do
ambiente

Ambiente

Fatores do dinamismo

Recursos tecnológicos relevantes

Relevância de outros recursos

O elemento principal para a construção das capacidades
dinâmicas é identificar a base sobre o qual vantagens
distintivas e difíceis de serem imitadas podem ser construídas,
mantidas e aperfeiçoadas (TEECE; PISANO; SCHUEN,
1997).

Em setores marcados por rápidas e constantes mudanças, a
vantagem competitiva das empresas é decorrente de sua
capacidade de adaptação ao ambiente (TEECE; PISANO;
SCHUEN, 1997).

As capacidades dinâmicas tem como conceito base a habilidade
da firma para integrar, construir e reconfigurar competências
para se adaptar rapidamente as mudanças do ambiente
(TEECE; PISANO; SCHUEN, 1997).

Cada nível de capacidade dinâmica será aplicado de acordo
com as percepções gerenciais de seu dinamismo ambiental
(AMBROSINI; BOWMAN; COLLIER, 2009).

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).

As habilidades dos empregados em aprender mais rapidamente
vai determinar vantagens em relação a concorrência, dessa
forma, a organização deveria, prioritariamente, valorizar,

Q1) O mercado bursátil é dinâmico? Quais são os
fatores relacionados a esse dinamismo (quanto à
tecnologia, competição, macroeconomia)?
Q2) Quais seriam os recursos tecnológicos relevantes
hoje no mercado de corretoras para lidar com esse
dinamismo?
Q3) Além desses recursos, quais outros seriam
relevantes?
Q4) Quais são as ameaças e oportunidades de
competição mais relevantes no mercado?
Q5) Como a corretora se adéqua as mudanças que
ocorrem no ambiente do mercado bursátil?
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Oportunidades e ameaças

Adequação as mudanças no ambiente

gerenciar e incrementar o desenvolvimento individual de seus
colaboradores (WANG; AHMED, 2007).

Os gerentes de empresas têm de lidar não apenas com o desafio
externo da concorrência, mas também com o desafio interno
(EISENHARDT; MARTIN, 2000).

Defendem que a disponibilidade de recurso no ambiente
proporciona para empresas oportunidades de inovar e fazer
investimentos em processos, rotinas e mudanças em estruturas
(ARAGON-CORREA; SHARMA, 2003).

Uma vez identificadas as oportunidades e definido o rumo para
a mudança, entra-se numa terceira etapa do processo, à qual
corresponde a ação, e a que Teece (2007) denominou gestão
das ameaças e reconfiguração (TEECE, 2007).

Capacidade de identificar e moldar oportunidades e ameaças,
aproveitar as oportunidades e manter competitividade por meio
do reforço, combinação, proteção. E, quando necessário,
reconfiguração dos ativos tangíveis e intangíveis da
organização. Desenvolver novos produtos e processos e
desenhar e implementar modelos de negócios viáveis (TEECE,
2007).
Habilidade de reconhecer o valor das informações externas,
assimilar e aplicar as mesmas (WANG; AHMED, 2007);
Capacidades dinâmicas são essencialmente capacidades
orientadas para a mudança que auxiliam as empresas à redefinir
e reconfigurar sua base de recursos para responder demandas
de consumidores e estratégias dos competidores que estão se
desenvolvendo com o objetivo de alcançar uma vantagem
competitiva (ZAHRA, GEORGE, 2002).
Tratam-se de capacidades que surgem a partir da implantação
de "estratégias proativas" que permitem a organização se
alinhar com as mudanças no ambiente empresarial global
(ARAGON-CORREA; SHARMA, 2003).
As Capacidades Dinâmicas implicam adaptação e mudança,
porque constroem, integram e reconfiguram outros recursos ou
capacidades (HELFAT; PETERAF, 2003).
Uma empresa que possui um alto nível de capacidade dinâmica
foca suas capacidades guiada pela escolha de suas estratégias
(WANG; AHMED, 2007).
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2) Identificar indícios de
capacidade dinâmica em termos
de: geração de ideias e
introdução de rupturas no
mercado, mudanças
organizacionais, inovação e
desenvolvimento de mercado;

Metacategoria: Indícios de
capacidade dinâmica

Recursos tecnológicos utilizados

Busca de novos segmentos de atuação

Prática de inovar

Oportunidades de inovação

Frequência de novos processos

Capacidades dinâmicas, portanto, refletem a capacidade da
organização para alcançar formas novas e inovadoras de
vantagem competitiva dependências determinado caminho e
posições de mercado (TEECE; PISANO; SCHUEN, 1997).

