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RESUMO 
 

Diante da dinamicidade e competitividade cada vez mais intensas no mercado, uma 
estratégia adequada torna-se elemento essencial para a sobrevivência das 
organizações. Dessa maneira, adquirir vantagem competitiva perante seus 
concorrentes representa um fator cada vez mais complexo e necessário, fazendo 
com que os recursos e capacidades pertencentes às organizações caracterizem-se 
como elementos-chave nesse processo, assim, conhecê-los e, principalmente, 
entendê-los torna-se primordial. No entanto, apesar dos modelos criados para se 
entender a vantagem competitiva gerada através dos recursos e capacidades, é fato 
que nem todas as organizações funcionam da mesma maneira, fazendo com que os 
principais recursos e capacidades geradores de vantagem competitiva não sejam os 
mesmos para todas elas. Percebe-se que estes modelos são aplicados 
predominantemente em organizações privadas, havendo pouco conhecimento sobre 
sua efetividade nos demais tipos organizacionais, tornando-se necessário, dessa 
forma, um estudo aprofundado e direcionado para cada tipo de organização. Dentro 
deste contexto estão inseridas as Universidades públicas que, dentro de suas 
complexidades, cada vez mais prezam pela qualidade na oferta dos seus serviços, 
criando, assim, estratégias para a geração de vantagens competitivas e mecanismos 
capazes de mensurar seus desempenhos, nesse sentido, assuntos que envolvem o 
desempenho das instituições de ensino superior (IES) tem sido objeto de atenção 
crescente nos últimos anos, sendo tema de diversos estudos nacionais e 
internacionais. Sabendo disso, esta pesquisa, utilizando a estratégia de estudo de 
caso único, objetivou analisar os principais tipos de recursos e capacidades 
geradores de vantagem competitiva em um Programa de Pós-Graduação, sob o 
ponto de vista dos seus próprios discentes e docentes, utilizando a perspectiva do 
modelo VRIO. A coleta de dados foi feita por meio de análise documental e da 
aplicação de um roteiro semiestruturado. Dessa forma, essa pesquisa identificou que 
alunos e professores acreditam que apenas alguns recursos específicos são 
capazes de gerar vantagem competitiva ao PPGA, objeto deste estudo: a plataforma 
de informações financeiras Bloomberg e as disciplinas e professores de 
Metodologia. Já o recém-construído prédio de apoio às bases de pesquisa do 
Programa, bem como os docentes, discentes e a produção gerada pelo Programa 
foram identificados como geradores de paridade competitiva ao PPGA. Por fim, o 
Programa se encontra em desvantagem competitiva nos recursos/capacidades 
tecnológicos, físicos, organizacionais (conteúdo do Programa), integrações com 
outros Programas e conexões corporativas do PPGA. Conclui-se também que a 
pesquisa é replicável, com roteiro de entrevista adaptável a qualquer Programa de 
Pós-Graduação do Brasil, e que os resultados encontrados pelo estudo podem servir 
de insumo ao planejamento estratégico do PPGA. 
 
 

Palavras-chave: vantagem competitiva, VBR, VRIO, Pós-Graduação Stricto sensu. 
 

 
 

 

 
 
 



8 
 

ABSTRACT 
 

In the face of increasing dynamism and competitiveness in the market, a good 
strategy becomes an essential element for the survival of organizations. In this way, 
acquiring a competitive advantage about the competitors represents an increasingly 
complex and necessary factor, making the organizations resources and capabilities 
key elements in this process. With that, to know them and, mainly, to understand 
them becomes primordial. However, despite the models created to understand the 
competitive advantage generated through resources and capabilities, it is a fact that 
not all organizations function in the same way, making the main features and 
capacities of competitive advantage not the same for all they. It is noticed, then, that 
these models are applied predominantly in private organizations, with just a little 
knowledge about their effectiveness in others organizational types, making it 
necessary, in this way, an in-depth and directed study for each type of organization. 
Within this context are included the public universities that, within their complexities, 
increasingly value the quality of their services, thus creating strategies for the 
generation of competitive advantages and mechanisms capable of measuring their 
performance. In this sense, the performance of higher education institutions (HEIs) 
has been the object of increasing attention in recent years, being the subject of 
several national and international studies. Knowing this, this research, using the 
single case study strategy, aimed to analyze the main types of resources and 
capacities generating competitive advantage in a Post Graduate Program (PGP), 
from the point of view of its own students and professors, using the Perspective of 
the VRIO model. Thus, the data collection was done through documentary analysis 
and the application of a semi-structured script. This research identified that students 
and professors believe that only a few specific resources are capable of generating 
competitive advantage to the PGP, such as the financial information platform 
Bloomberg and the methodology disciplines and professors. One of the buildings, the 
professors, students and the production generated by the Program were identified as 
generators of competitive parity to the PGP. Finally, the Program is at a competitive 
disadvantage in technological, physical, content, integrations and the Program 
corporate connections resources and capacities. The results found by the study can 
serve as input to the strategic planning of the PGP, and can also be replicated to 
other Programs. 
Key-words: competitive advantage, RBV, VRIO, Postgraduate. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A seguinte Seção trata de uma contextualização acerca do assunto abordado, 

posteriormente é demonstrado como o problema da pesquisa é formulado, seguindo 

com sua justificativa de estudo e, por fim, tratando de seus objetivos gerais e 

específicos. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Ainda que em seus primórdios a palavra strategia tenha significado “qualidade 

e habilidade do general”, advindo do grego, o conceito evoluiu ao longo dos tempos 

e ganhou diversas definições. Em suma, elas estão frequentemente relacionadas a 

competidores buscando o mesmo objetivo, envolvendo, além de situações políticas, 

guerras ou jogos, como também o mundo dos negócios, como alega Serra, Torres e 

Torres (2004). Dessa maneira, a partir da evolução do termo, é possível estabelecer 

sua relação com o atual conceito de estratégia competitiva, já que ela se baseia na 

teoria dos Jogos, uma análise lógica de como os jogadores, em uma determinada 

indústria, racionalmente jogam, cada um buscando um resultado favorável para si 

mesmo. 

Na evolução do pensamento estratégico, constata-se que seu auge ocorreu 

nos anos 1960 e declinou após 20 anos por, na época, não ter sido adaptado para 

competir em mercados globais recessivos. Apesar disso, após poucos anos esse 

pensamento ressurgiu devido a dois fatores fundamentais: a retomada do 

crescimento das organizações e o advento da internet, fazendo com que as 

organizações refletissem sobre o modo como deveriam se posicionar frente a este 

novo contexto. (SERRA, TORRES e TORRES, 2004). 

Segundo Serra, Torres e Torres (2004), essa nova era do posicionamento 

estratégico vem à tona com expressividade, já que o planejamento estratégico 

deixou de ser apenas um processo periódico, passando a representar uma rotina no 

corpo executivo das organizações, envolvendo mais do que apenas os líderes, como 

também os stakeholders. Com isso, o pensamento estratégico ganhou grandes 

proporções, deixando de ser uma marca apenas das empresas privadas e tomando 

representatividade também nas empresas públicas. 
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Dessa forma, a recente evolução do pensamento sobre estratégia 

organizacional traz fundamentos que se baseiam a partir de dois temas, a vantagem 

competitiva e a mudança organizacional e estratégica. Esses dois tópicos tendem a 

convergir progressivamente em função das rápidas mudanças econômicas e sociais 

que caracterizam a economia mundial na virada do século XXI. (VASCONCELOS e 

CYRINO, 2000). 

Barney e Hesterly (2011) fazem a relação entre estratégia e vantagem 

competitiva, definindo estratégia como a teoria de uma organização em como obter 

vantagens competitivas. Assim, vários estudos no campo da estratégia são 

desenvolvidos para explicar e identificar as fontes de vantagens competitivas e, 

dessa maneira, compreender as diferenças de desempenho entre organizações. 

(SERRA et al, 2008). 

Com a vigência da globalização, as constantes mudanças vivenciadas 

atualmente no contexto mercadológico são consideradas fatores primordiais que 

contribuem no aumento da competitividade entre as organizações, principalmente 

aquelas que procuram a satisfação de seus stakeholders e, por meio dela, a 

vantagem competitiva. 

Dentro deste contexto estão inseridas as Universidades públicas que, dentro 

de suas complexidades, cada vez mais prezam pela qualidade na oferta dos seus 

serviços, criando, assim, estratégias para a geração de vantagens competitivas e 

mecanismos capazes de mensurar seus desempenhos. Nesse sentido, o 

desempenho das instituições de ensino superior (IES) tem sido objeto de atenção 

crescente nos últimos anos, sendo tema de diversos estudos nacionais e 

internacionais. Parte desta literatura recorre aos indicadores de desempenho, como, 

por exemplo, a proporção de alunos em determinado ano ou o custo por estudante, 

a fim de verificar a eficiência das instituições. (RAMOS, 2015). 

No Brasil, o termo “pós-graduação” foi utilizado formalmente na década de 

1940 no Artigo 71 do Estado da Universidade do Brasil, e aproximadamente 10 anos 

depois, o Brasil já vivenciava um contexto de intercâmbio de alunos, professores e 

pesquisadores com os Estados Unidos (SANTOS, 2003), contexto este, que deu 

surgimento à Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal (CAPES), que surge em 

1951 com o objetivo de gerenciar a pós-graduação no Brasil. 

Uma década depois, é criada a lei de Diretrizes e Bases da Educação cujo 

artigo 61 tratava sobre o funcionamento dos cursos no ensino superior, de maneira 
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que eles seriam organizados em cursos de graduação, cursos de pós-graduação e 

cursos de aperfeiçoamento, especialização e extensão. (BRASIL, 1961). 

Já em 1965, o Conselho Federal de Educação (CFE) aprovou o Parecer nº 

977, o Parecer Sucupira, institucionalizando o primeiro formato básico de segmento 

de ensino, diferenciado em mestrado e doutorado, injetando recursos na docência, 

novas universidades federais e estaduais e expandindo as já existentes (MANCEBO, 

2009). Assim, ficam estabelecidos cursos lato e stricto sensu no Brasil: 

 
O parecer do relator Newton Sucupira para o Congresso Nacional em 1965 
caracteriza os cursos de pós-graduação com características próprias 
distintas da especialização, aperfeiçoamento e extensão, distinguindo dois 
tipos de pós-graduação, os cursos de stricto sensu e os de lato sensu. Na 
primeira categoria, incluiu o mestrado e o doutorado cujo objetivo seria de 
natureza acadêmica, de pesquisa e de cultura, tendo como compromisso o 
avanço do saber. Por sua vez, o Parecer nº 977/65 atribuía à pós-
graduação lato sensu um objetivo eminentemente prático: enquanto a pós-
graduação stricto sensu conferia grau acadêmico, a pós-graduação lato 
sensu concederia certificado (SOARES, OLIVEN, et al, 2002, p. 70). 

 
A partir de 1968, o Brasil vivenciou uma expansão no ensino de graduação, 

além de um incentivo à pós-graduação, com implementação de linhas de 

financiamento à pesquisa científica e tecnológica, principalmente nas universidades 

administradas pelo setor público. 

Na década de 1970, a CAPES, agora nomeada como Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, passa a desenvolver experiências de 

avaliações em cursos de mestrado e doutorado a fim de organizar a distribuição de 

recursos na pós-graduação. (BELLONI, 2000). 

Atualmente, no que se refere ao ensino superior, de acordo com os Censos 

da Educação Superior de 2007e 2013, as matrículas de Graduação apontaram para 

um elevado crescimento, saltando de 4.880.381 em 2007, para 7.305.977, em 2013. 

Há que se destacar, também, que o número de IES aumentou nesse mesmo 

período, de maneira que em 2007 existiam 2.281 IES no país, e em 2013, o número 

chegou a2.391 (INEP, 2015). Além disso, de acordo com dados do Censo da 

Educação Superior realizado em 2012, existem no Brasil 304 IES públicas, incluindo 

instituições Federais, Estaduais e Municipais, oferecendo 10.905 tipos de cursos. 

Nesse contexto está inserida a UFRN, uma Universidade originada em 1958, 

que oferece 84 cursos de graduação presencial, além de 9 à distância e 86 cursos 

de pós-graduação, favorecendo uma comunidade acadêmica de mais de 37.000 
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alunos e contando com um quadro de mais de 2mil docentes efetivos e mais de 3mil 

servidores técnico-administrativos, 

 

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A tentativa de entender como algumas organizações superam as outras é um 

dos temas centrais no campo dos estudos de estratégia (D'Aveni, Dagnino & Smith, 

2010 apud Matoso & Abib, 2015), de maneira que a manutenção de desempenho 

superior ao longo do tempo é um indicador de vantagem competitiva. (Peteraf & 

Barney, 2003).  

A vantagem competitiva, portanto, tem uma relação direta com o desempenho 

organizacional que, por sua vez, de acordo com Combs, Crook e Shook (2005), é 

composto pelos elementos contábeis, lucros, valor de mercado e crescimento. Esses 

autores realizaram uma metanálise de estudos publicados no Strategic Management 

Journal de 1980 a 2004 e concluíram que o desempenho organizacional é melhor 

expresso como desempenho financeiro de uma organização, enquanto elementos 

de desempenho operacional como qualidade e inovação atuam como mediadores da 

relação entre os recursos de uma organização e seu desempenho organizacional. 

Tomando como base os estudos de Penrose (1959), Nelson e Winter (1982), 

Wernefelt (1984), Barney (1991), Grant (1991), Peteraf (1993), Teece et al. (1997), 

dentre outros, a Visão Baseada em Recursos impõe que a vantagem competitiva de 

uma organização pode ser analisada a partir de seus próprios recursos, capacidades 

e competências. Assim, estes autores desenvolveram seus estudos focalizando a 

importância dos recursos tangíveis e intangíveis dentro de uma organização como 

base para a criação de vantagem competitiva duradoura. 

Barney e Hesterly (2011) definiram os recursos organizacionais como sendo 

os ativos tangíveis e intangíveis que a organização controla e que podem ser usados 

para criar e implantar estratégias. De acordo com os autores citados, os recursos de 

uma organização fazem parte de quatro categorias: financeiros, físicos, individuais e 

organizacionais. 

Para Grant (1991), os recursos e capacidades de uma organização são os 

considerados fatores determinantes na formulação de sua estratégia: são as 

principais constantes em que uma organização pode estabelecer sua identidade e 

enquadrar sua estratégia, além de serem suas principais fontes de rentabilidade. 



18 
 

Segundo o autor, a chave para uma abordagem baseada em recursos na 

formulação de estratégias é compreender as relações entre recursos, capacidades, 

vantagem competitiva e rentabilidade - em particular, a compreensão dos 

mecanismos através dos quais a vantagem competitiva pode ser sustentada ao 

longo do tempo. 

De acordo com Grant (1991), os recursos e capacidades de uma organização 

são capazes de atuar diretamente na sua estratégia a fim de gerar vantagem 

competitiva, quando seguidos os seguintes passos: (1) identificar e classificar os 

recursos da organização, bem como avaliar seus pontos fortes e fracos em relação 

aos seus concorrentes e, assim, buscar oportunidades para uma melhor utilização 

dos recursos; (2) analisar as capacidades organizacionais, identificando sua 

complexidade e os recursos que as compõem; (3) analisar o potencial dos recursos 

e capacidades no que diz respeito à geração de vantagem competitiva; (4) criar uma 

estratégia capaz de melhor aproveitar os recursos e capacidades disponíveis; (5) 

estabelecer um processo de melhoria constante. 

No entanto, ainda que fique clara a relação entre recursos e capacidades, 

vantagem competitiva e desempenho, é importante levar em consideração que cada 

organização se comporta de maneira diferente no que diz respeito a essa 

combinação. Percebe-se, por exemplo, que as organizações universitárias, objeto de 

estudo dessa pesquisa, possuem complexidades que as diferem das demais 

organizações. Autores como BALDRIDGE (1971), referem-se a essa complexidade 

apontando características que fazem a diferença entre organizações do contexto 

universitário e organizações de contexto empresarial, de maneira que, enquanto a 

primeira possui objetivos mais ambíguos e difusos, a segunda toma os objetivos 

como orientação para definir estrutura, governança e processo decisório, fatores que 

influenciam diretamente no posicionamento estratégico. 

Segundo Chauí (2003, p. 5), a Universidade, por ser fundada no 

reconhecimento público de sua legitimidade, é estruturada por ordenamentos, 

regras, normas e valores que a caracterizam como instituição social, expressando o 

funcionamento da sociedade. Dessa maneira, levando em consideração a qualidade 

e a relevância social e cultural de suas ações, a Universidade pode ser considerada 

como reflexo da sociedade, estando como referência de princípio, valor e de norma. 
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Corroborando com a autora, Santos (2003), define que, como instituição com 

função social, a Universidade representa um segmento da sociedade, resultando, 

até certo ponto, em um modelo instituído pelo mesmo contexto no qual está inserida, 

levando em consideração os aspectos: social, político, econômico, religioso e 

ideológico, demonstrando que há uma integração entre a criação da Universidade e 

o local que ela ocupa na sociedade. 

Segundo COLOSSI (1999), a diferença entre as Universidades e demais 

organizações ocorre pois as Universidades são instituições singulares divididas em 

várias subculturas. A diversidade dos seus objetivos, somado a fatores como o tipo 

de profissional nela atuante e sua finalidade de desenvolver ensino, pesquisa e 

extensão, fazem com que as Universidades possuam um estilo próprio de estrutura 

organizacional, bem como de posicionamento estratégico. 

TRINDADE (1994, p.3), ao definir a complexidade que envolve a estrutura 

universitária, como uma instituição multifuncional, desafios de gestão e 

planejamento, considera que a universidade enfrenta sérias dificuldades para 

assegurar níveis aceitáveis de excelência acadêmica. Com base nisso, a qualidade 

tornou-se o problema central das universidades brasileiras, que se encontram em 

um estágio em que tem que gerir, simultaneamente, a massificação da matrícula, a 

criação e difusão da ciência, a profissionalização da docência, a internacionalização 

do desenvolvimento científico e tecnológico, a democratização de suas estruturas, e 

rever suas relações com o Estado e a sociedade. (BRUNNER, 1987). 

Além disso, a expressão do poder na universidade também é diferenciada e 

se encontra dividida em dois segmentos: primeiro, o poder acadêmico que se 

sustenta no conhecimento, e que é exercido pelos docentes; e, segundo, o 

burocrático que é baseado nas leis, regulamentos e normas relativas ao ensino e à 

gerência econômica, que é exercida pelos administradores, e, no caso das 

universidades públicas, a administração de recursos financeiros e patrimoniais fica à 

mercê das imposições orçamentárias do Governo. Assim, de um lado, estão os 

docentes com seus valores, princípios, interesses e objetivos; de outro lado, os 

administradores, com seus valores e interesses que nem sempre se relacionam com 

os objetivos e interesses específicos dos docentes e discentes (FREITAS, 2004). 

Essa articulação entre os poderes provoca interferências e peculiaridades no 
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processo decisório das Universidades (LANZILLOTTI, 1997), bem como no seu 

posicionamento estratégico, no geral. 

Dessa forma, nota-se a importância e o esforço cada vez maior das 

Universidades brasileiras em buscar ferramentas estratégicas de aprimoramento em 

gestão a fim de alcançarem máximos patamares de excelência. 

Por isso, com o objetivo de criar uma política de priorização da pós-graduação 

no Brasil, em 1951 surge a Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal (CAPES) 

gerenciadora dos cursos de pós-graduação no país e que, em 1970, passa a ser 

nomeada como Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), iniciando uma série de experiências avaliativas de cursos de mestrado e 

doutorado no Brasil. (BELLONI, 2000). 

Atualmente a CAPES representa um importante instrumento de avaliação de 

propostas de novos cursos de pós-graduação e de avaliação dos programas de pós-

graduação, realizando um acompanhamento anual e uma avaliação trienal do 

desempenho dos programas que integram o Sistema Nacional de Pós-Graduação – 

SNPG. (MOREIRA, 2008). 

Através dos comitês de área, formados por professores de programas de 

cada área, a CAPES avalia cada um dos programas de pós-graduação no Brasil, 

gerando um relatório de avaliação trienal geral para a área e um para cada 

programa (OLIVEIRA, 2011), de maneira que são instituídos conceitos (em uma 

escala de 0 a 7) para cada programa. O conceito mínimo para a CAPES é 3, 

seguindo uma evolução onde o conceito 7 representa a excelência do programa em 

questão. Para atribuir os conceitos, a CAPES leva em consideração uma série de 

quesitos que possuem determinados pesos. Especificamente para os cursos de 

Administração, os conceitos se baseiam: na proposta do programa (não possui 

peso), no corpo docente (20%), no corpo discente, teses e dissertações (35%), na 

produção intelectual (35%) e na inserção social (10%), de maneira que, cada um 

desses quesitos é composto por alguns itens de avaliação, cada um com seu 

determinado peso. (CAPES, 2010). 

Ainda dentro do contexto das Universidades, tratando-se dos cursos de pós-

graduação, objeto de estudo desta pesquisa, nota-se, por exemplo, que os modelos 

americanos e europeus de escolas de pós-graduação em negócios continuam a ser 

os principais veículos para formar gestores em todo o mundo. As universidades 

públicas, privadas ou até mesmo as escolas independentes de Master of Business 
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Administration - MBA estão se esforçando para saírem à frente no recrutamento de 

professores, desenvolvimento de materiais de curso e aplicação de ferramentas de 

ensino, programas de cursos, estudos de caso, reimpressões de periódicos e livros 

didáticos. 

Segundo Mcmillan e Overall (2016), os principais rankings de pós-graduação 

das faculdades públicas, feitos com base nas suas principais publicações, como 

Business Week, Financial Times e Wall Street Journal, mostram um claro 

posicionamento das principais escolas de negócios dos EUA. Como exemplo, nas 

classificações do Financial Times 2014, sete dos 10 primeiros lugares, 12 dos 20 

primeiros e 30 dos 50 melhores eram escolas de negócios americanas. 

Essa diferença nos contextos entre Universidades americanas e brasileiras 

remetem ao próprio período de criação de cada uma delas. Comparado aos dos 

Estados Unidos da América (EUA), os cursos de Administração no Brasil tem uma 

breve historia, já que quando teve início o curso no Brasil, em 1952, os EUA já 

formavam em torno de 50 mil bacharéis, 4 mil mestres e 100 doutores por ano 

(C.F.A., 2009), já que seus primeiros cursos na área se iniciaram em 1881 com a 

criação da Wharton School. Além disso, segundo Oliveira (2014), é possível 

identificar diferenças nos próprios pressupostos epistemológicos, de maneira que na 

cultura norte-americana, a Administração volta-se aos negócios e eficiência 

burocrática das estruturas organizacionais focada no desempenho, via business 

school – ou escolas de negócio -, enquanto no Brasil ela volta-se ao Estado, a 

Administração Pública e Ciência Política, focada no domínio público e controle 

institucional burocrático do Estado, via cordiality school. 

Assim como a CAPES desenvolve um trabalho de avaliação de cursos de 

pós-graduação, existem instituições internacionais que também cumprem o mesmo 

papel, realizando o que é chamado de accreditation. Prince (2003) define a 

"acreditação" como "um processo complexo, que precisa ser explorado com algum 

detalhe, já que o seu conhecimento prático é útil para entender os parâmetros dentro 

dos quais funcionam os organismos de acreditação”. De acordo com Istileulova e 

Peljhan (2011), ela existe a fim de promover a "melhoria contínua da qualidade" 

(AACSB), "elevar o padrão de educação em gestão no mundo inteiro" (EQUIS) e 

"avaliar a qualidade de qualquer programa de negócios e gestão" (EPAS), com 

padrões definidos de qualidade. Dessa maneira, objetivo de muitas escolas de 

negócios em todo o mundo é obter credenciamento de organizações reconhecidas 
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internacionalmente devido ao fato de que o conceito de "Acreditação" está associado 

com o de "selo de qualidade". (MCFARLANE, 2010). 

Hoje, a EFMD, a AACSB e a AMBA são os três órgãos internacionais de 

acreditação mais conceituados no campo empresarial do ensino superior. A 

Associação para o Avanço de Escolas Universitárias em Negócios (AACSB - um 

organismo com sede nos EUA, mas que também credencia escolas fora da América 

do Norte); a Fundação Europeia para o Desenvolvimento de Gestão (EFMD - uma 

organização internacional, com sede em Bruxelas), ambas acreditam escolas de 

uma maneira geral, tendo como parâmetros recursos, qualidade do corpo docente e 

os programas, além de outros; E a Associação de MBAs (AMBA - uma organização 

com sede em Londres). (ISTILEULOVA e PELJHAN, 2011). 

A EFMD possui um sistema internacional de avaliação, melhoria e 

acreditação de instituições de ensino superior em gestão e administração de 

empresas, o EQUIS (Sistema Europeu de Melhoria da Qualidade). O EQUIS foi 

criado em 1997 por uma das principais escolas de negócios da EFMD, com o apoio 

ativo de algumas das melhores escolas da Europa, incluindo Bocconi, HEC Paris, 

Escola de Economia de Helsínquia, IESE, IMD, INSEAD, Instituto de Organização, 

London Business School e Rotterdam School of Management. (URGEL, 2007). 

A criação do EQUIS foi motivada pela necessidade de se desenvolver um 

sistema de acreditação dirigido às escolas de negócios em todo o mundo que 

tentavam representar um impacto além de suas próprias fronteiras. No momento da 

sua criação, não existiam sistemas de acreditação internacional estabelecidos ao 

domínio da gestão ou da administração das empresas. No entanto, um pequeno 

número de sistemas nacionais de acreditação estavam dando os primeiros passos 

para a sua internacionalização.  

Hoje, segundo Urgel (2007), EQUIS, AACSB e AMBA são as três mais 

conceituadas acreditações internacionais no campo de negócios no ensino superior. 

Apesar de existir muitas semelhanças entre elas, uma vez que a maioria das 

agências de acreditação seguem processos semelhantes - relatórios de auto 

avaliação, visitas de revisão pelos pares,..., - e necessariamente compartilham 

algumas dimensões de qualidade - estudantes, programas, pessoal acadêmico,..., –

a EQUIS destaca-se entre elas, já que, ao criar a EQUIS, a EFMD tentou satisfazer 

algumas das necessidades enfrentadas pelas escolas de negócios internacionais 
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que a AACSB, a AMBA ou qualquer outro sistema nacional de acreditação não 

satisfaziam ou seriam susceptíveis de satisfazer num futuro previsível, fazendo com 

que um dos objetivos da EQUIS seja: fornecer um valor diferencial em relação a 

outras acreditações a um número seleto de escolas de negócios em todo o mundo 

que procuram a excelência. 

De uma maneira geral, as acreditações geram valor em três áreas principais, 

muitas vezes inter-relacionadas: 

(1) avaliação da qualidade da escola com base em vários critérios, com 

referência a um padrão mais ou menos explícito; 

(2) reconhecimento da marca derivado da concessão de um mérito ou de um 

rótulo distintivo (selo) de acreditação; e 

(3) aconselhamento e ações que contribuam para a melhoria da escola. 

Urgel (2007) enfatiza, ainda, que diferentes sistemas de acreditação 

contribuirão com diferentes benefícios e agregarão valor em cada uma dessas três 

áreas.  

Cada sistema de acreditação possui seu sistema de avaliação da qualidade 

(1) de uma instituição ou programa com base no seu próprio conjunto de dimensões 

de qualidade. A Figura 1 contempla as dez dimensões usadas pela EQUIS como 

critérios de qualidade. 

 
FIGURA 1 – CRITÉRIOS DE QUALIDADE DO EQUIS 

 

 
Fonte: URGEL, 2007. 
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Ter uma escola formalmente avaliada de acordo com uma série de dimensões 

de qualidade bem descritas é o principal benefício que a acreditação proporciona. O 

valor dessa avaliação para uma escola depende, basicamente, de dois aspectos: o 

valor da própria estrutura como paradigma da qualidade da escola de negócios e os 

critérios para cumprir a norma exigida para cada dimensão de qualidade. 

Além dos benefícios proporcionados a uma escola por uma avaliação 

profissional através de um quadro de qualidade significativa contra padrões 

desafiadores, qualquer acreditação fornece um (2) selo ou rótulo que diferencia a 

escola de seus pares no nível nacional ou internacional. Essa diferenciação, se 

apropriada, leva a escola a um reconhecimento mais generalizado e a uma maior 

apreciação de sua marca. (URGEL, 2007). 

Dessa maneira, é possível perceber e identificar a importância da acreditação 

para os cursos superiores, de maneira que Universidades internacionais em formato 

business school que recebem acreditação, como as americanas ou as europeias, 

podem representar um modelo a ser seguido pelas Universidades brasileiras. 

Com face ao exposto e diante da importância do estudo da vantagem 

competitiva e do crescimento e desenvolvimento dos programas de pós-graduação 

em Administração, faz-se o seguinte questionamento: Quais recursos e 

capacidades representam a principal fonte de vantagem competitiva do PPGA 

da UFRN? 

A fim de responder o problema proposto, pretende-se adotar a visão baseada 

em recursos (VBR) como aporte teórico.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O cenário competitivo que permeia as organizações encontra-se em 

constante modificação, exercendo nelas relevante influência. Diante disso, é vital 

que elas mantenham suas percepções sobre o ambiente interno e o externo 

totalmente alertas, sabendo lidar com as ameaças e tirando o máximo proveito das 

oportunidades. Dessa forma, é a partir das decisões estratégicas tomadas pela 

organização que sua posição será definida no cenário em questão. (EISENHART; 

ZABARACKI, 1992 apud DACORSO, 2004). 

A partir dessa necessidade, nota-se que conhecer e entender sobre os 

recursos que sustentam a vantagem competitiva nas organizações, além da 
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importância que representa no crescimento e desenvolvimento da própria 

organização, tem representado uma grande área de pesquisa no campo da 

estratégia. (Porter, 1998; Rumelt, 1984). 

De acordo com Grant (1991), o papel dos recursos de uma organização tem 

ganhado um maior interesse como base para sua estratégia, refletindo uma 

insatisfação com a estrutura estática e de equilíbrio da economia da organização 

industrial, insatisfação essa, que tem ganhado representatividade no pensamento 

contemporâneo sobre a estratégia de negócios. O autor posiciona esse avanço em 

várias frentes: no nível da estratégia corporativa, o interesse teórico em economias 

de escopo e custos de transação focalizou a atenção no papel dos recursos 

organizacionais na determinação dos limites industriais e geográficos das atividades 

da organização. No nível da estratégia de negócios, as explorações das relações 

entre recursos, concorrência e rentabilidade incluem a análise da imitação 

competitiva, a apropriação dos retornos às inovações, o papel da informação 

imperfeita na criação de diferenças de rentabilidade entre organizações 

concorrentes e os meios pelos quais a acumulação de recursos pode sustentar 

vantagem competitiva, de maneira que, juntas, essas contribuições somam o que é 

chamado de "visão baseada em recursos".  

No Brasil, a pesquisa apoiada na RBV ainda é um campo em expansão, 

comparado a outros países (MATOSO E ABIB, 2015). No entanto, segundo Grant 

(1991), as implicações da "teoria baseada em recursos" para a gestão estratégica 

não são claras por duas razões: em primeiro lugar, as diversas contribuições faltam 

um quadro de integração único; em segundo lugar, pouco esforço tem sido feito para 

desenvolver a prática desta teoria. Dessa maneira, quando estudos que abordam a 

influência de recursos internos na criação de vantagem competitiva não se atenham 

tanto a pesquisas empíricas, a observação se torna limitada. (PERIN; SAMPAIO; 

HOOLEN, 2007). 

Corroborando as ideias de Grant, percebe-se, também, que a maioria das 

pesquisas de caráter exploratório adota uma abordagem quantitativa e emprega a 

estratégia de estudo de caso (Ribeiro, Costa, Mirutuba & Oliveira Neto, 2012; 

Batista, Costa, Vieira & Balbinot, 2007), deixando, assim, uma lacuna teórica no que 

diz respeito às pesquisas de natureza qualitativa. 

Dessa maneira, a evolução das pesquisas em vantagem competitiva 

demonstra uma necessidade maior em focar-se nos recursos que fazem parte da 
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organização e que favorecem o aumento de seu desempenho, levando em 

consideração a competitividade e dinamicidade do ambiente em que ela está 

inserida.   

Ainda no âmbito organizacional, porém em uma perspectiva mais restrita, 

encontram-se as Instituições de Ensino Superior (IES), organizações complexas que 

possuem características peculiares, diferenciando-as das demais organizações, 

mas, assim como as outras organizações, enfrentando constantes desafios. 

Para Silva, Portugal e Souza (2014), o crescimento do setor - o número de 

cursos ofertados no ensino superior aumentou em 111,1% no período de 2009 a 

2011 - sofreu influência de diversos fatores, tais como ações governamentais, por 

meio da criação de políticas para ampliação de vagas nas instituições públicas e 

aumento dos financiamentos estudantis em instituições privadas, graças à entrada 

de grupos de investidores no ensino superior. Esse considerável crescimento 

proporcionou o aumento na competitividade na área educacional e provoca uma 

série de desafios ao setor, como os provocados por mudanças no ambiente 

organizacional, com a procura de melhoria na qualidade do ensino, a produtividade, 

tanto no ensino, como na pesquisa e o foco na eficiência organizacional 

(CHRISTIANO, 2014), fazendo com que a educação deixe de ser exclusivamente 

pedagógica, passando a ser descrita também como um empreendimento com 

grandes oportunidades de crescimento (GOMES et al., 2011). 

Desta forma, nota-se a importância para as IES em se visualizar as 

oportunidades e gerenciar estratégias para implantar mudanças organizacionais 

através do aprendizado institucional (BEZERRA, 2002). Com isso, segundo Molozzi 

(2015), o ato de planejar deixou de ser uma opção para as instituições de ensino 

superior, passando a ser uma necessidade efetiva para que se possa entender as 

necessidades e as mudanças dos cenários que o mercado impõe. 

Em detrimento do forte crescimento das IES, e dos impactos da 

competitividade no setor, Júnior Jr. et al (2008) enfatizam que há um aumento nos 

estudos, pesquisas e reflexões sobre a dinâmica de como eles ocorrem e quais as 

suas influências no desenvolvimento da educação do país, além de propostas sobre 

qual processo de gestão é mais adequado a essa demanda.   

Falando-se mais especificamente a respeito dos cursos de pós-graduações 

ofertados pelas Universidades, é possível identificar, de acordo com os dados 
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gerados pela última Avaliação Trienal da CAPES (2013), que os cursos de Pós-

Graduação em Administração mais bem conceituados no Brasil são: FGV/SP e USP 

– com notas 7 -, seguidos por FGV/RJ e UFMG – com notas 6 – de maneira que as 

melhores notas concentram-se na região Sudeste, fator que impulsiona o desejo e a 

necessidade deste estudo em um programa localizado na região Nordeste. 

Além dos dados da CAPES, que realiza uma avaliação bastante voltada para 

a produção intelectual, destacam-se as avaliações voltadas para as escolas de 

negócios. Estas avaliações procuram um equilíbrio entre a qualidade acadêmica ea 

relevância profissional fornecido pela estreita interação com o mundo corporativo. 

Essa interface com o mundo dos negócios revela-se ser tanto um requisito como um 

forte potencial de investigação. Com isso, elas são capazes de atribuir particular 

importância à criação de um ambiente de aprendizagem eficaz e que favoreça o 

desenvolvimento de competências de gestão e empresariais dos alunos, 

promovendo seu sentido de responsabilidade global, com foco também na inovação 

em todos os aspectos, incluindo a concepção do programa e pedagogia. Dessa 

forma, esse tipo de avaliação mostra-se importante para avaliar a qualidade de um 

programa de pós-graduação em Administração. 

Além disso, o aumento da internacionalização do ensino superior e de um 

mercado da educação mais competitivo contribuíram para uma maior sensibilização 

às necessidades de assegurar e desenvolver a qualidade da educação, tanto dentro 

como fora das fronteiras nacionais (Dill, 2000), favorecendo o aumento da 

importância dos programas de certificações. 

De acordo com Urgel (2007), dentre as principais certificações internacionais, 

destaca-se a EQUIS, utilizada como fator de análise na presente pesquisa e 

apontada como a mais importante dentre as três principais certificações 

internacionais em escolas de negócios. A EQUIS foi escolhida nessa pesquisa já 

que se sobressai, pois satisfaz algumas das necessidades que a AACSB, a AMBA 

ou qualquer outro sistema nacional de acreditação não satisfaziam ou não seriam 

susceptíveis de satisfazer num futuro previsível, de maneira que ela fornece um 

valor diferencial em relação a outras acreditações a um número seleto de escolas de 

negócios que procuram a excelência em todo o mundo. 

Além do exposto, a presente pesquisa deverá servir de aporte, não só teórico, 

como também prático, já que deixa um legado de dados ao PPGA da UFRN, 
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capazes de servir de insumo para que o programa possa identificar recursos-chave 

para a criação de vantagem competitiva e, a partir daí, investir em seu 

desenvolvimento criando estratégias para vantagens competitivas sustentáveis. 

Logo, é um tema que merece espaço nas pesquisas acadêmicas, podendo servir de 

modelo a outros programas.  

 

1.4 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

 

Analisar os principais tipos de recursos geradores de vantagem competitiva 

em um Programa de Pós-Graduação, utilizando o modelo VRIO. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar e selecionar os principais recursos e capacidades dos documentos 

de avaliação e certificação da CAPES e EQUIS; 

 Relacionar os principais recursos e capacidades dos documentos de 

avaliação e certificação da CAPES e EQUIS com a VBR; 

 Classificar os principais recursos e capacidades do PPGA da UFRN, 

relacionados às duas certificações (CAPES e EQUIS), conforme o modelo 

VRIO; 

 Identificar os principais recursos geradores de vantagem competitiva do 

PPGA da UFRN; 

 Identificar a implicação competitiva dos principais recursos e capacidades 

existentes no PPGA da UFRN; 

 Avaliar a possibilidade de utilização do modelo VRIO no contexto 

universitário. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
A Visão Baseada em Recursos traduz-se como uma vertente da teoria da 

Vantagem Competitiva, a qual representa uma evolução de ideias com base em 

Penrose, com trabalhos da década de 50, até os dias atuais. Dessa maneira, 

entendendo-se a importância destes estudos para a pesquisa em questão, temas 

como Estratégia, Vantagem Competitiva e Visão Baseada em Recursos são 

amplamente discutidos nessa Seção que trata do referencial teórico utilizado na 

presente pesquisa. 

 

2.1. VANTAGEM COMPETITIVA 

 

A fim de que se entenda a respeito do conceito da Vantagem Competitiva faz-

se necessário, primeiramente, que se conheça a sua relação com a estratégia. Uma 

ideia compartilhada entre os autores é que a vantagem competitiva depende das 

estratégias adotadas pela organização e que para realizar a manutenção dessa 

vantagem, pode-se usar sua cadeia de valor, ou seja, a maneira como as atividades 

executadas por essa organização interagem entre si. (PORTER, 1998; GOHR et al, 

2011). 

Essa relação entre vantagem competitiva e estratégia também pode ser 

notada a partir da definição de estratégia organizacional citada por alguns autores, 

como Barney e Hesterly (2011), que conceituam a estratégia como sendo a “teoria 

criada pela organização para obter vantagens competitivas”, de maneira que uma 

boa estratégia é aquela capaz de gerar tais vantagens. De acordo com os autores, 

quanto melhores forem as hipóteses e suposições em refletir como a competição do 

setor em que a organização está inserida evolui, maior a possibilidade de ganhar 

vantagem competitiva a partir de suas estratégias. 

Como outro exemplo dessa relação, pode-se citar Serra, Torres e Torres apud 

Kenichi Ohmae (2004), que atribui à vantagem competitiva a própria definição de 

estratégia, afirmando que a estratégia corporativa é: 

 
“em duas palavras, a vantagem competitiva. O único objetivo do 

planejamento estratégico é capacitar a organização a ganhar, da maneira 

mais eficiente possível, uma margem sustentável sobre seus concorrentes. 

A estratégia corporativa, desse modo, significa uma tentativa de alterar o 
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poder de uma organização em relação ao dos seus concorrentes, da 

maneira mais eficaz.” 

 

De acordo com Serra, Torres e Torres (2004), o conceito da vantagem 

competitiva corresponde ao resultado necessário do conjunto de recursos e das 

qualidades para uma organização alcançar um desempenho superior ao de seus 

concorrentes. 

Ainda segundo os autores, uma organização ganha vantagem competitiva a 

partir do momento que alcança um desempenho superior, de maneira que ela deve 

estabelecer uma estratégia adequada que deve se fundamentar em dois fatores: 

objetivos coerentes e compreensão do negócio.  

De maneira mais específica, segundo Barney e Hesterly (2011), a vantagem 

competitiva é alcançada por uma organização quando ela tem capacidade de gerar 

maior valor econômico em relação às organizações concorrentes, a partir de 

recursos capazes de auxiliar na implantação da estratégia e na geração da própria 

vantagem competitiva. Segundo os próprios autores, o referido valor econômico diz 

respeito à diferença entre os valores de ganhos percebidos pelo cliente, que utiliza 

os serviços ou compra os produtos da organização, e o custo total desse produto ou 

serviço gerado pela organização. Este conceito, segundo Christiano apud Barney e 

Hesterly (2014), também é compartilhado por outros autores, dentre eles Porter 

(1998); Barney (1991); Brandenburger e Stuart (1996); Besanko, Dranove, Shanley e 

Schaefer (2015); Peteraf (1993), Peteraf e Barney (2003). 

