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Resumo: Nos últimos 20 anos, as capacidades 

dinâmicas e seu impacto na estratégia, criação de valor e 

vantagem competitiva das empresas ganharam bastante 

atenção tanto de acadêmicos como “practicioners”. 

Entretanto, o debate das capacidades dinâmicas chegou 

a um ponto em que os argumentos teóricos precisam ser 

suportados por trabalhos empíricos, sobretudo aqueles 

de cunho mais quantitativo. O principal objetivo desta 

proposta de pesquisa é a investigação de indicadores de 

capacitações nos níveis tecnológico, de manufatura e 

comercial. Neste sentido, o presente trabalho busca 

contribuir ao debate através do levantamento de 

indicadores que permitam medir o desempenho das 

empresas no que se refere as suas capacitações.  

1. Introdução 
A RBV dirige seu olhar aos recursos internos da 

empresa e acredita que a vantagem competitiva pode ser 

obtida e sustentada por meio do uso dos recursos e 

competências desenvolvidos pela firma, partindo-se do 

princípio de que estes sejam valiosos, raros, inimitáveis, 

insubstituíveis e que estejam combinados 

adequadamente com as oportunidades oferecidas pelo 

ambiente (Barney, 1991; Teece; Pisano; Shuen, 1997).  

Os recursos são classificados em três categorias: os 

recursos físicos, os humanos e os organizacionais. Eles 

estão relacionados aos bens da firma (máquinas, 

terrenos, matérias-primas, etc.), à força de trabalho 

(funcionários e gestores) e às rotinas e procedimentos 

estabelecidos, que visam coordenar os demais recursos 

de maneira produtiva (Barney, 1991; Wilk; 

Fensterseifer, 2003). 

Recursos são considerados valiosos quando 

permitem a implantação de estratégias que melhorem o 

desempenho da empresa, ou seja, que tornem seus 

processos mais eficientes e eficazes. Ainda que deter 

recursos valiosos (ou uma série deles) seja, sem 

dúvidas, fundamental para as empresas, somente este 

fato não garante que estas se destaquem frente aos seus 

concorrentes (Barney, 1991). 

Além disso, para que a vantagem competitiva seja 

alcançada, o recurso valioso deve ser único ou escasso, 

portanto, raro. Segundo Slack e Lewis (2002), o acesso 

desigual a tal tipo de recurso permite que poucas 

empresas dele se beneficiem. Ainda que não haja uma 

forma de mensurar o quão raro deve ser um recurso 

valioso para que ele ofereça vantagem competitiva, se 

bem gerenciado pode oferecer vantagem competitiva de 

maneira sustentável (BARNEY, 1991).  

Uma outra característica para que a vantagem 

competitiva sustentável alcançada, é que os recursos 

precisam ser, além de valiosos e raros, inimitáveis. Isso 

significa dizer que empresas que não os possuem 

também não podem ter condições de obtê-los. Barney 

(1991) afirma que os recursos podem não ser imitáveis 

por um conjunto de fatores, são eles: condições 

históricas, ambiguidade causal e complexidade social.  

O último aspecto que é capaz de tornar um recurso 

fonte de vantagem competitiva é a ausência de recursos 

equivalentes, ou seja, a especificidade do ativo. Um 

recurso pode ser valioso, raro e insubstituível, 

entretanto, se houver a possibilidade deste ser 

reproduzido de maneira equivalente, outras empresas 

poderão se beneficiar. A substituição pode ocorrer por 

meio de recursos similares ou diferentes, mas ainda 

assim equivalentes. Em ambos os casos, a vantagem 

competitiva sustentável será perdida.  Teece et al. 

(1997) argumentam que as capacidades dinâmicas 

permitem as organizações integrarem, construírem e 

reconfigurarem seus recursos e suas competências e, 

portanto, manterem suas performances frente a um 

ambiente de competição extremamente acirrado. 

Entretanto, uma definição mais concisa ainda não foi 

alcançada (Protogerou et al., 2011). 

Com intuito de melhor entender a natureza das 

capacidades, inúmeros pesquisadores sugerem 

diferenciar entre capacidades dinâmicas e operacionais. 

Collis (1994) define capacidade operacional (lower 

order) como a combinação de recursos que permitem 

uma organização desempenhar atividades funcionais 

como logística, manufatura, marketing e vendas e as 

higher order aquelas que lidam com as mudanças. 

Similarmente, Winter (2003) as distinguem como 

capacidades operacionais e ordinárias Para este estudo 

será adotada a premissa de que ambas capacidades 

(lower order e higher order) refletem a capacidade da 

empresa em desempenhar suas atividades e podem ser 

transformadas em capacidades dinâmicas. Assim, as 

capacidades dinâmicas são concebidas como a 

capacidade da empresa em sistematicamente criar, 

estender e modificar suas capacidades operacionais 

(Protogerou et al., 2011; Helfat e Peteraf, 2003). Vale 

ressaltar que, neste sentido, as capacidades dinâmicas 

não necessariamente estão vinculadas ao desempenho 

da empresa, mas denotam a habilidade dela em 

reconfigurar suas capacidades operacionais neste 

sentido. 

2. Metodologia 

 
O estudo foi elaborado em 2 (duas) etapas, sendo a 

primeira delas focada em realizar um estudo 

bibliométrico sobre o tema para identificar a relevância 

de artigos sobre indicadores e medição de capacidades. 

De modo geral, a bibliometria tem um papel relevante 

na análise da produção científica relacionada às 

capacidades, uma vez que seus resultados retratam o 

grau de desenvolvimento de uma área do conhecimento. 

A segunda etapa do consiste na elaboração do rol de 
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indicadores de capacidades e, um primeiro esboço de 

modelo de medição de desempenho. 

 

3. Ilustrações 
Tabela I – Autores e Capacidades Organizacionais. 

Autores Termo utilizado 

Schienstock (2009) 
Capacidade de Imaginar e 

Prever Mudanças 

Capacidade de Integração 

March’s (1991) Exploitation 

Exploration 

Cohen e Levinthal (1990) 
Capacidade de Absorção 

Coriat e Weinstein (2002) Competências 

Tecnológicas 

Whitley (2003) Capacidade de 

Aprendizado 

Garud e Nayyer (1994) Capacidade de 

Transformação 

Cohen e Levinthal (1990) 
Capacidade de Absorção 

 
Tabela II – Tipos de Empresas e suas capacidades 

essenciais. 

Tipos de Empresa Capacidades Essenciais 

Empresas Passivas - 

Empresas Reativas Capacidade de aplicar e 

distribuir conhecimento 

Empresas Proativas Capacidade de criar, 

adquirir e distribuir 

conhecimento 

Empresas 

Empreendedoras 

Capacidade de imaginar e 

antecipar o 

desenvolvimento do 

conhecimento 

 

4. Conclusões 
Neste momento a revisão bibliográfica está sendo 

finalizada, sendo o próximo passo realizar um 

levantamento dos Indicadores das capacidades 

organizacionais, A partir dos achados da pesquisa 

teórica, pretende-se elaborar um modelo complementar, 

incluindo as relações sistematizadas a partir dos 

resultados da pesquisa teórica. 
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