Utilizam rotinas de desenvolvimento científico e tecnológico
exógeno (TEECE, 2009).

Habilidades em desenvolver novas estratégias rapidamente (ou
melhor) do que a concorrência (COLLIS, 1994).
Consiste em processos estratégicos e organizativos específicos
(como desenvolvimento de produtos, alianças ou tomada de
decisões estratégicas) que criam valor nas empresas que
operam em mercados dinâmicos por meio da manipulação de
recursos para novas estratégias de criação de valor
(EISENHARDT; MARTIN, 2000).

A capacidade de uma organização para propositalmente criar,
ampliar ou modificar sua base de recursos (HELFAT;
PETERAF, 2009).

Orientação do comportamento da empresa para a contínua
integração, reconfiguração, renovação e recriação de seus
recursos e capacidades e, mais importante, ao incremento e
reconstrução de suas capacidades essenciais em resposta a um
ambiente de mudança para conseguir manter a vantagem
competitiva (WANG; AHMED, 2007).

Orientação do comportamento da empresa para a contínua
integração, reconfiguração, renovação e recriação de seus
recursos e capacidades e, mais importante, ao incremento e
reconstrução de suas capacidades essenciais em resposta a um
ambiente de mudança para conseguir manter a vantagem
competitiva (WANG; AHMED, 2007).
Capacidades dinâmicas são capacidades de nível superior que
proveem oportunidades para captura e compartilhamento de
conhecimentos, atualização contínua dos processos
operacionais, interação com o ambiente e avaliações de
tomadas de decisão (EASTERBY-SMITH; PRIETO, 2008).
Habilidades para reconfigurar recursos e rotinas
organizacionais no modo percebido e considerado adequado
por seus principais decisores (ZAHRA; SAPIENZA;
DAVIDSON, 2006).

Q6) Em termos de recursos tecnológicos, quais têm
sido utilizados pela corretora?
Q7) A corretora tem buscado novos segmentos de
mercado para atuar? Dê exemplos.
Q8) A corretora tem a prática de inovar? Dê exemplos
de novas ideias colocadas no mercado, novos
processos (mudanças organizacionais dentro da
corretora), serviços ou produtos? Estas ideias foram
revolucionárias? Dê exemplos.
Q9) Como a corretora identifica e explora as
oportunidades de inovação no mercado?
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3) Identificar e analisar a
presença de elementos de rotinas
e processos de mudança e
incorporação de novas ideias
Metacategoria: Processos e
rotinas de busca e inovação

Memória da organização

Mudanças nas rotinas operacionais

Implementação da inovação

Estrutura organizacional e inovação

Motivação da inovação

Capacidades Dinâmicas consiste nos mecanismos que
permitem aos vencedores de continuarem a sobreviver (LEE et
al., 2002).

Aborda capacidades dinâmicas como rotinas organizacionais
dedicadas as mudanças das capacidades organizacionais
(CEPEDA; VERA, 2007).

Uma capacidade dinâmica é um padrão aprendido de atividade
coletiva através da qual a organização sistematicamente gera e
modifica suas rotinas operacionais em busca de uma melhor
eficácia (ZOLLO; WINTER, 2002).
Capacidade dinâmica da empresa é o seu potencial para
resolver os problemas de forma sistemática, formadas por sua
propensão a oportunidades e senso de ameaças, para tomar
decisões oportunas e orientadas para o mercado, e para mudar a
sua base de recursos (BARRETO, 2010).

Examinam as fontes de dinamismo em capacidades dinâmicas.
Colocam que a existência de capacidades dinâmicas em uma
organização depende das habilidades empreendedoras da
liderança e a capacidade de mudança organizacional
(ANDREEVA; CHAIKA, 2006).

Tudo é resultado das ações e decisões tomadas pelos
integrantes das firmas. Sob essa perspectiva, a tomada de
decisão estratégica é uma capacidade dinâmica em que os
gestores, que são os detentores da aptidão em construir
competências agem de modo a realizar processos contínuos de
adaptabilidade organizacional diante das mudanças ambientais
(AMBROSINI; BOWMAN; COLLIER, 2009; HELFAT et al.,
2007; MUNCK; SILVA; SOUZA, 2009; TEECE, 2007, 2009).
Capacidade dinâmica é a capacidade coletiva de uma
organização para criar vantagem competitiva sustentável, pelo
desenvolvimento, manutenção e renovação de suas capacidades
através do contínuo aprendizado, aproveitando elementos
individuais, organizacionais e ambientais, tais como recursos,
habilidades, sistemas, estrutura e cultura (BITAR, 2004).
Existem capacidades dinâmicas relacionadas com a capacidade
dos gestores em tornar a empresa mais lucrativa e a fazê-la
crescer de forma consistente (HELFAT et al., 2007).