Já de acordo com Porter (1998), a vantagem competitiva se baseia em 

unidades básicas, as quais são a criação, produção, venda e entrega de produtos e 

serviços gerados pela organização a partir da diferenciação de custo e preço, e 

surge fundamentalmente a partir da criação de valor gerada aos seus clientes. Para 

o autor existem duas maneiras de se obter a vantagem competitiva: pela liderança 

de custos e por diferenciação. Segundo ele, a vantagem em custo varia conforme a 

estrutura da organização, podendo incluir a busca por economias de escala, 

tecnologia patenteada, acesso a matérias-primas, entre outros fatores. Já a 

estratégia na obtenção de vantagem competitiva por diferenciação é aquela que 

impulsiona a organização a ser única naquilo que ela faz e que isso seja valorizado 

pelos seus clientes. 
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Outra classificação da vantagem competitiva de uma organização faz com 

que ela possa ser considerada temporária ou sustentável. Em termos mais 

simplórios, Barney e Hesterly (2011) definem a vantagem competitiva temporária 

como aquela que dura um período muito curto. Do contrário, a vantagem competitiva 

sustentável pode durar muito mais tempo. 

De acordo com Hitt, Ireland e Hoskisson (2002), uma organização consegue 

alcançar uma vantagem competitiva sustentável a partir do momento em que uma 

estratégia é bem sucedida para atuar agregando valor e de maneira que seja 

dificilmente copiada pelos seus concorrentes. Corroborando com este pensamento, 

Castro (2009) afirma que a vantagem competitiva se torna sustentável quando os 

valores criados pela organização são de difícil acesso ou de replicação dos 

concorrentes, fazendo com que a organização mostre desempenho superior e a 

possibilidade de atuar em novos mercados, já que suas vantagens competitivas são 

duradouras. 

 

2.1.1 Os Modelos Teóricos da Vantagem Competitiva 

 
Até os anos 1970, a economia neoclássica identificava a vantagem 

competitiva como o resultado de um acidente do funcionamento dos mercados, o 

que caracterizava essa teoria como uma visão altamente simplista da dinâmica 

organizacional. Estes preceitos embasavam o comportamento econômico das 

organizações, no qual elas não seriam vistas como instituições, mas sim como 

atores individuais, sem nenhuma autonomia de decisão que fosse capaz de 

responder racionalmente às mudanças no ambiente (VASCONCELOS e CYRINO, 

2000). Dessa maneira, a própria noção de estratégia representa um impasse à 

teoria, já que segundo Vasconcelos e Cyrino (2000), não leva em consideração, 

dentre outros fatores, a própria interação organizacional.  

A partir dos anos 1970, a vantagem competitiva começa a ser mencionada 

em diversas correntes do pensamento econômico, em distintas abordagens 

conceituais. Segundo Vasconcelos e Cyrino (2000), estas teorias que tratam da 

vantagem competitiva, classificadas como teorias de Estratégia Organizacional, 

podem ser divididas em dois eixos principais, como mostra o Quadro 1: 
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QUADRO 1 – AS CORRENTES EXPLICATIVAS DA VANTAGEM COMPETITIVA 
 

    

A vantagem competitiva 
explica-se por fatores externos 

(mercados, estrutura das 
indústrias). 

 
1- Análise estrutural da 

indústria 
 

Organização industrial: 
Modelo SCP Análise de 
Posicionamento (Porter) 

 

 
3-  Processos de 

mercado 
 
 

Escola Austríaca 
(Hayek, Schumpeter) 

 

 
 

A vantagem competitiva 
explica-se por fatores internos, 

específicos à firma. 

 
2- Recursos e 

competências 
 

Teoria dos Recursos 

  
4-Capacidades dinâmicas 

 
 

Teoria das Capacidades 
Dinâmicas 

 

 

  
Estrutura da indústria 

 
 

Estática: equilíbrio e 
estrutura 

 

 
Processos de mercado  

(Market process) 
 

Dinâmica: mudança e 
incerteza 

 

Fonte: Vasconcelos e Cyrino, 2000. 

 

O primeiro eixo classifica os estudos segundo sua concepção da origem da 

vantagem competitiva, culminando em dois casos: a) teorias que classificam a 

vantagem competitiva como um posicionamento exterior à organização; b) as que 

consideram o desempenho superior como um fenômeno de características internas 

à organização. Já o segundo eixo, faz referência às abordagens segundo sua 

premissa sobre concorrência. 

Um dos modelos conceituais mais difundidos para a análise da vantagem 

competitiva é o modelo da nova organização industrial, sustentado pela análise 

estrutural da indústria. Segundo Vaconcelos e Cyrino (2000), essas ideias apoiam-se 

nos trabalhos de Edward Mason e Joe Bain, com o modelo conhecido como SCP 

(Struture-Condute-Performance), conhecido no Brasil como E-C-D (Estrutura-

Conduta-Desempenho) de maneira que o comportamento das organizações, bem 

como seu desempenho, são definidos pelo seu comportamento concorrencial 

perante o posicionamento estratégico na indústria em que estão inseridas. 

Dando continuidade aos trabalhos de Mason e Bain, Michael Porter (1991) 

utilizou seu modelo para formular estratégias organizacionais utilizando o poder dos 

monopólios a seu favor, para ele, o principal determinante para o sucesso ou 
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fracasso da organização no cenário competitivo, é a própria estrutura da indústria. 

Segundo Porter, no seu segundo livro, a vantagem competitiva corresponde ao 

resultado da capacidade da firma de realizar eficientemente o conjunto de atividades 

necessárias para obter um custo mais baixo que o dos concorrentes, ou de organizar 

essas atividades de forma única, capaz de gerar um valor diferenciado para os 

compradores, de maneira que as condições iniciais e a escolha dos dirigentes são 

os únicos fatores que determinam a vantagem competitiva. (VASCONCELOS e 

CYRINO, apud PORTER, 1980, p. 4). 

Essas ideias correspondentes à análise estrutural da indústria trazem consigo 

algumas críticas, conforme demonstram Vasconcelos e Cyrino (2000), como a 

secundarização dos processos intra-organizacionais, a redução das diferenças entre 

as firmas somente ao seu tamanho ou seu posicionamento e, por fim, a presença de 

fortes premissas de racionalidade econômica - aproximando-se à realidade 

neoclássica - o que reduz a estratégia a uma otimização na combinação entre 

produtos e mercados e a transforma em um esforço de adaptação e conformação às 

contingências.   

Durante os anos 80 surgem as ideias que compõem a Teoria dos Recursos a 

qual acredita que a fonte da vantagem competitiva se encontra nos recursos e 

competências desenvolvidos e controlados pelas organizações e apenas 

secundariamente na estrutura das industrias na quais elas se posicionam. 

(VASCONCELOS e CYRINO, 2000).  

De acordo com os autores, a origem da Teoria dos Recursos é normalmente 

associada aos trabalhos de Wernerfelt (1984), entretanto, existem relevantes 

contribuições teóricas anteriores, como Philip Selznick, que reconhece as 

organizações como entidades que constroem recursos específicos por meio do 

processo de institucionalização, adquirindo um caráter individual por meio de suas 

estratégias ou Edith Penrose (1959), uma das primeiras a conceber a firma como um 

“feixe de recursos”, dando ênfase aos limites e possibilidades que os recursos 

colocam à expansão das firmas e, assim, antecipando temas centrais da Teoria dos 

Recursos, como a especifidade das firmas, a heterogeneidade dos recursos, a 

importância do conhecimento sobre eles e seus possíveis usos (VASCONCELOS e 

CYRINO, 2000). A escola de design estratégico (Andrews, 1980) com o modelo de 

Análise SWOT também representam conceitos básicos da Teoria dos Recursos, 

trazendo a possibilidade de análise de recursos internos e análise externa, 
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corroborando com os ideais da Teoria dos Recursos no que diz respeito à seleção e 

combinação de recursos adequados. 

De acordo com Vasconcelos e Cyrino apud Foss (1997), nesta Teoria existem 

duas generalizações empíricas: 

a) Há diferenças entre as firmas no que diz respeito ao modo como elas 

controlam seus recursos; 

b) Essas diferenças são relativamente estáveis. 

E dois postulados: 

a) As diferenças nas dotações de recursos implicam em diferenças de 

desempenho; 

b) As organizações procuram melhorar constantemente seu desempenho. 

Estes postulados traduzem a mudança na visão sobre a concorrência, de 

maneira que a concorrência entre os produtos passa a dar lugar para a concorrência 

entre os recursos (Hamel, 1994). Além disso, impõem que: para que uma 

performance seja superior, as condições de heterogeneidade dos recursos devem 

ser preservadas. Dessa maneira, segundo Vasconcelos e Cyrino apud Hamel e 

Prahalad (1990), a gestão dos processos de acumulação, coordenação e difusão 

dos recursos passa a ser a função primordial da administração de organizações, 

invertendo a ordem clássica da análise estratégica. 

Foss (1997) identifica três limites para a Teoria de Recursos: 

 Ênfase na noção de equilíbrio, que não se adequam a ambientes de 

incerteza e complexidade; 

 Ênfase em recursos discretos, dando a eles um caráter estático e não 

levando suas combinações em consideração; 

 O ambiente atribuído a um papel secundário, descartando-se as 

influências das contingências externas. 

 

Como visto, vários autores, além de Barney (1991), examinaram a relação 

entre a visão baseada em recursos e a lógica do ECD (estrutura, conduta e 

desempenho), incluindo Conner (1991) e Peteraf (1993). Empiricamente, as 

pesquisas de Hansen e Wernerfelt (1989), Rumelt (1991), McGahan e Porter (1997) 

e outras estimaram o impacto relativo dos atributos da indústria e da firma sobre seu 

o desempenho. E embora haja aparentemente alguma variação entre as indústrias, 

os efeitos globais da firma parecem ser maiores do que os efeitos da indústria - de 
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uma forma consistente com as expectativas desenvolvidas no artigo de Barney, 

1991. (BARNEY, 2001). 

Aqueles que exploraram o posicionamento da visão baseada em recursos em 

relação à microeconomia neoclássica concentraram seus esforços em descrever e 

medir os atributos de recursos e capacidades que os levam a ser inelásticos no 

suprimento. Desenvolvimentos teóricos importantes nesta área de trabalho incluem 

Peteraf (1993), Dierickx e Cool (1989), e Barney (1986). Empiricamente, inúmeros 

estudos têm tentado medir esses atributos dos recursos e capacidades de uma firma 

e, em seguida, correlacionar essas medidas com o seu desempenho. Exemplos 

deste trabalho incluem Robins e Wiserma (1995), Henderson e Cockburn (1994) e 

Makadok (1999), entre muitos outros. (BARNEY & ARIKAN, 2001). 

Em geral, as firmas que constroem suas estratégias em ativos dependentes 

de trajetórias, causalmente ambíguas, socialmente complexas e intangíveis superam 

as que constroem suas estratégias apenas em ativos tangíveis. Estes resultados 

também são geralmente consistentes com as expectativas delineadas por Barney, 

1991. Como essa versão da visão baseada em recursos se concentra principalmente 

em como as organizações exploram seus recursos valiosos, raros e caros para 

imitar recursos e capacidades para gerar aluguéis econômicos, Makadok (2001) 

chama essas teorias baseadas em recursos de "resourcepicking" teorias. 

Já as correntes que focalizam nos processos de mercado são voltadas para a 

dinâmica da organização, do mercado e da concorrência, dando ênfase aos 

processos de mudança e inovação. Seus principais teóricos, como Menger e 

Schumpeter, deixam contribuições organizadas em quatro temas principais: a) 

processos de trabalho; b) o papel do empreendedor; c) a heterogeneidade das 

firmas; d) um conjunto de fatores não observáveis. (VASCONCELOS e CYRINO, 

2000). 

Para estes pensadores, as firmas são capazes de gerarem performance a 

partir da análise do mercado, descobrindo oportunidades e gerando lucros a partir 

disso, fazendo com que a diferença de performance seja atribuída a fatores 

inobserváveis e subjetivos. De acordo com Vasconcelos e Cyrino (2000), nesta visão 

de mercado, os empreendedores buscam inovações em seus negócios, causando 

um desequilíbrio permanente no mercado, devido à tentativa de imitação ou 

suplantação por parte dos seus concorrentes.  
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Para Kirzner (1985), destacam-se quatro aspectos fundamentais nos 

processos de mercado: a) competição entre as firmas rivais; b) conhecimentos e 

descobertas que alimentarão o processo de competição; c) lucros e recompensas 

resultantes da descoberta de novas oportunidades; d) os preços de mercado, 

traduzindo o valor relativo das descobertas feitas pelos empreendedores. 

Segundo Vasconcelos e Cyrino (2000), são nos trabalhos de Schumpeter que 

o empreendedor irá adquirir sua expressão mais plena, sendo definido como o 

“responsável pela introdução de inovações capazes de melhor satisfazer as 

demandas do mercado”, perturbando o equilíbrio de forças competitivas, processo 

este chamado de “destruição criadora”. Para Schumpeter, o papel do empreendedor 

é de desenvolver novas inovações nos métodos de produção utilizando 

conhecimentos explícitos e informações circunstanciais ou até mesmo, o de possuir 

rápida resposta às inovações dos concorrentes por meio da imitação. 

Versões evolucionárias da lógica baseada em recursos foram desenvolvidas 

por estudiosos que estão mais interessados em como as capacidades das 

organizações mudam ao longo do tempo e as implicações competitivas dessas 

mudanças. Alguns dos trabalhos teóricos mais importantes nesta área incluem 

Teece, Pisano e Shuen (1997). A pesquisa empírica de Barnett, Greve e Park 

(1994), Levinthal e Myatt (1994) e Karim e Mitchell (2000) adotam esse ponto de 

vista evolutivo. Makadok (2001) chamadas teoria das capacidades. 

Dentro das ideias com base no modelo de capacidades dinâmicas, surge uma 

teoria fundamentada nas competências organizacionais e em um cenário de 

mudanças constantes e alta complexidade. Segundo Vasconcelos e Cyrino (2000), 

esse modelo busca estudar relações entre os processos de decisão, as ações 

empreendidas e suas consequências gerenciais, em termos da formação, 

conservação e destruição de recursos. 

Segundo Hogarth e Michaud (1991), existem quatro diferentes fontes de 

vantagem competitiva baseada nos recursos que as organizações possuem: 

a) O acesso privilegiado a recursos únicos, raros ou valiosos; 

b) A capacidade de transformação dos processos de produção em produtos 

vendáveis no mercado, baseando-se na capacidade em empregar 

métodos operacionais mais eficientes; 
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c) A alavancagem de recursos e capacidades, com o aperfeiçoamento e 

recombinação de recursos a fim de criar novos produtos e mercados; 

d) A regeneração de recursos e capacidades, quando as organizações são 

capazes de desenvolver suas competências e reconfigurar seus recursos, 

criando um fluxo contínuo de inovações. 

Com isso percebe-se que os primeiros trabalhos relacionados à teoria de 

recursos, concentram-se em recursos e capacidades estáticos, enquanto a teoria de 

capacidades dinâmicas, conforme apontam os itens “c” e “b”, origina uma proposta 

de teoria mais flexível, enxergando recursos e capacidades de maneira dinâmica e 

com contínua renovação, conforme apontam Vasconcelos e Cyrino (2000). Dessa 

forma, pode-se perceber uma das principais críticas que sofre a Teoria de Recursos, 

já que trata os recursos e capacidades de maneira rígida e estática, como variáveis 

de estoque. 

Na abordagem das capacidades dinâmicas, mais importante que o estoque 

atual de recursos é a capacidade de acumular e combinar novos recursos em novas 

configurações capazes de gerar fontes adicionais de renda (VASCONCELOS e 

CYRINO, 2000). Com isso, enfatiza-se a importância das decisões tomadas dentro 

da organização e dos processos administrativos, os quais podem ter caráter de 

coordenação, de aprendizagem e de reconfiguração.  

Conforme Hamel e Prahalad (1994), a teoria das capacidades dinâmicas 

retoma a análise dos fatores ambientais como um dos fatores determinantes para a 

criação da estratégia, tornando a concorrência entre as firmas um elemento vital 

para a criação da vantagem competitiva.  

 

2.2 RECURSOS E CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS 

 

Os recursos e as capacidades são aspectos centrais na formulação de uma 

estratégia, uma vez que distribuídos de forma heterogênea entre as empresas, 

trazem rentabilidade por meio da identidade organizacional e uma estrutura 

adequada para explorá-los. Isso se torna evidente à medida que a relação existente 

entre recursos, capacidades, vantagens competitivas e rentabilidade é 

compreendida. (WERNERFELT, 1984; GRANT, 1991; AMIT; SCHOEMAKER, 1993). 
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Deve-se levar em consideração que é muito comum haver confusões acerca 

das definições e, principalmente, das diferenças que envolvem recursos e as 

capacidades organizacionais. Por isso, há necessidade de definir suas contradições. 

Segundo Grant (1991), existe uma distinção fundamental entre recursos e 

capacidades. Enquanto os recursos são insumos no processo de produção, 

(comportando-se como unidades básicas de análise) incluindo itens de 

equipamentos de capital, habilidades de funcionários individuais, patentes, marcas, 

finanças, e assim por diante, as capacidades se referem ao modo como a 

organização lida com seus recursos a fim de executar alguma tarefa ou atividade. 

Dessa maneira, segundo o autor, a maioria dos recursos, sozinhos, são 

pouco produtivos e, embora os recursos sejam a fonte das capacidades de uma 

organização, as capacidades são a principal fonte de sua vantagem competitiva. 

Wernerfelt (1984), autor que originou o termo "visão baseada em recursos da 

organização", define os recursos da seguinte forma: “aqueles ativos (tangíveis e 

intangíveis) que são amarrados semipermanentemente à organização”. 

Complementando as definições de Wernerfelt (1984) e Grant (1991), Barney e 

Hesterly (2011) dizem que os recursos são caracterizados como os ativos tangíveis 

e intangíveis que a organização controla e que podem ser usados para criar e 

implantar estratégias. Já as capacidades, representam um subconjunto de recursos 

de uma organização e são definidas como ativos tangíveis e intangíveis que a 

permitem aproveitar por completo outros recursos que controla (BARNEY e 

HESTERLY, 2011), de maneira que a organização possa, a partir disso, criar e 

implantar estratégias. 

Sobre a relação entre recursos, capacidades e vantagem competitiva, Grant 

(1991) aponta que não existe uma relação funcional pré-determinada entre os 

recursos de uma organização e suas capacidades. A qualidade e tipos de recursos 

disponíveis representam influência importante sobre o que a organização pode 

fazer, uma vez que colocam restrições sobre o intervalo de rotinas organizacionais 

que podem ser executadas e o padrão para o qual eles são realizados. No entanto, 

o que é determinante na relação entre recursos e capacidades é a capacidade de 

uma organização para alcançar a cooperação e coordenação dentro de suas 

equipes, motivando e socializando seus membros de forma propícia ao 

desenvolvimento de rotinas de bom funcionamento. Dessa maneira, o estilo, os 

valores, as tradições e a liderança da organização comportam-se como incentivos 
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críticos à cooperação e ao compromisso de seus membros e podem ser vistos como 

recursos intangíveis às rotinas organizacionais de uma organização. 

 

2.2.1 A CATEGORIZAÇÃO DOS RECURSOS 

 
Wernerfelt (1984) e, posteriormente, Penrose (1995) propõem um 

classificação dos recursos considerando que as organizações são tidas como um 

pacote único de recursos tangíveis, mais facilmente percebidos, e geralmente 

incluindo também recursos físicos, humanos e intangíveis, mais difíceis de identificar 

e quantificar. 

Grant (1991), por sua vez, sugere seis categorias de recursos: recursos financ 

eiros, recursos físicos, recursos humanos, recursos tecnológicos, reputação e 

recursos organizacionais. 

Posteriormente, Barney e Hesterly (2011) categorizam os recursos conforme 

sua tangibilidade, dividindo-os em quatro categorias diferentes: recursos financeiros, 

físicos, individuais e organizacionais. 

A categorização representada abaixo no Quadro 2 remonta à classificação 

dos autores Grant (1991), Lewis (1995), Mills et. all. (2003) e Barney e Hesterly 

(2011). 

 

QUADRO 2 – CATEGORIZAÇÃO DOS RECURSOS 
(continua) 

Autor Categoria Definição 

Grant (1991) 
Recursos Tecnológicos - 

Reputação - 

Lewis (1995) 
Habilidades, conhecimentos e 

experiência 
- 

Sistemas - 

Lewis (1995) e Mills et. All 
(2003) 

Recursos Tangíveis 

Qualquer recurso com forma física 
– edifícios, instalações, 
equipamentos, empregados, 
licenças exclusivas, posição 
geográfica, patentes, ações, terra, 
devedores. 

Recursos de Conhecimentos, 
competências e experiência. 

Recursos tácitos 

Recursos de sistema e 
procedimentos 

Uma vasta gama de recursos 
tangíveis e documentados, desde 
sistemas de recrutamento e 
seleção até sistemas de medição 
de desempenho e recompensa, 
etc; que, para seu funcionamento 
eficiente requer recursos 
intangíveis entrelaçados. 
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(conclusão) 

Mills et. all. (2003) 

Recursos culturais e valores 

Um tipo de recurso intangível, 
muitas vezes desenvolvido 
durante longos períodos. Inclui 
memórias de situações catárticas, 
bem como valores, crenças, 
comportamentos, etc. 

Recursos de network 

Grupos de interesse dentro da 
organização, redes envolvendo a 
organização e seus fornecedores, 
clientes, autoridades legislativas 
ou conselheiros. Reputação e 
marca também se incluem nesta 
categoria 

Recursos com potencial 
capacidade dinâmica 

Uma área-chave de recursos 
relacionada ao reconhecimento 
quando recursos valiosos se 
tornaram obsoletos ou precisam 
ser alterados e/ou a força 
necessária para implantar essa 
mudança. 

Grant (1991), 
Barney e Hesterly (2011) 

Recursos Financeiros 

Recursos financeiros (dinheiro) 
utilizados para criar/implantar 
estratégias, independente de sua 
fonte. 

Grant (1991), Marino 
(1996), 

Barney e Hesterly (2011) 

Recursos Físicos Toda a tecnologia física utilizada. 

Recursos Humanos 

Incluem treinamentos, experiência, 
discernimento, inteligência, 
relacionamentos e a visão 
individual dos funcionários. 

Recursos Organizacionais 

Incluem a estrutura formal de 
reporte da organização, seus 
sistemas formais e informais de 
planejamento, controle e 
coordenação, sua cultura e 
reputação e relações informais 
internas e entre a organização e o 
ambiente externo. 

Fonte: A Autora, 2017. 

 

Além dessas categorizações, Wernefelt (1984) acrescenta, também, que um 

recurso pode pertencer a uma organização ou simplesmente ser acessado por ela 

temporariamente.  

Como visto, as teorias mencionadas nessa seção conferem aos recursos 

estratégicos um papel essencial na definição de estratégia e vantagem competitiva. 

Dessa maneira, a próxima seção trata sobre a Visão Baseada em Recursos (VBR). 
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2.2.2 VISÃO BASEADA EM RECURSOS (VBR) 

 

Apesar das diferentes teorias propostas ao longo dos anos para explicar o 

fenômeno da vantagem competitiva, duas abordagens tiveram um maior destaque: a 

Visão baseada no mercado (MBV) (Ramos-Rodriguez & Ruiz-Navarro, 2004) e a 

Visão Baseada em Recursos (VBR), ou do inglês Resource Based View (RBV), a 

qual é utilizada como aporte teórico para a pesquisa em questão. 

A RBV surge a partir dos estudos de Edith Penrose como uma das teorias 

usadas para se analisar a vantagem competitiva das organizações partindo de seus 

recursos e competências, de maneira que a avaliação é realizada de dentro para 

fora da organização (BARNEY, 2001; GOHR et al, 2011; PORTER, 2004), fazendo 

com que seu desenvolvimento e exploração sejam analisados a partir da 

representatividade de seu potencial em gerar vantagem competitiva (BARNEY, 1991; 

AMIT;SCHOEMAKER, 1993; TEECE; PISANO; SHUEN,1997; ANDERSEN; 

KHEAM, 1998). 

Segundo Christiano (2014) e Matoso e Abib (2005), vários autores, além de 

Penrose (1959), desenvolveram estudos utilizando a VBR, como Ricardo (1817), 

Selznick (1957), Demsetz (1973), Barney (1991), Grant (1991), Peteraf (1993), e 

Wernefelt (1984), embora os postulados principais da abordagem tenham sido 

definidos nos trabalhos de Wernerfelt (1984) e Barney (1991). 

De acordo com Barney e Hesterly (2011), a Visão Baseada em Recursos é 

um modelo de desempenho com foco nos recursos e nas capacidades controlados 

por uma organização como fontes de vantagem competitiva, de maneira que a 

existência de mercados imperfeitos de recursos faz-se uma condição necessária 

para a existência da vantagem competitiva (BARNEY, 1986). O caráter sustentável 

da vantagem competitiva mantém a empresa à frente dos concorrentes por meio da 

continuidade inovadora, isso é, um exercício que vai além da imitação, uma 

capacidade inimitável (ALVAREZ; BARNEY, 2004). 

Assim, essa teoria viabiliza determinar quais são os recursos estratégicos 

para a organização, ou seja, o pacote de recursos que são considerados valiosos 

por proporcionarem e sustentarem a vantagem competitiva desejável 

(WERNERFELT, 1984; DIERICKX; COOL,1989; GRANT, 1991; AMIT; 

SCHOEMAKER, 1993). Quando combinados com as tendências do ambiente 
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externo, eles devem constituir a base das vantagens competitivas, bem como 

sustentar a implementação das estratégias (GUAN; MA, 2003). 

Segundo Besanko et al apud GOHR et al, (2011), existem duas maneiras que 

fazem com que as organizações gerem valor perante seus concorrentes: 

configurando sua cadeia de valores de maneira diferente dos seus concorrentes; ou 

organizando a sua cadeia de valor de maneira semelhante aos concorrentes, porém 

de forma mais eficiente, desenvolvendo recursos que seus concorrentes não 

possuam, evidenciando, assim, a importância dos recursos nesse processo. Na 

RBV, as organizações optam pela segunda opção, pois acreditam que o 

desempenho da organização é definido conforme seus recursos internos, de 

maneira que eles representam seu principal fator de competitividade, determinando 

seu posicionamento no mercado (FLEURY; OLIVEIRA, 2012). 

Mills et all. (2003) confirmam essas ideias e tornam claro a importância dessa 

teoria quando citam os trabalhos de Barney (1986), afirmando que cada vez mais se 

acredita, nas literaturas, que se as organizações procuram obter uma vantagem 

competitiva sustentável, é necessário: um processo estratégico baseado em 

recursos; ou uma grande fortuna. Segundo os autores, claramente, alcançar uma 

grande fortuna é um caminho difícil, acarretando, portanto, o interesse gerencial em 

ideias baseadas em recursos. 

Existem duas premissas básicas que permeiam a VBR, as quais são 

responsáveis pela geração de vantagem competitiva. A primeira delas corresponde à 

heterogeneidade de recursos, indicando que duas organizações diferentes, ainda 

que sejam competidoras no mesmo setor, podem possuir conjuntos diferentes de 

recursos e capacidades, de maneira que uma organização pode ser mais 

competente do que a outra na realização de determinada atividade. Em 

complemento à heterogeneidade de recursos, a imobilidade de recursos representa 

a segunda premissa, indicando que algumas diferenças entre os recursos e as 

capacidades podem ser duradouras, já que pode ser muito custoso para uma 

organização que não possui determinado recurso ou capacidade desenvolvê-los ou 

adquiri-los (BARNEY E HESTERLY, 2011). 

Relativamente à primeira premissa, Rumelt (1984) afirma que as 

organizações da mesma indústria competem substancialmente com diferentes 

conjuntos de recursos utilizando abordagens distintas. Essas organizações são 

diferenciadas por diferentes escolhas estratégicas e desempenho. 
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Com relação à segunda premissa, Peteraf (2003) afirma que os recursos 

podem ser perfeitamente imóveis quando não podem ser vendidos ou 

imperfeitamente móveis quando podem ser vendidos, mas que serão mais valiosos 

quando empregados na organização do que quando empregados concorrentes, ou 

seja, quando são, pelo menos em certa medida, especializadas às exigências da 

organização que as possui. Além disso, de acordo com Teece (1986), também 

podem existir recursos co-especializados, que, quando empregados em conjunto 

com outros recursos, tem um alto valor econômico. 

De acordo com Matoso e Abib (2015), na literatura internacional, os estudos 

empíricos que investigam o assunto chegaram a uma série de conclusões, incluindo 

as seguintes: em ambientes com mudanças rápidas, são os próprios recursos que 

oferecem o maior potencial para explicar o desempenho (Matoso e Abib, 2015 apud 

Makhija, 2003); e que a importância relativa dos recursos ou dos fatores da indústria 

varia dependendo do setor investigado (Matoso e Abib, 2015 apud Phua, 2006). 

Dessa maneira, entender como maximizar os recursos e competências é o 

ponto crucial que a alta gestão busca quando faz a análise do ambiente interno de 

uma organização (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). 

Existe uma série de modelos que surgiram tomando como base os preceitos 

da RBV, dois deles são apresentados a seguir: o modelo de Grant, de 1991, e o 

modelo VRIO, proposto por Barney, também no ano de 1991. 

 

2.2.3 A Análise Estratégica na VBR 

 

De acordo com Grant (1991), os recursos e capacidades podem atuar junto à 

estratégia da organização na geração de vantagem competitiva seguindo duas 

premissas: em primeiro lugar, recursos internos e capacidades fornecem a direção 

básica para a estratégia de uma organização, em segundo lugar, recursos e 

capacidades são a fonte primária de lucro para a organização. Esse pensamento é 

sintetizado em um quadro de integração criado pelo autor, visualizado na Figura 2: 
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FIGURA 2 – ESQUEMA PRÁTICO PARA A ANÁLISE ESTRATÉGICA NA RBV 

 

 
Fonte: Grant, 1991. 

 

Conforme o esquema proposto por Grant (1991), no processo de geração de 

vantagem competitiva a partir de recursos e capacidades, primeiramente se deve 

identificar e classificar os recursos da organização, bem como avaliar seus pontos 

fortes e fracos em relação aos seus concorrentes e, assim, buscar oportunidades 

para uma melhor utilização dos recursos. Posteriormente, uma análise das 

capacidades organizacionais deve ser realizada identificando sua complexidade e os 

recursos que as compõem. Assim, é possível e necessário também analisar o 

potencial dos recursos e capacidades no que diz respeito à geração de vantagem 

competitiva. Só após seguir esses passos é possível criar uma estratégia capaz de 

melhor aproveitar os recursos e capacidades disponíveis, de maneira que seu 

processo de melhoria seja constante. 
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FIGURA 3 – O PROCESSO DA VBR ESTRATÉGICA 
 

 
Fonte: A Autora, 2017. 

 

Para a pesquisa em questão, serão utilizados o primeiro, segundo e terceiro 

passos do processo, que dizem respeito à identificação e avaliação dos recursos, 

avaliação de pontos fortes e fracos e a identificação de oportunidades para melhor 

utilizar os recursos. 

Grant (1991) enxerga o processo de identificação e avaliação dos recursos 

(primeira etapa da Figura 2) como desafiadores, já que os sistemas de gestão 

normalmente fornecem apenas uma imagem fragmentada e incompleta da base de 

recursos da organização, pois, na maioria das vezes, não levam em consideração os 

recursos intangíveis–o que, segundo o autor, são, provavelmente, os recursos mais 

estratégicos da organização. Isso ocorre devido à heterogeneidade e a imperfeita 

transferência da maioria dos recursos intangíveis, impedindo sua avaliação a partir 

dos preços de mercado.  

Para o autor, uma maneira de facilitar esse processo é partindo do princípio 

da classificação dos recursos para, posteriormente, seguir os próximos passos. Além 

disso, na avaliação dos recursos intangíveis, indica-se que seja feita a diferença 

entre o valor de mercado da organização e o valor de substituição de seus ativos 

tangíveis. Já no que diz respeito à busca pela melhor utilização dos recursos, 

questões como a economia dos recursos já utilizados pela organização ou a 

realocação dos recursos disponíveis nos diferentes processos, representam 

questões-chaves a serem respondidas. 
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Segundo Coates (1996) a identificação dos recursos pode ser feita seguindo 

duas abordagens: top-down ou bottom-up, cada uma com suas vantagens e 

desvantagens, apresentadas no Quadro 3, proposto por Mills et al. (2003): 

 
QUADRO 3 – ABORDAGENS E SUAS VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 

 Vantagens Desvantagens 

Top-Down 

Podem ser abordadas as competências 
em toda uma organização grande, de 
múltiplas unidades (Prahalad e Hamel, 
1990); 
Novas direções e oportunidades 
corporativas podem ser identificadas 
(Prahalad e Hamel, 1990); 
O consenso, em geral, pode ser 
alcançado (Prahalad e Hamel, 1990; 
Warino, 1996). 

Alimentado pelas percepções dos 
gerentes seniores (Coates, 1996); 
As fraquezas podem ser ignoradas 
na busca do consenso (Mills e 
Lewis, 1997); 
Um exercício bom de sentimento 
pode resultar de evitar questionar 
o status quo (Collis e Wontgomery, 
1995). 

Bottom-up 

Dados geralmente mais confiáveis 
(Coates, 1996); 
Base firme para a exploração (Coates, 
1996); 
Capaz de identificar recursos insuspeitos 
e potencialmente valiosos (Mills e Lewis, 
1997) 

Torna-se extremamente demorado 
se o escopo da unidade de análise 
é grande; 
Deve ser colocado num contexto 
estratégico global. 

Fonte: Mills et. al., (2003). 

 

A partir do quadro esquemático proposto por Mills et. all. (2003), nota-se que 

o tamanho da unidade de análise também é determinante no que diz respeito ao 

detalhamento dos recursos encontrados, de maneira que, quanto maior a unidade 

de análise, menor o detalhamento encontrado e maiores a chance de uma 

perspectiva top-down ser utilizada. 

Além das etapas já apresentadas de decisão da unidade e da direção de 

análise, Mills et. all., (2003), propõem mais 2 passos a serem seguidos, de maneira 

que todos os três passos foram identificados em comum pelos autores Coyne 

(1986), Hall (1993), Marino (1996) e Coates (1996) em suas pesquisas:  

 

(1) Educar os participantes sobre ideias de recursos e competência: 
Esse processo é realizado por meio de exemplos práticos, além da 
apresentação da teoria em si: a RBV e a teoria das competências foram 
introduzidas através da apresentação e ilustradas pelo exemplo (Lewis, 1995, 
Mills e Lewis, 1997) ou fornecidas como material escrito (Marino, 1996); 
 
(2) Realizar um brainstorm sobre os recursos relacionados com a unidade 

de análise: 
Primeiramente, uma categorização dos recursos é fornecida para melhorar a 
abrangência do resultado. A maioria dos pesquisadores usou um conjunto de 
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categorias de recursos para ajudar os participantes a pensar em diferentes 
tipos de recursos e, assim, melhorar a abrangência dos recursos 
identificados. Lewis (1995) usou as categorias “recursos tangíveis”, 
“habilidades, conhecimentos e experiência” e “sistemas”. Enquanto Marino 
(1996) usou as categorias "físico" (por exemplo, planta, equipamento e 
finanças), "humano" (por exemplo, habilidades e experiência) e 
"organizacional" (por exemplo, reputação e sistemas internos). 
 

FIGURA 4 – O PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DOS RECURSOS 
 

 
Fonte: A Autora, 2017. 
 
 

Já no que diz respeito à avaliação dos recursos, Mills et. all., (2003), propõem 

três métricas para separar recursos considerados banais, daqueles considerados 

potencialmente ou realmente estratégicos.  

A primeira métrica baseia-se no “valor” percebido pelos clientes. Essa métrica 

é considerada complexa, pois há muitas maneiras pelas quais um recurso pode ser 

considerado valioso. Barney (1996), por exemplo, considera que recursos escassos 

ou raros também tendem a ser valiosos, embora o autor considere “raridade” como 

uma métrica adicional para “valor”.  

A segunda métrica diz respeito à “sustentabilidade” desse valor, indicando por 

quanto tempo o recurso pode continuar a suportar um desempenho superior. Há três 

maneiras para que um recurso possa manter seu valor: Os seus concorrentes 

devem ter dificuldade em copiar o recurso; substituir as vantagens que ele oferece; e 

ser um recurso durável. 
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A métrica final refere-se ao grau em que um recurso pode ser usado em 

outros mercados, como visto, Barney (1996) chama essa métrica de “imitabilidade”, 

enquanto Lewis e Cregory (1995) usam o termo “mobilidade”. 

 
FIGURA 5 – O PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS 

 

 

 
Fonte: A Autora, 2017. 

 

Em suma, os recursos mais relevantes em uma organização, conforme Mills 

et. all. (2003), são aqueles que fornecem elevado valor ao cliente, são difíceis de 

copiar e de substituir pelos concorrentes e ainda são fáceis de serem replicados, por 

aqueles que o detém, em mercados que valorizem seus benefícios. 

A literatura mostra que existem outras alternativas de classificar os recursos 

de uma organização, de maneira que duas delas são apresentadas a seguir: o 

modelo de Grant (1991) e o modelo VRIO, proposto por Barney (1991).  

 

2.2.4 O Modelo de Grant (1991) 

 

Segundo Grant (1991), dentro da RBV existe quatro características de 

recursos e capacidades capazes de atuar com particular importância na 

sustentabilidade da vantagem competitiva: durabilidade, transparência, transferência 

e replicabilidade. Estas características são definidas no Quadro 4. 
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QUADRO 4 – CARACTERÍSTICAS DOS RECURSOS E CAPACIDADES 
 

Durabilidade Obsolescência de recursos/capacidades. 

Transparência A capacidade de um concorrente imitar a estratégia de outro. 

Transferência A possibilidade de transferência de um recurso/capacidade. 

Replicabilidade A possibilidade de replicar um recurso/capacidade. 

Fonte: Grant, 1991. 

 

A durabilidade de um recurso ou capacidade relaciona-se ao fato de que na 

ausência de concorrência, a longevidade da vantagem competitiva de uma 

organização depende da taxa em que os seus recursos e capacidades se depreciam 

ou se tornam obsoletos. Essa durabilidade varia consideravelmente: ao passo que o 

ritmo das mudanças tecnológicas encurta a vida útil da maioria dos recursos 

tecnológicos, a reputação (de marca e corporativa) pode depreciar-se de maneira 

bastante lenta (GRANT, 1991). 

Segundo Grant (1991), a transparência favorece a imitação dos recursos, 

definindo que a capacidade de uma organização em sustentar sua vantagem 

competitiva ao longo do tempo dependerá da velocidade com que outras 

organizações podem imitar sua estratégia. Dessa maneira a concorrência livra-se de 

dois problemas: o problema de informação: “Qual é a vantagem competitiva do 

concorrente bem sucedido, e como ela está sendo alcançada?”; e o problema de 

duplicação de estratégia: “Como pode o potencial concorrente acumular os recursos 

e capacidades necessárias para imitar a estratégia de sucesso do rival?”. 

A característica da transferência estabelece que: uma vez que a organização 

define as fontes do desempenho superior, a imitação exige então a acumulação dos 

recursos e capacidades necessários para um desafio competitivo. Dessa maneira, 

se uma organização puder adquirir os recursos necessários para imitar a vantagem 

competitiva de um rival bem sucedido, então a vantagem competitiva desse rival 

será de curta duração. No entanto, na prática, a maioria dos recursos e capacidades 

não são livremente transferíveis entre empresas, fazendo com que os potenciais 

concorrentes não possam adquirir, em igualdade de condições, os recursos 

necessários para replicar a vantagem competitiva de uma empresa estabelecida 

(GRANT, 1991). 

Já que, de acordo com Grant (1991), a transferência de recursos e 

capacidades ocorre de maneira imperfeita e limitada, outra possibilidade pela qual 

uma organização pode adquirir um recurso ou capacidade provém de investimentos 
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internos. Alguns recursos e capacidades podem ser facilmente imitados através da 

replicação, tornando essa opção mais vantajosa. 

Dessa maneira, com a análise do potencial gerador de renda de recursos e 

capacidades conforme Grant (1991) se conclui que os recursos e capacidades mais 

representativos de uma organização são aqueles que são duráveis, difíceis de se 

identificar ou compreender, imperfeitamente transferíveis, não facilmente replicáveis 

e nos quais a empresa possui uma propriedade clara e controle. Esses tipos de 

recursos e capacidades desempenham um papel fundamental na estratégia 

competitiva que a organização busca seguir e, por isso, a essência da formulação de 

sua estratégia consiste, então, em projetar uma estratégia que faça o uso mais 

eficaz desses recursos e capacidades essenciais. Ademais, conforme Grant (1991), 

projetar uma estratégia em torno dos recursos e capacidades considerados mais 

significantes pode implicar que a organização limite seu escopo estratégico às 

atividades nas quais possui uma clara vantagem competitiva. 

 

2.2.5 O Modelo VRIO 

 

Como forma de gerenciar os recursos com base na RBV, algumas 

ferramentas foram desenvolvidas para auxiliar na análise interna da organização sob 

a perspectiva dos recursos e capacidades e de seus impactos na vantagem 

competitiva (BARNEY;HESTERLY, 2007). 

