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Introdução 

Certos ramos de negócios são altamente dinâmicos, como por 
exemplo, o ramo das empresas de tecnologia da informação ou das 
empresas de biotecnologia. Por outro lado, existem outros ramos de 
negócios que são pouco dinâmicos. Mas, de um modo geral, con
sidera-se que toda organização opera num ambiente dinâmico. Jus
tamente por isso, pesquisadores investigam as razões pelas quais 
algumas empresas prosperam nesses ambientes mais ou menos 
dinâmicos e outras não. Um dos resultados desse trabalho de pes
quisa foi a criação da teoria das Capacidades Dinâmicas. Essa teoria 
busca explicar como uma empresa cria vantagens competitivas, que 
a mantêm ao longo do tempo (TEECE, 2009, p. 118). Teece, Pisano 
e Shuen (1997) definem Capacidades Dinâmicas como a habilidade 
da firma em integrar, construir e reconfigurar competências inter
na e externamente para abordar ambientes em rápida mudança. 
Por essa definição, as competências organizacionais devem ser en
tendidas como processos organizacionais e gerenciais ou padrões 
de prática corrente e de aprendizado. De forma resumida, pode-se 
dizer que as Capacidades Dinâmicas estão relacionadas com a mu
dança contínua nas empresas e com a sua capacidade de execução 
contínua de programas e projetos. 

Capacidades Dinâmicas: definições 

O Quadro 1 mostra a definição de Capacidades Dinâmicas con
forme proposto por diversos autores. 
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Como dotar a organização de Capacidades 
Dinâmicas? 

Essa é uma pergunta que muitos pesquisadores e gestores bus
cam responder e cuja resposta ainda não é completamente escla
recida. O texto traz a contribuição de alguns pesquisadores sobre 
o que as organizações devem fazer para desenvolver Capacidades 
Dinâmicas. 

Andreeva e Chaika (2006) colocam que a existência de Capaci
dades Dinâmicas numa organização depende da existência de uma 
série de fatores, entre os quais citam explicitamente a existência de 
habilidades empreendedoras da liderança e a capacidade de mu
dança organizacional. Segundo essas autoras, a capacidade de mu
dança organizacional é a capacidade de uma organização: 

• Enxergar novas oportunidades para desenvolvimento; 

• Perceber quais mudanças internas são necessárias e; 

• Implantar tais mudanças com sucesso. 

Essa definição de mudança organizacional é bastante similar 
àquilo que Teece (2009) coloca como definição de capacidades di
nâmicas: 

• Capacidade para perceber oportunidades e ameaças; 

• Capacidade para aproveitar as oportunidades e; 

• Capacidade para manter a condição de competitividade através 
do realce, da combinação, da proteção e, quando necessário, 
da reconfiguração dos ativos de negócio tangíveis e intangíveis 
da empresa. 

O modelo proposto por Andreeva e Chaika (2006) está mos
trado na Figura 1. 

Essas autoras colocam que a existência de empreendedorismo 
e capacidade de mudança é central na implantação das Capacida
des Dinâmicas. Elas reconhecem também que não basta apenas a 
existência desses dois fatores, razão pela qual a Figura 1 mostra um 
conjunto de pontos de interrogação. 

Três pontos-chaves são essenciais para que a capacidade de 
mudança exista: 

• Desenvolvimento de habilidades não especificas; 

• Desenvolvimento de lealdade das pessoas às mudanças e; 

• Criação de mecanismos organizacionais relevantes. 

Habilidades não especificas são aquelas que permitem aos 
empregados de uma organização agir em prol de qualquer tipo 
de mudança. São habilidades não ligadas necessariamente às ati
vidades operacionais cotidianas das pessoas na organização. Ha
bilidades profissionais adjacentes, conhecimento da organização, 
habilidades em processos, habilidades de aprendizagem, inclusive 
habilidades de autoaprendizagem são exemplos de habilidades não 
específicas. Isso inclui, por exemplo, habilidades de comunicação, 
negociação, resolução de conflitos, liderança, análise econômica de 
ideias, apresentação de ideias, resolução de projetos e gerenciamen
to de projetos e de pessoas. Um ponto importante para os dirigentes 
das organizações é observar que saber gerenciar projetos é uma ha
bilidade não específica que contribui para facilitar a mudança orga
nizacional e a sustentação da existência de Capacidades Dinâmicas 
e manutenção de vantagens competitivas. 

O desenvolvimento de lealdade das pessoas para com a mu
dança está relacionado com os aspectos morais que envolvem 
mudanças - "Mudança é normal e, por isso, não tenho medo dela" 
(ANDREEVA e CHAIKA, 2006). Se mudanças são encaradas de 
forma normal é porque existe uma rotina constante de mudanças 
na organização. Colocando em outros termos: quanto mais a orga
nização muda, mais fácil fica mudar. Um exemplo de como desen
volver lealdade das pessoas é fazer uso de comunicações abertas e 
transparentes, permitindo diálogos e o consequente feedback. 

Mecanismos organizacionais especiais permitem um processo 
de mudança mais fácil e mais eficaz. O estabelecimento de grupos 
de trabalhos multidisciplinares, comitês, delegação de responsabili
dades, intensificação da troca de informações entre departamentos, 
alinhamento do sistema de recompensas com o desenvolvimento de 
atividades relacionadas com a capacidade de mudanças são exemplos 
de mecanismos organizacionais especiais que favorecem mudanças. 
Note que grupos de trabalhos interdisciplinares constituem uma 
característica comum em projetos, já que a imensa maioria deles é 
multidisciplinar e envolve diversas áreas funcionais. 