Q10) Com que frequência a corretora estabelece
novos processos, novos serviços? Dê exemplos.
Q11) Onde reside o conhecimento da corretora? Como
é guardada a memória da organização? ( a organização
lembra fazendo = rotinas). Como esse conhecimento é
compartilhado?
Q12) Com que frequência e regularidade as mudanças
são incorporadas nas suas rotinas operacionais?
Q13) Uma vez que uma nova ideia é gerada como se
dá o processo de avaliação, seleção e implementação
desta ideia na empresa? Há procedimentos ou um
processo formal de incorporação destas novas ideias
ou é aleatório (tentativa e erro)?
Q14) Existe uma equipe (um funcionário) ou um
departamento responsável pela detecção de mudanças
e implementação?
Q15) Em sua opinião o que é importante para motivar
a inovação? O que a empresa tem feito para motivar a
inovação ou a geração de novas ideias?
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APÊNDICE II – CODIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE DADOS

Tema
Central Metacategoria Categoria Subcategoria Codificação Definição

Cap
Dinâmica

1 Dinamismo do
ambiente

Ambiente ambiente dinâmico AMD ambiente influenciado pelos fatores que regem o mercado de ações

corretores estáticos CES corretores sem ação para novas ideias, estáticos a mudanças
Fatores do Dinamismo situação macroeconômica MAC estudo de fatores econômicos, sociais e políticos

uso da tecnologia TEC uso de tecnologia para prover soluções de inovação

notícias NOT
dinamismo do mercado é influenciado por notícias disponíveis em diversos
canais de informações

concorrência COC olhar a concorrência do ponto de vista de preço e produto
Recursos Tecnológicos soluções de negociação SNE todos os sistemas eletrônicos de negociação e recursos de conectividade

capacidade de processamento CPR investimentos pesados em software e hardware
canais de informações CPI empresas provedoras de notícias econômicas e financeiras

Relevância de outros recursos recursos humanos RHS capacidade intelectual como principal recurso

uso da informação INF
uso da informação, utilizada como instrumento de estratégia para tomada de
decisões

Ameaças e Oportunidades margens estreitas MAR
menores receitas de corretagem, em virtude da briga de preços praticado no
mercado

custos operacionais CUO aumento de custos operacionais para se adequar a regulamentos e normas
situação macroeconômica MAC estudo de fatores econômicos, sociais e políticos
Governo GOV tomadas de decisões por parte do Governo que podem impactar o mercado
concorrência AOC olhar a concorrência ora como ameaça, mas como parceiro também
- entrada de novos brokers ENB entrada de novos concorrentes tais como bancos e outras corretoras
- diferenciação de produtos e

serviços
DPS olhar o que a concorrência está oferecendo quanto a produtos e serviços

- modelo de negócios MNG olhar modelo de negócios praticado para identificar ameaças e oportunidades
- excesso de corretoras ECV o número excessivo de corretoras no mercado pode ser uma ameaça

Adequação as mudanças no
ambiente

investimentos em tecnologia e
inovação

EST escolhas, decisões tomadas por seus gestores

diversificação de produtos e
serviços

DPS olhar o que a concorrência está oferecendo quanto a produtos e serviços

modelo de negócios MNG olhar modelo de negócios praticado para identificar ameaças e oportunidades
redução de custos RCT estratégia de redução de custos para manter margens
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Tema
Central Metacategoria Categoria Subcategoria Codificação Definição

Cap
Dinâmica

2 Indícios de Cap
Dinâmica

Recursos tecnológicos
utilizados

fornecidos pela
BM&FBOVESPA

BOV
a BM&FBOVESPA fornece a maioria dos recursos de acordo com a
necessidade das corretoras

desenvolvidos internamente DIN algumas corretoras desenvolvem suas próprias plataformas de negociação

Home Broker HBK
um dos principais recursos utilizados pelas corretoras para o recebimento de
ordens