Barney (1991, p.105) propôs quatro critérios para indicar até que ponto um 

recurso é único e imperfeitamente móvel: 

 
Um recurso firme deve ter quatro atributos: (a) deve ser valioso, no sentido 

de que explora oportunidades e/ou neutraliza ameaças no ambiente de uma 

organização; (B) deve ser raro entre os concorrentes atuais e potenciais da 

organização; (C) deve ser imperfeitamente imitável e (d) não pode haver 

substitutos estrategicamente equivalentes para esses recursos que são 

valiosos, mas nem raros nem imperfeitamente imitáveis. 

 

Além disso, de acordo com Barney (1991), um recurso que tem as quatro 

características acima também deve ser capaz de ser explorado pelos processos 

organizacionais da organização. 

Com isso, a partir dessas premissas, chega-se à conclusão de que é possível 

realizar uma análise nas forças e fraquezas internas da organização baseada nos 
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seus próprios recursos e capacidades. Esta análise pode ser realizada partindo-se 

de um modelo, chamado VRIO, que oferece ferramentas capazes de identificar os 

recursos e capacidades da organização, bem como o potencial de geração de 

vantagem competitiva. 

O modelo VRIO possui este nome, pois leva em consideração quatro 

elementos acerca de um recurso ou capacidade para determinar seu potencial 

competitivo, quais sejam: Valor, Raridade, Imitabilidade e Organização. Cada um 

dos quatro elementos possui uma questão a qual permite que seja feita uma análise 

acerca da vantagem competitiva. Estas questões são abordadas nos pontos 

seguintes e esquematizadas no Quadro 5. 

 

QUADRO 5 – QUESTÕES DAS ANÁLISES BASEADAS NOS RECURSOS 
 

Valor 
O recurso permite que a organização explore uma oportunidade ambiental 

e/ou neutralize uma ameaça do ambiente? 

Raridade 
O recurso é controlado atualmente apenas por um pequeno número de 

organizações concorrente? 

Imitabilidade 
As organizações sem o recurso enfrentam uma desvantagem de custo para 

obtê-lo ou desenvolvê-lo? 

Organização 
As outras políticas e os outros procedimentos da organização estão 

organizados para dar suporte à exploração de seus recursos valiosos, raros e 
custosos para imitar? 

Fonte: BARNEY e HESTERLY, 2011. 

 

Dessa maneira, de acordo com Barney (2007), se um recurso ou capacidade 

é valioso, raro e custoso para imitar, então, explorar esse recurso levará a vantagem 

competitiva. Nesse caso, as organizações concorrentes enfrentam uma significativa 

desvantagem em termos de custos para duplicar diretamente capacidades e 

recursos bem sucedidos e não encontrarão facilmente substitutos existentes para 

estes recursos. Estes tipos de recursos e capacidades são pontos fortes de uma 

organização e são competências distintivas sustentáveis. 

O modelo demonstrado no quadro seguinte, de acordo com Barney e Hesterly 

(2011), esquematiza e unifica as questões do VRIO a fim de que se consiga 

entender o potencial de retorno associado à exploração de quaisquer recursos e 

capacidades organizacionais, demonstrando, assim, as implicações competitivas de 

sua exploração. 
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QUADRO 6 - APLICABILIDADE DO MODELO VRIO 
 

Valioso? Raro? 
Custoso 

de 
imitar? 

Explorado 
pela 

organização? 

Implicações 
competitivas 

Implicações 
competitivas 
(fraquezas) 

Não - - Não 
Desvantagem 
competitiva 

Fraqueza 

Sim Não -  Paridade competitiva Força 

Sim Sim Não  Vantagem competitiva 
temporária 

Força e competência 
distintiva 

Sim Sim Sim Sim 
Vantagem competitiva 

sustentável 
Força e competência 
distintiva sustentável 

Fonte: BARNEY e HESTERLY, 2011. 

 

Conforme o modelo apresentado, caso um recurso não seja valioso, eles não 

permitirão que a organização escolha ou implemente estratégias que explorem 

oportunidades ou neutralizem forças ambientais, caracterizando este recurso como 

uma fraqueza e colocando a organização em desvantagem competitiva. 

Caso o recurso ou capacidade seja valioso, mas não raro, ele pode ser 

considerado como uma força e a sua exploração gerará paridade competitiva. 

Quando o recurso ou a capacidade possuída pela organização é valioso e 

raro, porém não custoso de imitar, o fato de explorá-lo pode garantir uma vantagem 

competitiva temporária à organização, de maneira que, com o tempo, este recurso 

ou capacidade pode ser imitado pelo concorrente, anulando a vantagem competitiva. 

No caso do recurso ou capacidade serem valiosos, raros e custosos de 

imitar, explorá-los gerará vantagem competitiva sustentável à organização, já que a 

concorrência enfrentará desvantagem de custo para imitá-los. 

A questão da organização atua como fator de ajuste no modelo, já que, caso 

uma organização tenha recursos e capacidades valiosos, raros e difíceis de imitar, 

porém não se organiza para tirar deles o máximo de vantagem, ela pode perder 

parte de seu potencial competitivo. 

Assim, segundo Sanches e Machado apud Becerra (2014), considerando a 

incerteza oriunda do ambiente organizacional, interpretar apenas um recurso 

superior como provedor de renda é enxergar a óptica da RBV por meio de uma 

percepção simplista e, por isso, é importante analisar como as empresas gerenciam 

os ativos, utilizando ferramentas como o modelo VRIO, entre outras para análise 

ampla e coletiva, não individual.  
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2.2.5.1 A questão do valor 

 

A questão do valor, segundo Barney e Hesterly (2011), está relacionada ao 

fato de uma organização poder, ou não, usar seus recursos e capacidades a fim de 

explorar uma oportunidade externa ou neutralizar uma ameaça externa. Em caso 

afirmativo, pode-se dizer que seus recursos e capacidades são valiosos e 

considerados como suas forças.  

Os recursos e capacidades potencialmente valiosos podem ser identificados a 

partir do estudo da cadeia de valor da organização, ou seja, o conjunto de atividades 

organizacionais que ela se dedica para desenvolver, produzir e comercializar seus 

produtos ou serviços, de maneira que cada uma dessas etapas conta com a 

aplicação e integração de diferentes recursos e capacidades (BARNEY e 

HESTERLY, 2011). Deve-se pensar como cada uma dessas atividades afeta seus 

recursos e, a partir disso, reconhecer fontes potenciais de vantagem competitiva de 

uma maneira detalhada.  

Segundo Barney e Hesterly (2011, apud Porter 1998), a cadeia de valor é 

dividida entre duas grandes categorias: atividades primárias e atividades de suporte, 

ou apoio. As atividades primárias incluem logística interna, produção, logística 

externa, vendas e marketing e serviços. Já as atividades de suporte, ou apoio, 

incluem infraestrutura, desenvolvimento tecnológico e administração e 

desenvolvimento de recursos humanos. Essas atividades e suas maneiras de se 

relacionarem indicam os tipos de recursos e capacidades desenvolvidos pela 

organização. 

 

2.2.5.2 A questão da raridade 
 

Segundo Barney e Hesterly (2011), um recurso ou capacidade será 

considerado raro quando ele não for controlado por muitos concorrentes, 

sustentando, assim, a vantagem competitiva da organização -ou das poucas 

organizações- que a possui. Ou seja, contanto que o número de organizações que 

possuem determinado recurso ou capacidade valiosos seja menor do que o número 

de organizações necessárias para criar uma dinâmica de concorrência perfeita em 

um setor, esse recurso ou capacidade podem ser considerados raros e uma fonte 

potencial de vantagem competitiva (BARNEY e HESTERLY, 2011). 
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Caso o recurso ou capacidade for valioso, porém comum, ele será capaz de 

gerar apenas a paridade competitiva, o que é o caso da maioria das organizações. 

 

2.2.5.3 A questão da imitabilidade 
 

Rumelt (1984) já dizia que a imitabilidade imperfeita explica a dificuldade das 

firmas em identificar e reproduzir os recursos mais importantes dos seus 

concorrentes. Em corroboração a estes trabalhos, Barney e Hesterly (2011) 

complementam que a questão da imitabilidade avalia se organizações que não 

possuem um recurso ou uma capacidade enfrentam uma desvantagem de custo 

para obtê-lo ou desenvolvê-lo em relação a organizações que já o possuem. Os 

tipos de recursos e capacidades em questão são chamados de imperfeitamente 

imitáveis e conferem vantagem competitiva a quem os possui. 

De acordo com Barney e Hesterly (2011), existem duas maneiras de se 

alcançar a imitação, quais sejam: duplicação direta ou substituição. Muitas vezes a 

duplicação implica um custo muito alto e a substituição pode ser muito cara ou 

impossível, fazendo com que a organização que possui os recursos e capacidades 

imperfeitamente imitáveis obtenha vantagem competitiva. No entanto, Black e Boal 

(1994) ressaltam que a dependência dos outros recursos limita a mobilidade de um 

recurso específico, fazendo com que as firmas que desenvolveram estes recursos 

tenham uma influência especial em suas configurações, justificando o argumento da 

não transferência dos recursos entre as firmas. 

Imitar um recurso ou capacidade pode ser muito custoso para as 

organizações concorrentes. Conforme Vasconcelos e Cyrino (2000), dentre os 

fatores que tornam difícil a imitação dos concorrentes, pode-se citar os fatores 

naturais (geografia, raridade de materiais), mecanismos legais e institucionais 

(marcas, patentes, registros de propriedades), além de fatores econômicos e 

organizacionais.  

Posteriormente, Barney e Hesterly (2011) resumem os isolamentos dos 

recursos citando as quatro principais fontes de imitação custosa:  

 Condições históricas únicas: Quando uma organização obtém um acesso 

barato a determinado recurso/capacidade devido à sua posição no tempo e 

espaço; 
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 Ambiguidade causal: Quando concorrentes não podem saber com certeza o 

que permite a uma organização obter uma vantagem; 

 Complexidade social: Quando os recursos/capacidades que conferem a 

vantagem competitiva envolvem relacionamentos interpessoais, confiança, 

cultura e outros recursos sociais; 

 Patentes: Fonte de vantagem competitiva em alguns setores. 

 

2.2.5.4 A questão da organização 
 

A organização, de acordo com Barney e Hesterly (2011), faz com que uma 

organização aproveite ao máximo o potencial competitivo de seus recursos e 

capacidades. Para os autores, existe alguns componentes chave para a questão da 

organização: 

- Estrutura formal de reporte, que determina quem deve se reportar a quem, 

geralmente incorporada ao organograma da organização; 

- Sistemas de controle gerencial, que garantem que os gerentes se 

comportem de maneira conivente às estratégias estabelecidas; 

- Políticas de remuneração, as quais criam incentivos para que os 

funcionários sigam normas de comportamento. 

Estes componentes são chamados de recursos e capacidades 

complementares, já que tem, isoladamente, capacidade limitada de gerar vantagem 

competitiva. Entretanto, quando combinados com outros recursos e capacidades, 

permitem que uma organização aproveite todo o seu potencial de vantagem 

competitiva (BARNEY e HESTERLY, 2011). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Esta Seção descreve os procedimentos metodológicos que nortearão o 

presente estudo, partindo inicialmente da caracterização da pesquisa, e seguindo 

com a definição da amostragem e os sujeitos da pesquisa, o instrumento de coleta 

de dados a ser utilizado e a técnica de análise de dados, por fim, as considerações 

éticas. 

 
3.1 Caracterização da pesquisa 

 
Segundo Godoi e Balsini (2007), os pressupostos epistemológicos e teóricos 

do pesquisador determinam a coerência entre a noção de sujeito e as suas 

possíveis relações com o objeto, acabando por definir a escolha metodológica e as 

técnicas de investigação mais adequadas. 

Na busca por um destaque aos pressupostos epistemológicos presentes em 

estudos ligados à teoria social em geral e à teoria das organizações em particular, 

Burrel e Morgan (1979) apresentam quatro visões de mundo, refletidas em diferentes 

grupos de “suposições metateóricas sobre a natureza da ciência” (a dimensão 

subjetivo-objetiva) “e a natureza da sociedade” (dimensão da regulação-mudança 

radical), que podem ser utilizadas para a delimitação do campo da análise desse 

estudo: o paradigma funcionalista, o paradigma interpretativista, o paradigma 

humanista radical e o paradigma estruturalista radical. 

Esta pesquisa utiliza-se predominantemente da visão funcionalista como 

pressuposto epistemológico, já que os comportamentos e crenças das pessoas são 

considerados fatos sociais reais, dados que devem ser coletados com objetividade 

pelos pesquisadores com um mínimo de interpretação (AGROSINO, 2009). 

O paradigma funcionalista representa uma perspectiva guiada pela sociologia 

da regulação, que enfatiza a unidade e a coesão, aproximando-se de uma visão 

objetivista, onde se assume que há uma realidade única e externa ao pesquisador, 

sendo algo concreto a ser capturado, parte-se do pressuposto de que não cabe ao 

pesquisador a produção de dados, mas sim observá-los objetivamente, com a 

finalidade de explicar e prever, de forma parcimoniosa o fenômeno, enfatizando 

generalizações e universalidade (FREITAS, 2009). 

Segundo Burrell e Morgan (1979), o paradigma Funcionalista ocupa de forma 

ampla o estudo das organizações, adotando um ponto de vista objetivo, e 
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procurando explicar as teorias de forma realista e determinista. Dessa maneira, 

apresenta-se em uma classificação pragmática, frequentemente orientada para o 

problema e vislumbrando sempre as soluções práticas. 

Por outro lado, a pesquisadora põe-se aberta ao contraditório e se reporta a 

outros argumentos teóricos ou, até mesmo, aos dados que tragam novos insights, a 

partir do trabalho de observação e interpretação do fenômeno social apresentado. 

Desse modo, a presente pesquisa apresenta, também, a visão inerente à lógica do 

paradigma interpretativista, encontrando-se em uma zona de tensão e transição, do 

ponto de vista epistemológico-metodológico, entre funcionalismo e interpretativismo. 

Realizar-se-á uma pesquisa empírica no Programa de Pós-Graduação da 

UFRN, a fim de se analisar os elementos classificados como os principais recursos 

retirados dos documentos de certificações da CAPES e EQUIS. 

No que se refere à abordagem utilizada, a pesquisa é de natureza qualitativa, 

uma vez que parte da noção da construção social das realidades em estudo, e está 

interessada nas perspectivas dos participantes, em suas práticas e em seus 

conhecimentos cotidianos relativos à questão de estudo (FLICK, 2009). 

A pesquisa qualitativa, segundo Flick (2009), revela-se de particular 

relevância ao estudo das relações sociais devido à pluralização das esferas de vida, 

possibilitando ao pesquisador o enfrentamento de diversos contextos e perspectivas 

sociais, motivo pelo qual este tipo de pesquisa foi escolhido para este trabalho. 

A presente pesquisa segue a abordagem qualitativa do interacionismo 

simbólico o qual, segundo Flick (2009), trata do estudo dos significados subjetivos e 

da construção individual de significado a partir das atividades do indivíduo, de modo 

que o pesquisador precisa enxergar o mundo pelo ângulo dos sujeitos que estudam. 

Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa em questão se caracteriza como 

descritiva, pois segundo Vergara (2011), a pesquisa descritiva visa descrever as 

características de determinado fenômeno ou população estabelecendo relações 

entre variáveis, de maneira que a presente pesquisa realiza uma análise dos 

recursos do PPGA, e suas relações com a vantagem competitiva, com base na 

experiência vivida pelos seus próprios docentes e discentes. 

Este tipo de pesquisa permite a obtenção de uma melhor compreensão do 

comportamento de diversos fatores que influenciam determinado fenômeno e uma 
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de suas particularidades está na utilização de técnicas uniformes de coleta de 

dados, como as entrevistas semiestruturadas (OLIVEIRA, 1997). 

Já que neste trabalho não há a intenção de controle por parte do pesquisador 

sobre os acontecimentos, pois não se trata de um estudo experimental, focando-se 

apenas na observação dos fenômenos inseridos no contexto ambiental 

contemporâneo pesquisado, a estratégia da pesquisa assume-se na forma de 

Estudo de Caso, um procedimento empírico que procura investigar um fenômeno 

atual no contexto real, considerando que as fronteiras entre o fenômeno e o contexto 

em que se insere não são claramente definidas (YIN, 2005).  

Segundo Oliveira (2007), é importante que seja feita uma análise mais 

profunda na tentativa de construir novos elementos que expliquem o objeto de 

estudo, adotando-se, então, esta estratégia para nortear o trabalho, possibilitando, 

assim, “a penetração em uma realidade social, não conseguida plenamente por um 

levantamento amostra e avaliação exclusivamente quantitativa (MARTINS, 2006, 

p.9)”. Essa estratégia pode basear-se em múltiplos casos, quando a intenção é 

comparar resultados ou em um único caso, quando este for suficientemente 

revelador, opção que se aplica melhor ao presente objeto de estudo. 

 
QUADRO 7 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Pressuposto 
epistemológico 

Tipo de 
pesquisa 

Natureza 
da 

pesquisa 

Abordagem 
da pesquisa 
qualitativa 

Objetivo 
da 

pesquisa 

Estratégia da 
pesquisa 

Visão 
Funcionalista 

Empírica 
Abordagem 
qualitativa 

Interacionismo 
simbólico 

Descritiva 
Estudo de Caso 

único 

Fonte: A Autora, 2017. 

 
3.2 Objeto de Estudo 

 
De acordo com Araujo e Santos (2000), a análise sob diferentes perspectivas 

pode fornecer elementos para se entender a organização como um todo, evitando-

se, assim, uma visão limitada e fragmentada do processo. O estudo de caso 

possibilita a descrição exata ou a reconstrução de um caso (FLICK, 2009). Sabendo-

se disso, para este estudo de caso foi escolhido o Programa de Pós Graduação em 

Administração da UFRN. 

Devido à extensão da universidade, caracterizando o grande número de 

Centros Acadêmicos, Departamentos, Unidades Acadêmicas e Núcleos, a fim de 

possibilitar sua viabilidade, a pesquisa buscou focar em um dos cursos de Pós 
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Graduação. Desta maneira, foi escolhido o PPGA, por se acreditar que os processos 

de tomadas de decisão são mais sólidos em um curso que é mais intimamente 

ligado à gestão. 

Segundo seu próprio portal, o Programa de Pós-Graduação em Administração 

- PPGA, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, integrante 

do Departamento de Ciências Administrativas-DEPAD, do Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas - CCSA, vem desenvolvendo desde 1978 atividades em nível de 

pós-graduação stricto e lato sensu, para formar docentes pesquisadores e preparar 

dirigentes de instituições públicas e privadas. 

O PPGA faz parte de um grupo seleto de Programas de Mestrado e 

Doutorado filiados à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração – ANPAD, contando atualmente com um Curso de Mestrado, um 

Curso de Doutorado e alguns cursos de Especialização. O conceito atual do PPGA 

na avaliação trienal da CAPES é 5, o que coloca o Programa na lista dos cursos 

bem avaliados daquela agência avaliadora. Segundo seu portal, o PPGA está à 

busca de um conceito 6 no próximo triênio, dando maior visibilidade e condições de 

crescimento ao Programa.  

 
3.3 Amostragem e Sujeitos da pesquisa 

 
O universo da pesquisa corresponde ao corpo de docentes e discentes do 

PPGA/UFRN. O corpo de docentes totaliza 16 professores, divididos entre duas 

linhas principais: Gestão Organizacional e Política e Gestão Públicas. Já em relação 

aos discentes, o PPGA possui 98 alunos, sendo 33 no Mestrado e 65 no Doutorado. 

A fim de definir a amostra da pesquisa, foi necessário delinear critérios de 

inclusão que atendessem ao problema de pesquisa. Com isso, utilizou-se o Universo 

dos professores para a definição da amostra, empregando-se como critério de 

inclusão a posição de professor permanente do programa e como critério de 

exclusão a não participação direta no desenvolvimento da pesquisa em questão, 

sendo assim, 1 professor foi excluído da amostra, já que assumiu a orientação da 

presente pesquisa. Dos 11 docentes restantes, foram escolhidos 5 devido às suas 

linhas de pesquisa, buscando-se heterogeneidade, de maneira que foram coletados 

dados de professores das linhas de Estratégia, T.I., Finanças, Teoria da Decisão, da 

área de Gestão Organizacional e Gestão Social, da área de concentração de 

http://www.ufrn.br/
http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/adm/depad
http://www.ccsa.ufrn.br/
http://www.ccsa.ufrn.br/
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Políticas e Gestão Públicas. Por uma forte aproximação entre as áreas de Políticas 

Públicas e Gestão Social, além do fator de representatividade, em termos de 

quantidade, das linhas de Gestão Organizacional, preferiu-se entrevistar apenas 1 

professor e apenas 1 aluno por área. 

Em relação aos alunos, houve um cuidado maior para se escolher uma 

amostra que estivesse durante mais tempo no programa. Assim, o tempo mínimo de 

permanência no PPGA dos entrevistados foi de 4 anos. Esse fator impôs a 

necessidade de entrevistar apenas alunos do Doutorado, já que o Mestrado possui 

duração de 2 anos. Os alunos foram selecionados de modo a captar a visão sob o 

maior número de linhas ofertadas pelo programa possíveis. Assim, 5 linhas foram 

contempladas: Estratégia, T.I., Finanças, Teoria da Decisão, da área de Gestão 

Organizacional e Políticas Públicas, da área de concentração de Políticas e Gestão 

Públicas. 

Com isso, os sujeitos da pesquisa são: 5 docentes e 5 discentes do PPGA da 

UFRN, previamente contatados a fim de que se apresentasse a finalidade da 

pesquisa e que se conhecesse sua disponibilidade de participação. 

 
3.4 Instrumento de coleta de dados 

 
A coleta de dados foi realizada por meio da análise documental dos 

documentos CAPES e EQUIS e da documentação direta extensiva, através da 

aplicação do roteiro de entrevista semiestruturado, com perguntas fechadas e 

abertas (GIL, 2006). 

De acordo com Kvale (2011), as entrevistas indicam um caminho chave para 

a exploração da maneira como os sujeitos entendem e experimentam seu mundo. 

Por meio delas é possível ter acesso exclusivo ao mundo vivido pelos sujeitos, os 

quais descrevem com suas próprias palavras suas atividades, experiências e 

opiniões. 

A análise e categorização dos recursos ocorreu conforme o modelo de Mills 

et. all. (2003), utilizando as cinco etapas seguintes como aporte:  

(1) Escolha da unidade de análise e da direção da análise; 

(2) Instrução dos participantes sobre recursos e a VBR; 
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(3) Realização de um brainstorm utilizando uma tabela de categorização de 

recursos, a partir da literatura disponível, e elaboração de uma lista de recursos 

subjacentes às atividades na unidade de análise; 

(4) Realização da avaliação dos recursos. 

Os elementos utilizados no questionário, usados para que se conheçam suas 

implicações competitivas dentro do Programa, foram baseados no estudo do 

relatório de Avaliação Trienal da CAPES e relatório EQUIS. A partir destes relatórios 

foram compilados critérios de qualidade que se enquadram na categorização de 

recursos propostas pelos autores utilizados como base teórica nessa pesquisa. 

No entanto, ao se levar em conta as peculiaridades do objeto de estudo, o 

qual representa um curso de pós-graduação de uma Universidade Federal, foi 

preciso realizar adaptações no instrumento, tomando como base algumas das 

complexidades que envolvem o contexto em questão. Assim, a primeira adaptação a 

ser feita nas análises foi desconsiderar a categoria de Recursos Financeiros 

proposta por Barney e Hesterly (2011). 

 

QUADRO 8 – CATEGORIZAÇÃO DOS RECURSOS 
 

Categoria Definição 

Recursos Físicos Toda a tecnologia física utilizada. 

Recursos Humanos 
Incluem treinamentos, experiência, 
discernimento, inteligência, relacionamentos e a 
visão individual dos funcionários. 

Recursos Organizacionais 

Incluem a estrutura formal de reporte da 
organização, seus sistemas formais e informais 
de planejamento, controle e coordenação, sua 
cultura e reputação e relações informais internas 
e entre a organização e o ambiente externo. 

Fonte: BARNEY e HESTERLY, 2011. 

 
 

A Ficha de Avaliação Trienal da CAPES leva em consideração 5 critérios 

macro, quais sejam: proposta do curso, corpo docente, corpo discente, teses e 

dissertações/trabalhos de conclusão, produção intelectual e inserção social. 
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QUADRO 9 – CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME A CAPES 
                                          

Categorias de 
Recursos, conforme 
Barney e Hesterly, 

2011 

Recursos, conforme os critérios de qualidade da CAPES 

Recursos Físicos 

1. Proposta do 
programa 

1.3 Infraestrutura para ensino, pesquisa e 
extensão 

3. Corpo docente- 
teses e 
dissertações 

3.1 Quantidade de teses e dissertações 
defendidas 

3.3 Qualidade das teses e dissertações 
defendidas 
 

 
4. Produção 
intelectual 

 
4.3 Produção técnica, patentes e outras 
produções consideradas relevantes. 

Recursos Humanos 

2. Corpo Docente 

2.1 Perfil do corpo docente 

2.2 Adequação e dedicação dos docentes 
permanentes 

2.3 Distribuição das atividades de pesquisa e 
de formação entre os docentes do programa 

2.4 Contribuição dos docentes para 
atividades de ensino e/ou de pesquisa na 
graduação 

2.5 Participação do docente em eventos 
alinhados com sua área de atuação 

4. Produção intelectual 
4.1 Publicações qualificadas do programa 
por docente permanente 

3. Corpo docente- teses e 
dissertações 

 
 
3.2Distribuição das orientações e teses por 
professores 
 

Recursos 
Organizacionais 

1. Proposta do 
programa 

1.1 Coerência, consistência, abrangência e 
atuação das áreas de concentração, linhas 
de pesquisa, projetos em andamento e 
proposta curricular; 

1.2 Planejamento do programa 

3. Corpo docente- teses e 
dissertações 

3.4 Eficiência do programa na formação de 
mestres, doutores e bolsistas 

5. Inserção social 

5.1 Inserção e impacto regional e (ou) 
nacional do programa 

5.2 Integração e cooperação com outros 
programas e centros de pesquisa e 
desenvolvimento profissional relacionados à 
área de conhecimento do programa, com 
vistas ao desenvolvimento da pesquisa e 
pós-graduação 

5.3 Visibilidade ou transparência dada pelo 
programa à sua atuação 

Fonte: A Autora, 2017. 
 

Nas categorias de análise foram identificados 4 recursos físicos, 9 recursos 

humanos e 6 organizacionais, totalizando 19 recursos, de maneira que cada um 

destes recursos deve ser confrontado com os critérios adotados pelo modelo VRIO, 

para que sejam conhecidas suas implicações competitivas no contexto do PPGA. 



63 
 

A Ficha de Avaliação da EQUIS leva em consideração 10 critérios macro, 

quais sejam: contexto, governança e estratégia; programas; estudantes; corpo 

docente; P&D; educação executiva; recursos e administração; internacionalização; 

ética, responsabilidade e sustentabilidade; e conexões empresariais. 

 

QUADRO 10 - CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME A EQUIS 
 

(continua) 

Categorias de 
Recursos, conforme 
Barney e Hesterly, 

2011 

Recursos, conforme os critérios de qualidade da EQUIS 

Recursos Físicos 
7. Recursos e 
Administração 

7.1 Instalações físicas e o tamanho do 
ambiente de aprendizagem 

7.6 Recursos computacionais 

Recursos Humanos 
 

3. Estudantes 

3.1 Perfil alvo e critérios para seleção 

3.2 Curso de preparação e progressão 

3.3 Serviços de suporte e acompanhamento 

3.4 Desenvolvimento pessoal e profissional 

3.5 Suporte e alocação de carreira 

3.6 Relação com ex-alunos 

3.7 Internacionalização 

3.8 Ética, responsabilidade e 
sustentabilidade 

3.9 Relações coorporativas 
  

 
4. Corpo Docente 

4.1 Tamanho, qualificação e composição 

4.2 Gestão da Faculdade 

4.3 Desenvolvimento Faculdade 

4.4 Internacionalização 

4.5 Ética, responsabilidade e 
sustentabilidade 

4.6 Links empresariais 

Recursos 
Organizacionais 

1. Contexto, 
Governança e 

Estratégia 

1.1 O ecossistema 

1.2 O Status Institucional 

1.3 Governança 

1.4 Missão, Visão e Valores 

1.5 Posicionamento estratégico 

1.6 Direção e Objetivos estratégicos 

1.7 Planejamento Estratégico 

1.8 Garantia de Qualidade 

1.9 Internacionalização 

1.10 Ética, Responsabilidade e 
Sustentabilidade 

1.11 Conexões Corporativas 

2. Programa 

2.1 A carteira do programa 

2.2 Projeto do programa 

2.3 Conteúdo dos programas 

2.4 Aquisição de competências 

2.5 Entrega do programa 

2.6 Avaliação do aluno 

2.7 Internacionalização 

2.8 Ética, responsabilidade e 
sustentabilidade 

2.9 Relevância empresarial 
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 (conclusão) 

5. P&D 

5.1 Atividades de investigação 

5.2 Desenvolvimento e inovação 

5.3 Características internacionais de P&D 

5.4 Ética, responsabilidadee sustentabilidade 

5.5 Ligações entre P&D e o mundo 
coorporativo 

6. Educação executiva 

6.1 O posicionamento dentro da escola 

6.2 Carteira de produtos 

6.3 Marketing e vendas 

6.4 Gestão participante 

6.5 Programa de qualidade e impacto 

6.6 Faculdade 

6.7 P&D 

6.8 Internacionalização 

6.9 Ética, responsabilidade e 
sustentabilidade 

7. Recursos e 
Administração 

7.4 Gestão de risco 

7.5 Informação e documentação das 
instalações 

7.7 Marketing e relações públicas 

7.8 Serviços administrativos e de pessoal 

7.9 Ética, responsabilidadee sustentabilidade 

8. Internacionalização  

9. Ética, responsabilidadee 
sustentabilidade 

 

10. Conexões empresariais  

Fonte: A Autora, 2017. 
 

Assim, os recursos foram todos compilados conforme sua categorização. Ao 

finalizar a compilação de todos os recursos nas categorias de análise, foram 

identificados 5 recursos físicos, 21 recursos humanos e 45 organizacionais, 

totalizando 71 recursos, de maneira que cada um destes recursos foi confrontado 

com os critérios adotados pelo modelo VRIO, de acordo com o Quadro 11, para que 

sejam conhecidas suas implicações competitivas no contexto do PPGA: 

desvantagem competitiva (DC), paridade competitiva (PC), vantagem competitiva 

temporária (VCT) ou vantagem competitiva sustentável (VCS). 

 

QUADRO 11 - APLICABILIDADE DO MODELO VRIO 
 

Valioso? Raro? 
Custoso 

de 
imitar? 

Explorado 
pela 

organização? 

Implicações 
competitivas 

Implicações 
competitivas 
(fraquezas) 

Não - - Não 
Desvantagem 

competitiva (DC) 
Fraqueza 

Sim Não -  
Paridade competitiva 

(PC) 
Força 

Sim Sim Não  Vantagem competitiva 
temporária (VCT) 

Força e competência 
distintiva 

Sim Sim Sim Sim 
Vantagem competitiva 

sustentável (VCS) 
Força e competência 
distintiva sustentável 

Fonte: BARNEY e HESTERLY, 2011. 
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Para o roteiro de entrevista utilizou-se uma série de questões abertas que 

relacionavam a opinião dos entrevistados acerca valor, raridade, imitabilidade e 

organização dos recursos e capacidades previamente classificados. Kvale (2011) 

propõe que o roteiro deve incluir um resumo dos temas que serão abordados e 

algumas perguntas propostas. 

Seguindo os preceitos de Flick (2009), utilizou-se no roteiro de entrevista as 

perguntas gerativas, as quais representam um estímulo na linha de investigação e 

conduzem hipóteses e comparações. Além disso, utilizou-se também perguntas 

embasadas pela própria teoria, baseadas nas pressuposições teóricas do 

pesquisador, e direcionadas para as hipóteses. 

O roteiro de entrevista é composto por cinco blocos. O primeiro, englobou a 

apresentação do propósito do trabalho, bem como a explanação dos procedimentos 

da pesquisa. Quando era explicado os procedimentos da pesquisa, solicitado as 

assinaturas dos Termos de Consentimento à Pesquisa, assinado pelo entrevistado, 

a fim de que todas as informações coletadas possam ser usadas na pesquisa 

(Apêndice B) e Confidencialidade, assinado pela pesquisadora e garantindo o 

anonimato dos entrevistados (Apêndice C) e, por fim, era solicitada a gravação de 

áudio. No segundo bloco foram coletados os dados para a caracterização do 

entrevistado, nesse caso, considerou-se como relevante para a pesquisa em 

questão os dados de idade e o tempo de permanência no PPGA do aluno ou 

professor entrevistado.  

No terceiro bloco foram realizadas perguntas relacionadas aos recursos e 

capacidades, de maneira que a primeira pergunta era gerativa acerca dos 

conhecimentos dos entrevistados sobre os instrumentos que serviram de base para 

a seleção dos recursos e capacidades classificados, os quais consistiam nos 

cadernos de avaliação CAPES e EQUIS. As perguntas seguintes avaliaram as 

relações entre os recursos e capacidades selecionados e o modelo VRIO. Por fim, a 

última pergunta do terceiro bloco também consistia em uma pergunta gerativa, para 

que os entrevistados selecionassem os recursos que consideravam importantes 

dentro do programa. 

O quarto, e último, bloco relacionou-se à vantagem competitiva e consistia em 

uma pergunta gerativa acerca dos principais recursos e capacidades de programas 

excelentes. Essa pergunta poderia ser explorada, caso os recursos e capacidades 

ainda não tivessem sido explorados pelo entrevistado com base no próprio PPGA. 
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Inicialmente, realizou-se uma entrevista piloto com um aluno do PPGA para 

que, posteriormente, o referido roteiro de entrevista fosse aplicado com os sujeitos 

de pesquisa do estudo. Dessa maneira, algumas perguntas tiveram suas ordens 

alteradas, duas delas se fundiram e outras tiveram seus textos alterados. 

Todas as entrevistas foram presenciais e ocorreram no período de 2 de junho 

de 2017 a 3 de julho de 2017. Elas foram gravadas pelo celular, com aquiescência 

verbal dos entrevistados, os quais autorizaram previamente a publicação dos dados. 

As entrevistas duraram cerca de 40 minutas a 1 hora, gerando um áudio de 07 horas 

39 minutos e 55 segundos. 

 
QUADRO 12 – ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

Entrevistados Data Duração 
Quantidade de 

páginas transcritas 

A.01 02/06/2017 01:04:30 16 

A.02 12/06/2017 00:41:21 12 

A.03 02/06/2017 00:54:58 14 

A.04 13/06/2017 00:44:57 13 

A.05 22/06/2017 01:06:26 15 

P.01 21/06/2017 00:58:55 17 

P.02 26/06/2017 00:42:17 14 

P.03 26/06/2017 00:51:57 15 

P.04 29/06/2017 00:53:59 14 

P.05 03/07/2017 00:40:35 13 

Fonte: A Autora, 2017. 

 

A fim de não identificar os candidatos, foram usados os códigos “A” e “P” para 

Alunos e Professores e os números de 1 a 5, seguindo a ordem em que foram 

realizadas as entrevistas. Além disso, todos os dados da pesquisa foram mantidos 

em local seguro e de acesso restrito à pesquisadora. 

Após a coleta dos dados, os áudios foram ouvidos e transcritos no Microsoft 

Word, gerando um total de 143 páginas. As transcrições podem ser acessadas 

através do seguinte link:https://www.dropbox.com/s/zritbi91kh9zlzm/Entrevistas%20-

%20Caroline%20Vianello.docx?dl=0 

Por fim, após a realização das transcrições, foi realizada a etapa da análise 

dos dados, apresentada no tópico seguinte. 
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3.5 Técnica de análise dos dados 

 

A análise qualitativa dos dados foi realizada pelo uso de um software para 

análise de dados qualitativos o ATLAS.ti versão 7 para Windows. De acordo com 

Flick (2009), os softwares de análise de dados qualitativos (SAQD) proporcionam ao 

pesquisador uma forma poderosa e estruturada de administrar todos os aspectos da 

análise, eles permitem a manutenção de bons registros, de suas impressões, ideias, 

buscas e análises, além de fornecer acesso aos dados para que eles sejam 

analisados. Esses softwares podem tornar a análise qualitativa muito mais fácil, 

precisa, confiável e transparente. 

A técnica de análise dos dados foi realizada por meio da análise de conteúdo 

de Bardin (2004) que consiste em um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens. Segundo Joia (2004, p. 128), esta forma de tratamento de 

dados tem como objetivo “descrever uma situação com profundidade, buscando 

ilustrar e dar realismo a ela, pela maior quantidade de dados e informações 

coletadas”, que na presente pesquisa, serão coletadas através das perguntas do 

roteiro de entrevista.  

A Análise de Conteúdo foi dividida em três polos cronológicos, seguindo o que 

preconiza Bardin (1977), quais sejam: pré-análise; exploração do material; e 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Inicialmente, na pré-análise, as respostas dos entrevistados foram transcritas 

e o material, organizado em falas padronizadas. Procedeu-se, então, com a 

organização do material e sistematização dos dados em busca de conhecer o seu 

conteúdo, de modo a possibilitar a sua assimilação. A Figura 6 mostra a organização 

das entrevistas no Software ATLAS.ti.  
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FIGURA 6 – ORGANIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 
 

 

Fonte: A Autora, 2017. 

 

As transcrições foram importadas para o Software ATLAS.ti e, assim, o 

método que Bardin (1977) preconiza, chamado de “leitura flutuante”, foi utilizado com 

o objetivo de estabelecer contato com o material coletado, analisando e conhecendo 

os textos, deixando-se invadir por impressões e orientações.  

Por fim, na fase de tratamento dos resultados, inferência e interpretação, as 

respostas foram analisadas qualitativamente. Os dados foram codificados e 

organizados em categorias ou famílias, de modo que os resultados brutos foram 

tratados de maneira a se tornarem expressivos (BARDIN, 1977). Esse processo 

ocorreu de maneira que, inicialmente os dados receberam a codificação inicial, linha 

a linha, e, em seguida, eles foram comparados e analisados, sendo agrupados em 

categorias emergidas pela teoria. 

Assim, a partir disso, a última etapa da análise consistiu na interpretação e 

validação dos resultados. Gerou-se um documento com 178 páginas provenientes 

do Software ATLAS.ti constando todos os códigos definidos. Assim, os códigos 

foram estudados a fim de possibilitar a análise dos principais recursos e capacidades 

classificados conforme as avaliações da CAPES e EQUIS, identificando seu 

potencial na geração de vantagem competitiva no PPGA. 
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3.6 Considerações éticas 

 

Entendendo-se a importância da ética na pesquisa, – principalmente no que 

diz respeito à pesquisa qualitativa - alguns procedimentos foram levados em 

consideração, no intuito de proteger os interesses dos envolvidos e de garantir a 

veracidade dos próprios dados gerados pela pesquisa. 

Dessa maneira, a pesquisa foi baseada no consentimento informado dos 

participantes, garantindo que eles consentiram em participar deste estudo. Além 

disso, foram informados, também, acerca de todos os procedimentos adotados para 

a coleta dos dados, a importância da pesquisa e os possíveis riscos e benefícios, 

bem como seu sigilo, dando concordância sobre sua participação. 

Apesar de garantir o anonimato dos participantes, a gravação da entrevista foi 

realizada mediante autorização prévia dos respondentes, os quais poderiam desistir 

da entrevista a qualquer momento, ou não responder a qualquer pergunta que 

causasse constrangimento. 

Por fim, seguindo os preceitos da “teoria ética” citada por Murphy e Dingwall 

(2011, p.339), a pesquisa respeitou os princípios da não-maleficência, evitando 

quaisquer danos aos participantes; beneficência, garantindo o benefício da pesquisa 

à sociedade, e não simplesmente aos próprios interesses do pesquisador; 

autonomia e autodeterminação, respeitando os valores e decisões dos participantes 

da pesquisa; e justiça, garantindo igualdade de tratamento a todos os envolvidos no 

estudo. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

De acordo com Grant (1991), no processo de geração de vantagem 

competitiva a partir de recursos e capacidades, primeiramente se deve identificar e 

classificar os recursos da organização, bem como avaliar seus pontos fortes e fracos 

em relação aos seus concorrentes e, assim, buscar oportunidades para uma melhor 

utilização dos recursos. Os resultados da pesquisa foram identificados ao seguir a 

linearidade proposta por Grant (1991): 

 

1. Identificação e classificação dos recursos e capacidades; 

2. Análise dos recursos e capacidades; 

3. Avaliar pontos fortes e fracos; 

4. Oportunidades para melhor utilização dos recursos e capacidades. 

 
Os referidos tópicos englobam todos os objetivos da pesquisa e serão 

abordados nos subitens seguintes, no que tange ao tópico da Análise de Dados. 

 

4.1 Identificação e classificação dos recursos 

 

Para Grant (1991) a primeira etapa no processo de geração de vantagem 

competitiva a partir de recursos e capacidades consiste em identificar e avaliar os 

recursos. De maneira o autor leva em consideração que uma maneira de facilitar 

esse processo é partindo do princípio da classificação dos recursos para, 

posteriormente, seguir os próximos passos. 