Petit e Hobbs (2010) propõem que as Capacidades Dinâmicas 
podem ser implantadas através do gerenciamento do portfólio de 
projetos da organização. A Figura 2 mostra o modelo proposto por 
esses autores. 

O modelo proposto por esses autores inclui mecanismos de 
gerenciamento do portfólio de programas e projetos baseado nas 
Capacidades Dinâmicas propostas por Teece (2009): 

• Capacidade de perceber oportunidades e ameaças; 
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• Capacidade de aproveitar as oportunidades e; 

• Capacidade de manter a condição de competitividade através 
do realce, da combinação, da proteção e, quando necessário, da 
reconfiguração dos ativos de negócio tangíveis e intangíveis da 
empresa (em outras palavras: fazer projetos). 

Um ponto importante para gestores de portfólio de projetos é 
que o modelo desses autores também contempla o que Teece (2009) 
chama de estabelecimento de "rotinas para seleção de protocolos 
de tomada de decisões" e que está relacionado com a capacidade 
dinâmica de aproveitar as oportunidades. De fato, o que Petit e Hobs 
(2010) chamam de ajustes de governança do portfólio de projetos 
nada mais é do que o estabelecimento de protocolos de tomada de de
cisão para decidir quais programas ou projetos devem ser realizados, 
quais devem ser paralisados e quais devem ser cancelados. 

Petit e Hobs (2010) desenvolveram uma pesquisa qualitativa 
que buscou verificar o dinamismo do ambiente com base nas taxas 

de mudanças e seu impacto no portfólio de projetos de empresas. 
A Figura 3, reproduzida a partir do estudo desses autores, mostra 
os resultados obtido na pesquisa feita em uma empresa referida no 
estudo pelo nome fictício de Soft. 

A Figura 3 mostra as causas que obrigaram a organização Soft 
a replanejar seu portfólio e com que frequência. A análise da distri
buição das causas de mudanças no gráfico mostra que, quanto mais 
causas estiverem no quadrante superior direito do gráfico, maior é 
o dinamismo do ambiente no qual a empresa opera. 

O modelo proposto por Petit e Hobs (2010) envolve a governança 
sistemática do portfólio de projetos da organização. O modelo desses 
autores também envolve aspectos de rotina na medida em que essa 
governança é sistemática ao longo tempo. Isso quer dizer que a go
vernança do portfólio é algo que deve ser rotineiro e que depende de 
processos específicos. Ao fazer mudanças regulares no portfólio de 
projetos, a organização está fazendo aquilo que Teece (2009) deno
mina de capacidade dinâmica em aproveitar oportunidades. 

Helfat e Peteraf (2009) propõem uma sintetização da visão de 
evolução do conceito de Capacidades Dinâmicas ao longo do tempo. 
Essas autoras resumem de forma clara a evolução do conceito de 
Capacidades Dinâmicas desenvolvido por Teece, Pisano e Shuen 
(1997; 2009), Eisenhardt e Martin (2000) e Teece (2007). Tais dia
gramas são mostrados a seguir: 

A Figura 4 mostra que trajetórias anteriores, ou seja, a história 
da empresa e suas decisões prévias de investimento criam a posição 
atual de ativos e recursos. Por esse modelo, as Capacidades Dinâmi
cas são baseadas nos processos da organização que podem alterar 
sua posição no ambiente onde opera, levando a novas trajetórias 
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e a uma nova condição de vantagem com
petitiva. 

Na Figura 5 Eisenhardt e Martin (2000) 
descrevem as Capacidades Dinâmicas como 
processos que a organização usa para obter, 
integrar, reconfigurar e liberar recursos, le
vando a novos recursos e configurações de 
recursos. Finalmente, na Figura 6, Helfat 
e Peteraf (2009, p. 96) sintetizam as duas 
visões anteriores num só diagrama. 

Observe que a visão mostrada no dia
grama da Figura 6 inclui gerenciamento 
de projetos ao citar as Capacidades Dinâ
micas de investimento (aproveitamento de 
oportunidades) e a capacidade dinâmica de 

recombinar e reconfigurar suas capacidades 
internas. A Figura 7 esclarece onde entra o 
gerenciamento de projetos, programas e 
portfólio necessários para sustentar a exis
tência de Capacidades Dinâmicas em uma 
organização. 

Conclusões 

O presente artigo definiu diversos con
ceitos de Capacidades Dinâmicas e relacio
nou esses conceitos com o gerenciamento 
de projetos, programas e portfólio de proje
tos. O artigo também definiu os pontos de 
atuação do gerenciamento de projetos, pro
grama e portfólio no processo que susten-

tam a existência de Capacidades Dinâmicas 
numa organização, entre os quais se destaca 
a necessidade da empresa de ter: 

a) Um conjunto de processos (ou proto
colos) para governança das decisões 
de investimento em projetos; 

b) Uma efetiva capacidade de execução 
de projetos e programas que levem a 
organização para novas trajetórias e a 
uma nova situação de competitividade; 

c) Habilidades de liderança e; 

d) Capacidade de mudanças (que inclui 
a existência de processos contínuos de 
desenvolvimento de habilidades não 
especificas e de processos contínuos 
de desenvolvimento de lealdade das 
pessoas às mudanças). MPM 
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Text Box
Fonte: Mundo Project Management, Curitiba, ano 8, n. 45, p. 42-47, jun./ jul. 2012.