Busca de novos segmentos de
atuação

outros produtos financeiros OPF
corretoras procuram diversificar os produtos financeiros ofertados para seus
clientes

modelo de negócios MNG mudança no modelo de negócios para atuar em novos segmentos financeiros
Prática de inovar gestão de pessoas GPE inovações de práticas gerenciais adotadas pelas corretoras

treinamento TER investimento em aprendizagem
melhoria de processos MPR melhorias implementadas na gestão organizacional
tecnologia TEC tecnologia como prática de inovação
novos produtos e serviços NPS inovação nos produtos e serviços

Oportunidades de inovação reuniões internas RIN realizar reuniões internas para definir objetivos e cronogramas
comunicação com o cliente CCL importância de ouvir clientes para entender e atender suas necessidades
estratégia do concorrente ECO olhar o que a concorrência está fazendo do ponto de vista de preço e produto

3 Processos e Rotinas Frequência de novos processos rotinas operacionais ROO como se dá as rotinas operacionais da corretora
rotinas de busca ROB como se dá as rotinas de busca e inovação da corretora

Memória da organização história HIS
tudo está registrado na história de cada corretora, seja na memória do dono ou
documentos

manuais de procedimentos MPR
a BM&FBOVESPA exige que tudo seja documentado em manuais de
procedimentos

Mudanças nas rotinas
operacionais

reuniões REU uso de reuniões formais ou informais para alinhar rotinas operacionais

Implementação da inovação comunicação interna COI a implementação se dá através da comunicação interna com os empregados

testes de implementação TIM
explorar inovações identificando e testando produtos e serviços pelo método
de tentativa e erro

Estrutura organizacional e
inovação

equipes QUE a implantação da inovação se dá por meio de equipes

diretoria DIR a implantação da inovação se dá por meio do principal diretor
Motivação da inovação campanhas de incentivo CIN a motivação de algumas corretoras se dá por campanhas de incentivo

acreditar na equipe QUE muitos gestores precisam acreditar em suas equipes
meritocracia MER a meritocracia é importante para o desenvolvimento e motivação
remuneração REM a remuneração é uma das principais motivações
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APÊNDICE III – ROTEIRO DE ENTREVISTAS

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação

Coordenadoria de Pós-Graduação

Dissertação: CAPACIDADE DINÂMICA DAS CORRETORAS DE VALORES MOBILIÁRIOS NO

BRASIL: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DE ROTINAS E PROCESSOS DE BUSCA E INOVAÇÃO

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 um conceito 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.

Os dados da entrevista serão utilizados exclusivamente para fins científicos e sua
identidade será mantida em sigilo.

Roteiro de entrevista

Perguntas
Dinamismo do ambiente
Q1) O mercado bursátil é dinâmico? Quais são os fatores relacionados a esse dinamismo
(quanto à tecnologia, competição, macroeconomia)?
Q2) Quais seriam os recursos tecnológicos relevantes hoje no mercado de corretoras para lidar
com esse dinamismo?
Q3) Além desses recursos, quais outros seriam relevantes?
Q4) Quais são as ameaças e oportunidades de competição mais relevantes no mercado?

Indícios de que a corretora possui capacidades dinâmicas
Q5) Como a corretora se adéqua as mudanças que ocorrem no ambiente do mercado bursátil?
Q6) Em termos de recursos tecnológicos, quais têm sido utilizados pela corretora?
Q7) A corretora tem buscado novos segmentos de mercado para atuar? Dê exemplos.
Q8) A corretora tem a prática de inovar? Dê exemplos de novas ideias colocadas no mercado,
novos processos (mudanças organizacionais dentro da corretora), serviços ou produtos? Estas
ideias foram revolucionárias? Dê exemplos.
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Componentes existentes de capacidades dinâmicas nas corretoras
Q9) Como a corretora identifica e explora as oportunidades de inovação no mercado?
Q10) Com que frequência a corretora estabelece novos processos, novos serviços? Dê
exemplos.
Q11) Onde reside o conhecimento da corretora? Como é guardada a memória da organização?
(a organização lembra fazendo = rotinas). Como esse conhecimento é compartilhado?
Q12) Com que frequência e regularidade as mudanças são incorporadas nas suas rotinas
operacionais?
Q13) Uma vez que uma nova ideia é gerada como se dá o processo de avaliação, seleção e
implementação desta ideia na empresa? Há procedimentos ou um processo formal de
incorporação destas novas ideias ou é aleatório (tentativa e erro)?
Q14) Existe uma equipe (um funcionário) ou um departamento responsável pela detecção de
mudanças e implementação?
Q15) Em sua opinião o que é importante para motivar a inovação? O que a empresa tem feito
para motivar a inovação ou a geração de novas ideias?
Q16) Existe algo mais que você gostaria de acrescentar a esta pesquisa?
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APÊNDICE IV – TABULAÇÃO DAS ENTREVISTAS

Tema
Central

Metacategoria Pergunta Categorias

Cap
Dinâmica

Metacategoria Pergunta Subcategorias 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Tema) (Objetivos)

0) Dinamismo
do Ambiente

(Q0) O mercado
bursátil é
dinâmico?