Com isso, as categorizações realizadas pelos principais autores que tratam 

da referida temática, os quais constam no Referencial Teórico da presente pesquisa, 

foram analisadas e compiladas, conforme a Figura 7: 
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FIGURA 7 – O PROCESSO DE CATEGORIZAÇÃO DOS RECURSOS 
 

 
Fonte: A Autora, 2017. 

 

Tomando como base a Figura 7, e aplicando-se à realidade e necessidade da 

pesquisa, chegou-se a um modelo de categorização dos recursos, conforme o 

Quadro 13. 

 

QUADRO 13 – RECURSOS CATEGORIZADOS 
 

CATEGORIZAÇÃO DOS RECURSOS 

Tangíveis 

Físicos 

Tecnológicos 

Humanos 
Habilidades, conhecimentos, 

experiências 

Organizacionais 

Reputação 

Sistemas 

Culturais e valores 

Network 

Fonte: A Autora, 2017. 

 

Conforme representado no Quadro acima, os recursos foram categorizados 

como Tangíveis, de maneira que podem ser classificados como físicos ou 

tecnológicos ou Intangíveis, podendo ser classificados como Humanos, abarcando 

habilidades, conhecimentos e experiências ou Organizacionais, abarcando 

reputação, sistemas, culturais e valores e network. Os recursos financeiros foram 

desconsiderados da análise, devido ao contexto em que o objeto de pesquisa se 

insere. 
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A categorização dos recursos conforme potencial de capacidade dinâmica, 

proposta por Mills et. al. (2003), foi desconsiderada, já que representava uma 

categorização que ia além das necessidades de objetivos da pesquisa. 

Ainda seguindo os princípios de Grant (1991), após a categorização, iniciou-

se o processo de identificação dos recursos. Como o objetivo da pesquisa consiste 

em identificar e analisar os principais recursos e capacidades geradores de 

vantagem competitiva em um programa de pós-graduação, foram utilizados como 

base de análise dois relatórios de avaliações de programas: o primeiro nacional, o 

caderno de avaliação da CAPES; e o segundo, o sistema de avaliação europeu 

EQUIS, uma “acreditação” internacional que possui como objetivo elevar o padrão 

de educação em gestão no mundo inteiro, fazendo com que muitas escolas de 

negócios queiram obter seu credenciamento. 

Inicialmente, com a leitura dos cadernos de avaliação da CAPES, chegou-se 

ao seguinte compilado de recursos identificados:  

 

QUADRO 14 – IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME A CAPES 
 

(continua) 

1. Proposta do 
Programa 

1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização 
das áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos 
em andamento e proposta curricular. 

1.2. Planejamento do programa com vistas a seu 
desenvolvimento futuro, contemplando os desafios 
internacionais da área na produção do conhecimento, seus 
propósitos na melhor formação de seus alunos, suas metas 
quanto à inserção social mais rica dos seus egressos, 
conforme os parâmetros da área. 

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, 
extensão. 

2. Corpo Docente 

2.1. Perfil do corpo docente, consideradas titulação, 
diversificação na origem de formação, aprimoramento e 
experiência, e sua compatibilidade e adequação à Proposta 
do Programa. 

2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes 
em relação às atividades de pesquisa e de formação do 
programa. 

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação 
entre os docentes do programa. 

2.4. Contribuição dos docentes para atividades de ensino 
e/ou de pesquisa na graduação, com atenção tanto à 
repercussão que este item pode ter na formação de futuros 
ingressantes na PG, quanto (conforme a área) na formação 
de profissionais mais capacitados no plano da graduação. 

2.5. Participação do docente em eventos alinhados com a 
sua área de atuação. 

3. Corpo Discente, 
Teses e 
Dissertações 

3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no 
período de avaliação, em relação ao corpo docente 
permanente e à dimensão do corpo discente. 
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(conclusão) 

3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações 
defendidas no período de avaliação em relação aos 
docentes do programa. 

3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de 
discentes autores da pós-graduação e da graduação (no 
caso de IES com curso de graduação na área) na produção 
científica do programa, aferida por publicações e outros 
indicadores pertinentes à área. 

4. Produção intelectual 

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente 
permanente. 

4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao 
corpo docente permanente do Programa. 

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções 
consideradas relevantes. 

5. Inserção social 

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do 
programa. 

5.2. Integração e cooperação com outros programas e 
centros de pesquisa e desenvolvimento profissional 
relacionados à área de conhecimento do programa, com 
vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-
graduação. 

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa à 
sua atuação. 

Fonte: CAPES, 2013. 
 

De acordo com o Quadro 14, foram identificados 17 recursos e capacidades, 

alocados em 5 grandes grupos: proposta do programa, corpo docente, corpo 

discente, teses e dissertações, produção intelectual e inserção social. 

Posteriormente, realizou-se a identificação dos recursos baseada nos 

cadernos da EQUIS, conforme o Quadro 15. 

 

QUADRO 15 – IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME A EQUIS 
(continua) 

1. Context, Governance and Strategy 

a) Environment 
b) Institutional Status 
c) Governance 
d) Mission, Vision and Values 
e) Strategic Positioning 
f) Strategic Directionand Objectives 
g) Strategic Planning 
h) Quality Assurance 
i) Internationalisation 
j) Ethics, Responsibility and Sustainability 
k) Corporate Connections 

2. Programmes 

a) The Programme portfolio 
b) Programme design 
c) Programme content 
d) Skills acquisition 
e) Programme delivery 
f) Student assessment 
g) Programme evaluation 
h) Internationalisation 
i) Ethics, Responsibility and Sustainability 
j) Corporate relevance 
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(conclusão) 

3. Students 

a) Target profiles and criteria for selection 
b) Course preparation and progression 
c) Support and Counselling Services 
d) Personal and Professional Development 
e) Career placement and support 
f) Alumni Relations 
g) Internationalisation 
h) Ethics, Responsibility and Sustainability 
i) Corporate links 

4. Faculty 

a) Faculty size, qualification and composition 
b) Faculty management 
c) Faculty development 
d) Internationalisation 
e) Ethics, Responsibility and Sustainability 
f) Corporate links 

5. Research and development 

a) Researchactivities 
b) Development and Innovation 
c) International features of R&D 
d) Ethics, Responsibility and Sustainability 
e) Links between R&D and the corporate world 

6. ExecutiveEducation 

a) Positioning within the School 
b) Product Portfolio 
c) Marketing and Sales 
d) Participant Management 
e) Programme Quality and Impact 
f) Faculty 
g) Research and Development 
h) Internationalisation 
i) Ethics, Responsibility and Sustainability 

7. Resources and Administration 

a) Physical Facilities and the Learning 
Environment 
b) Financial Performance 
c) Financial Management 
d) Risk Management 
e) Information and Documentation Facilities 
f) Computing Facilities 
g) Marketing and Public Relations 
h) Administrative Services and Staff 
i) Ethics, Responsibility and Sustainability 

8. Internationalisation Internationalisation 

9. Ethics, Responsibility and Sustainability Ethics, Responsibility and Sustainability 

10. Corporate Conections Corporate Conections 

Fonte: EQUIS Standards &Criteria, 2015. 
 

De acordo com o Quadro 15, foram identificados 62 recursos e capacidades, 

alocados em 10 grandes grupos: contexto, governança e estratégia, programas, 

estudantes, corpo docente, P&D, educação executiva, recursos e administração, 

internacionalização, ética, responsabilidade e sustentabilidade e conexões 

empresariais. 

Posteriormente, seguindo o método de Grant (1991), realizou-se o processo 

de classificação dos recursos. Os recursos foram classificados conforme a 

categorização dos recursos e a identificação dos recursos, baseada nos cadernos 
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da CAPES e EQUIS. O quadro abaixo demonstra a classificação dos recursos com 

base nos cadernos de avaliação da CAPES. 

 

QUADRO 16 – CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME A CAPES 
 

Categorias de 
Recursos, conforme 
Barney e Hesterly, 

2011 

Recursos, conforme os critérios de qualidade da CAPES 

Recursos 
Tecnológicos 

  

Recursos Físicos 

1. Proposta do 
programa 

1.3 Infraestrutura para ensino, pesquisa e 
extensão 

3. Corpo docente- 
teses e dissertações 

3.1 Quantidade de teses e dissertações 
defendidas 

3.3 Qualidade das teses e dissertações 
defendidas 

4. Produção intelectual 
4.3 Produção técnica, patentes e outras 
produções consideradas relevantes. 

Recursos Humanos 

2. Corpo Docente 

2.1 Perfil do corpo docente 

2.2 Adequação e dedicação dos docentes 
permanentes 

2.3 Distribuição das atividades de pesquisa e 
de formação entre os docentes do programa 

2.4 Contribuição dos docentes para 
atividades de ensino e/ou de pesquisa na 
graduação 

2.5 Participação do docente em eventos 
alinhados com sua área de atuação 

4. Produção intelectual 

4.1 Publicações qualificadas do programa 
por docente permanente 

4.2 Distribuição de publicações qualificadas 
por corpo docente 

3. Corpo docente- 
teses e dissertações 

3.2 Distribuição das orientações e teses por 
professores 

Recursos 
Organizacionais 

1. Proposta do 
programa 

1.1 Coerência, consistência, abrangência e 
atuação das áreas de concentração, linhas 
de pesquisa, projetos em andamento e 
proposta curricular; 

1.2 Planejamento do programa 

5. Inserção social 

5.1 Inserção e impacto regional e (ou) 
nacional do programa 

5.2 Integração e cooperação com outros 
programas e centros de pesquisa e 
desenvolvimento profissional relacionados à 
área de conhecimento do programa, com 
vistas ao desenvolvimento da pesquisa e 
pós-graduação 

5.3 Visibilidade ou transparência dada pelo 
programa à sua atuação 

Fonte: A Autora, 2017. 

 

Como mostra o Quadro acima, os 17 recursos e capacidades foram 

classificados conforme as categorias prévias de análise, de maneira que isso 

representou uma nova ordem nos recursos e capacidades identificados. 
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Nas classificações dos recursos e capacidades conforme o caderno de 

Avaliação Trienal da CAPES (2013), identificou-se a presença de: 4 recursos físicos, 

8 recursos humanos e 5 recursos organizacionais. Não houve a presença de 

recursos tecnológicos. 

Da mesma forma, foi feita a categorização dos recursos conforme os 

cadernos de avaliação da EQUIS, como demonstra o Quadro 17:  

 
QUADRO 17 - CATEGORIZAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME A EQUIS 

 
(continua) 

Categorias de 
Recursos, conforme 
Barney e Hesterly, 

2011 

Recursos, conforme os critérios de qualidade da EQUIS 

Recursos 
Tecnológicos 

7. Recursos e 
Administração 

7.6 Recursos computacionais 

Recursos Físicos 
7. Recursos e 
Administração 

7.1 Instalações físicas e o tamanho do 
ambiente de aprendizagem 

Recursos Humanos 

3. Estudantes 

3.1 Perfil alvo e critérios para seleção 

3.2 Curso de preparação e progressão 

3.3 Serviços de suporte e acompanhamento 

3.4 Desenvolvimento pessoal e profissional 

3.5 Suporte e alocação de carreira 

3.6 Relação com ex-alunos 

3.7 Internacionalização 

3.8 Ética, responsabilidade e 
sustentabilidade 

3.9 Relações coorporativas  

4. Corpo Docente 

4.1 Tamanho, qualificação e composição 

4.2 Gestão da Faculdade 

4.3 Desenvolvimento Faculdade 

4.4 Internacionalização 

4.5 Ética, responsabilidade e 
sustentabilidade 

4.6 Links empresariais 

Recursos 
Organizacionais 

3. Contexto, 
Governança e 

Estratégia 

1.1 O ecossistema 

1.2 O Status Institucional 

1.3 Governança 

1.4 Missão, Visão e Valores 

1.5 Posicionamento estratégico 

1.6 Direção e Objetivos estratégicos 

1.7 Planejamento Estratégico 

1.8 Garantia de Qualidade 

1.9 Internacionalização 

1.10 Ética, Responsabilidade e 
Sustentabilidade 

1.11 Conexões Corporativas 

2. Programas 

2.1 A carteira do programa 

2.2 Projeto do programa 

2.3 Conteúdo dos programas 

2.4 Aquisição de competências 

2.5 Entrega do programa 

2.6 Avaliação do aluno 

2.7 Internacionalização 
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(conclusão) 

2.8 Ética, responsabilidade e 
sustentabilidade 

2.9 Relevância empresarial 

5. P&D 

5.1 Atividades de investigação 

5.2 Desenvolvimento e inovação 

5.3 Características internacionais de P&D 

5.4 Ética, responsabilidade e 
sustentabilidade 

5.5 Ligações entre P&D e o mundo 
coorporativo 

6. Educação executiva 

6.1 O posicionamento dentro da escola 

6.2 Carteira de produtos 

6.3 Marketing e vendas 

6.4 Gestão participante 

6.5 Programa de qualidade e impacto 

6.6 Faculdade 

6.7 P&D 

6.8 Internacionalização 

6.9 Ética, responsabilidade e 
sustentabilidade 

7. Recursos e 
Administração 

7.4 Gestão de risco 

7.5 Informação e documentação das 
instalações 

7.7 Marketing e relações públicas 

7.8 Serviços administrativos e de pessoal 

7.9 Ética, responsabilidade e 
sustentabilidade 

8. Internacionalização  

9. Ética, responsabilidade e 
sustentabilidade 

 

10. Conexões empresariais  

Fonte: A Autora, 2017. 

 

Nas classificações dos recursos e capacidades conforme o caderno da 

EFMD, o EQUIS STANDARDS & CRITERIA (2015), identificou-se a presença de: 1 

recurso tecnológico, 2 recursos físicos, 15 recursos humanos e 42 recursos 

organizacionais. Ao compilar os dois cadernos, encontrou-se a seguinte relação: 

 

QUADRO 18 – QUANTIDADE DE RECURSOS/CAPACIDADES X CAPES/EQUIS 
 

RECURSO/CAPACIDADE CAPES EQUIS 

Tecnológico 0 1 

Físico 4 2 

Humano 8 15 

Organizacional 5 42 

Fonte: A Autora, 2017. 
 

Conforme o Quadro 18, foram identificados nos dois cadernos: 1 recurso 

tecnológico, 6 recursos físicos, 23 recursos humanos e 47 recursos organizacionais, 

totalizando 77 recursos/capacidades. Assim, os 77 recursos e capacidades 
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classificados foram compilados conforme sua categorização, como pode ser 

visualizado no Quadro 19:   

 

QUADRO 19 – CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS/CAPACIDADES DA EQUIS/CAPES: 
(continua) 

RECURSOS 

Recursos tecnológicos 

2.7.6 Recursos computacionais 

Recursos Físicos 

1.1.3 Infraestrutura para ensino, pesquisa e extensão 

Recursos Humanos 

1.2.1 Perfil do corpo docente 
1.2.2 Adequação e dedicação 

dos docentes permanentes 

1.2.3 Distribuição das atividades 
de pesquisa e de formação entre 

os docentes do programa 

1.2.4 Contribuição dos 
docentes para atividades de 
ensino e/ou de pesquisa na 

graduação 

1.2.5 Participação do docente 
em eventos alinhados com 

sua área de atuação 

1.3.2 Distribuição das 
orientações e teses por 

professores 

1.4.1 Publicações 
qualificadas do programa por 

docente permanente 

2.3.1 Perfil alvo e critérios 
para seleção de discentes 

2.3.2 Preparação e progressão 
dos discentes 

2.3.3 Suporte e 
acompanhamento dos 

discentes 

2.3.4 Desenvolvimento 
pessoal e profissional dos 

discentes 

2.3.5 Suporte e alocação de 
carreira dos discentes 

2.3.6 Relação com ex-alunos 
2.3.7 Internacionalização do 

corpo discente 

2.3.8 Ética, responsabilidade e 
sustentabilidade do corpo 

discente 

2.3.9 Relações coorporativas 
do corpo discente 

2.4.4 Internacionalização do 
corpo docente 

2.4.5 Ética, responsabilidade e 
sustentabilidade do corpo 

docente 

2.4.6 Links empresariais do corpo docente 

Recursos organizacionais 

1.1.1 Coerência, 
consistência, abrangência e 

atuação das áreas de 
concentração, linhas de 
pesquisa, projetos em 
andamento e proposta 

curricular; 

1.1.2 Planejamento do 
programa 

1.3.1 Quantidade de teses e 
dissertações defendidas 

1.3.3 Qualidade das teses e 
dissertações defendidas 

1.3.4 Eficiência do programa 
na formação de mestres, 

doutores e bolsistas 

1.4.3 Produção técnica, patentes 
e outras produções consideradas 

relevantes 

1.5.1 Inserção e impacto 
regional e (ou) nacional do 

programa 

1.5.2 Integração e 
cooperação com outros 
programas e centros de 

pesquisa e desenvolvimento 
profissional relacionados à 
área de conhecimento do 
programa, com vistas ao 

desenvolvimento da pesquisa 
e pós-graduação 

1.5.3 Visibilidade ou 
transparência dada pelo 
programa à sua atuação 

2.1.1 O ecossistema do 
programa 

2.1.2 O Status Institucional 2.1.3 Governança 

2.1.4 Missão, Visão e Valores 
2.1.5 Posicionamento 

estratégico 
2.1.6 Direção e Objetivos 

estratégicos 

2.1.8 Garantia de Qualidade 2.1.9 Internacionalização 
2.1.10 Ética, Responsabilidade e 
Sustentabilidade no contexto do 

PPGA 
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  (conclusão) 

2.1.11 Conexões 
Corporativas 

2.2.2 Projeto do programa 2.2.3 Conteúdo dos programas 

2.2.4 Aquisição de 
competências 

2.2.5 Entrega do programa 2.2.6 Avaliação do aluno 

2.2.7 Internacionalização 
2.2.9 Relevância empresarial 

do programa de ensino 
2.5.1 Atividades de pesquisa 

2.5.2 Desenvolvimento e 
inovação 

2.5.3 Características 
internacionais de P&D 

2.5.4 Ética, responsabilidade e 
sustentabilidade na P&D 

2.5.5 Ligações entre P&D e o 
mundo corporativo 

2.6.1 Posicionamento dentro 
do curso para a educação 

executiva 

2.6.2 Portfólio para educação 
executiva 

2.6.3 Marketing e vendas 2.6.4 Gestão participante 
2.6.5 Programa de qualidade e 

impacto 

2.6.6 Corpo docente para 
educação executiva 

2.6.7 P&D para educação 
executiva 

2.6.8 Internacionalização para 
educação executiva 

2.7.3 Gestão financeira 2.7.4 Gestão de risco 
2.7.5 Informação e 

documentação das instalações 

2.7.7 Marketing e relações 
públicas 

2.7.8 Serviços administrativos 
e de pessoal 

2.7.9 Ética, responsabilidadee 
sustentabilidade na 

administração dos recursos 

Fonte: A Autora, 2017. 
 

Como mostra o quadro acima, ao reunir todos os recursos e capacidades 

classificados, houve a necessidade de reunir alguns que possuíam o mesmo 

sentido, fazendo com que, ao final, houvessem, 1 recurso tecnológico, 4 recursos 

físicos, 19 recursos humanos e 42 organizacionais, totalizando 66 recursos. 

Ainda assim foi necessária uma nova rodada de seleção dos principais 

recursos e capacidades, a fim de que se chegassem às categorias de análise. 

Novamente os recursos foram agrupados, de maneira que, ao final, foi-se possível 

identificar as 4 categorias de análise da pesquisa, agrupadas de acordo com as 

categorias de recursos e capacidades escolhidos. 

 Recursos/capacidades tecnológicos; 

 Recursos/capacidades físicos; 

 Recursos/capacidades humanos; 

 Recursos/capacidades organizacionais; 
 
Dentro das categorias de análise foram criadas 8 subcategorias, as quais 

compõem os recursos e capacidades identificados e classificados dos cadernos 

CAPES e EQUIS. As subcategorias foram analisadas conforme o modelo VRIO, 

gerando, assim, os códigos da pesquisa, apresentados nos próximos tópicos. O 

Quadro 20 demonstra as Categorias e Subcategorias de Análise geradas pela 

pesquisa. 
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QUADRO 20 – CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DE ANÁLISE 
 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 
SUBCATEGORIAS DE 

ANÁLISE 
ANÁLISE SEGUNDO O 

MODELO VRIO 

CAPACIDADES/RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

Tecnologia 

 Exploração do Recurso; 

 Valor; 

 Raridade; 

 Imitabilidade; 

 Organização. 

CAPACIDADES/RECURSOS 
FÍSICOS 

Infraestrutura 

 Exploração do Recurso; 

 Valor; 

 Raridade; 

 Imitabilidade; 

 Organização. 

CAPACIDADES/RECURSOS 
HUMANOS 

Perfil do Corpo Docente 

 Exploração do Recurso; 

 Valor; 

 Raridade; 

 Imitabilidade; 

 Organização. 

Perfil dos Discentes 

 Exploração do Recurso; 

 Valor; 

 Raridade; 

 Imitabilidade; 

 Organização. 

CAPACIDADES/RECURSOS 
ORGANIZACIONAIS 

Produção Científica do 
Programa 

 Exploração do Recurso; 

 Valor; 

 Raridade; 

 Imitabilidade; 

 Organização. 

Conteúdo do Programa 

Integração com outros 
programas 

Conexões corporativas 

Fonte: A Autora, 2017. 
 

4.2 Análise dos recursos 

 

A análise dos recursos e capacidades dessa pesquisa é baseada no modelo 

VRIO, proposto por Barney (1991), assim, eles foram analisados conforme as 

seguintes questões: “geram valor ao Programa? São considerados Raros dentro do 

PPGA? São facilmente imitados pelos concorrentes (sua imitabilidade gera 

desvantagem de custo)? A organização possui políticas e procedimentos específicos 

para explorar esse recurso ou capacidade?”. 

Essas questões do modelo VRIO foram utilizadas para estudar as categorias 

de análise da pesquisa, que se relacionam com os recursos e capacidades 

identificados e classificados a partir dos relatórios CAPES e EQUIS. Além dessas 

categorias, foram incluídas mais 4 novas categorias de análise, a fim de identificar 

quais seriam os recursos e capacidades mais relevantes para o PPGA e os recursos 
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e capacidade de excelência dentre os principais Programas do país, totalizando 8 

categorias: 

 

 Caracterização dos indivíduos; 

 Conhecimento dos indivíduos acerca das certificações; 

 Recursos/capacidades tecnológicos; 

 Recursos/capacidades físicos; 

 Recursos/capacidades humanos; 

 Recursos/capacidades organizacionais; 

 Recursos/capacidades mais relevantes; 

 Principais Recursos/capacidades dos programas excelentes. 
 
Diante disso, o primeiro aspecto abordado na análise de dados será a 

caracterização dos indivíduos, seguido dos aspectos descritivos acerca dos 

conhecimentos dos entrevistados sobre os cadernos da CAPES e EQUIS, 

posteriormente os construtos utilizados no modelo teórico proposto a partir da 

revisão de literatura e, por fim, aspectos descritivos com base nos 

recursos/capacidades mais relevantes aos entrevistados e as características que 

conferem excelência aos programas melhores conceituados no Brasil. 

QUADRO 21 – CÓDIGOS DA PESQUISA 
 

(continua) 

Famílias 
Grandes Famílias 

ALUNOS PROFESSORES 

Categorias de Análise Códigos 

Caracterização dos entrevistados 
A.Idade P.Idade 

A.Tempo de Programa P. Tempo de Programa 

Conhecimento dos indivíduos 
acerca das certificações 

A.CAPES P.CAPES 

A.EQUIS P.EQUIS 

Recursos/capacidades 
tecnológicos 

A.Exploração tecnológico P.Exploração tecnológico 

A.Valor tecnológico P.Valor tecnológico 

A.Raridade tecnológico P.Raridade tecnológico 

A.Imitabilidade tecnológico P.Imitabilidade tecnológico 

A.Organização tecnológico P.Organização tecnológico 

Recursos/capacidades físicos 

A.Exploração infraestrutura P.Exploração infraestrutura 

A.Valor infraestrutura P.Valor infraestrutura 

A.Raridade infraestrutura P.Raridade infraestrutura 

A.Imitabilidade infraestrutura P.Imitabilidade infraestrutura 

A.Organização infraestrutura P.Organização infraestrutura 

Recursos/capacidades humanos 

A.Exploração docente P.Exploração docente 

A.Valor docente P.Valor docente 

A.Raridade docente P.Raridade docente 

A.Imitabilidade docente P.Imitabilidade docente 

A.Organização docente P.Organização docente 

A.Exploração discente P.Exploração discente 

A.Valor discente P.Valor discente 

A.Raridade discente 
 
 

P.Raridade discente 
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A.Imitabilidade discente P.Imitabilidade discente 

A.Organização discente P.Organização discente 

Recursos/capacidades 
organizacionais 

A.Exploração produção P.Exploração produção 

A.Valor produção P.Valor produção 

A.Raridade produção P.Raridade produção 

A.Imitabilidade produção P.Imitabilidade produção 

A.Organização produção P.Organização produção 

A.Exploração conteúdo P.Exploração conteúdo 

A.Valor conteúdo P.Valor conteúdo 

A.Raridade conteúdo P.Raridade conteúdo 

A.Imitabilidade conteúdo P.Imitabilidade conteúdo 

A.Organização conteúdo P.Organização conteúdo 

A.Exploração integração P.Exploração integração 

A.Valor integração P.Valor integração 

A.Raridade integração P.Raridade integração 

A.Imitabilidade integração P.Imitabilidade integração 

A.Organização integração P.Organização integração 

A.Exploração corporativo P.Exploração corporativo 

A.Valor corporativo P.Valor corporativo 

A.Raridade corporativo P.Raridade corporativo 

A.Imitabilidade corporativo P.Imitabilidade corporativo 

A.Organização corporativo P.Organização corporativo 

Recursos/capacidades mais 
relevantes 

A.Recursos relevantes 
PPGA 

P.Recursos relevantes 
PPGA 

Principais Recursos/capacidades 
dos programas excelentes 

A.Recursos de Excelência P.Recursos de Excelência 

Sugestões A.Sugestões P.Sugestões 

Fonte: A Autora, 2017. 

 
De acordo com o Quadro 21, no total foram gerados 96 códigos, distribuídos 

em 9 categorias de análise. Os códigos foram analisados e, seus resultados são 

apresentados nos tópicos seguintes. 

4.2.1 Caracterização dos Indivíduos 
 

Os participantes da pesquisa representam uma amostra no grupo de alunos e 

professores do PPGA-UFRN. Ao todo foram 10 entrevistados, sendo 5 professores e 

5 alunos. A tabela abaixo mostra o perfil dos entrevistados que contribuíram para a 

realização da pesquisa. Foram atribuídos códigos a fim de que se garantisse o 

anonimato dos participantes. 

TABELA 1 – PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

    (continua) 

 Código Idade 
Tempo de 
Programa 

Linha de Pesquisa 

Alunos 

A.01 23 5 Estratégia 

A.02 26 5 T.I. 

A.03 28 4 Finanças 

A.04 32 5,5 Teoria da Decisão 

A.05 
 
 

28 
 
 

4 
 
 

Políticas Públicas 
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Professores 

P.01 41 9 Teoria da Decisão 

P.02 55 15 T.I. 

P.03 60 5 Estratégia 

P.04 37 6 Finanças 

P.05 58 16 Gestão Social 

Fonte: A Autora, 2017. 

Em relação aos alunos, houve um cuidado maior para se escolher uma 

amostra que estivesse a mais tempo no programa, dessa maneira o tempo mínimo 

de permanência no PPGA dos entrevistados foi de 4 anos. Esse fator impôs a 

necessidade de entrevistar apenas alunos do Doutorado, já que o Mestrado possui 

duração de 2 anos. Além disso, os alunos foram selecionados de modo a captar a 

visão sob o maior número de linhas ofertadas pelo programa possíveis. Assim, 5 

linhas foram contempladas: Estratégia, T.I., Finanças, Teoria da Decisão, da área de 

Gestão Organizacional e Políticas Públicas, da área de concentração de Políticas e 

Gestão Públicas, e sua idade varia apenas entre 23 e 32 anos.  

Da mesma forma, com relação aos professores buscou-se uma 

heterogeneidade no que diz respeito às suas linhas de pesquisa, de maneira que 

foram coletados dados de professores das linhas de Estratégia, T.I., Finanças, 

Teoria da Decisão, da área de Gestão Organizacional e Gestão Social, da área de 

concentração de Políticas e Gestão Públicas. Por uma forte aproximação entre as 

áreas de Políticas Públicas e Gestão Social, além do fator de representatividade, em 

termos de quantidade, das linhas de Gestão Organizacional, preferiu-se entrevistar 

apenas 1 professor e apenas 1 aluno por área. 

No que diz respeito à idade dos professores entrevistados, identifica-se uma 

heterogeneidade maior, com a amostra variando de 37 a 60 anos. Observou-se que 

a idade representa um fator de impacto no que diz respeito a algumas políticas do 

programa, como diz o entrevistado acerca das políticas de integração do programa. 

 
P.02: Não é fácil você (...) alocar o cara pra fazer outras coisas, pra criar 
um comitê que crie isso, não é trivial. Você pode até montar, mas há uma 
chance de não funcionar. Até porque nossos professores não são tão 
jovens assim, eles estão aqui há algum tempo. É diferente de um 
programa que tá começando. 

 

Escolheu-se trabalhar com os dois perfis, professores e alunos, a fim de que 

se fizesse uma análise intercasos, identificando possíveis divergências de opinião 

entre professores e alunos no que diz respeito às análises dos recursos e 

capacidades. Além disso, as diferenças entre as linhas de pesquisa representaram 



84 
 

um fator determinante para as diferenças de opiniões entre os entrevistados. Esses 

fatores serão identificados nos tópicos seguintes.  

 

4.2.2 Conhecimento dos indivíduos acerca das certificações 

 

Durante a entrevista foram utilizadas algumas perguntas gerativas a fim de 

entender o conhecimento dos entrevistados acerca dos recursos e capacidades 

abordados. As perguntas gerativas existem para estimular uma linha de 

investigação, conduzir hipóteses e comparações (FLICK, 2009). Uma das perguntas 

gerativas estava relacionada ao conhecimento dos entrevistados acerca dos dois 

cadernos utilizados na classificação dos recursos e capacidades analisados na 

pesquisa. 

O relatório da CAPES foi escolhido para a classificação na análise dos 

recursos e capacidades no sentido de representar um importante instrumento de 

avaliação de propostas de novos cursos de pós-graduação e de avaliação dos 

programas de pós-graduação (MOREIRA, 2008). 

Já a escolha da EQUIS foi motivada no sentido de trazer o contexto de 

escolas de negócio para o contexto estudado, devido ao fato do PPGA ser um curso 

voltado à Administração. Ela surgiu devido à necessidade de se criar um sistema de 

acreditação dirigido às escolas de negócios em todo o mundo que tentavam 

representar um impacto além de suas próprias fronteiras e hoje é identificada como 

um destaque entre as três mais conceituadas acreditações internacionais (EQUIS, 

AMBA e AACSB) no campo de negócios no ensino superior (URGEL, 2007). 

No que diz respeito aos conhecimentos dos alunos acerca dos critérios de 

avaliação da CAPES, os dados apontam que eles conhecem pouco do instrumento, 

como demonstra A.02: 

 

A.02: Eu não tenho muita certeza, certo? Mas eu já ouvi falar nas 
avaliações, né? Que são listados recursos humanos, listado professor, 
tempo, as disciplinas que eles lecionam, funcionários e também recursos 
tecnológicos, máquinas, equipamentos, essas coisas. É o que eu imagino 
que seja, mas deve ter mais coisa. E alunos também. 

 

Apenas os alunos A.02, A.03 e A.04 souberam demonstrar algum 

conhecimento sobre os critérios de avaliação. Os fatores com maior assimilação 

pelos alunos foram: docentes, produção, disciplinas, tecnologia, discentes e 
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internacionalização. 

A maioria dos alunos desconhecem os critérios de avaliação, fato que se 

comprova em comentários como: A.01 “Eu não conheço não (...) Pra falar a verdade 

eu não sei não”, ou A.05 “Não faço a menor ideia”.  

O conhecimento se torna ainda mais restrito quando se deseja saber sobre a 

certificação internacional, nenhum dos alunos demonstrou conhecer a EQUIS, como 

afirma o A.04 “Bom, realmente eu nunca me debrucei sobre os formulários de 

avaliação, nem da CAPES e menos ainda da EQUIS”. 

Já os professores, demonstraram possuir mais conhecimentos acerca dos 

critérios de avaliação da CAPES. 

O fator produção científica foi destacado como o principal critério de 

avaliação: 

 

P.01: Pela CAPES eu diria que a produção cientifica, tanto de corpo 
docente como discente, se fosse destacar um fator, pra mim seria esse, 
produção cientifica discente e docente (...) na minha analise, quando a 
gente espreme o relatório da CAPES mesmo, o que sobra é produção 
científica de discente e docente. 
 
P.04: o programa tem uma avaliação só formal no Brasil que é a da CAPES, 
que tem alguns itens, mas o principal é produção acadêmica. Ao longo dos 
últimos anos a gente vê que teve uma tentativa de dar um peso maior pra 
outros itens, como produção técnica, inserção social, mas o principal é 
produção. 

 

Houve também a incidência de outras respostas por parte dos professores 

acerca dos critérios de avaliação dos Programas utilizados pela CAPES. A Tabela 2 

representa esses critérios, organizados por ordem e número de incidência: 

 
TABELA 2 – INCIDÊNCIA DE RESPOSTAS: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CAPES 

 
(continua) 

Produção científica 3 

Inserção social 2 

Produção científica qualificada 1 

Número de orientação por professor 1 

Inserção internacional 1 

Bolsa PIBIC 1 

Alinhamento das disciplinas com áreas 1 

Quantidade de aluno por professor 1 

Produção Técnica 1 

Projetos internacionais por professor 1 

Professores com participação na graduação 1 

Professores com aluno PIBIC na graduação 1 
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(conclusão) 

Formação heterogênea dos docentes 1 

Número de bolsas por produtividades 1 

Produção Técnica 1 

Tempo de conclusão 1 

Tamanho do programa 1 

Tamanho do corpo docente 1 

Características do corpo docente 1 

Produção do corpo discente 1 

Capacidades 1 

Habilidades 1 

Instalações 1 

Número de teses defendidas 1 

Teses e dissertações no prazo 1 

Dedicação do professor no programa 1 

Fonte: A Autora, 2017. 

 

Em relação à certificação internacional EQUIS, a situação não difere muito 

dos alunos, de maneira que apenas um professor detinha conhecimento do relatório. 

 
P.04: pelo que eu sei do EQUIS, ele é mais pra uma visão profissional, ele 
avalia MBA, o formato e a tradição americana de MBA, né, não o nosso 
formato MBA especialização, que é mais voltado pra visão de negócios, que 
talvez seja o que a gente tem aqui em 2/3 do programa do PPGA, dado o 
perfil atual do programa.  
 

Além disso, o entrevistado P.04 reconhece a importância do conhecimento 

desse tipo de documento pelo PPGA, no que diz respeito a uma busca por maiores 

conexões empresariais, fator, este, que representa um dos critérios de avaliação da 

CAPES. Ele torna isso claro quando afirma:  

 
P.04: Quando eu entrei não era assim, acho que era meio a meio, perfil 
“academicão” e perfil negócios.eu acho que ao longo dos anos o PPGA tá 
indo mais pro perfil de negócios e aí talvez até olhar pra o que o EQUIS 
avalia seja bom. 

 

Estes resultados podem representar um estímulo ao Programa na criação de 

políticas de divulgação dos critérios de avaliação aos alunos a fim de que, a partir do 

conhecimento desses critérios, eles possam atuar junto aos professores na melhoria 

dos recursos. O aluno A.03 comprova a falta dessas políticas quando admite: 

 
A.03: Em relação à CAPES eu sei que tem relação com a formação 
acadêmica dos professores, cursos externos, atividades externas, 
publicações, tanto de professores como de alunos, mas a regra, em sim, eu 
nunca li, só conheço por conversas. 
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4.2.3 Recursos/capacidades Tecnológicos 

 

Os recursos e capacidades Tecnológicos foram escolhidos como critério de 

análise tomando como base em Grant (1991), que divide os recursos em seis 

categorias: recursos financeiros, recursos físicos, recursos humanos, recursos 

tecnológicos, reputação e recursos organizacionais. 

Apesar de não ser utilizado como critério de avaliação nos relatórios da 

CAPES, o estudo dos recursos tecnológicos representa relevância, já que eles 

fazem parte da cadeia de valor da organização, a qual consiste nas atividades que 

ela desenvolve para desenvolver, produzir e comercializar seus produtos ou serviços 

(Poter, 1998). 

Dentro da análise, baseado no modelo VRIO, buscou-se identificar entre os 

alunos e professores estudados suas opiniões acerca de seu Valor, Raridade, 

Imitabilidade e a Organização. 

 

4.2.3.1 Valor 

 
A) Visão dos Alunos 

 

A questão do valor, segundo Barney e Hesterly (2011) está relacionada ao 

fato de uma organização poder, ou não, usar seus recursos e capacidades a fim de 

explorar uma oportunidade externa ou neutralizar uma ameaça externa. Em caso 

afirmativo, pode-se dizer que seus recursos e capacidades são valiosos e 

considerados como suas forças.  

Os alunos identificam a importância da exploração desse recurso para a 

geração de vantagem competitiva, como, por exemplo, cita A.05: “pra você 

desenvolver pesquisa de qualidade, eu acho que esse mínimo de estrutura é 

necessário e deve ser garantido de algum modo”. 

No entanto, no que diz respeito à realidade do PPGA, a maioria deles não 

consegue identificar a Tecnologia como Valiosa. A.02 “Acho que nem influencia 

muito, porque a gente não tem muita coisa, não tem tanto apoio tecnológico”. 

Para a maioria dos alunos, a Tecnologia do PPGA é bastante incipiente, com 

a presença de computadores antigos, por exemplo, de maneira que ela acaba não 

oferecendo o suporte necessário para que o programa explore suas oportunidades, 
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como citam A.01: “aí na tecnologia você acaba não tendo bons computadores pra 

que você possa fazer pesquisa. Tem maquina tão antiga que nem se fala” e A.04: 

 
A.04: eu acho que a gente tem um parque tecnológico no PPGA muito 
básico, a gente não tem grandes investimentos em tecnologia, então a 
gente se mantém no mínimo necessário, que é ter computadores pra 
pesquisar, uma rede integrada, então eu acho que se não tivesse isso seria 
o caos, então o fato de existir essa rede mínima contribui por isso, porque é 
essencial pro desenvolvimento que a gente faz hoje.  

 

Além disso, um dos aspectos mais comentados foi a falta de alguns Softwares 

no apoio à pesquisa Qualitativa, como se pode ver no depoimento de A.05. De 

acordo com Flick (2009), os softwares de análise de dados qualitativos (SAQD) 

proporcionam ao pesquisador uma forma poderosa e estruturada de administrar 

todos os aspectos da análise, eles permitem a manutenção de bons registros, de 

suas impressões, ideias, buscas e análises, além de fornecer acesso aos dados 

para que eles sejam analisados, dessa forma, esses softwares podem tornar a 

análise qualitativa muito mais fácil, precisa, confiável e transparente. 

. 

A.05: não corrobora porque (...), por exemplo, a gente usa softwares pra 
fazer pesquisa, né, a gente não tem um acesso de repente, um acesso 
funcional ao N.VIVO ou pelo menos ao ATLAS T.I ou a outros programas. 
(...) eu acho que não, a gente não tem esse espaço, porque o que tem é do 
Centro, mas não é específico pras características do programa e a gente 
tem algumas coisas muito específicas de Software, por exemplo, de acesso 
a algumas bases de dados. 

 

No entanto, um dos fatores citados como uma vantagem dentro dos recursos 

e capacidades tecnológicos foi a da Bloomberg, uma plataforma de dados com 

informações financeiras e notícias (Página da Bloomberg, 2017), a qual gerou a 

possibilidade de explorar as oportunidades, por parte dos seus usuários, 

principalmente no que diz respeito à produção científica do Programa: 

 

A.03: a gente acabou de fazer um ano, que a gente tem acesso à base de 
dados da Bloomberg. Foi um avanço absurdo em relação à facilidade de 
fazer trabalhos, pelo menos para minha área [Finanças].Com acesso a 
bancos de dados de alta qualidade a gente consegue explorar, tanto a 
capacidade dos estudantes e professores em fazer ciência, quanto a gente 
consegue tomar a frente em assuntos. 

 

Dessa maneira, esse fator conferiu à linha de Finanças um diferencial entre 

as outras linhas do programa, fator destacado por alguns alunos, como A.01. E, por 

outro lado, uma crítica ao fato das outras linhas não possuírem um diferencial. 
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A.01: Eu só vejo isso daí na linha de finanças, eu acho que eles 
conseguiram gerar uma vantagem, né, pra melhorar o nível das pesquisas 
na parte de finanças. Mas nas outras áreas acaba que a gente tem a 
desejar ainda. 

 

 

B) Visão dos Professores 

 

Em oposição aos alunos, os professores não conferem tanta importância aos 

recursos e capacidades tecnológicos, na geração de vantagem competitiva do 

Programa, como se pode ver em P.01 “eu também não vejo muita necessidade de 

tecnologia porque o que a gente precisa é de um computador. Não vejo muita 

necessidade de ter alta tecnologia, por exemplo”. No entanto, essa resposta não 

considera fatores como a importância dos Softwares de apoio à pesquisa, por 

exemplo. 