Ambiente
dinâmico pela
própria
natureza

dinâmico totalmente sim
mercado é
dinâmico

dinâmico lógico muito totalmente

todo dia tem
fato relevante

dinamismo é
total

cada dia é um
dia

corretoras
não são

cada dia é um
dia

100%

todo dia é um
novo dia

1) Analisar o
dinamismo do
ambiente em
termos de:
tecnologia,
competição,
macroeconomia;

(Q1) Quais são
os fatores
relacionados a
esse dinamismo

Fatores de
Dinamismo

competição tecnologia Informação
situação

macroeconôm
ica

situação
macroeconôm

ica

próprio
mercado

situação
macroeconôm

ica

situação
macroeconôm

ica
fluxo

situação
macroeconôm
ica

situação
macroeconôm

ica
tecnologia

situação
macroeconôm

ica
produtos Informação

interesse dos
clientes

redução de
liquidez no
mercado

Dinamismo do
mercado

Informação volatilidade tecnologia
próprio
mercado

tecnologia competição
Fatores
políticos

segurança
Fatores
políticos

Comunicação
com o cliente

tecnologia

processos
regulatórios

competição

processos
regulatórios
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Tema
Central

Metacategoria Pergunta Categorias

Cap
Dinâmica

Metacategoria Pergunta Subcategorias 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Tema) (Objetivos)

Q2) Quais
seriam os
recursos
tecnológicos
relevantes hoje
no mercado de
corretoras para
lidar com esse
dinamismo?

Recursos
Tecnológicos
relevantes

exigidos pela
BM&FBOVE
SPA

software informação Home Broker
modelo
internet
banking

Soluções e
serviços

Plataformas
todos para
backoffice

Capacidade de
processament

o

Soluções e
serviços

hardware Chat on-line Plataformas Telefonia
Tecnologia de

ponta
Tecnologia de

ponta
software

hardware informação Plataformas Home Broker Robôs
pessoas

capacitadas
hardware

pessoas
capacitadas

Mídia algoritmos telefonia

competência
tecnológica

Internet
sistemas de
negociação
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Tema
Central

Metacategoria Pergunta Categorias

Cap
Dinâmica

Metacategoria Pergunta Subcategorias 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Tema) (Objetivos)

Q3) Além desses
recursos, quais
outros seriam
relevantes?

Outros
Recursos

Pessoas Tecnologia Pessoas Pessoas
ser gerida

como empresa
Pessoas Pessoas Pessoas

Capacidade de
inteligência

Profissionais
capacitados

Pessoas informação informação Tecnologia Compliance

Compliance Clientes Tecnologia informação

Educação Atendimento

Profissionais
capacitados
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Tema
Central

Metacategoria Pergunta Categorias

Cap
Dinâmica

Metacategoria Pergunta Subcategorias 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Tema) (Objetivos)

Q4) Quais são
as ameaças e
oportunidades
de competição
mais relevantes
no mercado?

Ameaças

Ameaças
Brokers
estrangeiros

Governo e
política

Custos
operacionais

Bancos
Brokers

estrangeiros
Governo e

política

Cenário
Macroeconôm

ico
Concorrência

Margens
estreitas

Brasil
Corretores

individualmen
te

Margens
estreitas

Governo e
política

Legislação
Brasileira

Mercado Mercado
Falta de

criatividade
riscos

operacionais

Bancos
Custos

operacionais
Concorrência

Taxação para
investimentos

Burocracia
Barreiras de

entrada
Custos

operacionais
Concorrência

Escala Concorrência Concorrência
Falta de

Educação
Financeira

Margens
estreitas

Margens
estreitas

Atuação da
Bolsa

Sistema de
Telefonia

Oportunidades Oportunidades Bancos
Qualidade na
informação

Parcerias Bancos
Mudar modelo

de negócios

Cenário
Macroeconôm

ico

Cenário
Macroeconôm

ico

Novos
produtos

Bancos

Clientes Marketing
Novos

produtos

Estratégia
correta de
atuação

Mercado
Mudar modelo

de negócios

Novos
entrantes

Comunicação
com o cliente

Carteira
global

Parcerias
Educação
Financeira

Mercado

Demografia
Olhar

concorrência
Comunicação
com o cliente

Parcerias
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Tema
Central

Metacategoria Pergunta Categorias

Cap
Dinâmica

Metacategoria Pergunta Subcategorias 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Tema) (Objetivos)

2) Identificar
indícios de
capacidade
dinâmica em
termos de:
geração de
ideias e
introdução de
rupturas no
mercado,
mudanças
organizacionais,
inovação e
desenvolvimento
de mercado;

Q5) Como a
corretora se
adéqua as
mudanças que
ocorrem no
ambiente do
mercado
bursátil?

Adequação às
mudanças no
ambiente

Atende
demandas

Estratégias
Busca a

BM&FBOVE
SPA

Reduz custos não se adéqua
antecipar

tendências
Agilidade

Atende
demandas

antecipar
tendências

segregação de
funções

Estratégias Estratégias Estratégias
investimentos
em tecnologia

Comunicação
com o cliente

investimentos
em tecnologia

olha mercado
internacional

decisões
rápidas

solução de
tecnologia
própria

Distribuição
de Produtos

Distribuição
de Produtos

Comunicação
com o cliente

Busca de
novos clientes
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Tema
Central

Metacategoria Pergunta Categorias

Cap
Dinâmica

Metacategoria Pergunta Subcategorias 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Tema) (Objetivos)

Q6) Em termos
de recursos
tecnológicos,
quais têm sido
utilizados pela
corretora?

Recursos
Tecnológicos
utilizados

Tecnologia de
ponta

Tecnologia de
ponta

exigidos pela
BM&FBOVE

SPA
Home Broker Home Broker

Data center
(contingência)

Tecnologia de
ponta

-
sistemas de

comunicação
(XP TV)

Plataformas
exigidos pela
BM&FBOVE

SPA
Home Broker Plataformas

Sistemas da
BM&FBOVE

SPA

portal de
notícias

Soluções Investimentos Home Broker
Serviços

terceirizados
sistemas de

trade

Roteamento
Fornecedores

de notícias
sistemas de
pós trade

desktop
próprio

Home Broker

Sistemas de
Risco

Sistemas de
Compliance

Balanceament
o

Redundância

Nuvens



144

Tema
Central

Metacategoria Pergunta Categorias

Cap
Dinâmica

Metacategoria Pergunta Subcategorias 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Tema) (Objetivos)

Q7) A corretora
tem buscado
novos
segmentos de
mercado para
atuar? Dê
exemplos.

Busca de novos
segmentos de
atuação

Sim Sim
No momento

não
Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Exemplos
Fundos de
Investimentos

Fundos de
Investimentos

Fundos
Imobiliários

Todos BM&F
Fundos de

Investimentos
Plataforma de
investimentos

Wealth
Management

Fundos de
Investimentos

Educação

Comunicação
com o cliente

Fundos
Imobiliários

Fundos de
Investimentos

Renda Fixa
Fundos de

Investimentos

Renda Fixa Renda Fixa Previdência
Fundos

Imobiliários

Depto.
Análise

Tesouro
Direto

Seguros
Corretora em

NY

Algoritmo Cambio Seguros

Serviço de
Private
Banking

Agente
Fiduciário
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Tema
Central

Metacategoria Pergunta Categorias

Cap
Dinâmica

Metacategoria Pergunta Subcategorias 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Tema) (Objetivos)

Q8) A corretora
tem a prática de
inovar? Dê
exemplos de
novas ideias
colocadas no
mercado, novos
processos
(mudanças
organizacionais
dentro da
corretora),
serviços ou
produtos? Estas
ideias foram
revolucionárias
? Dê exemplos.