No que diz respeito à opinião dos professores sobre a capacidade do 

Programa em gerar vantagem competitiva a partir da sua Tecnologia, os professores 

acreditam que não existe essa capacidade, concordando com os alunos no que diz 

respeito à incipiência da tecnologia do PPGA: P.01 “ela é razoável. Ela é neutra, não 

explora [oportunidades] e nem neutraliza [ameaças]”. 

Além disso, também houve críticas no sentido da falta de alguns Softwares de 

apoio à pesquisa, fator que acaba tendo relação com a implicação competitiva dos 

recursos do Programa: 

 

P. 05: Eu acho que a gente deveria ter mais aporte nesse sentido, 
principalmente de Software, né, eu próprio tenho dito “Olhe, se o programa 
não tem, tem que comprar de algum modo”, porque eu acho que o 
programa é limitado nesse tipo de prestação de apoio, né, eu acho 
extremamente limitada a estrutura nossa.  

 

Além da Bloomberg, citada pelos alunos como um diferencial na Tecnologia, 

um dos professores também destaca o Site do Programa e os sistemas usados por 

ele, como fatores diferenciais na geração de vantagem competitiva: 

 

P.02: A gente tem hoje (...) uma página muito bem visitada, um site que 
funciona, a gente tem usado os sistemas de uma forma muito mais eficaz. A 
gente avançou bastante nessa área (...) tem uma boa relação com os 
sistemas, tem bons contatos internos que fazem com que a gente use 
melhor o sistema, tem apoio da informática, então a gente está bem, em 
relação às outras universidades, (...) até porque a gente é o berço dos 
sistemas nacionais das Federais. 
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4.2.3.2 Raridade 
 

A) Visão dos Alunos 
 
Segundo Barney e Hesterly (2011), um recurso ou capacidade será raro 

quando ele não for controlado por muitos concorrentes, sustentando, assim, a 

vantagem competitiva da organização – ou das poucas organizações – que a possui. 

No que diz respeito à Tecnologia, os alunos identificam a presença da 

Bloomberg como um recurso raro ao PPGA, já que poucas Universidades detém 

esse recurso, A.03 “Hoje a presença do Bloomberg, só isso, é um diferencial”. 

Entretanto, de uma maneira geral, a Tecnologia que o PPGA dispõe não é 

considerada Rara, pois existem outras Universidades do país que detém uma esses 

recursos de uma maneira superior ao PPGA.  

Uma das grandes citadas como detentoras de uma Tecnologia Rara foi a 

USP, A.02: “na USP (...) todos os computadores tem as licenças das máquinas, tem 

maior apoio tecnológico”. Além da USP, também foram citadas Universidades como 

FGV e UFRGS, enfatizando que uma das causas desse fenômeno é a rede de 

conexões das Universidades com o mercado.  

 

A.03: USP, FGV, RS tem uma disponibilidade melhor, eles conseguem 
ter muito acesso às empresas da região. As Universidades mineiras 
também, (...) porque lá em Minas eles trabalham voltados para o 
mercado de commoditys, aí eles acabam tendo recursos por fornecer 
uma troca. Aí eles tem acesso a computadores excepcionais, (...) à uma 
base de dados que eles quiserem... Tudo por causa disso.  

 

B) Visão dos Professores 
 

Com relação à visão dos professores acerca da raridade dos recursos e 

capacidades tecnológicos, novamente houve um destaque para o Bloomberg: 

P.04 tem o Bloomberg, que quem tem é a gente, COPEAD, FGV, PUC e 
talvez mais uma ou duas só, recentes. A base é extensa, não é só pra 
finanças (...) a gente tem uma base de dados interessante que dá pra 
explorar pra produção acadêmica e informação mesmo, técnica. 

 

Outro fator citado foram os sistemas que o Programa dispõe, de maneira 

que o PPGA apresenta pioneirismo frente às outras Universidades. Esse fator, em 

específico, representa Raridade de recurso e, consequentemente, gera vantagem 

competitiva frente aos concorrentes. Um dos exemplos citados foi a Plataforma 

SUCUPIRA, uma ferramenta para coletar informações, realizar análises e avaliações 

e ser a base de referência do Sistema Nacional de Pós-Graduação: 
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P.03: a gente está bem, em relação às outras universidades (...) a gente é o 
berço dos sistemas nacionais das Federais. A gente construiu tudo aqui e 
eles é que compram da gente (...) a gente define as regras. O sistema da 
pós é a gente quem define aqui porque é a gente que faz, e eles pegam 
pronto, então a gente tem uma vantagem. O SUCUPIRA é nosso, que é um 
sistema que meio que rege a avaliação da CAPES, e, por ser nosso, a 
gente, naturalmente, tem uma vantagem, porque a gente tá próximo dos 
caras que desenvolvem (...) um erro que a gente vê a gente rapidamente 
relata.   

 

Mas, novamente, no geral, o Programa não consegue gerar vantagem 

competitiva ante os concorrentes com a Tecnologia que dispõe, por fatores já 

citados pelos alunos, como a incipiência tecnológica do programa ou a falta de 

alguns Softwares de apoio à pesquisa: P.05 “eu acho que a gente tá atrás de outras 

instituições que conseguem dar esse aporte, né (...) eu vejo alunos quando vão pra 

eventos falando: Ah (...) o próprio programa tinha um Software lá e tal”. 

 

4.2.3.3 Imitabilidade 

 

A) Visão dos Alunos 

 

Rumelt (1984) afirmou que a imitabilidade imperfeita explica a dificuldade das 

organizações em identificar e reproduzir os recursos mais importantes dos seus 

concorrentes. 

Sob a luz desse contexto, os alunos foram questionados sobre a imitabilidade 

dos recursos e capacidades tecnológicos do PPGA. No sentido geral, eles acreditam 

que um recurso Tecnológico pode ser custoso de imitar, já que, quando ele não 

possui essa característica, ele gera desvantagem: 

 

A.03: elas [as Universidades que não possuem recursos tecnológicos 
custosos de imitar] acabam enfrentando [desvantagem] porque o tempo que 
o aluno estaria desenvolvendo o seu trabalho, desenvolvendo sua pesquisa, 
ele muitas vezes sai correndo atrás de dados e literalmente perde tempo e 
com a perda do tempo ele acaba se atrasando, perdendo qualidade, tendo 
notas rebaixadas na CAPES, enfim, esses problemas aí. 

 

Esse fator, inclusive, pode ocorrer no PPGA, representando uma 

desvantagem competitiva, já os recursos e capacidades Tecnológicos do Programa 

não são custosos de imitar. 
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No entanto, o Bloomberg, mais uma vez, foi destacado no sentido de 

representar um recurso do programa que tem características de ser custoso de 

imitar:  

A.03: Vão [enfrentar desvantagem de custo], porque as que não tem, pelo 
menos o Bloomberg, pra quem é da área de finanças, elas vão ter que 
desembolsar um “valorzinho” grande, que não é barato. (...) assim... 
Comparando com o PPGA elas iam ter uma desvantagem sim, porque é 
caro, não é barato não, manter a licença.  

 

 

B) Visão dos Professores 

 

Já na visão dos professores, as Universidades concorrentes que possuem 

uma Tecnologia abaixo da que o PPGA dispõe não irão enfrentar desvantagens de 

custo para alcançar, comprovando que este recurso/capacidade não é custoso de 

imitar dentro do Programa, P.04 “[não enfrenta desvantagem de custo para 

alcançar], é só querer”. 

 

4.2.3.4 Organização 

 

A) Visão dos Alunos 

 

A questão da organização, de acordo com Barney e Hesterly (2011), faz com 

que uma organização aproveite ao máximo o potencial competitivo de seus recursos 

e capacidades. 

Dessa maneira, quando questionados se o PPGA possui políticas e 

procedimentos organizados para dar um suporte a um melhor aproveitamento de 

seus recursos e capacidades tecnológicos, novamente, houve um destaque ao 

Bloomberg. 

 
A.01: Bom, pra outras linhas eu não vejo muito não, mas pra linha de 
finanças teve um esforço, não foi só do PPGA, mas foi da Universidade 
junto com o Centro, que foi o Bloomberg. 
 
A.02: Ah, eu vi que o PPGA tem feito algumas coisas, por exemplo, aquela 
base lá de finanças, o Bloomberg que o pessoal usa muito. Foi, né? 
Comprou a licença, comprou o servidor, comprou os equipamentos. Tem 
algumas iniciativas, né? Dentro até dos limites orçamentários, mas tem. 
 
A.03: o apoio que a instituição dá pro Bloomberg é muito interessante pra 
gente, poderia ser até melhor aproveitado pelos alunos. Eles acabam se 
concentrando muito na minha base de pesquisa. 
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No entanto, no que diz respeito aos recursos e capacidades tecnológicos, no 

geral, os alunos apontam que não existe organização para sua a exploração pelo 

Programa.  

 
A.05: eu desconheço um esforço especifico pra gente ter um parque 
tecnológico melhor ou uma estrutura de rede, interação de 
videoconferência, grandes bases de dados de pesquisa, eu não vejo o 
PPGA se movimentando nesse sentido, não.  

 

 

Além disso, os alunos acreditam que os esforços existentes no sentido de 

explorar os recursos tecnológicos do Programa partem de ações individuais dos 

próprios professores, mas não de uma ação integrada do próprio Programa, como se 

podem perceber nas falas de A.03 e A.05. 

 

A.05: eu ainda sinto que é um esforço muito localizado, muito... foi um 
professor que foi atrás, enfim, brigou, bateu de frente e tal. Mas por exemplo 
outras áreas que precisariam aí de cursos, precisariam aí de equipamentos, 
não vejo o pessoal indo atrás.  
 
A.05: se eu for pensar na época que eu era orientando de *** [Professor X], 
tudo que a gente tinha de estrutura, era porque ele conseguia recursos nos 
projetos, então assim, eu nunca tive esse problema enquanto aluno, porque 
na verdade, por exemplo, enquanto eu tava com Washington tinha o espaço 
por causa dos projetos dele. Mas eu via que a maioria dos meus colegas 
não tinha esse espaço.  

 

A Tabela 3 mostra a análise dos recursos e capacidades tecnológicos do 

PPGA segundo a visão dos seus alunos: 

 

TABELA 3 – ANÁLISE RECURSOS/CAPACIDADES TECNOLÓGICOS (ALUNOS) 
 

RECURSOS E CAPACIDADES TECNOLÓGICOS 

Vantagens 
Citadas 

Desvantagens 
Citadas 

Valioso? Raro? 
Custoso 

de 
imitar? 

Explorado pela 
Organização? 

Implicações 
Competitivas 

- 

Falta de 
Softwares da 

pesquisa 
Qualitativa 

Não Não Não Não  
Desvantagem 
Competitiva - 

Tecnologia 
muito incipiente 

- 
Dificuldades 
para analisar 

dados 

Bloomberg* - Sim Sim Sim Sim 
Vantagem 

Competitiva 
Sustentável 

Fonte: A Autora, 2017. 
*Único recurso que se comporta de maneira diferente dos demais. 
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Conforme modelo apresentado por Barney e Hesterly (2011), caso um 

recurso não seja valioso, não permitirá que a organização escolha ou implemente 

estratégias que explorem oportunidades ou neutralizem forças ambientais, 

caracterizando-o como uma fraqueza e colocando a organização em desvantagem 

competitiva, isso acontece com os recursos tecnológicos do PPGA, conforme os 

alunos. No entanto, para eles a base de dados Bloomberg se comporta de maneira 

diferente, já que, ao ser caracterizado como valioso, raro e custoso de imitar, 

explorá-los gerará vantagem competitiva sustentável à organização, já que a 

concorrência enfrentará desvantagem de custo para imitá-los (BARNEY e 

HESTERLY, 2011). 

 

B) Visão dos Professores 

 

Em relação à visão dos professores sobre a exploração dos recursos 

Tecnológicos por parte de PPGA, a maioria deles não identifica procedimentos ou 

políticas formais do programa organizadas para essa finalidade P.01 “não vejo muito 

esforço também não”. 

Outros professores identificam esforços pontuais no sentido de trabalhar 

esses recursos e capacidades específicos. Um deles destaca isso, por exemplo, ao 

citar os esforços em instalar programas e desenvolver o site e os sistemas do PPGA.  

 

 

P.02: Formalmente não, a gente não tem essa componente, as coisas 
acontecem e a gente vai... mas não vejo assim. A política foi da gente 
instalar o que a gente não tinha, né. Fazer uma página na internet, a gente 
fazer um site melhor, que é corrigido quando as informações são validadas, 
isso a gente já tem hoje, e isso é um dos quesitos na parte de indicadores 
sociais. É cobrado [pela CAPES]. 

 

Outro professor direciona o argumento dos esforços pontuais do Programa 

para as questões de aquisições de Softwares: 

 

P.05: O professor bota um edital, uma conta de um Software e tal e aí ele tá 
ali por vezes ganhando aquele edital, o software fica usando na sala dele, 
quando é um professor mais altruísta disponibiliza: “O Software tá aí, quem 
quiser e tal”, mas quando não, fica com o Software só pra ele, né, então não 
vejo nenhuma estratégia nossa em termos de aporte tecnológico, 
principalmente de oferta de software pra usar. 

 

 

Um dos fatores citados que pode representar um entrave na exploração 

desses recursos e capacidades são as próprias políticas que o programa deve 
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seguir na aquisição desses recursos, como cita P.04. Esse fator pode representar 

um entrave no sentido de aumentar o tempo de aquisição desses recursos ou até 

mesmo influenciar na qualidade dos mesmos: 

 

P.04: O problema que a gente tem é essa de ter que seguir o rito da coisa 
publica, da licitação, pede, demora, o fornecedor acha que como é público 
pode fazer o que quer, então a gente tem o problema da coisa pública, do 
engessamento da coisa pública. 

 

 

Baseados nos dados coletados, a Tabela 4 mostra a análise dos recursos e 

capacidades tecnológicos do PPGA segundo a visão dos seus alunos: 

TABELA 4 – ANÁLISE RECURSOS/CAPACIDADES TECNOLÓGICOS (PROFESSORES) 
 

RECURSOS E CAPACIDADES TECNOLÓGICOS 

Vantagens 
Citadas 

Desvantagens 
Citadas 

Valioso? 
Raro? Custoso 

de 
Imitar? 

Explorado pela 
Organização? 

Implicações 
Competitivas 

Sistema 
próprio que 

funciona 
bem  

Falta de 
Softwares de 

apoio à 
pesquisa 

Não Não Não Não 
Desvantagem 
Competitiva 

SUCUPIRA 

Falta de 
esforços 

estratégicos do 
Programa como 

um todo 

Bloomberg* - Sim Sim Sim Sim 
Vantagem 
competitiva 
sustentável 

Fonte: A Autora, 2017. 
*Único recurso que se comporta de maneira diferente dos demais. 

 

No que diz respeito aos recursos e capacidades tecnológicos, a visão dos 

professores se equipara a dos alunos ao entender que os recursos/capacidades 

tecnológicos do PPGA não são capazes de gerar vantagem competitiva, exceto no 

que diz respeito à base de dados financeiros Bloomberg. Isso ocorre, pois conforme 

modelo apresentado por Barney e Hesterly (2011), caso um recurso não seja 

valioso, não permitirá que a organização escolha ou implemente estratégias que 

explorem oportunidades ou neutralizem forças ambientais, caracterizando-o como 

uma fraqueza e colocando a organização em desvantagem competitiva, no caso dos 

recursos e capacidades tecnológicos e gerando vantagem competitiva sustentável, 

no caso da Bloomberg, já que, ao ser caracterizado como valioso, raro e custoso de 

imitar, explorá-lo gerará vantagem competitiva sustentável à organização, pois a 

concorrência enfrentará desvantagem de custo para imitá-lo (BARNEY e 

HESTERLY, 2011). 
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4.2.4 Recursos/capacidades Físicos 

 

Os recursos e capacidades Físicos foram escolhidos como critério de análise 

tomando como base Grant (1991), que divide os recursos em seis categorias: 

recursos financeiros, recursos físicos, recursos humanos, recursos tecnológicos, 

reputação e recursos organizacionais e Barney e Hesterly (2011) que categorizam 

os recursos conforme sua tangibilidade, dividindo-os em quatro categorias 

diferentes: recursos financeiros, físicos, individuais e organizacionais. 

A CAPES avalia os recursos físicos do programa a partir da infraestrutura que 

o Programa dispõe para realizar ensino, pesquisa e extensão. Dentro da avaliação, 

a CAPES busca identificar se o Programa disponibiliza recursos como salas de aula, 

espaços para professores, alunos, grupos de pesquisa, além de laboratórios, 

biblioteca, coordenação do programa e secretaria (Relatório Trienal da CAPES, 

2013). 

O EQUIS também leva em consideração os recursos físicos ao certificar os 

programas, observando as instalações físicas e o ambiente de aprendizagem 

(EQUIS Standards & Criteria, 2015). 

Dentro das análises, baseando-se no modelo VRIO, buscou-se identificar 

entre os alunos e professores estudados suas opiniões acerca do Valor, Raridade, 

Imitabilidade e a Organização da Infraestrutura disponível ao PPGA. 

 

4.2.4.1. Valor 
 

A) Visão dos Alunos 
 

Em relação à atuação da infraestrutura na geração de vantagem competitiva, 

o A.01 acredita que ela não tem influencias. Ele exemplifica citando, por exemplo, 

que a infraestrutura não representaria um fator-chave de escolha para um aluno que 

estivessem em dúvida entres programas concorrentes: 

 

A.01: Eu acho que a infraestrutura não é um fator determinante... Que é 
importante, é, mas na hora que eu acho que o aluno vai elencar se ele quer 
PPGA, se ele quer USP, se ele quer outra coisa, ele vai levar em conta 
outras questões.  

 

No entanto, na visão da maioria dos alunos, os recursos e capacidades 

físicos são essenciais para a geração de vantagem competitiva, influenciando, 

principalmente, na capacidade de produção dos próprios alunos, A.02 “Com certeza, 
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se você tem uma estrutura boa, você tem um ambiente bom, você vai, no caso do 

PPGA, conseguir alcançar alguns elementos”.   

 
A.02: Só o fato da gente ter a estrutura, ter a nossa base de pesquisa que 
tem uma maior qualidade, qualidade pra que o aluno venha, produza, 
interaja com o professor, interaja com os outros alunos, isso pode contribuir 
pra que a produção aumente (...) No contrário também (...) diminuir, por 
exemplo, a chance de que o programa caia de nota e por aí vai. [uma boa 
estrutura] vai ajudar, por exemplo, o aluno pra ele ter um espaço pra ele 
produzir, pra ele ter um espaço pra ele se integrar com outros alunos, pra 
ele ter um espaço pra ele qualificar, participar de cursos, então eu acho que 

isso é um diferencial. 
 

A.03: quando você fornece um ambiente mais agradável, você espera que a 
produtividade seja maior. Um ambiente melhor, ele deveria influenciar isso.  

 

Para alguns alunos, no geral, a infraestrutura disponível ao PPGA é 

insuficiente e, dessa maneira, incapaz de explorar oportunidades e minimizar as 

possíveis ameaças ao Programa, como afirma A.01: 

 

A.01: A estrutura de sala... Você sempre encontra sala que o projetor não tá 
ok, você vai fazer uma vídeoconferência e você não consegue... A sala não 
tem estrutura pra isso, tem que marcar em um auditório. 
 

Outros alunos atribuem a falta de coesão do Programa a esse problema: 

 
A.04: Acho que hoje não está influenciando ainda porque falta uma 
postura... o nosso programa ele tem uma postura de não colaboração, 
algumas bases tem isso, mas outras não, a maioria não tem, de uma 
colaboração entre os participantes.  

 

 

Outros alunos destacam como diferencial a criação do Núcleo de Pesquisa 

em Ciências Sociais e Aplicadas - Nepsa II, agindo como fator gerador de vantagem 

competitiva ao Programa. Para esses alunos, o novo prédio foi essencial no que diz 

respeito ao apoio à pesquisa. 

 

A.02: Um grande avanço foi esse prédio aqui, o NEPSA II, que antes a 
gente não tinha meio que, um local pra pesquisar, pra desenvolver as 
atividades nas bases de pesquisa e isso é um grande avanço, é uma 
grande conquista, mas claro, como eu falei, alinhado a gestão CCSA e 
UFRN. (...) um prédio pra gente realizar nossos seminários, conferências 
com outras Universidades. (...) pode ser um diferencial, pra que a gente faça 
uma maior integração, (...) maiores oportunidades pra qualificação, pra 
estudo, uma boa infraestrutura vai ajudar.  
 
A.04: Eu me sinto muito a vontade de utilizar essa estrutura pra reuniões de 
trabalho, pra discussões, grupos de estudos, tenho espaço adequado pra 
apresentações, como os auditórios, a estrutura para as aulas também é 
interessante, então eu acho que a estrutura (...) tem concretizado esse 
potencial que se mostrou quando se pensou em ampliar essa estrutura. Eu 
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acho que ela tem servido mesmo a esse objetivo final.  
 

 

Também houve destaque no apoio que os professores oferecem aos alunos, 

disponibilizando-os suas salas de pesquisa como apoio à produção. 

 

A.03: Eu vejo também que o espaço físico dos professores essas salas em 
tese elas são dos professores, que a gente usa como base de pesquisa. E 
eles dão chaves, equipam, fornecem toda a infraestrutura pros alunos 
ficarem lá e ficarem bem. Isso eu acho muito interessante.  

 

Outro ponto positivo destacado foi que a infraestrutura corrobora para a 

troca de experiências entre os alunos, estimulando ações integradas, fator, este, que 

explora as oportunidades ambientais e, dessa forma, segundo Barney e Hesterly 

(2011), gera valor ao Programa. 

 

A.04: eu acho que a gente tem uma estrutura concentrada, que possibilita 
uma maior integração dos alunos, a gente tem várias bases localizadas em 
um espaço físico muito próximo, um ambiente de fácil convivência. (...) isso 
é um diferencial porque estimula uma atuação integrada entre as pessoas 
do programa.  

 

Além de corroborar na exploração de oportunidades, a nova estrutura de 

salas também atua na neutralização de ameaças, mais um fator que, de acordo com 

Barney e Hesterly (2011), conferem ao recurso a classificação de valioso. O A.05 

exemplifica essas ameaças como possíveis disputas de espaço e poder e evasão de 

alunos como consequência:  

 

A.05: Quando você tem um espaço garantido, você não acaba sujeito a 
umas disputas de poder e conflito, questões naturais em certos 
departamentos, prioridade de sala, prioridade de horário, isso influencia em 
evasão ou enfim... Frequência, rotatividade de aluno. 

 

Nesse caso, a visão dos alunos em relação a esses recursos concorda com 

a avaliação Trienal da CAPES (2013), em 2013, quando o programa recebeu o 

conceito “muito bom” para a infraestrutura. De acordo com o relatório, “a 

infraestrutura para pesquisa e ensino é adequada e compatível com o tamanho e 

especificidade do programa de formação discente. Existe acesso amplo e fácil para 

base de periódicos e dados”. 

 

 

B) Visão dos Professores 

 
 

Sobre a visão dos professores, alguns deles acreditam que a infraestrutura 
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não possui nenhum diferencial competitivo por ser considerada razoável, P.01 “Eu 

acho que ela é média, normal (...) eu diria que não é ruim também (...) é razoável. 

Não sei se é um diferencial (...) Eu diria que é neutra, não atrai nenhuma ameaça. 

Acho que não é um diferencial, também não prejudica, a palavra seria neutra 

mesmo”, ou P.02 “eu diria que a gente tem o básico pra um programa [conceito] 5 

[na CAPES]”. 

Já alguns professores enxergam a infraestrutura própria do PPGA (salas de 

aula) como ruim, P.04 “Mas a sala é muito ruim, né. As duas né, como sala de 

negocio são muito ruins.” 

 
P.02: Nós estamos bem em relação a salas de pesquisas, esses grupos de 
pesquisa tem um bom apoio no prédio, mas nossas salas de aula não são 
adequadas. Elas precisariam ser bem melhores do que são, mas há sempre 
aqui uma dificuldade com isso, porque o Centro tem que pensar isso pra 
todo mundo, a gente paga o preço, mas eu diria que a gente tem alguma 
fragilidade com a nossa infra de sala. 

 

Alguns atribuem essa falta de vantagem competitiva ao fato do PPGA ter 

que dividir a utilização da sua estrutura com a Pós-Graduação. Isso acontece devido 

ao funcionamento da própria Universidade: 

 
P.04: com o pessoal da graduação, a gente tem uma dificuldade em zelar 
pela sala. E as salas também são usadas, eventualmente, pra atividades 
que não são do PPGA, então some cadeira, fica uma zona. (...) as salas 
tavam arrumadinhas, eu já fui ver recentemente e já tem cadeiras de todos 
os tipos possíveis, é cortina no chão. 

 
Esse fator tira a capacidade de gerar Valor pelo recurso, já que impede que 

o Programa explore algumas oportunidades, como, por exemplo, a realização de 

eventos no PPGA. 

 
P.04: a gente tem problemas aqui pra infraestrutura, porque (...) as nossas 
duas salas são “feinhas”, ficam num lugar que em frente, pra chegar na 
sala, você tem alunos espalhados pelo chão, e fede a cocô de gato. E a 
gente não consegue lidar com isso. Então porque isso é um problema pra 
gente, eu não tenho coragem, por exemplo, de fazer um convite pra 
oferecer nossa estrutura pra servir de base pra evento da ANPAD, ou de um 
outro congresso de área, porque a gente vai passar vergonha.  

 
Outro impacto negativo gerado pela infraestrutura precária das salas é a 

dificuldade de se conectar com o mercado, dificultando as conexões corporativas do 

Programa, P.04: “É difícil você conectar com o mercado quando a tua estrutura é 

feia. O empresário vai ver assim: ah, esses caras não estão conectados com o que a 
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gente precisa que é de alto padrão”. 

Porém, assim como os alunos, os professores também destacam o Nepsa II 

como um diferencial para o PPGA, de maneira que o P.04 complementa em sua fala: 

“Tudo bem, agora tem o Nepsa II, melhorou um pouco isso né, nesses eventos. Mas 

a nossa estrutura de uso diário do PPGA eu não tenho muita coragem de trazer o 

pessoal não, ia ser um problema”. 

No entanto um deles critica o Nepsa II no sentido da escolha das salas por 

professor, P.01 “a maneira como foram alocadas as salas aqui, não levou em 

consideração mérito, a pesquisa, sabe”. 

 
 

4.2.4.2. Raridade 

 
A) Visão dos Alunos 

 

No que diz respeito à raridade, os alunos acreditam que os recursos e 

capacidades físicos ainda não podem ser considerados Raros no PPGA. 

Os alunos, além de não identificarem um diferencial competitivo nesse tipo 

de recurso, ainda identificam que várias Universidades dominam esse recurso de 

maneira melhor. Segundo Barney e Hesterly (2011), quando um recurso é dominado 

por muitas organizações, como é o caso do nível da infraestrutura do PPGA, ele não 

é considerado raro. 

 
P.01: Eu acho que a gente tem ainda muito a melhorar, eu tive a 
oportunidade de conhecer algumas universidades grandes e elas tem uma 
infraestrutura melhor, a nossa não é ruim, mas a gente tem que melhorar. 
 
P.03: Hoje que a gente pode ter de diferencial, muitas outras tem também, a 
estrutura do Nepsa II, que de fato ela vai ser bem mais nova do que os 
outros. As outras elas tem uma estrutura tão boa quanto, eu não vejo um 
diferencial do PPGA em termos de estrutura, não.  

 

Os alunos destacam a USP, PUC-Curitiba, PUC-SP, FGV-SP e FGV-RJ 

como sendo detentoras de uma infraestrutura melhor que a do PPGA. Nesse sentido 

eles identificam aspectos que contribuem para a vantagem competitiva dessas 

Universidades, como A.02 “bibliotecas integradas pro aluno, salas de estudo 

individuais, salas de base de pesquisa (....) o programa tem várias linhas de 

pesquisa e essas linhas, cada uma tem seu ambiente”. 

Além disso, é destacado que o PPGA não possui um ambiente profissional, 
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comparado a essas Universidades, o que confere a ele um certo amadorismo, como 

disse A.03: 

 
A.03 Ah, por exemplo, eu visitei a USP e a FGV, há 6 meses e a estrutura 
de lá é uma estrutura que é muito mais agradável. Existem salas voltadas 
para a pós-graduação, os equipamentos não apresentam as falhas que eles 
apresentam aqui (...) Principalmente a FGV, (...) por ser um ambiente mais 
profissional, (...) a estrutura física é uma estrutura que remonta uma 
empresa, você vai lá pra trabalhar. Aqui a gente ainda tem um certo 
amadorismo em relação a isso, o ambiente é muito despojado. 

 

 
 

B) Visão dos Professores 

 

Os professores concordam com os alunos no sentido de achar que a 

infraestrutura do PPGA não é um recurso com Raridade, justamente por ser uma 

infraestrutura muito básica, quando comparada às outras Universidades, como 

afirma P.01 “eu acho que a infraestrutura é razoável. Eu acho que ela é razoável em 

relação a outros programas do Brasil que eu conheço”, 

 

P.02: nossa infra nos ajuda, eu diria que não em termos de vantagem, mas 
pelo menos não... Não é uma vantagem porque é meio como uma 
commodity, é uma coisa que tem que ter hoje, então, pra gente não estar 
atrás a gente tem que ter isso, mas não vejo como vantagem. Eu acho que 
é uma condição básica. A gente tem uma condição razoável de operar, mas 
não uma coisa que a gente possa enxergar como uma vantagem, 

 

Ao destacar as Universidades que possuem essa característica de Raridade 

nos recursos e capacidades físicos, os professores, primeiramente, destacaram as 

Universidades privadas, como FGV-SP, FGV-RJ, PUC-RJ e PUC-RS: 

 

P.01: as privadas, com certeza. As privadas realmente tem uma estrutura 
melhor, as que eu conheci. Por exemplo, uma FGV, eu fui na PUC-RS 
também e achei uma infraestrutura melhor que a daqui.  

 

No entanto, como o PPGA não exerce concorrência direta com as 

Universidades privadas, foram as Universidades Públicas citadas que conferiram ao 

PPGA a característica de possuírem recursos/capacidades físicos melhores que 

algumas Universidades. Dentre os Programas que estão abaixo do PPGA nesse 

sentido, foram citados a UFPE e UFPB, com infraestruturas consideradas piores do 

que a do PPGA, apesar de parecidas, P.04: “Ah, do que eu conheço assim a gente é 

melhor que a UFPB. A instalação física né. Em relação às outras que eu citei, nada é 

melhor”. 
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P.01: Das públicas é tudo muito parecido, eu acho. A UFPE, UFPB, eu acho 
parecido ou até um pouco pior do que a da gente. Acho muito parecida a 
infraestrutura pública, eu não vejo muito... 
 

Outras Universidades Públicas foram citadas no sentido de possuir uma 

melhor infraestrutura do que a do PPGA, como a USP P.01: “Eu fui na USP já e 

achei melhor a infraestrutura da USP, bem melhor, as salas de aula (...) a da USP é 

melhor que a do PPGA (...) das que eu conheço eu acho a USP melhor do que a da 

gente”,  o programa COPPEAD, da UFRJ, UFRGS, UFMG e a UFJF de Minas 

Gerais. 

 

P.01: Uma infraestrutura que eu achei bem melhor que a da gente foi a de 
Juiz de Fora, fiquei impressionado, a infraestrutura muito boa, fizeram um 
prédio novo pra economia e pra administração lá, e parece um prédio 
internacional. A Federal de JF eu diria que a estrutura é bem melhor que a 
da gente, de sala de aula, de sala de professor, de ambiente pra pesquisa, 
e tudo... 

 
 

4.2.4.3. Imitabilidade 
 

A) Visão dos Alunos 
 

 

Em uma visão geral sobre a imitabilidade dos Recursos e Capacidades 

Físicos, os alunos acreditam que uma Universidade Federal enfrentaria 

desvantagem de custo para conferir vantagem competitiva a seus recursos e 

capacidades físicos, principalmente devido ao contexto que o Brasil enfrenta 

atualmente, no que diz respeito aos recursos financeiros disponíveis. Como cita 

A.02: 

 

A.02: imagino que sim [enfrente desvantagem de custo], porque hoje, 
principalmente as universidades públicas (...) que tão nesse contexto 
público, a gente sabe que tem as contenções de recursos, tá cada vez mais 
fechando, pra conseguir equipamento, pra conseguir verba pra construir 
prédios. 

 
Eles também confirmam isso ao compararem a atual situação de 

infraestrutura do PPGA com Programas que ainda não possuem os Recursos e 

Capacidades Físicos no nível do PPGA, como cita A.04: 

 
A.04: Eu acho que a estrutura que a gente tem hoje, pra uma universidade 
que não tem, pra conseguir ela teria que primeiro captar esse recurso pra 
ampliar a estrutura física. Então, certamente, ela enfrentaria uma 
desvantagem de início. Em um primeiro momento... É claro que a tendência 
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seria reverter isso em benefícios no futuro né, considerando o investimento, 
mas de início... teria uma desvantagem, sim, em relação ao custo do 
programa.  

 
B) Visão dos Professores 

 
 

A maioria dos professores, assim como os alunos, também atribuem uma 

desvantagem de custo às Universidades públicas que queiram para conferir 

vantagem competitiva a seus recursos e capacidades físicos, citando, também, a 

situação atual do Brasil no sentido de restrição de recursos. Como cita A.03: 

 

A.03: olha, essa questão de infraestrutura deve estar ligada também a uma 
questão dos investimentos. De uma maneira geral, (...) se sabe que 
investimentos hoje estão altamente limitados. Houve cortes. 

 

Um dos professores acredita que não há desvantagem de custo nesse 

sentido, de maneira que acredita que os recursos do PPGA podem ser melhorados a 

partir de uma melhoria em sua gestão dos recursos: 

 

P.01: Na minha opinião recurso tem, eu acho. O problema é mais de gestão 
do recurso mesmo. Porque a infraestrutura que a gente tá falando são duas 
salas de aula, uma secretaria, entendeu?! Não é nada que vá exigir muito 
recurso não, eu acho que é mais boa vontade mesmo.   

 

4.2.4.4. Organização 

 
A) Visão dos Alunos 

 

Quando questionados acerca de sua opinião sobre a organização do PPGA 

para garantir a exploração dos recursos e capacidades físicos pelo Programa, os 

alunos se mostram um pouco confusos sobre o papel do PPGA nesse sentido. Para 

alguns deles não ficam claros os limites entre a atuação do PPGA e a atuação do 

CCSA nessa questão: 

 
A.05: De infraestrutura, eu, sinceramente, não [vejo esforços de melhorias]. 
Também talvez o programa seja dependente do centro, né, que é 
justamente isso que eu não entendo exatamente como funciona ali, mas 
alguma postura do Programa de ir buscar isso daí eu não sei. Não vejo. Eu 
acho que é até uma ênfase que eu posso colocar na minha percepção é 
isso do Programa ser pouco transparente sobre o que tá acontecendo ou se 
não tá acontecendo nada. Tudo bem, mas que tipo de planejamento existe 
que não tá sendo cumprido e porque não tá sendo cumprido? 
 
A.01: acredito que se existe o esforço eu não conheço não sei se fica 
naquela questão de dizer: “não me cabe, cabe ao programa”, aliás, “cabe ao 
Centro, então vamos deixar que o Centro faça”, mas acho que poderia ter 
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uma atitude ainda mais proativa para melhorar a qualidade de sala. 
 

A maioria deles não identifica esforços organizados pelo programa no 

sentido de organizar políticas ou procedimentos do próprio Programa a fim de dar 

suporte a uma melhoria dos recursos e capacidades físicos. Um deles até compara 

os espaços próprios Do PPGA com a infraestrutura disponível à Pós-Graduação de 

Direito: 

 

A.03:em termos de estratégia eu não vejo o PPGA tão ativo nesse sentido 
não, até porque fica naquela coisa do Centro, né. Porque se, por exemplo, a 
gente pegar o curso de Direito lá da Universidade, eles tem o Núcleo de 
Práticas Jurídicas que é extremamente pra Pós Graduação em Direito. É um 
prédio quase do tamanho do Nepsa II, não é do tamanho não, é menor, mas 
é todo pra Pós Graduação em Direito. Então eu acho que o PPGA poderia 
estar mais estrategicamente mais articulado pra conseguir uma estrutura... 
Eu acho que seria importante a gente ter um Núcleo de Práticas ou um 
Núcleo de Pós Graduação de Administração. 

 

Ainda houve destaque ao prédio disponibilizado pelo CCSA, o NEPSA II, no 

sentido de reconhecer que a disponibilidade do prédio ao PPGA foi um esforço 

estratégico para melhorar a infraestrutura usada pelo Programa:  

 

A.04: Eu noto que houve uma expansão na nossa estrutura de bases de 
pesquisa, principalmente com a inauguração do Nepsa II, então houve um 
processo de distribuição desses recursos entre as bases, foram definidos 
critérios pra isso, então acho que foi uma ação importante pra tentar ampliar 
os recursos físicos pra aquelas bases que tem o maior potencial de gerar 
produtos interessantes pro programa, não foi simplesmente deixado assim. 
Então essa é a ação principal que eu acho, é a ampliação da nossa 
estrutura física pra pesquisa, pra o desenvolvimento dessas atividades 
acadêmicas.  
 
A.03: “eu ainda sou da época que o prédio era o prédio antigo e eu percebi 
a mudança em relação a qualidade, em relação a disponibilidade de 
espaços, em relação ao bem-estar que a gente sente em estar no ambiente. 
Essa mudança pro prédio novo foi excepcional, nos deu muitas condições. 
Mesmo minha base ela tendo perdido espaço físico, o espaço físico hoje é 
mais agradável. E foi uma exceção, outras bases elas inclusive ganharam 
espaço físico, entendeu?! 

 

No entanto, ainda no que tange ao Nepsa II, apesar da maioria dos alunos 

reconhecerem a importância do prédio utilizado como apoio às bases de pesquisa, 

muitos deles reconhecem que a estrutura poderia ser melhor explorada pelo 

programa: A.01 “Hoje, apesar que a gente um grande apoio do NEPSA II, há um 

esforço, mas acho que poderia ser melhor”. 

 

A.02: eu acho que ele pode usar a infraestrutura aqui que a gente tá tendo 
no NEPSA II, os recursos, ambientes integrados, pode explorar mais, ainda 
não tá explorado, ele não tá explorado. Podem ser desenvolvidas ações pra 
explorar esse ambiente. 
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Por fim, a Tabela 5 identifica a análise dos Recursos e capacidades físicos 

do PPGA na visão de seus alunos, representando suas implicações competitivas. 

 

TABELA 5 – ANÁLISE RECURSOS/CAPACIDADES FÍSICOS (ALUNOS) 
 

RECURSOS E CAPACIDADES FÍSICOS 

Vantagens 
Citadas 

Desvantagens 
Citadas 

Valioso? Raro? 
Custoso 

de 
imitar? 

Explorado pela 
Organização? 

Implicações 
Competitivas 

Colaboraçã
o dos 

professores 

Salas não 
preparadas para 
vídeoconferenci

as 

Não Não Não Não 
Desvantagem 
Competitiva 

Apoio à 
produção 

Infraestrutura 
muito incipiente 

Possibilida
de de troca 

de 
experiência

s 

Ambiente pouco 
profissional 

Menos 
disputas de 
espaço e 

poder 

- 

Nepsa II* - Sim Não Não Não 
Paridade 

Competitiva 

Fonte: A Autora, 2017. 
*Único recurso que se comporta de maneira diferente 

 

Para os alunos os recursos/capacidades físicos do PPGA não são capazes de 

gerar vantagem competitiva ao Programa, já que, segundo Barney e Hesterly (2011), 

caso um recurso não seja valioso, ele não permitirá que a organização escolha ou 

implemente estratégias que explorem oportunidades ou neutralizem forças 

ambientais, caracterizando este recurso como uma fraqueza e colocando a 

organização em desvantagem competitiva. No entanto, o prédio Nepsa II se 

comporta de maneira diferente para os alunos, caracterizado como gerador de 

paridade competitiva, já que, segundo Barney e Hesterly (2011), caso o recurso ou 

capacidade seja valioso, mas não raro, ele pode ser considerado como uma força e 

a sua exploração gerará paridade competitiva. 
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B) Visão dos Professores 

 

Em relação à visão dos professores sobre a organização do PPGA para 

garantir a exploração dos recursos e capacidades físicos pelo Programa, as opiniões 

são bastante divididas. 

Alguns acreditam que não é esforço algum do Programa nesse sentido, P.01 

“não identifico um esforço dirigido pra melhorar a estrutura do PPGA não. Há um 

tempo (...) foi feita aquela reforma na secretaria do PPGA. Mas desde então não 

vejo nenhum esforço pra melhorar a estrutura do programa não”. 

Um dos professores ressalta que a infraestrutura do PPGA depende das 

ações do CCSA e que, por isso, o PPGA não possui tanta liberdade no sentido de 

explorar esses recursos e capacidades físicos.  

 

P.02: A infra das salas e do Centro de Pesquisa é uma outra coisa, porque 
a gente não consegue interferir aí. Eu não posso chegar na minha sala do 
PPGA porque eu acho que não tem uma condição adequada e alterá-la, 
depende do Centro. (...) Não adianta a gente fazer um projeto novo pras 
salas porque esse projeto não pode partir da gente. Então, há alguns limites 
aqui muito claros em relação a até onde a gente pode ir com as nossas 
iniciativas. 