Prática de
inovar

Prática de
Inovar

Sim Sim Não Sim Muito pouco Sim Sim Sim Sim

Ideias
inovadoras

Gestão de
Pessoas

Fundos
Imobiliários

Home Broker Chat on-line
Redução de

produtos
Diversificação

de produtos
Internet
Banking

Home Broker
shopping

center
financeiro

Processos Home Broker
Produtos de

alavancagem
Fundos de

investimentos
Tecnologia

novos
produtos

modelo agente
autônomo

Tecnologia
Nova

plataforma

Copiar
mercado

internacional

Estratégias de
marketing

Tecnologia Parcerias

Programa de
Partnership

Gestão de
Pessoas

mercado de
capitais

Programa de
Partnership
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Tema
Central

Metacategoria Pergunta Categorias

Cap
Dinâmica

Metacategoria Pergunta Subcategorias 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Tema) (Objetivos)

Exemplos

Trabalho
psicológico
com
funcionários

Primeiro
distribuidor de

Fundo
Imobiliário

Multi broker Chat on-line
Excluiu
cambio

novos
produtos

Pozic
Home Broker
de produtos

Premio da
Revista Época

Indicadores
de Qualidade

Novo Portal
Controle de

riscos
Custódia de

fundos
investimentos

aluguel de
ações

2 fundos de
private equity

Programa de
micro
melhorias

Clube de
Investimentos

Novas formas
de operar

Estratégias de
marketing

XP TV

Educação
pessoas

capacitadas
Universidade

interna

Espírito de
equipe

Capacitação

Programas
Sociais

Desenvolvim
ento
proprietário

Funcionários
sócios
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Tema
Central

Metacategoria Pergunta Categorias

Cap
Dinâmica

Metacategoria Pergunta Subcategorias 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Tema) (Objetivos)

3) Identificar e
analisar a
presença de
elementos de
rotinas e
processos de
mudança e
incorporação de
novas ideias.

Q9) Como a
corretora
identifica e
explora as
oportunidades
de inovação no
mercado?

Oportunidades
de inovação

Educação Reuniões Reuniões
Comunicação
com o cliente

Olhando a
concorrência

Olhando o
mercado

internacional

Comunicação
interna

Comunicação fica atenta

Liderança
Comunicação

interna
Reuniões

Novas formas
de operar

Educação
Comunicação
com o cliente

busca
melhores
praticas

Reuniões
Olhando a

concorrência

Testes de
implementaçã

o

agente
autônomo

Comunicação
interna

Informações
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Tema
Central

Metacategoria Pergunta Categorias

Cap
Dinâmica

Metacategoria Pergunta Subcategorias 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Tema) (Objetivos)

Q10) Com que
frequência a
corretora
estabelece novos
processos, novos
serviços? Dê
exemplos.

Frequência de
Novos
Processos

Semanalment
e

Semanalmente
Sem

frequência
Rápido

Sem
frequência

Mensalmente
Sem

frequência
Sem

frequência
diariamente

Exemplos Reuniões Reuniões
Comunicação

interna
Chat on-line Eventos Reuniões

Comunicação
interna

Comunicação
interna

Estratégias

Checklist
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Tema
Central

Metacategoria Pergunta Categorias

Cap
Dinâmica

Metacategoria Pergunta Subcategorias 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Tema) (Objetivos)

Q11) Onde
reside o
conhecimento
da corretora ?
Como é
guardada a
memória da
organização ? (
a organização
lembra fazendo
= rotinas).
Como esse
conhecimento é
compartilhado?

Memória da
organização

História História História História História
Registros de
documentos

Manual de
procedimentos

Manual de
procedimentos

Pessoas

Consultoria
de ex
funcionários

Folder Filosofia Donos
Manual de

procedimentos
Site

Comunicação
interna

Funcionários
Manual de

procedimentos
Valores Folder Tecnologia BSM

Manual de
procedimentos

Processos Informações Cursos Selos

Registros de
documentos

Postura

Prática



150

Tema
Central

Metacategoria Pergunta Categorias

Cap
Dinâmica

Metacategoria Pergunta Subcategorias 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Tema) (Objetivos)

Q12) Com que
frequência e
regularidade as
mudanças são
incorporadas
nas suas rotinas
operacionais?

Mudanças nas
rotinas
operacionais

Diária Diária
Lenta e

rapidíssima
Sem

frequência
Sem

frequência
Diária

Sem
frequência

semanalmente Diária

Segue
cronograma

Comunicação
interna

Comunicação
interna

não há
grandes

mudanças
Reuniões

Comunicação
interna

Reuniões
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Tema
Central

Metacategoria Pergunta Categorias

Cap
Dinâmica

Metacategoria Pergunta Subcategorias 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Tema) (Objetivos)

Q13) Uma vez
que uma nova
ideia é gerada
como se dá o
processo de
avaliação,
seleção e
implementação
desta ideia na
empresa? Há
procedimentos
ou um processo
formal de
incorporação
destas novas
ideias ou é
aleatório
(tentativa e
erro)?