 

Outros identificam que há esse esforço por parte do Programa, sim. 

Inclusive, um dos professores destacou a digitalização de documentos relacionados 

à produção do Programa como um fator positivo nesse sentido: 

 

A.03: essa última gestão do PPGA (...) procurou melhorar muito essa 
questão de gestão de documentos, digitalizou todas as teses e 
dissertações, todos os documentos, isso pra mim é um avanço muito 
grande, porque podia ser que houvesse de alguém que terminou há 15-20 
anos e viesse procurar aqui e perdesse porque tava em papel, e olha o 
problema, né. Então pra mim isso é um avanço em termos de estruturas de 
instalações. As instalações melhoraram bastante. 

 

Outro destaque positivo está relacionado aos sistemas integrados que o 

PPGA utiliza, de maneira que eles geram facilidades na exploração desses recursos 

e capacidades, como cita P.02: 

 

P.02: a gente tem muitas facilidades porque o nosso sistema funciona muito 
bem. Então facilita a nossa vida em relação a comprar as coisas, a comprar 
um computador, uma televisão, a gente faz tudo pelo sistema SIPAC, é 
integrado, algumas universidades não tem isso, não tem essa condição 
hoje. Então eu diria que a gente tá muito bem “obrigado”, em termos disso, 
agora, as salas eu acho que precisavam melhorar muito, muito! 

 

A Tabela 6 mostra a análise dos recursos e capacidades físicos através da 
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visão dos professores, e suas implicações competitivas. 

 

TABELA 6 – ANÁLISE RECURSOS/CAPACIDADES FÍSICOS (PROFESSORES) 
 

RECURSOS E CAPACIDADES FÍSICOS 

Vantagens 
Citadas 

Desvantagens 
Citadas 

Valioso? Raro? 
Custoso 

de 
imitar? 

Explorado pela 
Organização? 

Implicações 
Competitivas 

Digitalizaçã
o dos 

documento
s 

Distribuição não 
igualitária das 

bases 

Não Não Não Não 
Desvantagem 
Competitiva 

- 
Dividir as salas 

com a 
graduação 

- 
Dividir as salas 

com outros 
eventos 

- 
Falta de uma 

biblioteca mais 
focada 

- Salas feias 

- 
Acesso ruim às 

salas 

- 
Controle da 

estrutura pelo 
CCSA 

Nepsa II* - Sim Não Não Sim 
Paridade 

Competitiva 

Fonte: A Autora, 2017. 

 

Os professores concordam com os alunos quando dizem que os 

recursos/capacidades físicos do PPGA não são capazes de gerar vantagem 

competitiva ao Programa, tomando como base Barney e Hesterly (2011) que 

afirmam que, caso um recurso não seja valioso, ele não permitirá que a organização 

escolha ou implemente estratégias que explorem oportunidades ou neutralizem 

forças ambientais, caracterizando-o como uma fraqueza e colocando a organização 

em desvantagem competitiva. Eles também concordam com os alunos ao acreditar 

que o prédio Nepsa II se comporta de maneira diferente, caracterizando-o como 

gerador de paridade competitiva, já que, segundo os preceitos de Barney e Hesterly 

(2011), caso o recurso ou capacidade seja valioso, mas não raro, ele pode ser 

considerado como uma força e a sua exploração gerará paridade competitiva. 

 

4.2.5 Recursos/capacidades Humanos 
 

Os recursos e capacidades Humanos foram escolhidos como critério de 

análise tomando como base Grant (1991), que divide os recursos em seis 

categorias: recursos financeiros, recursos físicos, recursos humanos, recursos 
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tecnológicos, reputação e recursos organizacionais, além de Marino (1996) e Barney 

e Hesterly (2011). Esses recursos incluem treinamentos, experiência, discernimento, 

inteligência, relacionamentos e a visão individual dos funcionários da organização 

(BARNEY e HESTERLY, 2011). 

De acordo com a classificação dos recursos, a CAPES avalia os recursos 

humanos do programa a partir de seu corpo docente, produção intelectual e corpo 

docente- teses e dissertações. O Quadro 22 apresenta a classificação dos Recursos 

Humanos pela CAPES 

 
QUADRO 22 – CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS (CAPES) 

 

Recursos Humanos 

Corpo Docente 

Perfil do corpo docente 

Adequação e dedicação dos docentes 
permanentes 

Distribuição das atividades de pesquisa e 
de formação entre os docentes do 
programa 

Contribuição dos docentes para atividades 
de ensino e/ou de pesquisa na graduação 

Participação do docente em eventos 
alinhados com sua área de atuação 

Produção intelectual 
Publicações qualificadas do programa por 
docente permanente 

Corpo docente- teses e 
dissertações 

Distribuição das orientações e teses por 
professores 

Fonte: A Autora, 2017. 

 
O EQUIS também leva em consideração os recursos humanos ao certificar 

os programas, observando seus estudantes e seu corpo docente (EQUIS Standards 

& Criteria, 2015). 

 
QUADRO 23 – CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS (EQUIS) 

 

Recursos 
Humanos 

Estudantes 

Perfil alvo e critérios para seleção 

Curso de preparação e progressão 

Serviços de suporte e acompanhamento 

Desenvolvimento pessoal e profissional 

Suporte e alocação de carreira 

Relação com ex-alunos 

Internacionalização 

Ética, responsabilidade e sustentabilidade 

Relações coorporativas  

Corpo Docente 

Tamanho, qualificação e composição 

Gestão da Faculdade 

Desenvolvimento Faculdade 

Internacionalização 

Ética, responsabilidade e sustentabilidade 

Links empresariais 

Fonte: A Autora, 2017. 
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Dentro das análises, baseando-se no modelo VRIO, buscou-se identificar 

entre os alunos e professores estudados suas opiniões acerca do Valor, Raridade, 

Imitabilidade e a Organização dos Docentes e Discentes do PPGA. 

 

4.2.5.1 Perfil dos Docentes 
 

Para a análise do perfil dos docentes levou-se em consideração critérios 

como: dedicação, contribuição com a pesquisa, participação em eventos, 

publicações qualificadas e distribuição entre publicações x corpo docente. 

Nos tópicos a seguir estão apresentadas as análises conforme o modelo 

VRIO. 

 
4.2.5.1.1. Valor 
 

A) Visão dos Alunos 
 

Sobre a visão dos alunos acerca da importância do corpo docente na criação 

de valor ao programa, os alunos conseguem identificar o valor que os docentes 

conferem ao Programa, atuando na exploração de oportunidades e na neutralização 

das possíveis ameaças ambientais. Para um dos alunos, o corpo docente irá 

impactar diretamente na produção do programa, identificando uma possibilidade de 

exploração de oportunidades. 

 
A.02: Bom, eu acho que o corpo docente é um dos principais ativos, né? Os 
professores são um dos principais ativos, porque são os professores que 
impulsionam os seus alunos a publicar, são os professores que informam os 
alunos, são os professores que orientam os alunos, são os professores que 
estão envolvidos na gestão do programa, então eu acho que eles são ativos 
essenciais, essenciais mesmo. Chaves. 

 

Nesse sentido, os professores receberam reconhecimento da maioria dos 

alunos, os quais exaltaram seu prestígio e autonomia A.05 “Cada um acho que na 

sua área tem prestígio, autonomia também” seu estímulo, “eu vejo que em relação 

aos professores, eles estão estimulados. Isso é uma vantagem. (...) o programa 

consegue estimular bem os professores. Tanto que eles gostam de estar aqui e eles 

conseguem dar suas aulas de uma forma bem proveitosa”, além de sua qualidade e 

competência: 

A.02: Qualidade, experiência, competência, a gente tem poucos, mas 
professores competentes, experientes, muito experientes nas suas áreas, 
né? Muitos recebem suas menções, são líderes de eventos aí na ANPAD, 
por exemplo. 



110 
 

 

As redes de network do corpo docente também representaram fator de 

destaque entre as opiniões dos alunos, impactando também na melhoria das redes 

de contato dos próprios alunos:  

 

A.03: A gente tem (...) professores aqui que fazem um trabalho de 
networking muito bom e isso é muito interessante. Eu fui pra congresso, por 
exemplo, com a professora ***, já vi o professor *** fazendo isso, o professor 
*** também, e eles conseguem ter uma inserção com outros professores, e 
eles permitem que os alunos (...) vão junto. Aí esse networking é muito 
importante. Ele é um diferencial que a maioria dos professores e alunos não 
pensam logo de cara, mas eu acho muito importante. 

 

Também houve destaque positivo em relação à produção gerada pelos 

próprios professores, confirmando eficácia ao corpo docente do PPGA: 

A.01: Eu acho que se você pegar a pontuação dos professores, 90% deles 
tem cumprido a meta, a determinação Capes bem antes do triênio. Então 
aquela produção, acho que são 300 pontos no triênio. Eles estão batendo... 
Em um ano e meio já tão fazendo isso. Então eu acho que o nosso corpo 
docente, ele tem evoluído sim. 

 
No entanto, ainda no que diz respeito à produção gerada pelos docentes, um 

dos alunos acredita que existe a falta de especialização por parte deles, o que 

acarreta a falta de disseminação das produções do Programa e a consequente falta 

de reconhecimento deles em áreas específicas. 

 

A.01: Porque a gente tem publicado artigo, tem publicado, mas a nossa 
publicação ainda não tá sendo bem disseminada. Ao ponto da gente olhar 
“ahh, fulaninho, de tal área”, eu não sei se é porque falta estratégia dos 
professores se especializarem de publicar, tipo de fato uma coisa só, eu não 
conheço a publicação dos demais, mas acredito que talvez falte isso.  

 

Outro destaque positivo relaciona-se ao processo de seleção dos 

professores, o qual é considerado criterioso e gera resultados positivos, no que diz 

respeito à competência dos professores do Programa: 

 

A.03: é muito difícil que um professor entre no programa hoje. (...) E eu 
acho isso muito interessante, eu acho que tem que ser rigorosa mesmo, 
lógico, a palavra qualquer um não caberia aqui, mas exigimos professores 
excelentes. (...) Hoje o nível do PPGA exige que quem entre aqui entre pra 
contribuir mesmo.  

 
Entretanto, a rigorosidade do processo seletivo também implica em 

desvantagens ao corpo docente. O fato de ser muito rigoroso faz com que poucos 

professores consigam passar no processo seletivo, causando uma redução do 

quadro de professores: A.02 “como eu falei, o número da gente, de docentes, está o 
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número mínimo lá na avaliação da CAPES, sempre tem lá número mínimo, então a 

gente tem poucos docentes efetivos no programa. Pouquíssimo pra dimensão do 

programa e pra quantidade de alunos”. Além disso, esse fator também interfere, de 

maneira negativa, na diversidade de disciplinas que o Programa é capaz de ofertar, 

como cita A.02: 

 

A.02: Principalmente, eu acho que uma fraqueza do PPGA é que tem 
muitas áreas que não são exploradas aqui no programa, que não tem 
docentes que abracem essas áreas. Recursos humanos: não tem uma linha 
de Recursos Humanos. Desde que o professor *** saiu, não existe uma 
linha de RH, não tem uma disciplina de RH. Marketing, não existe uma 
disciplina de Marketing, é uma linha inexistente. 
 

Alguns alunos acreditam, também, que falta uma maior coesão entre os 

professores do PPGA e o sentimento de grupo, de maneira que as atitudes tomadas 

por eles, ainda que beneficiem o Programa, são individuais, e não do grupo como 

um todo. 

 

A.04: eu acho que o corpo docente do programa tem trabalhado no 
desenvolvimento de ações, principalmente, de fortalecimento de ações 
isoladas, que não necessariamente vão colaborar pra que o programa 
enfrente suas ameaças como um todo... em que sentido eu to falando: eu 
noto que cada professor tem seus grupos de pesquisa, suas bases de 
pesquisa e eles não interagem muito, gera uma competição entre eles e eu 
acho que eles não são muito alinhados (...) e eu noto um aspecto mais forte 
de fortalecimento individual de cada área que acaba ajudando, também, o 
programa, mas com esse contraponto de baixa integração. E isso dificulta 
pra que o programa melhore ainda mais. 

 

A.05: Tem professores que tem se destacado, (...) tem um pessoal aí que 
acaba assumindo essas posições. Mas é isso, me parece que é mais uma 
coisa do docente e não como algo do programa. 

 
A) Visão dos Professores 

 
Assim como com os alunos, os próprios professores destacam a escassez 

de professores como um aspecto negativo nos Recursos e Capacidades Humanos 

do PPGA. Dessa maneira, alguns professores não acreditam que os docentes são 

recursos valiosos dentro do Programa e não conseguem alcançar um patamar 

melhor, por isso P.06 “eu acho que, pela historia do PPGA nós temos que ter um 

corpo docente, no mínimo, o dobro né, mais de 30 professores, e a gente não tem. 

Então isso dificulta um avanço para o 6 só com o quadro que nós temos eu acho 

difícil”. 

P.01: acho que não. O programa como um todo, numa política do programa 
pra tentar melhorar a produção, tentar contratar mais gente, tentar atrair 
professor bom, então, acho que não. 
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Outros professores atribuem a falta de Valor nos docentes, devido a sua 

baixa qualidade, no que diz respeito à formação e produção. Um dos motivos 

apresentados como causadores desse fenômeno foi a falta de tempo para se 

dedicarem à produção científica, P.05: “Como nosso esforço é muito na 

administração de disciplina, perde um pouco esse ritmo de produção intelectual”. 

 
P.01: E o da gente eu acho que tem produção baixa, a formação não é das 
melhores e também não aproveitou a janela que teve de oportunidade de 
contratação nos últimos 10 anos. Não aproveitou pra melhorar o nível de 
professores do PPGA. (...) Com contratações que não entraram no PPGA, 
porque não tem pontuação, não tem produção, não tem perfil. Eu acho que 
a gente tá piorando relativamente. 

 

Assim como os alunos identificaram, os professores também identificam uma 

falta de coesão entre os docentes como grupo do PPGA, de maneira que a maioria 

dos docentes trabalha sozinhos, com esforços individuais. Isso acarreta em algumas 

ameaças ao Programa, como cita P.04 sobre a falta de adesão dos professores às 

reuniões, o que pode estar acarretando na falta de informações. 

 

P.04: A gente não funciona como grupo. A gente tem aqui a soma de 
esforços individuais. Você tem até duplas aqui e ali, mas como grupo a 
gente peca muito. Um bom exemplo pra isso é como a gente consegue 
fazer reunião do colegiado. É muito difícil. Não tem quórum pra reunião do 
colegiado. Tem que ter metade mais um, 7 pessoas. Nós temos varias e 
varias reuniões do colegiado que são programadas, o *** até teve o esforço 
de fazer uma agenda bonitinha e tal, bem antecipada com dias e horas, mas 
a gente não consegue sequer, nós como grupo, nos reunir em dia de 
colegiado. Então a gente não funciona como grupo. Cada um faz o seu e a 
soma é o que sai o PPGA. 
 

Um dos professores, pelo contrario, identifica valor nos docentes, 

ressaltando a qualidade e o engajamento do quadro de professores e tomando como 

base os próprios critérios de avaliação da CAPES: 

 

P.05 Eu acho que tem professores com produção intelectual muito boa, nós 
conseguimos manter a nota 5, então isso mostra que nesse tempo de 4 
anos nós conseguimos manter a qualidade que foi alcançada. Um ciclo de 
quase 10 anos com o 5. Então eu acho que isso é um atestado da 

qualidade e do engajamento dos professores.  
 
4.2.5.1.2. Raridade 
 

A) Visão dos Alunos 
 

Em relação à raridade do Corpo Docente no Brasil, os alunos identificam a 

USP, FGV e PUC-SP como sendo detentoras dessa característica, no sentido dela 
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possuir professores que são referencia nacional em determinadas linhas, conferindo 

a eles um caráter de maior qualidade em relação às outras. 

A.01 Se você pegar, por exemplo, quem dos nossos professores é 
referência nacional em estudos, (...) Você tem *** hoje que é usado pouco, 
até na academia, mas é usado no próprio mercado. Mas você vai, por 
exemplo, na USP, a gente lista aqui a quantidade de autores que a gente lê 
em sala de aula e os caras são, de fato, referência. Você vai para FGV, 
mesma coisa, você vai para PUC de São Paulo, outro monte de gente lá 
que que que são professores, de fato, renomados. Então que eu acho que a 
gente... Essas três aí a gente deixa, na minha percepção, (...) a desejar. 

 
Além dessas, também foram citadas a COPPEAD (UFRJ), UFGRS, UFSC, 

UFMG, UFV, de Viçosa e a UNINOVE destacando sua participação em congressos 

nacionais de Administração, como os eventos da ANPAD. 

Os alunos acreditam, também, que o corpo docente do PPGA se equipara 

às Universidades UFPE, UFPB e a UFC.  

Uma das contradições identificadas na pesquisa em relação ao corpo 

docente consistiu na opinião de alguns alunos sobre corpo docente da UFBA. 

Alguns deles citam-na como um diferencial na área de políticas públicas e gestão 

social. Em contrapartida, outros alunos acreditam que o PPGA possui um corpo 

docente mais qualificado que a UFBA. 

Um dos diferenciais citados pelos alunos no que diz respeito ao corpo de 

docentes do PPGA foi o fortalecimento do corpo docente nas disciplinas de 

métodos, A.04 “tem sido um programa que o corpo docente tem se fortalecido na 

área de métodos. Acho que isso pode ser um diferencial positivo pra gente”.  

 

B) Visão dos Professores 

 

Já no que diz respeito à visão dos professores em relação à raridade do 

PPGA em termos de corpo docente, alguns professores não concordam que esse 

recurso seja raro no Programa, devido à baixa formação internacional e produção 

dos docentes. 

P.01 eu diria que o PPGA não tem um corpo docente muito bom não, em 
relação a outros programas do Brasil. Porque, por exemplo, a gente tem 
poucos professores que fizeram doutorado fora, ou que tiveram experiência 
no exterior, tem poucos. A gente tem uma produção abaixo da média de 
programas de nível 4 no Brasil. Nossa produção tá entre 3 e 4, a média de 
programa, e a gente tem programa 5. Ou seja, a produção da gente é baixa, 
a formação não é um diferencial, a formação dos professores, tem pouco 
professor com formação no exterior. 
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Nesse sentido, os professores identificam Universidades no NE que 

possuem melhor formação dos docentes, como a UFPE e UFPB, destacando que a 

produção do docente é melhor nessas Universidades P.03 “Apesar deles terem 

perdido o conceito 5, mas PE tem uma linha de pesquisadores de alto nível do 

estado”. A Bahia recebeu destaque positivo nesse caso “Um programa que se 

destacou muito nos últimos anos é a UFBA, da Bahia, acho que eles estão entre as 

10 com mais produção cientifica por professor, no NE, né”. 

Já no eixo Sul-Sudeste, foram citadas USP, FGV-SP, UFGRS, COPPEAD 

(UFRJ), PUC-MG e UNB. 

Novamente, assim como os alunos, os professores destacaram a formação 

dos professores em métodos quantitativos como diferenciais no PPGA, conferindo a 

esse recurso uma situação de Raridade dentro do Programa. 

 

P.01 olhe, eu acho um diferencial, (...) eu acho que poucos programas do 
Brasil tem uma formação de métodos quantitativos que a gente tem aqui no 
PPGA. Acho que o diferencial hoje em dia do PPGA é a quantidade de 
professores de métodos quantitativos (...) que a gente não vê em outros 
programas de Administração.  

 

 

4.2.5.1.3. Imitabilidade 
 

A) Visão dos Alunos 

 
No que diz respeito à imitabilidade, os alunos acreditam que as 

Universidades que não possuem um corpo docente à altura do PPGA, no que diz 

respeito às disciplinas de método (o diferencial Raro identificado), irão enfrentar 

desvantagem de custo pra alcançar isso, tendo que investir em capacitação e 

produção do corpo docente. 

 

A.01 Com certeza, porque eu acho que a gente já está (...) com um olhar 
um pouco mais crítico. Eu acho que a gente já está ali no limítrofe enquanto 
PPGA, eu acho que a gente não pode dar espaço para diminuir, e quem 
está abaixo da gente está com essa desvantagem, porque ela vai ter que 
investir na participação do corpo docente, nas atividades, tem que investir 
em incentivar o corpo docente nas publicações, em orientações de melhor 
qualidade, enfim, eu acho que elas teriam, sim, essa desvantagem. 

B) Visão dos Professores 

 

Assim como os alunos, os professores também identificam que haverá 

desvantagem de custo no que diz respeito às Universidades que não possuem as 
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características de diferencial competitivo no mesmo nível do PPGA e atribuem essa 

desvantagem ao conjunto de critérios avaliados pela CAPES. 

 

P.02: eles vão ter dificuldade porque na verdade a gente meio que briga, 
né, (...) pelas posições da CAPES. Isso quer dizer (...) que vários 
indicadores que são utilizados pra avaliação de programa hoje são 
concorrenciais. Então eles vão ter dificuldade porque eles teriam que ter um 
padrão igual ao nosso pra pleitear uma nota igual a nossa. Então a gente 
acaba (...) interferindo também, porque na hora que a gente tá melhor, o 
concorrente tem uma fragilidade que ele tem que acompanhar (...). Então, 
os indicadores da CAPES acabam forçando essa concorrência entre os 
programas e a parte dos professores é a parte vital de um programa. Então, 
eu diria que a gente acaba fazendo uma ameaça a esses programas que 
concorrem com a gente. 

 

 

4.2.5.1.4. Organização 

 

A) Visão dos Alunos 

 

Segundo os alunos, há um incentivo informal destinado à exploração dos 

docentes como recursos e capacidades Humanos do PPGA. 

 
A.01: Eu acredito que o PPGA tem desenvolvido algumas ações, tem 
estimulado os professores a participarem de eventos, a fazer aquelas 
licenças de capacitações. Mas (...) se o professor não quiser receber aquele 
esforço, ele não vai gerar nenhuma vantagem, não vai gerar nenhum 
desenvolvimento. 

 
No entanto, os alunos destacam que precisa haver mais esforços na 

captação dos docentes ao Programa, principalmente a captação indireta. 

 

P.02: o corpo docente do PPGA tá diminuindo e se você for lá na CAPES 
analisar, temos o número mínimo requerido de professores, então eu acho 
que precisam ser feitas algumas ações e não estou vendo essas ações 
serem realizadas. Por exemplo, captação de novos docentes, não falo nem 
via concurso público, que a gente sabe que tá em crise, tá difícil, mas, por 
exemplo, convidar professores visitantes pra participar aqui do programa, 
pra lecionar em áreas que não são tão exploradas.  

 
Além disso, eles sentem falta de mais esforços conjuntos e formais do 

Programa no sentido de melhorar a qualidade do corpo docente, como cita P.05: “Eu 

não vejo (...), por exemplo, (...) como eles poderiam estabelecer de repente um 

estímulo a (...) algum tipo de inserção dos professores numa rede de pesquisadores 

ou o programa se colocar nesse espaço, né”. 
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A.05: O programa tem que criar algum tipo de engajamento político e aí 
como é que ele poderia fazer isso? Acho que justamente inserindo o 
programa em redes e se ele insere o programa em redes, tipo pesquisa, 
enfim, grupos assim, talvez ele consiga estimular os professores a também 
se integrar aí (...) eu acho que esse é o desafio, cada professor tem sua 
potencialidade de gerar vantagens, mas aí como é que o programa 
consegue capilarizar isso é que eu tenho minhas dúvidas. 

 

Corroborando com os pensamentos de A.05, A.04 acredita que faltam 

esforços formais e estratégicos do programa para fortalecer a equipe de docentes 

como um conjunto, já que a maioria dos alunos identifica muitas ações isoladas dos 

docentes, mas não ações conjuntas, como um corpo integrado de um Programa, a 

fim de fortalecer a produção a partir de perfis que se complementem. 

 

A.04: eu acho que falta muito essa gestão de equipe mesmo lá no PPGA, 
tanto do ponto de vista de integração, e também fortalecer atraindo perfis 
que se complementem, ver quem tem produção em determinadas áreas que 
a gente precisasse fortalecer, de maneira estratégica mesmo, pensar na 
composição da equipe dessa forma... Eu acho que o PPGA não tem uma 
ação nesse sentido, pelo menos eu desconheço. 

 
Esse problema pode ocorrer devido a uma confusão hierárquica e falta de 

posicionamento do próprio programa, como diz A.05: “me parece que a autonomia 

dos professores é maior ante o programa, então assim... O programa, por exemplo, 

não promove seminário nenhum, de nada. Não sinto isso”, o aluno complementa: 

 
A.05: Na verdade você tem duas entidades (...) que são os professores de 
modo individual, talvez os professores também enquanto corpo docente, 
que eu acho que só existe esse corpo docente na medida em que o 
programa cria algum tipo de processo que cria esse corpo docente, porque 
é natural da atividade docente que haja autonomia, né? Se você não tem 
regras de constrangimento, de obrigação, enquanto corpo docente, as 
atividades nunca são coletivas (...) de um modo geral o que eu quero dizer é 
que é diferente olhar o programa e olhar os professores. É pra ter muitos 
professores de qualidade, mas na verdade aquilo ali não tá se construindo 
como uma coletividade, como programa de qualidade necessariamente, em 
termos de ações e tudo mais. 

 
A Tabela 7 representa a análise gerada a partir das opiniões dos alunos 

acerca dos recursos e capacidades Humanos – Docentes: 
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TABELA 7 – ANÁLISE RECURSOS/CAPACIDADES HUMANOS - DOCENTES (ALUNOS) 
 

RECURSOS E CAPACIDADES HUMANOS - DOCENTES 

Vantagens 
Citadas 

Desvantagens 
Citadas 

Valioso? Raro? 
Custoso 

de 
imitar? 

Explorado pela 
Organização? 

Implicações 
Competitivas 

Eficácia em 
produção 

Falta de 
destaque dos 

professores em 
áreas 

específicas 

Sim Não Não Não 
Paridade 

Competitiva 

Estímulo 
em dar aula 

Processo 
seletivo rigoroso 

Processo 
seletivo 
rigoroso 

Quadro com 
poucos 

professores 

Prestígio e 
autonomia 

Número de 
linhas do 
programa 
reduzido 

Qualidade 
e 

competênci
a 

Desalinhamento 
(falta de 

integração) 
entre os 
docentes 

 
 

Network de 
alguns 

professores 

Falta de 
inserção em 

redes por parte 
do PPGA 

Orientadore
s mais 

próximos 
aos alunos 

- 

Professore
s de 

metodologi
a* 

- Sim Sim Sim Sim 
 Vantagem 
Competitiva 
Sustentável 

Fonte: A Autora, 2017. 

*Único recurso que se comporta de maneira diferente. 
 

Na visão dos alunos os recursos/capacidades humanos (docentes) do PPGA 

se comportam de maneira a gerar paridade competitiva ao Programa, pois, segundo 

Barney e Hesterly (2011), caso o recurso ou capacidade seja valioso, mas não raro, 

ele pode ser considerado como uma força e a sua exploração gerará paridade 

competitiva. No entanto, para eles, os professores de metodologia se comportam 

como um outlier nesse caso, já que são valiosos, raros e custosos de imitar, e, de 

acordo com Barney e Hesterly (2011), ao explorar esse tipo de recurso será gerada 

vantagem competitiva sustentável à organização, já que a concorrência enfrentará 

desvantagem de custo para imitá-los. 
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B) Visão dos Professores 
 

Os professores não concordam que exista uma ação formal do PPGA, que 

envolva políticas ou procedimentos do próprio programa voltados à exploração e 

melhoria dos docentes, P.01 “Não há, eu diria até o contrário”. E, inclusive, atribuem 

o problema da escassez de professores a esse fator: 

 
P.01: Então eu acho que não tem nenhuma política que pensa no PPGA 
não. Inclusive, o número de professor do PPGA hoje, que é 12, é o mínimo 
que a CAPES exige pra ter um Doutorado na área de administração, a 
gente tá com o número mínimo de professores. 

 
Esse problema de escassez de professores pode ocorrer, dentre outros 

motivos, por uma falta de alinhamento com o próprio Departamento de 

Administração – DEPAD, o qual provém os professores ao PPGA por meio de 

concursos internos. 

 

P.01: De 2010 pra cá, o Departamento contratou 10 professores ou 
transferiu, ou passou (...) pra DE, essas três políticas. Porque o PPGA 
depende de contratação praticamente do DEPAD, que é onde o programa 
tá instalado. Então, de 2010 pra cá a gente tem três políticas de 
contratação, ou transferência, de professor, remoção, ou contratação por 
concurso, ou, o que a gente teve também no Departamento, transferência 
de carga horária de 20h pra DE. De 2010 pra cá, nesses três sistemas, 
foram 10 professores envolvidos. Nenhum entrou no PPGA. 
 
 

No entanto, alguns professores identificam um incentivo informal do 

Programa no intuito de melhorar o corpo docente do Programa. Esse incentivo 

informal pode ser caracterizado como um passo inicial à organização do Programa 

na exploração desses recursos e capacidades. 

 

P.03: Eu vejo, sim, um esforço nesse sentido (...) de termos professores 
altamente qualificados, como nós temos aqui, excelentes professores que 
tem uma formação muito sólida, alguns já fizeram Pós-Doutorado, no 
sentido de buscar um avanço nas suas pesquisas, né. Procurar uma base 
de pesquisa avançada, vários vivem isso. 
 
P.02 O PPGA está olhando pros professores e tentando fazer com que eles 
avancem em relação ao que eles estão fazendo, então isso envolve 
incentivos a parcerias internacionais (...), incentivo à publicação, incentivo 
ao pós-doutorado, né, essas coisas não são barradas aqui, pelo contrario 
(...). Eu diria que são os esforços naturais que o PPGA tem (...) incentivar 
(...) a avançarem, não ficarem parados e pleitearem esforços pra sair.  

 

Um dos professores atribui a falta de formalismo nesses incentivos ao perfil 

do corpo docente, com muitos professores há bastante tempo no Programa. 

 



119 
 

P.02: Esse incentivo é totalmente informal, O PPGA não tem formalidade 
nisso, isso parte muito do professor e o PPGA apoia (...) não formaliza 
“olha, vocês vão ter que ir pra tal lugar”, isso não existe. Nosso corpo é 
antigo. Tem professores novos, mas tem professores que estão meio que 
na reta final aqui na universidade, então qualquer exigência de formalismo 
não é simples, já que eles já estão pra sair, olhando pra outras coisas. 

 

Outro fator que dificulta a criação de políticas de incentivo é o fato do PPGA, 

além de ter muitos professores antigos no Programa, também possui professores 

jovens, representando uma heterogeneidade no perfil de docentes.  

 

P.02: Há algumas dificuldades com as visões, o PPGA tem professores em 
níveis diferentes em termos de atividades, eu diria que temos professores 
que estão no meio da carreira e outros no final, e isso dá uma certa 
dificuldade. Eu não acho que seja impossível, (...) definir o planejamento 
dos próximos 4 anos que envolvam ações que tem a ver com os 
professores.  

 
A Tabela 8 representa a análise dos recursos e capacidades humanos 

(corpo docente) na visão dos professores e suas implicações competitivas. 

 
TABELA 8 – ANÁLISE RECURSOS/CAPACIDADES HUMANOS - DOCENTES (PROFESSORES) 

 

RECURSOS E CAPACIDADES HUMANOS - DOCENTES 

Vantagens 
Citadas 

Desvantagens 
Citadas 

Valioso? Raro? 
Custoso 

de 
imitar? 

Explorado pela 
Organização? 

Implicações 
Competitivas 

Network Produção baixa 

Sim Não Não Não 
Paridade 

Competitiva 

Incentivo 
informal 

Formação ruim 

- 
Dificuldade de 
recrutamento 

interno 

- 
Falta de coesão 

entre o grupo 

- 
Pouca formação 

internacional 

- 

Muitos 
professores 
antigos no 
Programa 

- 
Heterogeneidad
e no perfil dos 

docentes 

- 
Pouco tempo 
para produção 

intelectual 

Fonte: A Autora, 2017. 

 

Diferentemente dos alunos, os professores não identificam nenhum 

recurso/capacidade humano que se comporte como um outlier em relação aos 

docentes do PPGA. Para eles, todos os recursos/capacidades humanos do 

Programa conferem a ele paridade competitiva, pois, de acordo com os preceitos de 
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Barney e Hesterly (2011), caso o recurso ou capacidade seja valioso, mas não raro, 

ele pode ser considerado como uma força e a sua exploração gerará paridade 

competitiva. 

 

4.2.5.2. Perfil dos Discentes 
 

Para a análise do perfil dos discentes, levou-se em consideração critérios 

como: seleção, preparação e acompanhamento. 

Nos tópicos a seguir estão apresentadas as análises conforme o modelo 

VRIO, um modelo que oferece ferramentas capazes de identificar os recursos e 

capacidades da organização, bem como o potencial de geração de vantagem 

competitiva (BARNEY e HESTERLY, 2011). 

 
4.2.5.2.1. Valor 
 

A) Visão dos Alunos 
 
No que diz respeito à geração de valor por parte dos discentes, os alunos 

atribuem ao recurso a capacidade de explorar oportunidades dentro do Programa, 

principalmente no que diz respeito ao aumento das produções do Programa, A.01 “A 

gente sabe que boa parte das publicações dos nossos professores está atrelada à 

publicação dos alunos, então eu acho que isso tem feito com que a gente ganhe 

algumas vantagens”.  

Dessa maneira, eles acreditam que esse tipo de recurso deve ser bastante 

explorado pelo Programa, principalmente no que diz respeito ao conceito da CAPES, 

A.01 “o apoio ao aluno é estratégico demais, porque é como você vai conseguir dar 

vazão e impulsionar publicações que, digamos, é a principal moeda da Capes, né, 

pra você mostrar que você tem, ou não, resultado”, A.02: “se você tem discentes 

dedicados, motivados, capacitados, qualificados, com certeza você vai conseguir 

alcançar novas oportunidades e minimizar ameaças como, por exemplo, de o 

programa cair do conceito dele, então eu acho que precisam ser implantadas 

algumas políticas nesse sentido”. 

Em relação à visão dos alunos sobre o Valor que o corpo discente pode 

trazer ao PPGA, os alunos se mostram otimistas em relação à melhoria desse perfil, 

afirmando que há uma melhora gradativa ao longo do tempo A.01 “Acho que hoje a 

gente tem um perfil bem mais voltado ao que a CAPES espera do que há alguns 
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anos. Então hoje o pessoal tem publicado mais”, A.03: “A gente tem estudantes aqui 

que eles literalmente estão desbravando assuntos novos, seja no Brasil, seja 

também a nível internacional”.  

 
A.01: Hoje eu vejo que os alunos estão mais comprometidos com a 
pesquisa. Você vê eles vivenciando mais a pesquisa de uma forma um 
pouco maior do que antes. Antes você tinha um aluno que entrava no 
programa e ia levando o programa, hoje você tem alunos que estão no 
programa e vivem o programa, fazendo publicações, participando dos 
debates... Eu acho que isso é um diferencial que a gente tem em nossos 
alunos hoje, o comprometimento e envolvimento. 

 

A.02 Os alunos são bons alunos, alunos competentes, dedicados, né? Se a 
gente for olhar, como eu falei, muitas vezes sustentam as publicações e dos 
professores. 
 
 

Um dos fatores positivos citados ao corpo discente, no que diz respeito aos 

alunos de Mestrado, foram o tempo e energia para se dedicar às atividades do 

Programa, de maneira a explorar potenciais oportunidades do ambiente, fator que 

confere Valor ao recurso. 

 

A.03: nosso perfil é um perfil, principalmente no Mestrado, de alunos recém-
saídos da graduação. Acontece que esse pessoal tem tempo e energia, tem 
tempo para estar aqui e tem energia pra estar aqui. Se isso for muito bem 
explorado pelos professores, pelos orientadores, o que acontece, esse 
pessoal produz, e produzindo a gente tem vantagem competitiva.  

 

Outra diferença observada entre os alunos do Mestrado e do Doutorado foi 

em relação à maturidade para a pesquisa, com destaque aos alunos do Doutorado, 

considerados mais maduros nesse sentido. Um dos fatores que causam esse 

fenômeno pode ser a formação dada aos alunos na graduação, a qual não possui 

foco em pesquisa, como afirma A.05: 

 

A.05: eu vejo pelo Doutorado que sim [gera Valor], mas não porque quem tá 
fazendo Doutorado é melhor, mas porque como ele já passou pela 
experiência do Mestrado, já vem mais maduro pra poder produzir coisas, né. 
No Mestrado nem tanto, mas não é isso, não é uma coisa inerente aos 
alunos, é na verdade porque a diferença de graduação pra Mestrado é 
muito grande, assim, praticamente, eu falo por mim, o mestrado foi minha 
iniciação científica, na verdade. 
 

Por fim, a união dos discentes do PPGA foi citada como fator positivo e 

gerador do Valor ao PPGA, no sentido de poder garantir aos alunos a troca de 

experiências e conhecimentos. 

 
A.03: E eu percebo isso, nosso corpo discente é muito unido. As relações 
de amizade e de companheirismo aqui são muito fortes, muito interessantes 
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e geram resultado. Existem conversas de corredor aqui que “o cara” dá uma 
aula que muitas vezes você não teve durante todo o semestre. Essa relação 
de parceria é muito interessante.  

 

B) Visão dos Professores 
 

Os professores também confirmam a importância desse recurso para o 

Programa, no sentido de gerar publicações de qualidade, p.02: “Aqui quem tem que 

fazer o programa são os alunos, quanto mais você tiver melhores alunos, mais 

chances do programa voar em termos de alunos, né, enfim”. 

P. 01: A maior parte da produção científica do PPGA é dos alunos, com o 
professor, né, mas a maior parte, eu acho que mais de 90% é feita por 
aluno, então eu acho que o aluno contribui nesse sentido, fazendo a 
produção científica que é do programa no final, com os professores.  

 

No geral, os professores enxergam o corpo discente do PPGA como um 

diferencial e com potencial para explorar oportunidades e neutralizar ameaças do 

Programa. 

 

P.02: Eu vejo que ao longo desses últimos anos a gente melhorou a 
qualidade dos alunos e, por ter mais concorrência, esses alunos acabam 
entregando mais valor, porque eles já publicam durante as disciplinas, e 
tudo. Então pouca gente faz isso aí fora nos programas concorrentes. Os 
alunos de disciplinas publicam em A2, (...) Até em A1 já publicaram, B1, B2, 
enfim. Então essa é uma vantagem que a gente tem que é grande. 

 

Apenas um professor não enxergou Valor no preparo do corpo discente do 

PPGA, atribuindo esse fator à falta de preparação dos alunos ainda na graduação e 

identificando isso como uma ameaça ao Programa. Ainda assim, apesar da falta de 

preparo, o mesmo professor identifica que o aluno possui qualidade, principalmente 

quando comparado a outros alunos do CCSA. 

 

P.01: nosso corpo discente da graduação não vem bom pro PPGA, não vem 
bem preparado. Podem ter alunos bons, mas eles não vem bem 
preparados. Apesar de ter cadeiras de métodos quantitativos na pós a gente 
não tem quase nenhuma na graduação. Então pra essa área, por exemplo, 
o aluno não vem com a formação de base. O aluno vem... as vezes é um 
aluno bom até, tem potencial, mas tem uma formação ruim. Agora, dentro 
do cenário aqui da própria UFRN, do CCSA, o aluno de administração é um 
dos melhores do Centro, geralmente só está abaixo do de direito. Quando 
entra né. O aluno é bom, geralmente... Tem aluno bom. 

 

Outro fator identificado como positivo, foi a prestatividade dos alunos, como 

cita P.04: “O pessoal é prestativo pra trabalhar (...) são iniciativas individuais dos 

professores, quando recruta o aluno, o aluno topa fazer”. 

Assim como os alunos, os professores também identificaram diferenças 
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entre o perfil dos alunos do Mestrado e os de Doutorado, mais uma vez, o fator 

tempo foi levado em consideração como destaque positivo aos alunos do Mestrado. 

Esse fator também foi considerado um diferencial entre as outras Universidades 

concorrentes. 

 

P.04: Os Mestrandos tem uma vantagem de não trabalhar. Os Doutorandos 
tem o problema de trabalhar, todos darem aula. Dos mestrandos é não 
trabalhar, em escolas de ponta a gente encontra muito aluno que trabalha e 
trabalha ganhando bem, é difícil largar o emprego.  

 

Um dos fatores julgados como positivos, foi o relacionamento dos alunos 

com os professores, fator que determina a permanência do aluno no Programa. 

 

P.05 Eu vejo muito ex Mestrandos entrarem pra fazer Doutorado. Então 
nesse sentido eu vejo que é positivo porque isso mostra que houve um bom 
relacionamento, uma boa qualidade, da relação de professor e aluno 
durante o mestrado, a ponto de o orientador apostar na continuação da 
formação, então eu vejo isso como positivo. Ex-alunos de graduação nossos 
que entram pro Mestrado e, portanto, Doutorado, então eu acho que isso é 
um diferencial nosso, né. Eu vejo muito essa identidade de determinados 
alunos com determinados professores e áreas.  

 

Outro fator identificado pelos professores como um fator gerador de 

vantagem competitiva pelos discentes foi a colocação dos egressos no mercado 

profissional, considerada um elemento positivo no PPGA, P.03: “e, o mais 

importante, é a colocação no mercado do profissional, desses egressos que tem tido 

uma taxa de sucesso que eu considero muito alta”. 