Implementa-
ção da
inovação

Reuniões Reuniões
Comunicação

interna
Comunicação

interna
Comunicação

interna
Comunicação

interna
Reuniões

80% tentativa
e 20%

programação

Programa
interno de

reconheciment
o

Segue
cronograma

Comunicação
interna

Processos
Comunicação

interna
Comunicação

interna

Processos meritocracia

Cria manual

script de
atendimento

Fazer
pergunta certa

Como se dá?
Tentativa e
erro

Autoridade Autoridade
Tentativa e

erro
Tentativa e

erro
Tentativa e

erro
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Tema
Central

Metacategoria Pergunta Categorias

Cap
Dinâmica

Metacategoria Pergunta Subcategorias 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Tema) (Objetivos)

Q14) Existe
uma equipe (um
funcionário) ou
um
departamento
responsável
pela detecção de
mudanças e
implementação
?

Estrutura
organizacional
e inovação

Equipe Equipe Diretoria Diretoria Diretoria Pessoa Pessoa Equipe Equipe

Consultoria de
Fundos

Novos
Projetos

Novos
Projetos
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Tema
Central

Metacategoria Pergunta Categorias

Cap
Dinâmica

Metacategoria Pergunta Subcategorias 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Tema) (Objetivos)

Q15) Na sua
opinião o que é
importante
para motivar a
inovação? O
que a empresa
tem feito para
motivar a
inovação ou a
geração de
novas ideias?

Motivação da
inovação

Acreditar
Remuneração

variável
Mudança

Comunicação
interna

Remuneração
variável

(Partnership)

Estar perto das
pessoas

Socializar
mudanças

Estratégias meritocracia

Ética
Entender o
mercado

Comunicação
interna

Comunicação
interna

Treinamentos Incentivos

Discurso
integro

Comunicação
interna

Campanhas de
incentivo

Remuneração
variável

(Partnership)

Processo de
formar cultura

Comunicação
interna

Comunicação
interna

Investir em
pessoas
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ANEXOS

ANEXO I – OBJETO SOCIAL E RESPONSABILIDADE LEGAL DAS CORRETORAS

Conforme Resolução nº 1.655, de 26 de outubro de 1989, que aprova o regulamento que

disciplina a constituição, a organização e o funcionamento das sociedades corretoras de valores

mobiliários.

Constitui objeto social de uma corretora:

I - operar em recinto ou em sistema mantido por bolsa de valores;

II - subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, emissões de

títulos e valores mobiliários para revenda;

III - intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado;

IV - comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, observada

regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil nas

suas respectivas áreas de competência;

V - encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários;

VI - incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de

desdobramento de cautelas, de recebimento e pagamento de resgates, juros e outros proventos

de títulos e valores mobiliários;

VII - exercer funções de agente fiduciário;

VIII - instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento;

IX - constituir sociedade de investimento – capital estrangeiro e administrar a respectiva carteira

de títulos e valores mobiliários;

X - exercer as funções de agente emissor de certificados e manter serviços de ações escriturais;

XI - emitir certificados de depósito de ações e cédulas pignoratícias de debêntures;

XII- intermediar operações de câmbio;

XIII - praticar operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes;

XIV - praticar operações de conta margem, conforme regulamentação da Comissão de Valores

Mobiliários;

XV - realizar operações compromissadas;

XVI - praticar operações de compra e venda de metais preciosos, no mercado físico, por conta

própria e de terceiros, nos termos da regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil;
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XVII - operar em bolsas de mercadorias e de futuros por conta própria e de terceiros, observada

regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil nas

suas respectivas áreas de competência;

XVIII - prestar serviços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica, em operações e

atividades nos mercados financeiro e de capitais;

XIX - exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central do

Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.

Além disso, as corretoras de valores, segundo orientação da BM&FBOVESPA, devem:

 ajudar o investidor a escolher as ações, de acordo com o seu objetivo financeiro;

 dar o suporte necessário para entender o funcionamento do mercado;

 definir o perfil do investidor;

 fornecer serviços facilitadores como o Home Broker (investimento via Internet),

relatórios de recomendação de ações, informativos, etc.;

 dar assessoria constante de especialistas que estão sempre atentos ao mercado;

 avisar sobre novos produtos no mercado, garantindo a diversificação dos seus

investimentos;

 informar sobre o recebimento de dividendos e outros bônus que as empresas pagam

aos acionistas.
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ANEXO II – MANIFESTO PÚBLICO DAS CORRETORAS DE VALORES