 

4.2.5.2.2. Raridade 
 

A) Visão dos Alunos 
 

Os alunos identificam como um diferencial do corpo discente do PPGA, o 

fato dos alunos compartilharem seus conhecimentos uns com os outros, esse fator, 

de acordo com A.03 não acontece muito nas outras Universidades. 

 

A.03: [As outras Universidades] não tem a integração que o nosso tem, que 
são muito fechadas em bases de pesquisas, elas não trocam conhecimento. 
Você não tem um auxílio, você não tem uma conversa... As técnicas de 
pesquisa às vezes ficam muito concentradas em uma área, as pessoas não 
compartilham isso... Aqui não, aqui se compartilha. 

 

Ao citar Universidades que são detentoras desses recursos com a maior 

qualidade, conferindo a elas o título de raridade, os alunos destacam USP-SP, FGV-
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SP e FGV-RJ, UFMG, as quais possuem conceitos Qualis-CAPES 6 e 7, 

respectivamente (Relatório Trienal da CAPES, 2013),  além de UFRGS, UFV, UFRJ 

e UNINOVE. Os alunos destacam nessas Universidades fatores como, A.02 

“seminários, (...) apoios para programas de língua, inglês, português, Frances, um 

apoio mais efetivo a doutorado sanduíche” e também a profissionalidade dos alunos, 

A.03: “COPPEAD tem um corpo discente que é um corpo muito profissional, 

principalmente de alunos vindos de estatais, empresas públicas, instituições 

públicas. Lá tem um corpo muito forte do BACEN – Banco Central e esses caras são 

fora de série”.  

Um dos alunos, no entanto, destaca apenas a FGV como sendo detentora 

da Raridade, de maneira que coloca o PPGA em uma posição de destaque também, 

A.03 “Olhe mais capacitado, eu acho que só a FGV, nem a USP hoje tem corpos 

discentes que claramente sejam superiores ao nosso. Existe alunos lá que são 

excepcionais, mas talvez na média a gente se equipare”. 

Por fim, no geral, as Universidades do NE, como UFPB e UFPE, foram 

equiparadas à UFRN nesse sentido. 

 

B) Visão dos Professores 

  

Para alguns dos professores, o corpo discente do PPGA representa um 

diferencial ao Programa, de maneira que se encaixa nas Universidades detentoras 

de um corpo discente com Raridade, P.03 “O aluno é que, no meu entender é 

diferenciado, (...) o PPGA tem tido a felicidade de ter alunos de excelente nível”. 

 

P.02: o nível dos alunos é um diferencial, a qualidade dos alunos sem 
dúvidas é um diferencial, a gente tem muitos bons alunos aqui. A qualidade 
eu diria que envolve esforço, preparo em relação às questões colocadas 
básicas, né. (...) o aluno do PPGA não dá trabalho, não tem que fazer um 
nivelamento, essas coisas assim. Normalmente eles não tem dificuldade na 
disciplina, a menos de um ou outro, uma boa parte não tem dificuldade. 

 
Outros não identificam esse diferencial, principalmente no que diz respeito à 

produção gerada pelos alunos: 

 

P.01: A maior parte da produção científica do PPGA é dos alunos, com o 
professor, né, mas a maior parte, eu acho que mais de 90% é feita por 
aluno, então eu acho que o aluno contribui nesse sentido, fazendo a 
produção científica que é do programa no final, com os professores. Agora 
todo mundo faz isso, né, todo programa produz em cima dos alunos (...) aí 
eu acho que no Brasil a maior parte da produção é dos alunos mesmo, 
então eu não vejo que é um diferencial do PPGA não, mas os alunos 
contribuem pra aumentar a produção. Não identifico nenhum programa que 
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isso não ocorra, todo mundo faz.   
 

O professor atribui a Raridade em termos de corpo discente ao preparo 

conferido ao aluno na própria graduação, dessa maneira, P.01 afirma: 

 

P.01: Quem vai ter o melhor corpo discente é quem vai ter a melhor 
graduação. E a graduação da gente não é boa em relação ao resto do 
Brasil. (...) Então nosso corpo discente da graduação não vem bom pro 
PPGA, não vem bem preparado. Podem ter alunos bons, mas eles não vem 
bem preparados. 

 

Nesse sentido, Universidades do Sul-Sudeste, como FGV, PUC-RJ, UFRJ e 

UFV, e algumas do NE, como a UFPE foram destacadas positivamente: P.01, “Eu 

acho que quem tem o melhor corpo discente é quem tem a melhor graduação e 

quem tem a melhor graduação são as do sudeste, as do sul. E no NE eu acho que a 

UFPE pelo perfil do aluno que faz lá a graduação, talvez”. Além disso, Universidades 

como a PB também receberam destaques em relação ao PPGA, por seus alunos 

possuírem maior nota ANPAD, P.01 “Aqui talvez é um pouco pior porque eles vem 

de ANPAD mais baixa geralmente. Em relação a outros centros que a gente vê aqui, 

até da PB, por exemplo, geralmente o aluno que passa lá tem uma ANPAD maior do 

que o aluno que passa aqui no Mestrado da gente. Pelo mesmo motivo da 

graduação, porque quase todo aluno da gente é o mesmo da graduação. O curso de 

graduação, na minha opinião, não tá bom”. 

 

4.2.5.2.3. Imitabilidade 
 

A) Visão dos Alunos 
 

Os alunos identificam que Universidades que não possuem recursos e 

capacidades de corpo discente valiosos irão enfrentam desvantagem de custo para 

alcançá-los, principalmente no que diz respeito à seleção e captação desses perfis, 

como cita A.04 ou no próprio desenvolvimento do aluno. A.02: “Eles, com certeza, 

vão ter maiores custos. Seja um custo do aluno ter um esforço muito maior em 

aprender sozinho, seja mesmo de não fazer”. 

 
A.04: eu acho que enfrentam porque elas teriam que investir muito mais 
numa estratégia de captação desses alunos, que aí ia depender de um 
investimento inicial para conseguir isso, não necessariamente elas vão 
conseguir abranger esse perfil com a mesma estratégia de seleção e 
captação, provavelmente teriam que investir mais em divulgação, em 
ampliação, então, de inicio, sim.  
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B) Visão dos Professores 
 

Os professores concordam com os alunos no sentido de acreditar que as 

Universidades que não possuem recursos de discentes raros irão enfrentar 

desvantagens de custo para alcançar, esses fatores se devem à oferta de bolsas e à 

própria divulgação do programa. 

 
P.05: eu acho que sim, em virtude dessa dificuldade que nós temos hoje de 
redução dos recursos pra ciência e tecnologia, então quem vai vir agora, 
posteriormente, vai ter mais dificuldade. Eu acho que vai ser, cada vez mais, 
cortes em relação ao numero de bolsas. 
 

Além disso, os professores identificam que Natal sofre desvantagem nesse 

sentido, já que é uma cidade Turística, fazendo com que os alunos prefiram ir pra 

outros Programas em cidades com o custo de vida mais baixo. 

 

P.02: eles teriam que investir mais, né, (...) talvez em relação à exposição 
do programa, ao quanto o programa é bem visto, porque isso tem a ver com 
os alunos que querem vir, né. Talvez a gente não tenha mais alunos aqui no 
PPGA de fora porque a logística que envolve o aluno de fora é muito 
sofisticada, e Natal é uma cidade cara. Então eles lá na cidade deles, em 
JP, em Recife, tem que fazer um esforço de custo de fazer com que o aluno 
ache que vale a pena ficar lá, etc. eu diria que muitas vezes não vem pra cá, 
até passa, mas não vem porque não tem condição financeira, a cidade é 
turística, é cara, e o cara faz conta, né, mas sem dúvida que a gente acaba 
provocando pra que eles tenham que melhorar lá pra cada um vir pra cá, né, 
então eu acho que a gente tem esse lado aí que acaba fazendo com que 
eles tenham que investir pra segurar os alunos, coisas assim. 

 
4.2.5.2.4. Organização 
 

A) Visão dos Alunos 
 

No que diz respeito à criação de políticas e procedimentos pelo Programa 

para explorar seus recursos e capacidades do corpo docente, os alunos identificam 

o processo de seleção como um fator chave, com destaque positivo ao Teste 

ANPAD, A.03: “eu sou muito fã do teste ANPAD, eu acho que o teste ANPAD ele (...) 

é um seletor muito interessante, porque (...) elimina que você tenha seleções muito 

subjetivas”. 

 

A.04: a estratégia de seleção, que pode selecionar pessoas com perfil A ou 
B, então eu noto que ainda há uma discussão do melhor perfil de seleção e 
eu vejo que isso é uma coisa que tem sido discutida Lá no programa: a 

melhor forma de selecionar.  
 

Os alunos também destacam incentivos informais no que diz respeito à 

publicações, ida aos congressos, de maneira que isso causa impacto na própria 
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divulgação do Programa, A.03 “Eu acho muito interessante quando os alunos, 

principalmente os alunos, são estimulados a irem a congressos, porque lá a 

gente tem contato com coisas não publicadas, que ainda são só conversas, 

assuntos que ainda não estão materializados em paper”. 

 
A.01: Bom, eu acho que a melhoria do discente (...) ocorre em sala de aula, 
né. Há uma cobrança para que se exija mais, para que se nivele as aulas 
por cima, você tem um nível maior de cobrança. Acho que esse é um dos 
esforços que tem sido feito pra garantir que o aluno do PPGA melhore. E aí, 
junto a isso também, os incentivos à publicação, à custear parte das 
viagens, quando é para participação de evento. Isso é importante para 
divulgação do programa. 

 
Entretanto, os alunos sentem falta de outras políticas formais e mais 

organizadas no sentido de explorar o desenvolvimento do corpo discente, de 

maneira que os alunos não recebem o suporte necessário. A.05 sente falta de 

seminários ou espaços de discussão das atividades: “Eu vejo o programa muito 

passivo na verdade, né, não existem seminários, onde a gente vá discutir nossas 

atividades, nossas pesquisas, não existe nenhuma integração”. 

A falta dessas políticas formais, como os seminários, causa impacto também 

na socialização dos novos alunos de Mestrado, como relata A.05: 

 

A.05: como é que a gente pode incorporar esses alunos que são da 
graduação, muitas vezes são alunos que ainda estão verdes em fazer 
pesquisa e fazer pesquisa é natural porque é a atividade do programa. 
Então como é que a gente poderia resolver isso? Eu insisto muito no 
seminário que eu acho que deveria haver mais. 
 

Já o A.02, por exemplo, sente falta de políticas de capacitações aos alunos e 

compara esses sistemas a outras Universidades mais avançadas, que os utilizam 

como sistema de bonificação. 

 
A.02: Vejo muito pouco. Vejo muito pouco, é na base do “te vira”, pega seu 
tema, pega seu conhecimento, sua inteligência, porque você é inteligente, 
né? A gente não selecionou... Dá pro gasto e tal, mas se vira e vai. Vejo 
muito pouco esforço ou quase nenhum, não vejo. Não vejo capacitação, não 
vejo incentivos pra motivar, não vejo... não vejo nada disso (...) Questão de 
capacitação que acontece nas Universidades, aqui quase não tem. (...) uma 
iniciativa via programa, “Ah vou pegar os melhores alunos que tiveram os 
melhores conceitos e vamos oferecer um curso pra tal coisa”, não existe 
isso, não existe.  

 

Por fim, há também os alunos que atribuem a não exploração desse recurso 

por parte do PPGA devido à falta de informações relevantes aos alunos, 

principalmente no que diz respeito à produção. 
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A.01: “Eu acho que a secretaria, ela poderia ser mais proativa nesse 
sentido, de estar (...) comunicando sempre... Claro que a gente quer um 
aluno mais autônomo, mas a secretaria, ela podia tá dando apoio (...) de 
dizer: “Oh, tal revista, tal linha”, divulgando as principais pesquisas, o que é 
que tem sido avançado, o que é que não tem. Eu acho que a gente falta 
isso, é um ponto que a gente peca, na minha percepção”. 
 

A Tabela 9 demonstra a análise dos recursos e capacidades humanos, no 

que diz respeito aos discentes do programa, por parte da visão dos Alunos. 

 
TABELA 9 – ANÁLISE RECURSOS/CAPACIDADES HUMANOS - DISCENTES (ALUNOS) 

 

RECURSOS E CAPACIDADES HUMANOS - DISCENTES 

Vantagens 
Citadas 

Desvantagens 
Citadas 

Valioso? Raro? 
Custoso 

de 
imitar? 

Explorado pela 
Organização? 

Implicações 
Competitivas 

Compromet
imento e 

envolvimen
to 

Falta de 
capacitações 

Sim Sim Não Não 
Vantagem 

Competitiva 
Temporária 

Publicaçõe
s 

Falta de 
seminários 

Competênc
ia 

Incorporação 
falha aos novos 

alunos de 
Mestrado 

Tempo e 
energia no 
Mestrado 

Falta de 
bonificação a 
alunos com 

maior produção 

Bolsas 
ofertadas 

Falta de 
informações 
relevantes 

Maturidade 
no 

Doutorado 

Pouca 
divulgação na 

seleção 

Corpo 
discente 

unido 
- 

Teste 
ANPAD 

- 

Incentivos 
informais 

- 

Fonte: A Autora, 2017. 
 

Conforme a análise dos discentes como recursos e capacidades humanos do 

PPGA, os alunos identificam que eles são capazes de gerar vantagem competitiva 

temporária ao Programa, pois, de acordo com Barney e Hesterly (2011), quando o 

recurso ou a capacidade possuído pela organização é valioso e raro, porém não 

custoso de imitar, o fato de explorá-lo pode garantir uma vantagem competitiva 

temporária à organização, de maneira que, com o tempo, este recurso ou 

capacidade pode ser imitado pelo concorrente, anulando a vantagem competitiva. 
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B) Visão dos Professores 
 
 

Uma das políticas citadas pelos professores que dão suporte na exploração 

do corpo discente foi em relação ao processo seletivo, P.02 “a seleção que passou a 

ser mais criteriosa, a própria entrada no programa, em função dos concorrentes, faz 

com que a gente tenha melhores alunos. Alunos mais bem ranqueados, em termos 

de teste ANPAD e etc”. Além disso, outro critério foi destacado positivamente nesse 

sentido: a adaptação do processo seletivo à distância, facilitando a vinda de alunos 

que moram fora. No entanto, essa estratégia ainda é prejudicada devido à má 

divulgação, acarretando pouco impacto positivo. 

 

P.01: Geralmente em Administração no Brasil (...) praticamente o programa 
só atrai os alunos do seu próprio Centro. Uma medida que o PPGA tomou 
que facilita a vinda de alunos de fora que pode melhorar o nível dos alunos 
é que a nossa seleção não exige a presença do aluno aqui em Natal, dá pra 
fazer tudo à distância. Isso eu acho que é uma melhoria, mas é antigo isso, 
não é de agora não, já veio da gestão anterior. Essa estratégia não tem 
causado impacto não. Mas ela existe... Porque a gente não tem divulgado 
direito ela, aí no final tem vindo pouca gente de fora. 

 

Nesse sentido, os professores não identificam outras estratégias formais no 

sentido de explorar o recurso do corpo de discentes. E, mais uma vez, destacam a 

falta de coesão do grupo nesse sentido, apontando apenas algumas ações 

individuais provindas dos próprios professores, P.05: “eu não percebo como um 

movimento do programa. O que eu percebo é muito mais talvez um ou outro 

professor envolvendo alunos”. 

 

P.04: Não tem. (...) O programa se reúne nas reuniões de colegiado, então 
você pega as pautas e as atas das reuniões de colegiado dos últimos 
meses, dos últimos anos e você vai ver que lá só tem problema. Não tem 
uma agenda positiva nas pautas, entendeu. Como grupo não tem, tem 
esforços individuais, assim, professor tal reúne os alunos toda semana pra 
discutir projeto, professor tal fez um grupo de discussão, essas coisas 
acontecem individualmente, mas do programa como um todo não. Esforço 
individual tem, cada professor faz o seu. 

 
A Tabela 10 demonstra a análise dos recursos e capacidades humanos, no 

que diz respeito aos discentes do programa, por parte da visão dos Professores e 

suas implicações competitivas. 
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TABELA 10 – ANÁLISE RECURSOS/CAPACIDADES HUMANOS - DISCENTES (VISÃO DOS 
PROFESSORES) 

 

RECURSOS E CAPACIDADES HUMANOS - DISCENTES 

Vantagens 
Citadas 

Desvantagens 
Citadas 

Valioso? Raro? 
Custoso 

de 
imitar? 

Explorado pela 
Organização? 

Implicações 
Competitivas 

Prestativida
de 

Alunos mal 
preparados na 

graduação 

Sim Não Não Não 
Paridade 

Competitiva 

Colocação 
dos 

Egressos 
no Mercado 

Alunos do 
Doutorado 
trabalham 

Competênc
ia 

Pouca 
divulgação na 

seleção 

Alunos do 
Mestrado 

não 
trabalham 

- 

Identificaçã
o dos 

alunos com 
os 

professores 

- 

Processo 
Seletivo 

- 

Processo 
seletivo à 
distância 

- 

Fonte: A Autora, 2017. 

 

Conforme a análise dos discentes como recursos e capacidades humanos do 

PPGA, é possível identificar que os professores concordam com os alunos ao 

identificar que esses recursos/capacidades são capazes de gerar vantagem 

competitiva temporária ao Programa, pois, de acordo com Barney e Hesterly (2011), 

quando o recurso ou a capacidade possuído pela organização é valioso e raro, 

porém não custoso de imitar, o fato de explorá-lo pode garantir uma vantagem 

competitiva temporária à organização, de maneira que, com o tempo, este recurso 

ou capacidade pode ser imitado pelo concorrente, anulando a vantagem competitiva. 

 

4.2.6 Recursos/capacidades organizacionais 
 

Os recursos e capacidades Organizacionais foram escolhidos como critério 

de análise tomando como base Grant (1991), que divide os recursos em seis 

categorias: recursos financeiros, recursos físicos, recursos humanos, recursos 

tecnológicos, reputação e recursos organizacionais, além de Marino (1996) e Barney 

e Hesterly (2011). Esses recursos incluem a estrutura formal de reporte da 
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organização; seus sistemas formais e informais de planejamento, controle e 

coordenação; sua cultura e reputação; e relações informais internas e entre a 

organização e o ambiente externo. (BARNEY e HESTERLY, 2011). 

De acordo com a classificação dos recursos, a CAPES avalia os recursos 

organizacionais do programa a partir da proposta do programa, corpo docente – 

teses e dissertações e a inserção social. O Quadro 24 apresenta a classificação dos 

Recursos Humanos pela CAPES 

 
QUADRO 24 – CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS ORGANIZACIONAIS (CAPES) 

 

Recursos 
Organizacionais 

2. Proposta do 
programa 

1.1 Coerência, consistência, abrangência e 
atuação das áreas de concentração, linhas 
de pesquisa, projetos em andamento e 
proposta curricular; 

1.2 Planejamento do programa 

3. Corpo docente- teses e 
dissertações 

3.4 Eficiência do programa na formação de 
mestres, doutores e bolsistas 

5. Inserção social 

5.1 Inserção e impacto regional e (ou) 
nacional do programa 

5.2 Integração e cooperação com outros 
programas e centros de pesquisa e 
desenvolvimento profissional relacionados 
à área de conhecimento do programa, com 
vistas ao desenvolvimento da pesquisa e 
pós-graduação 

5.3 Visibilidade ou transparência dada pelo 
programa à sua atuação 

Fonte: A Autora, 2017. 

 

O EQUIS também leva em consideração os recursos organizacionais ao 

certificar os programas, observando seu contexto, governança e estratégia, o 

programa, ações de P&D, educação executiva, recursos e administração, 

internacionalização, ética, responsabilidade e sustentabilidade e conexões 

empresariais (EQUIS Standards & Criteria, 2015). 

 
QUADRO 25 – CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS ORGANIZACIONAIS (EQUIS) 

 
(continua) 

Recursos 
Organizacionais 

4. Contexto, 
Governança e 

Estratégia 

1.1 O ecossistema 

1.2 O Status Institucional 

1.3 Governança 

1.4 Missão, Visão e Valores 

1.5 Posicionamento estratégico 

1.6 Direção e Objetivos estratégicos 

1.7 Planejamento Estratégico 

1.8 Garantia de Qualidade 

1.9 Internacionalização 

1.10 Ética, Responsabilidade e Sustentabilidade 

1.11 Conexões Corporativas 
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(conclusão) 

5. Programa 

2.1 A carteira do programa 

2.2 Projeto do programa 

2.3 Conteúdo dos programas 

2.4 Aquisição de competências 

2.5 Entrega do programa 

2.6 Avaliação do aluno 

2.7 Internacionalização 

2.8 Ética, responsabilidade e sustentabilidade 

2.9 Relevância empresarial 

5. P&D 

5.1 Atividades de investigação 

5.2 Desenvolvimento e inovação 

5.3 Características internacionais de P&D 

5.4 Ética, responsabilidade e sustentabilidade 

5.5 Ligações entre P&D e o mundo coorporativo 

6. Educação executiva 

6.1 O posicionamento dentro da escola 

6.2 Carteira de produtos 

6.3 Marketing e vendas 

6.4 Gestão participante 

6.5 Programa de qualidade e impacto 

6.6 Faculdade 

6.7 P&D 

6.8 Internacionalização 

6.9 Ética, responsabilidade e sustentabilidade 

7. Recursos e 
Administração 

7.4 Gestão de risco 

7.5 Informação e documentação das instalações 

7.7 Marketing e relações públicas 

7.8 Serviços administrativos e de pessoal 

7.9 Ética, responsabilidade e sustentabilidade 

8. Internacionalização  

9. Ética, 
responsabilidade e 

sustentabilidade 
 

10. Conexões 
empresariais 

 

Fonte: A Autora, 2017. 

 
Assim, dentro das análises, baseando-se no modelo VRIO, buscou-se 

identificar entre os alunos e professores estudados suas opiniões acerca do Valor, 

Raridade, Imitabilidade e a Organização da produção do programa, o conteúdo, a 

integração com outros programas e as conexões corporativas. 

 
4.2.6.1 Produção do Programa 

 

Para a análise da produção do programa levou-se em consideração critérios 

como: a relação entre qualidade e quantidade de artigos e teses/dissertações 

defendidas e a produção técnica. 

Nos tópicos a seguir estão apresentadas as análises conforme o modelo 

VRIO. 
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4.2.6.1.1. Valor 
 

A) Visão dos Alunos 
 

A questão do valor, segundo Barney e Hesterly (2011), está relacionada ao 

fato de uma organização poder, ou não, usar seus recursos e capacidades a fim de 

explorar uma oportunidade externa ou neutralizar uma ameaça externa. Em caso 

afirmativo, pode-se dizer que seus recursos e capacidades são valiosos e 

considerados como suas forças. 

Dessa maneira, para os alunos, a principal Oportunidade gerada na 

exploração do recurso de Produção é relacionada ao próprio conceito da CAPES, o 

qual é maior conforme a qualidade da produção gerada pelo Programa, A.02 “É um 

dos principais aspectos que é visto lá na CAPES, na contagem das coisas, 

qualidade x quantidade e eu acho que você ter uma boa qualidade, uma boa 

quantidade, vai ajudar a alcançar melhores oportunidades e reduzir ameaças”. 

 

A.01: Acho que isso é um ponto fundamental, né? Tem vários artigos 
inclusive, que publicam a lógica da produtividade da CAPES, mas (...) a 
principal “moeda de troca” da CAPES é a publicação. Então eu acho que se 
a gente (...) melhora na qualidade da nossa publicação publicando em 
periódicos de impactos maiores e a gente consegue publicar mais, a gente 
tem tudo pra melhorar a nossa vantagem competitiva em relação às demais, 
inclusive galgando espaços maiores (...) subindo de cinco pra seis, de 
repente (...) se é isso que a CAPES pede, é isso que a gente tem que fazer. 

 

Em relação ao PPGA, alguns alunos identificam que a produção gerada pelo 

Programa tem aumentado, fator que pode fazer com que o Programa explore 

oportunidades a partir desse recurso e, dessa maneira, seguindo os preceitos de 

Barney e Hesterly (2011) sobre Valor, a produção do PPGA seria considerada um 

recurso valioso, A.01 “Acho que hoje a gente tem um perfil bem mais voltado ao que 

a CAPES espera do que há alguns anos. Então hoje o pessoal tem publicado mais”. 

 
A.04: A gente tem alguns trabalhos publicados em revistas de alto 
impacto... Em revistas A1, que aí eu acho que isso é um diferencial do 
programa. 

 

Esse fenômeno foi atribuído, dentre outros fatores, ao incentivo dos próprios 

professores.  

 

A.01: Eu acho que o PPGA conseguiu se articular de uma forma, que os 
orientadores estão conseguindo fazer com que seus alunos tenham 
interesse por publicar e eu acho que isso é uma ação positiva que pode 
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colaborar com a melhoria tanto da qualidade, quanto da quantidade de 
publicação. Acho que é uma estratégia interessante. 

 

Eles identificam que existem dois tipos de publicações no Programa, as 

realizadas para as disciplinas e as consideradas oficiais, como as publicações finais. 

Ambas favorecem a exploração de oportunidades para o Programa, já que as 

primeiras favorecem o treinamento dos métodos.  

 

A.03: A gente tem dois tipos de publicação que é muito claro aqui no 
programa, existem publicações de disciplina, que elas têm uma qualidade 
inferior, elas geram volume pro Programa e elas são do ponto científico não 
tão interessantes, mas do ponto de treinar os alunos, de tornar eles mais 
conhecedores do método, é muito interessante. 

 

No entanto, eles destacam também um fator negativo na quantidade das 

publicações, relacionada à condução dos esforços para muitas publicações de baixa 

qualidade, o que prejudicaria as publicações de alta qualidade em menor escala. 

 

A.03: só exigir que os alunos publiquem, eles vão cair no caso da 
quantidade. Aí vai ser aquela chuva de B3, entendeu?! Conta ponto? Conta! 
Faz o programa subir de nível? Faz. Mas você tira a relevância do 
programa, entendeu?! (...) No papel ele é bom, mas na prática ele não é, 
entendeu?!  

 
A.04: Mas eu ainda acho que lá no PPGA a quantidade ainda prevalece em 
relação à qualidade. (...) Então eu acho que meio que a gente não se 
diferencia positivamente nesse aspecto, a quantidade ainda está ganhando 
da qualidade. 

 
Além disso, os alunos identificam que o PPGA tem potencial para se 

destacar em determinados temas quando os alunos tem os domínios dos métodos 

necessários. 

 

A.03: A gente tem as publicações e teses, que são publicadas. A gente 

acaba evitando as ameaças tendo sempre trabalhos que são relevantes. 
Esses trabalhos, que são os trabalhos finais dos alunos, eles sempre têm 

alguma relevância. E (...)quando a gente toma a frente de um tema científico 

esse tema é nosso, entendeu, e isso está acontecendo. E quando a gente 

tem o domínio também das técnicas científicas e dos métodos, a gente 

também acaba tomando a frente. Por dois lados é uma vantagem, é uma... 

A gente acaba superando nossos concorrentes, tanto pelo domínio do 
método, quanto por tomar frente em assuntos científicos.  

 
B) Visão dos Professores 

 
Assim como os alunos, os professores também acreditam que o nível de 

produção tem melhorado no PPGA. 
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P.03: De uma forma geral a gente tem hoje um núcleo de artigos de boa 
qualidade (...) a gente concorre aos prêmios, enfim. Eu diria que a gente 
tem um padrão hoje bem interessante em termos do que a gente está 
entregando e os artigos comprovam isso né, os artigos estão atrelados às 
dissertações e teses. Se a gente tem avançado nos artigos em relação às 
publicações e aos níveis, entende-se que as teses estão saindo melhores, 
então é natural hoje que o aluno publique facilmente a tese em bons 
periódicos, né, então eu diria que a gente tem um cenário interessante 
sobre isso. 

 
Mas da mesma forma que os alunos, os professores também acreditam que 

o Programa foca em produzir em quantidade, mas não tanto em qualidade, 

caracterizando um ponto fraco aos recursos relacionados à produção do Programa. 

 

P.01: A gente tem bastante produção, eu acho que o PPGA tem uma 
produção alta, total, mas ainda tem uma produção muito baixa quando se 
trata de produção qualificada: A1 ou A2. No último quadriênio 2013-2016 a 
gente teve, se eu não me engano, aproximadamente uns 10-12 artigos A1 
ou A2. Se tem 12 professores, dá uma média de 1 por professor, por quatro 
anos, né, por quadriênio. Eu acho muito baixo. 

 

4.2.6.1.2. Raridade 
 

A) Visão dos Alunos 
 

Em relação à raridade dos recursos e capacidades organizacionais, 

considerando a produção do programa, os alunos identificam que Universidades 

como USP, PUC, UFMG, UNINOVE e UFRGS estão melhores posicionadas e, 

consequentemente, detentoras da Raridade no que diz respeito à produção do 

Programa. Esse fator é atribuído aos métodos empregados nos trabalhos. Além 

disso é destacado o fator Qualis-CAPES das principais revistas publicadas nesses 

Programas, fator que não acontece com tanta frequência no PPGA. 

 

A.01: Nos eventos que eu participo sempre o pessoal [alunos dos 
programas citados como referências] já tem publicado na RAC, na RAP, 
todas as revistas A2 e assim, coisa bem tranquila. Aqui quando alguém 
publica numa A2, a gente ainda tá comemorando, parece que é (...)um feito 
inédito. Lá não, é uma coisa mais tranquila. Então eu acho que essas 
universidades (...) o pessoal tem um padrão maior de qualidade e 
quantidade. 
 

No entanto, algumas linhas de pesquisa foram identificadas como 

diferenciais no PPGA em termos de Produção, de maneira que são consideradas, 

também, como detentoras de produção Rara, conforme o VRIO, nesse sentido. 

 

A.03: Em relação à qualidade eu vejo que tem certas linhas de pesquisa 
que a gente tá de igual pra igual. A linha de TI, principalmente a linha de TI, 
eu vejo que eles estão de igual pra igual com qualquer Universidade do 
país. 
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Apesar disso, os alunos identificam que, comparado às Universidades 

destacadas como diferenciais em termos de produção, o PPGA possui o benefício 

de ser um programa eficiente, trabalhando com poucos recursos (professores e 

alunos) em um contexto não tão favorável de produção, mas, ainda sim, 

conseguindo produzir de maneira relevante. 

 

A.01: Eu acho que, pela quantidade de recursos que a gente tem, recursos 
escassos, se a gente fosse fazer uma continha de eficiência, a gente estaria 
sendo mais eficientes do que eles. Porque se for ver quanto a gente gasta, 
qual o nosso custo para fazer o que a gente faz, e o que eles tem feito, acho 
que a gente está conseguindo ser mais eficiente, aí seria o nosso 
diferencial. Porque um programa que tem 11 professores, um programa que 
está em um dos menores Estados do país e que consegue ser relevante 
num patamar Nacional. Então a gente chega em alguns lugares e tem 
professores nossos que são reconhecidos em meio acadêmico, tem 
publicação nossas que já estão começando a aparecer. 

 
B) Visão dos Professores 

 
Quando questionados acerca da Raridade nos recursos e capacidades 

relacionados à produção do PPGA os professores não acreditam que ele possua 

essa característica se comparado a outras Universidades de melhor consideradas de 

melhor nível.  

P.04: nosso nível de produção é médio. Se a gente tem uma nota média, 
nossa produção é média, não é destaque. Acho muito difícil a gente dar um 
passo de destaque pras amarras que a gente tem. Do jeito que está (...) um 
programa com trinta e... Quarenta anos, é muito tempo.Pra chegar num 
conceito 5 a gente tem feito algumas atividades pra se agarrar no conceito 

5, nossa produção não tem nada de destaque nacionalmente. 
 

Segundo os professores, esse fator pode estar associado ao contexto que o 

PPGA se insere, no que diz respeito à localização e fatores sociais.  

 

P.03: a gente paga um preço altíssimo por estar numa região que 
economicamente não tem esses atrativos. Na área social a gente vai bem 
porque tem muito a ver com nossa região, mas o produto que tem a ver com 
competitividade na iniciativa privada, esses negócios, a gente tem 
dificuldades aqui porque a gente não tem as empresas. 

Assim, os programas inseridos no eixo Sul-Sudeste possuem uma melhor 

representação e são detentores de recursos e capacidades raros nesse sentido. E o 

PPGA acaba prejudicado no que diz respeito às oportunidades para a pesquisa. 

 

P.03: Uma pesquisa numa indústria de SP de um certo setor [para os 
alunos do PPGA] é impossível, lá não, lá na USPvocê tem uma rede de 
empresas que se ligam à USP pela fundação, e isso tudo tá aberto lá pra 
trabalhos. A gente quase que naturalmente paga o preço por estar fora do 
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eixo, não tem jeito. É tanto que o aluno muitas vezes chega aqui com a 
ideia de fazer um trabalho muito amplo e depois desiste, porque ele vê que 
não tem condições, e o PPGA não consegue bancar uma pesquisa que ele 
viaje pra 10 Estados. Não dá. 

 

Dessa maneira, considerando esse fator, os professores identificam que o 

PPGA lida com esses fatores melhor do que outros programas inseridos no mesmo 

contexto. 

 

P.03: A gente tá num nível bem elevado pras condições que a gente tem 
regional. A gente ta fora do eixo, a gente tem dificuldades operacionais em 
por os métodos pra valer, enfim, a gente não tem organizações aqui, são 
pequenas. Isso é um limite pra administração absurdo. 

 
4.2.6.1.3. Imitabilidade 
 

A) Visão dos Alunos 
 

No que diz respeito a sofrer, ou não, desvantagem de custo para alcançar o 

nível de eficiência do PPGA, característica citada pelos alunos como um diferencial, 

os alunos acreditam que as Universidades que não possuem a mesma eficiência 

irão sofrer desvantagem de custo. 

 

A.01: O esforço é muito maior pra fazer uma coisa que a gente faz, então 
ela se ela quer melhorar o nível dela de classificação dentro da CAPES ela 
(...) vai ter uma vantagem de custo, ela vai ter que gastar. Ela vai ser menos 
eficiente e até que ela alcance o nível de eficiência que eu acho que o 
PPGA tem, assim, porque é um programa de certa forma, pequeno e que 
ainda consegue ser lembrado, então eu acho que as outras teriam esse 
problema de desvantagem de custo em relação à gente. 

 

Essa desvantagem de custo, na opinião dos alunos, está relacionada com o 

tempo e com investimentos em pesquisa, além de um esforço para criar uma cultura 

de publicações no Programa, A.03: “você não consegue publicar da noite pro dia. 

Você não cria uma cultura de publicação da noite pro dia, entendeu?! só exigir que 

os alunos publiquem, eles vão cair no caso da quantidade”. 

 

A.04: Enfrentam desvantagem de custo porque chegar a um nível X de 
publicação: você publicar determinadas pesquisas (...) nessas revistas A1, e 
com o potencial de serem bastante citadas, requer um esforço de tempo, e 
consequentemente de custo e investimento naquela pesquisa que não vai 
ter um produto imediato, então eu acho que isso pode gerar uma 
desvantagem, sim. 
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B) Visão dos Professores 
 
Os professores também identificam um custo alto para os Programas que não 

possuem recursos e capacidades de produção científica a um nível excelente, 

alcançarem isso. Eles atribuem esse custo a tempo, esforço e qualificação ou 

contratação. 

 

P.01: Eu acho que pra produção (...) tem um custo alto mesmo (...) pra fazer 
um corpo docente que não produz alto impacto produzir alto impacto, aí é 
muito alto o custo. Não é financeiro (...), mas de tempo de trabalho, de 
esforço (...). Porque primeiro, se a pessoa não fala nem inglês e nem lê 
inglês, olha o custo que vai ter pra começar a fazer isso. Aí realmente o 
custo é alto, se for pra modificar o perfil (...) é mais fácil contratar gente nova 
mais qualificada nisso.  

 

Como os professores não acreditam que o PPGA possui os recursos de 

produção Raros, ele enfrentará esse tipo de desvantagem de custo para alcançá-los. 

 
4.2.6.1.4. Organização 
 

A) Visão dos Alunos 
 

Em relação a políticas e procedimentos organizados pelo PPGA para dar 

suporte à exploração da produção, os alunos não identificam nada formal, A.05: “Eu 

não vejo o programa atuando nesse sentido de fortalecer a pesquisa, (...) alguma 

atitude proativa do programa nesse sentido, sinceramente”. 

As ações que partem de cada professor, como seus incentivos individuais, 

ganharam destaque positivo nesse sentido, no entanto, os alunos sentem falta de 

ações formais, organizadas pelo próprio Programa, para explorar as produções do 

PPGA, A.01 “A gente vê muito em sala de aula o incentivo do professor, né? 

Publicando... Mas eu acho que isso é uma coisa que vai mais pra parte da 

orientação”. 

 
A.04: eu acho que quando você tem bases isoladas que estimulam a 
pesquisa, aquele resultado daquela base serve para o programa como um 
todo, então isso contribui, mas o resultado poderia ser muito maior se a 
gente tivesse um esforço coordenado, que é o que falta. A gente poderia ter 
uma serie de ações que eu não vejo... Eu vejo estímulos isolados dentro de 
alguns grupos pra melhorar a qualidade, mas eu não vejo um padrão do 
programa. 
 

Além de sentirem falta de políticas e procedimentos que apoiem a produção 

durante o tempo em que o aluno faz parte do Programa, os Alunos também sentem 
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falta de um acompanhamento posterior ao término do Programa. 

 

A.03: eu vejo que falta um acompanhamento posterior. Muitas vezes a 
gente defende e a gente sai daqui meio que perdido, “tá, e eu vou fazer o 
que?!”,  algumas defesas são mais suaves, o trabalho não recebe tantas 
críticas, e o aluno sai com uma boa alto-estima. Mas existem defesas que 
são excruciantes e o aluno ele sai meio machucado, (...) o nosso perfil de 
aluno é um aluno muito novo, ele não tem uma vivência tão grande no 
mercado de trabalho. Aí o que acontece, falta depois disso uma cobrança 
pra dizer: “(...) o seu trabalho tem falhas, (...) não está perfeito, não quer 
dizer que o seu trabalho esteja ruim, você tem que publicar”. Eu acho que 
falta essa cobrança posterior. (...) Hoje eu tenho colegas (...) que tem 
trabalho sobrando ainda. Não existe uma cobrança, não existe um 

acompanhamento.  
 

A Tabela 11 demonstra a análise realizada a partir da opinião dos alunos 

acerca da produção do PPGA. 

 
TABELA 11 – ANÁLISE RECURSOS/CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS - PRODUÇÃO (ALUNOS) 

 

RECURSOS E CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS 

Vantagens 
Citadas 

Desvantagens 
Citadas 

Valioso? Raro? 
Custoso 

de 
imitar? 

Explorado pela 
Organização? 

Implicações 
Competitivas 

Incentivo 
dos 

orientadore
s 

Muitas 
publicações 
com pouca 
relevância 

Sim Não Não Não 
Paridade 

Competitiva 

Domínio de 
Temas 

Falta de 
políticas e 

procedimentos 
formais que 
apoiem a 
pesquisa 

Produção 
nas 

disciplinas 

Falta de 
estímulo à 

produção após 
o término do 

Programa 

Publicação 
de ações 
exitosas 

nas redes 
sociais - 

Estímulos 
informais a 

ida a 
eventos 

Eficiência 
na 

produção* 
- Sim Sim Sim Não 

Vantagem 
Competitiva 

Fonte: A Autora, 2017. 
*Único recurso/capacidade que se comporta de maneira diferente. 
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No que diz respeito à produção do Programa, os alunos acreditam que esses 

recursos/capacidades conferem paridade competitiva ao PPGA, já que, segundo 

Barney e Hesterly (2011), quando o recurso ou capacidade é valioso, mas não raro, 

ele pode ser considerado como uma força e a sua exploração gerará paridade 

competitiva. No entanto, a eficiência na produção é considerada uma capacidade 

geradora de vantagem competitiva ao Programa, pois é considerada valiosa, rara e 

custosa de imitar, pelos alunos e, assim, explorá-la gerará vantagem competitiva 

sustentável à organização, já que a concorrência enfrentará desvantagem de custo 

para imitá-los. No entanto, como a questão da organização atua como fator de 

ajuste no modelo, já que, caso uma organização tenha recursos e capacidades 

valiosos, raros e difíceis de imitar, porém não se organiza para tirar deles o máximo 

de vantagem, ela pode perder parte de seu potencial competitivo, tirando a 

sustentabilidade dessa capacidade, nesse caso (BARNEY e HESTERLY, 2011).   

  
B) Visão dos Professores 

 
No que diz respeito à visão dos professores sobre o desenvolvimento de 

políticas e procedimentos formais no intuito à exploração do recurso produção, os 

professores não identificam muitas ações.  

 

P.01: O documento dela [CAPES/Adm] de 2017, criou um novo termo, que é 
a produção qualificada. Não vai avaliar só quantidade, vai avaliar agora a 
produção qualificada que é a melhor produção do programa. Provavelmente 
vai cair nos estratos A1 e A2 que são as de internacionalização. Mas eu 
vejo pouco esforço do PPGA pra tentar aumentar a produção como um todo 
do programa pra esse patamar de A1 e A2.  
 

Nesse sentido, apenas pequenas ações estratégicas criadas pelo PPGA 

foram identificadas pelos professores, como a pontuação mínima em publicação 

para defender o Doutorado, regras de credenciamento e descredenciamento de 

professor baseada em produção, preocupação de formação das bancas com 

professores de renome, o pagamento da taxa de submissão das publicações, 

tradução e revisão do inglês das publicações e a operação pipeline, uma operação 

voltada para o resgate do “estoque” de dissertações e teses. A maioria dos alunos 

não citou esses benefícios em suas entrevistas, podendo indicar que muitos deles 

não tem conhecimento acerca disso. 

Os professores identificaram a necessidade de políticas mais concretas 

quando sugeriram mais reuniões para se discutir a produção do Programa, P.01: 
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“reuniões pra se discutir produção, reunião pra se discutir que revista está aceitando 

rápido, experiência de quem publicou internacional,... não vejo nada disso aqui”. 

 
P.05: O que há é a preocupação sempre de dizer que a gente tem que 
manter a produção pra garantir o 5, ou pra ir pro 6. Agora, como isso é feito, 
a maneira como ela pode ser fomentada, eu não vejo a gente tratar disso, 
não tem reunião pedagógica pra tratar disso aí.  

 

Por fim, assim como os alunos, eles também identificam muito mais ações 

isoladas e individuais dos professores do que ações formais e organizadas pelo 

PPGA, P.05: “eu acho que do programa em si, não. Eu vejo muito esforço de cada 

professor isoladamente com seus orientandos. Mas uma estratégia do programa, 

não”. 

 
P.01: “Eu não diria que tem. Existe o esforço individual dos professores, 
porque todo mundo quer produzir mais. Aí eu vejo (...) alguns professores 
tem um esforço individual pra (...) se destacar individualmente em sua 
carreira, mas não vejo que isso é um esforço do programa pra aumentar a 
produção nem melhorar a qualidade da produção”. 

 

A Tabela 12 demonstra a análise realizada a partir da opinião dos 

professores acerca da produção do PPGA. 

 

 

 

 

 

TABELA 12 – ANÁLISE RECURSOS/CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS - PRODUÇÃO 
(PROFESSORES) 

 

RECURSOS E CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS 

Vantagens 
Citadas 

Desvantagens 
Citadas 

Valioso? Raro? 
Custoso 

de 
imitar? 

Explorado pela 
Organização? 

Implicações 
Competitivas 

Quantidade 
de 

produção 

Baixa Produção 
qualificada 

Sim Não Não Não 
Paridade 

Competitiva 

Pontuação 
mínima 

para 
defender o 
Doutorado 

Contexto 
econômico-
social do NE 

Regras de 
credenciam

ento e 
descredenc
iamento de 
professor 
baseada 

em 
produção 
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Preocupaç
ão de 

formação 
das bancas 

com 
professores 
de renome 

Pagamento 
da taxa de 
submissão 

das 
publicações 

Tradução e 
revisão do 
inglês das 

publicações 

Operação 
pipeline 

Eficiência 
em 

produção* 
- Sim Sim Sim Não 

Vantagem 
Competitiva 

Fonte: A Autora, 2017. 
*Único recurso/capacidade que se comporta de maneira diferente. 

 

No que diz respeito à produção do Programa, os professores concordam com 

os alunos, pois, acreditam que esses recursos/capacidades conferem paridade 

competitiva ao PPGA, já que, segundo Barney e Hesterly (2011), quando o recurso 

ou capacidade é valioso, mas não raro, ele pode ser considerado como uma força e 

a sua exploração gerará paridade competitiva. 

Também assim como os alunos, os professores identificam que a eficiência 

na produção é considerada uma capacidade geradora de vantagem competitiva ao 

Programa, pois é considerada valiosa, rara e custosa de imitar, e, assim, explorá-la 

gerará vantagem competitiva sustentável à organização, já que a concorrência 

enfrentará desvantagem de custo para imitá-los. No entanto, como a questão da 

organização atua como fator de ajuste no modelo, já que, caso uma organização 

tenha recursos e capacidades valiosos, raros e difíceis de imitar, porém não se 

organiza para tirar deles o máximo de vantagem, ela pode perder parte de seu 

potencial competitivo, tirando, assim, a sustentabilidade dessa capacidade, nesse 

caso (BARNEY e HESTERLY, 2011).   

 
4.2.6.2. Conteúdo do Programa 
 

Para a análise do conteúdo do programa levou-se em consideração critérios 

como: planejamento, projeto, entrega e aquisição de competências com as 

disciplinas ofertadas. 
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Nos tópicos a seguir estão apresentadas as análises conforme o modelo 

VRIO. 

 
4.2.6.2.1. Valor 
 

A) Visão dos Alunos 
 

No que tange ao conteúdo que o Programa proporciona, os alunos 

identificam que esse recurso pode gerar Valor aos Programas, pois definem a base 

de formação dos alunos, podendo, inclusive, melhorar seus índices de produção. 

 
A.02: É muito importante, porque, nas disciplinas você tem a base, né? É a 
base da sua formação enquanto Mestre e enquanto Doutor, então se você 
tem estrutura adequada, se você tem disciplinas coerentes, se você tá 
focando ali conhecimentos necessários pra formação daquele Mestre, 
daquele Doutor, você vai ter mais qualidade nas publicações, mais 
qualidade nos trabalhos, melhor formação, vai conseguir melhorar índices, 
né? Então eu acho que isso é muito importante (...). Tem que refletir na 
formação que a gente quer, que o programa quer e a direção que está 
sendo tomada pra isso, no caso, a grade que está sendo oferecida.  

 

Um dos aspectos negativos que os alunos identificaram foi a falta de 

determinadas linhas de pesquisa ligadas à área de Administração, como Marketing e 

Recursos Humanos. Esse problema ocorre devido à escassez de professores no 

programa, gerando outros fatores negativos já comentados na análise. 

 

A.01: Eu acho que a gente falha também, porque a gente não tem (...)as 
linhas de pesquisa que a Administração deveria ter, a gente tem duas linhas 
geradas, chamam-se Organizacional e Pública, a parte (...) Estratégia, de 
Finanças a gente até tem bem definido, é... Marketing, a gente não tem 
essas linhas lá. Então acaba que, eu vou pesquisar, por exemplo, a área de 
Gestão de Pessoas, eu estou discutindo e vendo a mesma coisa que o cara 
que quer estudar marketing, quando na verdade isso é um programa stricto 
sensu.  
 
A.03: Nós temos aqui três ou quatro áreas fortes, mas não abraçamos toda 
a Administração e também não temos inter-relação pra isso aí. Aí, talvez 
seja uma fraqueza. 

 

Outro problema identificado pelos alunos nesse sentido foi a falta de 

integração entre as disciplinas do Mestrado e Doutorado, de maneira que, muitas 

vezes, eles precisam passar pela mesma disciplina mais de uma vez. 

 

A.02: São 4 anos de doutorado, 2 anos eu paguei as mesmas disciplinas 
que eu paguei no Mestrado. As mesmas, mesmo professor, as mesmas 
coisas e eu paguei mais 1 aninho aí de outra coisa, então eu tenho 1 ano e 
meio pra fazer uma tese.  
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Além disso, os alunos identificam a grade como “muito encharcada”, fazendo 

com que sobre pouco tempo para se dedicar às outras questões, como produção, 

por exemplo. 

 

A.02: A questão da grade, (...) muito encharcada, que passa 3, 2 anos e 
meio pagando disciplina, pra sobrar 1 ano, 1 ano e meio pra você fazer sua 
tese, né? Olha só, você podendo ter uma maior flexibilidade, pra ter, claro, 
você não vai deixar de ter uma boa formação, mas que você tenha uma 
formação efetiva pra sua área e faça contribuição na sua pesquisa, certo? 

 

Por fim, um dos pontos positivos identificados pelos alunos foram as 

disciplinas ligadas aos Métodos Científicos, consideradas como um diferencial no 

PPGA, fator que estimula a produtividade entre os alunos e fortalece o Programa. 

 

A.03: A gente tem hoje uma base muito forte em Metodologia da Ciência, 
sejam métodos quantitativos ou qualitativos. E a gente, com isso, consegue 
até mesmo superar programas com corpo discentes e docentes maiores. 
Com respeito ao método, com o cuidado em ensinar o aluno a ser cientista, 
o corpo docente daqui ele consegue estimular muito a produtividade.  
 

A.04: As disciplinas de métodos, possibilitam o enriquecimento do 
pesquisador. E aí, no que você consegue ter isso, de enriquecimento do 
pesquisador, é uma estratégia importante pra fortalecer o programa (...) 
então eu acho que a gente tem avançado nessa área de métodos 
quantitativos, mas também métodos qualitativos. 

 

B) Visão dos Professores 

 

No que diz respeito à visão dos professores acerca da capacidade do 

conteúdo do PPGA em gerar Valor ao Programa, eles concordam com os alunos em 

vários aspectos. Um deles diz respeito à falta de integração entre disciplinas do 

Mestrado e Doutorado. 

 

P.01: O aluno não pode aproveitar as cadeiras que ele fez aqui no próprio 
PPGA. Se o aluno passar do Mestrado pro Doutorado, não pode aproveitar 
quase nenhuma cadeira, tem um limite bem pequeno. 
 

Outro aspecto citado tanto por professores, como por alunos, foram as 

disciplinas de Métodos como um fator positivo e gerador de valor ao PPGA, 

considerados um diferencial e potencializador das produções. 

P.01: Os métodos quantitativos realmente tem feito a diferença no PPGA, a 
gente tem produzido muita coisa de alta qualidade usando métodos 
quantitativos. Que é diferente de outros programas, a gente vai nos 
congressos e vê a diferença. É um diferencial da gente. 
 

P.03: Acho que a gente cresceu muito em publicação dada a mudança da 
grade. Ela precisa de uns ajustes, mas eu acho que ela tem sido uma 
vantagem, porque ela tem uma estrutura que força o aluno à questão 
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metodológica. Porque em geral ele passa por disciplinas muito fortes que 
dão esse colchão de metodologia, que é a parte fraca dos alunos que 
entram aqui. E eu vi aqui casos de aluno que entraram sem a menor 
condição metodológica, não sabia nem o que era e hoje são experts, 
publicam fácil porque eles dominaram a técnica. Eu diria que é uma 
vantagem que a gente tem.  

 
Além disso, eles também concordam com os alunos no que diz respeito à 

quantidade de disciplinas do Programa. Ambos acham que a grade curricular possui 

muitas disciplinas, prejudicando o nível de produção dos alunos. 

P.05: Não [gera Valor ao Programa], eu acho que não. Pelo contrário. Eu tô 
notando que há um excesso de oferta de disciplinas, os alunos ficam 
completamente absorvidos pela quantidade de tarefas e tal e isso prejudica 
a produção intelectual. Eu acho que a gente deveria pensar em reduzir a 
quantidade de créditos e dar maior possibilidade do aluno produzir textos e 
ter uma produção intelectual mais qualificada. 

 
Uma das críticas dos professores é a quantidade de artigos cobrados pelas 

disciplinas, principalmente as optativas, de maneira que esse fenômeno reduz o 

tempo dos alunos para concentrarem seus esforços em teses e dissertações de 

mais qualidade, além de gerar produção em quantidade, mas com pouca qualidade. 

 

P.01: Tem uma coisa que eu critico no PPGA é que tem muitas cadeiras 
optativas que passam artigos pros alunos. Então, ao invés do aluno estar 
fazendo a tese ou uma dissertação de mais qualidade, tá fazendo um monte 
de trabalho pequenininho que gera pontuação de produção pro professor 
daquela cadeira, mas não gera qualidade, gera quantidade só. Eu não vejo 
uma política de mudança nesse aspecto, de dizer “oh, pessoal, não vamos 
mais passar...” cada professor é autônomo, faz o que quer na sua cadeira, 
mas podia ter uma política assim “oh, pessoal, vamos evitar passar... cada 
um passar um artigo numa cadeira optativa, porque o aluno vai precisar 
fazer 4 artigos por semestre, 3 artigos por semestre, aí não vai fazer 
nenhum bom no final”, ou “vamos passar 1 artigo só por semestre pra todas 
as cadeiras, que ele tente conciliar, e tal”, não vejo isso.  Então eu acho 
essa estrutura curricular completamente ultrapassada. 

 

4.2.6.2.2. Raridade 

 
A) Visão dos Alunos 

 

No que diz respeito aos programas que detém raridade nos recursos 

relacionados ao conteúdo do Programa, os alunos identificam características como, 

linhas de pesquisa bem definidas, com destaque à PB, A01: “Você vai pros lados da 

Paraíba, você tem linha de marketing bem definida, você tem linha de pessoas, você 

tem as linhas bem definidas, coisa que a gente não tem aqui”. De acordo com eles, 

esse fenômeno oferece ao aluno a chance de se destacar e ter mais qualidade. 
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A.01:  As Universidades que conseguem ter as linhas e programas melhores 
definidos, (...) oferecem a chance, tanto pro aluno, como pro professor, se 
destacar mais, de ter mais qualidade. Porque você vai focar em uma coisa 
mais direcionada, né?  

 

Além da PB, os alunos destacam as Universidades do eixo Sul-Sudeste 

como detentoras de um conteúdo Raro no Programa, como a UFRGS, FGV. Dentre 

as características positivas destacadas estão a flexibilidade para pagar 

determinadas disciplinas e o tempo que o aluno tem para realizar sua pesquisa com 

o aporte de disciplinas específicas. 

 
A.02: Vejo que nessas outras Universidades a coisa é bem diferente, o 
aluno, ele tem o tempo lá, de disciplina. 1 ano, 1 ano e meio. 1 ano e meio é 
suficiente. O resto ele vai aplicar, ele vai fazer sua pesquisa, ele vai pagar 
disciplinas que estão direcionadas à pesquisa dele, métodos que ele vai 
aplicar na pesquisa dele, então a grade curricular é um diferencial gigante. 

 
Segundo os alunos, o único recurso Raro do PPGA nesse sentido são as 

disciplinas de Método, pois poucos Programas possuem essa característica, como 

afirmas A.01, A.02 e A.03. 

 

A.01: Essa parte (...) da base, da formação da ciência, nem todas 
universidades tem. (...) A gente é um dos poucos programas que tem 
epistemologia na grade, então eu acho que isso é uma coisa que pode ser 
um diferencial. Às vezes a gente quer achar que é besteira, mas pra 
formação de um pesquisador, principalmente se for Doutor, ele precisa ter 
essas bases epistemológicas e entender bem sobre isso na (...) definição da 
pesquisa, acho que esse pode ser um diferencial. 

 

A.03: A gente tem hoje uma base muito forte em Metodologia da Ciência, 
sejam métodos quantitativos ou qualitativos. E a gente, com isso, consegue 
até mesmo superar programas com corpo discentes e docentes maiores. 
Com respeito ao método, com o cuidado em ensinar o aluno a ser cientista, 
o corpo docente daqui ele consegue estimular muito a produtividade.  

 

A.04: Eu acho que o fato da gente ter (...) a disciplina de métodos 
obrigatória, tanto quantitativos, quanto qualitativo, é um ponto diferencial, é 
um ponto positivo que normalmente você escolhe um caminho a seguir, né, 
e eu acho que o pesquisador tem que ter esse arsenal. Porque não é você 
querer trabalhar com métodos quantitativos, ou você querer trabalhar com 
métodos qualitativos, é o que o seu objeto de pesquisa vai exigir de você. 
Então isso é um ponto que eu acho interessante. O aluno tem que passar 
pela disciplina de métodos quantitativos e pela disciplina de métodos 
qualitativos, e depois ele vai amadurecer as ideias em função dessas 
possibilidades. Esse é um ponto que eu acho interessante. 

 

B) Visão dos Professores 

 
Os professores também concordam com os alunos ao identificarem as 

disciplinas de métodos como um recurso Raro no PPGA. No entanto, observam que 
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apenas os Métodos Quantitativos possuem esse comportamento, A.03: “eu vi aqui 

casos de aluno que entraram sem a menor condição metodológica, não sabia nem o 

que era e hoje são experts, publicam fácil porque eles dominaram a técnica. Eu diria 

que é uma vantagem que a gente tem”. 

 
P.01: Dentro do curso, eu acho que a formação que a gente dá em métodos 
quantitativos, por exemplo, é boa. Até ampliando mais a análise, a formação 
que a gente dá em metodologia é boa. Porque além da de métodos que é 
um diferencial ainda tem as de métodos qualitativos, teoria da pesquisa, 
epistemologia, a questão é que eu acho, (...) que essas outras linhas 
existem em quase todos os programas do Brasil. O quantitativo é que eu 
acho que é um diferencial porque eu acho que não existe em nenhum outro 
programa do Brasil. Existe em outras áreas, economia,..., mas em 
Administração (...) tem pouco. 
 

Dentre os programas que foram destaques nesse sentido, os professores 

citaram: UFGV e UFRJ, de maneira que o aluno faz, primeiro disciplinas em todas as 

áreas e depois disciplinas específicas. 

 

4.2.6.2.3. Imitabilidade 
 

A) Visão dos Alunos 
 

No que diz respeito à opinião dos alunos sobre a imitabilidade dos recursos 

relacionados ao conteúdo do Programa, eles identificam que, por não terem um 

conteúdo considerado como Raro, o PPGA terá desvantagem de custo para 

alcançar o nível das outras Universidades que o possuem. 

 

A.01: Eu acho que a gente já tá num patamar tão assim, “basicão”, que eu 
acho que pra chegar no mesmo nível que a gente, não teria tanto problema 
não, (...) agora, pra gente sair de onde a gente tá pra o nível das outras, aí 
vai envolver muito custo porque tem que ter mais professores, vai ter que ter 
mais alunos, tudo isso vai aumentando essa questão de custo. 
 

 

No entanto, no que diz respeito às disciplinas de Métodos, consideradas 

como um recurso Raro do PPGA, os alunos identificam que as Universidades que 

não o possuem, não enfrentarão desvantagem de custo para alcançá-los. 

 

A.04: em relação a essa vantagem da disciplina de métodos ser obrigatória, 
eu acho que isso não vai gerar uma desvantagem de custo se eles já 
tiverem os profissionais pra prestar esse tipo de disciplina, é mais uma 
decisão interna mesmo, de mudar pra que seja obrigatório. 
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B) Visão dos Professores 
 

De acordo com os professores, as Universidades que não possuem recursos 

Raros no seu conteúdo, como o PPGA possui as disciplinas de Método, irão 

enfrentar desvantagem de custo para alcançá-los, já que terão que investir em 

captações e capacitações. 

 
P.01: Elas vão ter que, ou contratar gente nessa área mais pra frente, 
porque o mundo todo caminha pra isso. Internacionalmente a gente 
consegue artigo A1, A2 porque internacionalmente já se usa muito mais 
métodos quantitativos do que o Brasil, em Administração. Então eu vou ter 
que contratar gente, ou mandar formar no exterior. Mandar aluno pra fazer 
Doutorado no exterior (...). Aí eu diria que é um custo alto, realmente. Um 
custo alto nesse sentido, não financeiro, né, um custo alto de ter que ir atrás 
de professores bons nessa área.   

 

4.2.6.2.4. Organização 
 

A) Visão dos Alunos 
 

No que tange à visão dos alunos a respeito da organização de políticas e 

procedimentos do PPGA para explorar seus recursos e capacidades relacionados ao 

conteúdo do programa, os alunos não identificam esse tipo de ação formal no 

Programa.  

 
A.01: Essa é uma parte que é também bem interno deles, nas reuniões de 
colegiado. Mas eu acho que, na minha percepção, acho que ainda falta 
esse esforço. A gente poderia ter um programa que fosse mais direcionado. 

 
A única ação estratégica no sentido de explorar os recursos/capacidades de 

conteúdo do PPGA que os alunos identificam, foi uma mudança na grade curricular, 

a qual entrou em vigor em 2014. No entanto, os alunos consideram que essa grade 

já está ultrapassada e precisa de uma reformulação. Eles sentem falta de 

discussões conjuntas entre professores e alunos para que se possa discutir o 

conteúdo. A.03: “Não... Eu acho que a grade do PPGA está um pouco defasada. Eu 

não vejo isso [esforços estratégicos]”. 

 
A.01: Acho que seria importante a gente ter essas discussões, mas não 
tem. Eu pelo menos, eu não conheço não. Mas era muito importante que 
tivesse essas ações pra estar pensando quais são as principais disciplinas 

que um aluno de doutorado ou de mestrado deveriam estar fazendo.  
 
A.02: Quando eu entrei fui a primeira a defender o Mestrado com a grade 
nova. Em 2014 que mudou. Foi um esforço, né? Foi um esforço aí, 
reformularam a grade, mas ainda não tá “ok”, a meu ver. Por exemplo, não 
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vejo reuniões, discussões que chamem os alunos, que chamem os 

professores, que se discuta isso, não vejo. Não vejo esforços.  
 

 

A Tabela 13 sintetiza a visão dos alunos acerca dos recursos e capacidades 

relacionados ao conteúdo do PPGA e suas implicações competitivas. 

 
TABELA 13 – ANÁLISE RECURSOS/CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS - CONTEÚDO (ALUNOS) 

 

RECURSOS E CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS 

Vantagens 
Citadas 

Desvantagens 
Citadas 

Valioso? Raro? 
Custoso 

de 
imitar? 

Explorado pela 
Organização? 

Implicações 
Competitivas 

Professore
s novos 

adicionand
o novas 
técnicas 

Falta de 
determinadas 

linhas de 
pesquisa 

Não Não Não Não 
Desvantagem 
Competitiva 

- 

Falta de 
integração entre 

disciplinas do 
Mestrado e 
Doutorado 

- 
Grade muito 

cheia 

- 
Disciplinas 

muito 
generalistas 

- 
Grade 

desatualizada 

- 
Falta de 

discussões 
sobre a grade 

Disciplinas 
de 

métodos* 
- Sim Sim Não Não 

Vantagem 
competitiva 
temporária 

Fonte: A Autora, 2017. 
*Único recurso que se comporta de maneira diferente. 

 
No que diz respeito ao conteúdo do Programa, os alunos acreditam que 

esses recursos/capacidades conferem desvantagem competitiva ao PPGA, já que, 

segundo Barney e Hesterly (2011), quando um recurso não é valioso, ele não 

permitirá que a organização escolha ou implemente estratégias que explorem 

oportunidades ou neutralizem forças ambientais, caracterizando-o recurso como 

uma fraqueza e colocando a organização em desvantagem competitiva. 

No entanto, as disciplinas de métodos são consideradas como recursos 

geradores de vantagem competitiva temporária ao Programa, pois são considerados 

valiosos e raros, porém não custosos de imitar, fazendo com que o fato de explorá-lo 

possa garantir uma vantagem competitiva temporária ao PPGA, de maneira que, 



150 
 

com o tempo, este recurso ou capacidade pode ser imitado pelos concorrentes do 

Programa, anulando sua vantagem competitiva (BARNEY e HESTERLY, 2011).   

 
 

B) Visão dos Professores 
 
 
Conforme a visão dos professores, eles possuem a mesma opinião a respeito 

dos alunos ao enfatizarem que o último esforço estratégico organizado pelo PPGA 

para explorar o conteúdo do Programa foi a mudança da grade curricular, em 2014, 

porém essa mudança está obsoleta. 

 

P.01: não vejo nenhum esforço estratégico não, a gente teve uma reforma 
há um tempo e desde então, há uns 2 anos a gente fala numa nova reforma 
que é necessária, mas nunca foi feita a reforma e nem vejo reuniões 
marcadas pra se discutir isso. Não vejo nenhum pensamento estratégico pra 
mudar a grade do programa não. (...) Inclusive, sai professor, entra 
professor, aí em cada semestre tem cadeira que fica circulando de “mão em 
mão”, não vejo uma política que pense a grade no médio prazo não. Num 
semestre específico, dependendo da disponibilidade, o professor é alocado 
numa cadeira, não tem um planejamento. 
 
 

Sobre esse fator, um dos professores afirma que haverá uma nova mudança 

da grade e que o PPGA está se preparando para isso. 

 

P.04: O PPGA tá discutindo a reformulação pra se alinhar à nova disposição 
da CAPES que mudou a periodicidade de avaliação, e sempre aproveita 
esses momentos pra reformular disciplina. Teve uma reforma a pouco 
tempo, 2011-2012, foi a pouco tempo e como mudou a configuração dos 
professores, então provavelmente vai mudar ao longo desse ano. (...) talvez 
fazer uma grade mais simples, talvez pensar uma área só pra o programa, 
uma área pequena em vez de duas (...). Vai ter que pensar tudo isso como 
um movimento estratégico pros próximos 4 anos 

 
 
Considerando a análise das respostas dos professores no que diz respeito às 

suas opiniões sobre os recursos/capacidades relacionados ao conteúdo do PPGA, a 

Tabela 14 sintetiza esses dados e demonstra suas implicações competitivas 

conforme o modelo VRIO. 

 
 

TABELA 14 – ANÁLISE RECURSOS/CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS - CONTEÚDO 
(PROFESSORES) 

 

RECURSOS E CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS 

Vantagens 
Citadas 

Desvantagens 
Citadas 

Valioso? Raro? 
Custoso 

de 
imitar? 

Explorado pela 
Organização? 

Implicações 
Competitivas 
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- 
Artigos 

passados pelas 
disciplinas 

Não Não Não Não 
Desvantagem 
Competitiva 

- 

Falta de 
integração entre 
as disciplinas do 

Mestrado e 
Doutorado 

- 
Grade muito 

cheia 

- 
Grade 

desatualizada 

Métodos 
Quantitativ

os 
- Sim Sim Sim Não 

Vantagem 
Competitiva 
Temporária 

Fonte: A Autora, 2017. 
*Único recurso que se comporta de maneira diferente. 

 

Os professores concordam com os alunos no que diz respeito ao conteúdo do 

Programa, ao acreditar que esses recursos/capacidades conferem desvantagem 

competitiva ao PPGA, já que, segundo Barney e Hesterly (2011), quando um recurso 

não é valioso, ele não permitirá que a organização escolha ou implemente 

estratégias que explorem oportunidades ou neutralizem forças ambientais, 

caracterizando-o recurso como uma fraqueza e colocando a organização em 

desvantagem competitiva. 

No entanto, as disciplinas de métodos quantitativos são consideradas como 

recursos geradores de vantagem competitiva temporária ao Programa, pois são 

considerados valiosos e raros, porém não custosos de imitar, fazendo com que o 

fato de explorá-lo possa garantir uma vantagem competitiva temporária ao PPGA, de 

maneira que, com o tempo, este recurso ou capacidade pode ser imitado pelos 

concorrentes do Programa, anulando sua vantagem competitiva (BARNEY e 

HESTERLY, 2011).   

 
4.2.6.3. Integração com outros Programas 
 

Para a análise da integração do PPGA com outros programas levou-se em 

consideração critérios como: inserção regional, nacional e internacional. 

Nos tópicos a seguir estão apresentadas as análises conforme o modelo 

VRIO. 
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4.2.6.3.1. Valor 

 
A) Visão dos Alunos 

 
No que diz respeito à integração com outros Programas, levando-se em 

consideração tanto Programas regionais, como nacionais e internacionais, os alunos 

acreditam na importância desse recurso, de maneira a potencializar os produtos do 

Programa e fortalecimento da marca. 

 

A.04: Eu acho que essa integração é muito importante, ela possibilita a 
gente potencializar os produtos que são gerados no programa, porque você 
tem visões diferentes que contribuem pra aquilo ali, e também na estratégia 
de divulgação, de tornar o programa, de fortalecer a marca e tornar o 
programa mais conhecido fora, eu acho que isso tem acontecido. 

 

Os alunos destacam a importância da integração, não só no intercâmbio dos 

alunos, como também no intercâmbio dos próprios professores, no sentido de 

melhoria da produção do Programa, A.03: “Se a gente traz professores aqui de fora, 

que eles trazem coisas novas, que eles querem vir para cá, e com corpo docente e 

discente que tem capacidade de operacionalizar esse tipo de pesquisa, é só ganho. 

A gente tem só vantagens com isso”. 

Entretanto, apesar de identificarem essa importância, eles não consideram 

esse recurso como Valioso dentro do Programa, no sentido dele não ser capaz de 

explorar oportunidades ou neutralizar as ameaças do PPGA. Esse fator é ainda mais 

potencializado quando o assunto é a inserção internacional do Programa. Esse 

fenômeno é atribuído, principalmente, à falta de contatos do PPGA com os 

Programas do exterior. Nesse sentido um dos alunos critica, inclusive, a exigência 

de línguas estrangeiras para a realização do Mestrado e Doutorado. 

 
A.01: Eu acho que esse é um dos pontos que a gente ainda deixa a desejar 
para pretender uma nota 6 e no futuro aí um 7. Então eu acho que na hora 
que o PPGA conseguir consolidar essas relações, ele vai ter mais vantagem 
competitiva em relação aos demais programas. 

 
A.05: Eu tô tentando ver se eu consigo algum tipo de articulação pro 
[Doutorado] “sanduíche”, é muito difícil, porque ninguém tem contato com 
ninguém. Quando tem, é um professor dentre mil (...) dos que tem no 
programa, me parece que a gente não tá integrado em rede nenhuma, (...) 
não de algo institucionalizado. Tem exigência de “inglesinho”, espanhol, (...) 
mas, pra quê? Não tem um professor de fora aqui e a gente não tem a 
menor condição de trazer ninguém, não tem nenhum tipo de integração 
dessa, enfim, acho esquisito até 
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B) Visão dos Professores 
 

Assim como os alunos, os professores também não consideram a integração 

com outros programas como Valioso dentro do Programa, no sentido dele não ser 

capaz de explorar oportunidades ou neutralizar as ameaças do PPGA, por ser uma 

ação muito incipiente, P.2: “não é capaz. Hoje eu não vejo como uma vantagem não, 

é feita de uma forma muito amadora, tímida”.  

A única ação de integração nacional do programa, o Doutorado 

Interinstitucional - DINTER foi criticada no sentido de não gerar valor competitivo ao 

PPGA. 

 

P.01: O que tem de convênio nacional (...) agora é o Dinter. Mas é a gente 
que vai formar alunos de outra instituição, não é o convênio que vai ajudar a 
gente diretamente. A gente tem que ter uma instituição forte no convênio, 
sabe, uma instituição melhor que a gente ou de igual pra igual que vai 
ajudar nossa produção científica, que nós somos aptos a fazer uma cadeira 
lá. É a gente formando gente. Já é a segunda vez, teve o Minter, que era o 
Mestrado Interinstitucional, e agora o Dinter, com a UPE de Caruaru e 
UFRPE de Pernambuco também. Mas é a gente formando uma turma de 
doutorado lá, não é uma interação de convenio que vise melhorar pesquisa. 

 
4.2.6.3.2. Raridade 
 

A) Visão dos Alunos 
 

Em relação aos Programas que detêm a Raridade nos recursos de 

integração com outros Programas, os alunos citam as Universidades do eixo Sul-

Sudeste. Inclusive, os alunos destacam algumas práticas no sentido de explorar 

esse recurso, como é o caso da USP e FGV. 

 

A.01: A USP agora quer ministrar todas as aulas dela em inglês para já 
facilitar uma aproximação com os programas de fora, sabe, então isso tudo 
traz como vantagem competitiva desses programas em relação à gente. 

 
A.02: Sul-Sudeste, eu acho que elas são bem efetivas nisso, sempre tem 
parcerias com outras. Inclusive um aluno da USP pode fazer uma disciplina 
na FGV, o da FGV pode fazer uma disciplina na USP, né? Isso aqui a gente 
não vê, se eu quiser fazer uma disciplina em Pernambuco ou na Paraíba, 
não vou ter muito respaldo não, via programa. 

 

Os alunos também identificam o fato do PPGA estar instalado em uma 

cidade turística como um fator positivo, de maneira que isso não é aproveitado pelo 

Programa na intenção de se tornar um recurso Raro. 

 

A.03: O PPGA estar situado em uma cidade como Natal (...) tem que ser 
aproveitado, é um diferencial competitivo. Querendo ou não, muitos 
professores querem passar férias aqui, tirar uma folguinha “e tal”, e durante 
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essa folga eles nos dão algum curso. Eles vem aqui pra saber o que a gente 
está fazendo, pra dizer o que eles estão fazendo. Isso é um diferencial 
competitivo, a gente pode trazer outros professores pra cá.  

 

 
B) Visão dos Professores 

 
Sobre a visão dos professores acerca dos Programas detentores de uma 

integração Rara, os professores também destacam os programas do eixo Sul-

Sudeste, como a FGV, devido aos seus convênios nacionais e internacionais e no 

NE, a UFPE e a UFBA. 

Sobre o diferencial do PPGA nesse sentido, os professores, assim como os 

alunos, ainda destacam o fato do Programa estar localizado em Natal, cidade 

turística que atrai os professores pra cá. No entanto, esse recurso ainda não é 

suficientemente explorado a ponto de gerar uma Raridade. 

 

P.04: Diferencial a gente tem um, porque a gente tá numa cidade bacana, 
NE, todo mundo quer vir pra cá passar uma semana. Não é difícil convencer 
o gringo a vir pra cá. É um local barato. Esse é um diferencial objetivo, o 
cara pensa no Brasil pensa logo em RJ, que é bom também, mas depois 
que ele conheceu o RJ aqui é um destino fácil de trazer pra ele. (...) A 
cidade é bacana pra ele trazer a família dele, passar aí uns 6 meses, 1 ano 

de repente. 
 

Todavia, um dos professores destaca que não há nenhuma Universidade 

brasileira detentora de Raridade no que diz respeito a uma integração nacional e, 

principalmente, internacional de qualidade. 

 

P.02: No Brasil ninguém faz bem isso. (...) Não vejo nenhuma que tenha 
essa integração, que tenha laços muito claros com outras, eu não acho que 
seja muito bem feito não. E pra fora então nem se fala. (...) A USP faz um 
esforço, mas ela é muito grande também, né, é natural que ela consiga, ela 
faz eventos internacionais, e tal, mas são 150 professores, a gente é 12 
aqui. É natural que eles tenham isso, mas (...) eu acho que (...) a gente não 
tem nenhum benchmarking que a gente olhe e diga, “puxa, esses caras!” 
 
 

4.2.6.3.3. Imitabilidade 
 

A) Visão dos Alunos 
 

De acordo com os alunos, a integração com outros programas confere 

desvantagem de custo aos Programas que não possuem um recurso desenvolvido 

nesse sentido, principalmente no que diz respeito a conseguir novos parceiros. 

 
A.02: Sim. Um passo inicial, sempre é difícil de conseguir os parceiros 
certos, conseguir agregar, sempre é difícil. Não sei como vai conseguir, mas 
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eu acho que vai, vai ter dificuldades.  
 

Nesse caso, essa será uma desvantagem de custo que terá que ser 

enfrentada pelo PPGA caso ele queria desenvolver sua integração. 

 
B) Visão dos Professores 

 
Os professores, assim como os alunos, acreditam que o PPGA também 

enfrentará desvantagem de custo para desenvolver sua integração com outros 

Programas pelo mesmo motivo que os alunos citaram, o investimento na rede de 

contatos, A.04: “elas enfrentariam uma desvantagem de custo, porque teriam que 

fazer todo esse investimento que requer tempo, e também o investimento financeiro 

pra adquirir essa rede de contatos”. 

 
4.2.6.3.4. Organização 

 
A) Visão dos Alunos 

 

Em relação à organização do PPGA para explorar sua integração com 

outros Programas, os alunos, apesar de não identificarem políticas e procedimentos 

formais do PPGA nesse sentido, eles observam que o Programa está se preparando 

para isso. 
 

A.01: Eu acho que o PPGA está se esforçando, ele já sabe que precisa se 
internacionalizar e manter relação com outros programas de um mesmo 
nível, de nível pra cima. Eu não conheço de fato ações pontuais, mas que já 
existem esforços, existem.(...) Ele tem reconhecido essa necessidade. Acho 
que tem muito esse efeito ainda, mas já existe essa percepção estratégica. 

 

Além disso, os alunos identificam ações individuais dos professores com 

esse objetivo, A.02:“O que eu vejo é que um professor, por exemplo, que tem (...) 

uma parceria com professor de outro programa, de outra Universidade, conversa, 

direciona umas pesquisas, leva os alunos pra se inserirem”. 

Por fim, alguns alunos citam a iniciativa do Dinter como um ponto positivo, 

identificando o que seriam os primeiros passos do PPGA para gerar Valor a partir da 

integração com outros Programas, A.01: “Eu acho que é Dinter que eles chamam, já 

é bem importante, porque (...) o PPGA consegue evidenciar que ele já tem 

experiência de conduzir um processo de doutorado, envolvendo três ou quatro 

instituições diferentes. Isso é legal”, A.04: “Vejo alguns esforços do PPGA, como 

Dinter, por exemplo, tá tendo aí programa de Doutorado com Caruaru, acho que a 
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federal rural de Pernambuco”.  

Na Tabela 15 estão as análises dos recursos e capacidades organizacionais 

relacionados à integração do PPGA com outros Programas, por parte dos alunos. 

 

TABELA 15 – ANÁLISE RECURSOS/CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS - INTEGRAÇÃO 
(ALUNOS) 

 

RECURSOS E CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS 

Vantagens 
Citadas 

Desvantagens 
Citadas 

Valioso? Raro? 
Custoso 

de 
imitar? 

Explorado pela 
Organização? 

Implicações 
Competitivas 

Dinter 
Falta de 

internacionaliza
ção 

Não Não Não Não 
Desvantagem 

competitiva Natal como 
cidade 
turística 

Pouca 
articulação do 
programa para 

conseguir 
contatos 

Fonte: A Autora, 2017. 

 

No que diz respeito à integração do PPGA com outros programas, os alunos 

acreditam que esses recursos/capacidades conferem desvantagem competitiva ao 

PPGA, já que, segundo Barney e Hesterly (2011), quando um recurso não é valioso, 

ele não permitirá que a organização escolha ou implemente estratégias que 

explorem oportunidades ou neutralizem forças ambientais, caracterizando-o recurso 

como uma fraqueza e colocando a organização em desvantagem competitiva. 

 

B) Visão dos Professores 
 
De acordo com a visão dos professores sobre os esforços em promover 

políticas e procedimentos no Programa com a finalidade de garantir apoio à 

exploração da integração do PPGA com outros Programas, percebe-se que eles 

concordam com os alunos no sentido de não identificarem ações formais por parte 

do Programa, destacando apenas ações informais, P.02: “O PPGA tem algum 

esforço estratégico, nada muito planejado mas (...) tem meio que por tácito”. Dentre 

essas ações informais eles citam, por exemplo, o convite de professores externos ao 

Programa à participação de bancas, P.04: “nacional sim, a gente tem tentado fazer 

convite pra professores pra participação de bancas, a gente tem tentado diversificar 

um pouco mais (...) tem tentado trazer professores de outros estados”, ou a vinda 

para troca de experiências: 
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P.04: Internacional a gente tem um esforço da PPG, tem um “editalzinho” 
que já tá acontecendo há alguns bimestres, (...) pra trazer um professor 
gringo com currículo bom, pra vir pra cá passar 1-2 semanas, dar aula e ir 
embora. (...) E o PPGA vai entrar em todos eles, então isso também tá no 
horizonte dos professores da área internacional. 

 
Os professores também concordam com os alunos quando citam que esses 

esforços ocorrem de maneira individual de cada professor, fator que ocorre tanto 

com integrações nacionais e regionais, como nas internacionais. 

 
P.01: Eu acho que não existe nenhum esforço, eu diria que são mínimos os 
esforços. Tem o convenio de *** [Professor X] com a Universidade de ***, 
mas praticamente é dele o convenio, não é do PPGA não. Passa pelo 
PPGA, tem o nome do PPGA, mas o convênio é ele... É pontual. Ou alguma 
iniciativa especifica do professor, mas nunca é uma coisa do grupo, um 
projeto do PPGA, que envolve um grupo de professores. Internacionalmente 
nem se fala então, nem nacionalmente nem internacionalmente, 
internacionalmente é menos ainda. 

 

P.05: Acho que isso termina sendo mais interesse do próprio docente do 
que da instituição, a gente nunca chegou a discutir, assim, com o PPGA pra 
montar uma estratégia pra isso não que eu me lembre, acho que isso nunca 
aconteceu. 

 

Nesse contexto eles conferem uma crítica ao Programa, observando que o 

Programa tem deixado de aproveitar oportunidades no que diz respeito à integração.  

 

P.01: Inclusive, tem alguns editais pra convênios internacionais que só pode 
participar quem é programa 5. O PPGA é 5 desde 2013 e nunca teve 
nenhum esforço nesse sentido, de fazer um projeto internacional. Por 
exemplo, CAPES COFECUB com a França, só pode fazer quem é 5. A 
gente é 5 mas nunca fez um projeto com nenhuma instituição francesa.  

 

E, ao mesmo tempo, identificam a necessidade em se pensar 

estrategicamente nessa questão. 

 

P.03: Eu tenho a impressão que nesse instante é necessário um esforço de 
realmente se estudar e reestruturar essa preocupação com inserção 
internacional. Porque se nós garantirmos o conceito 5, nos próximos 4 anos 
(...) qualquer um que vá conduzir o PPGA vai ter que pensar seriamente de 
reestruturar e criar uma área forte de inserção internacional, inclusive 
incutindo os alunos à necessidade deles perceberem isso, né, perceberem 
que eles tem compromisso de fazerem um [Mestrado ou Doutorado] 
“sanduíche”. O Programa entende que isso é importante e há um esforço de 
integração com outros programas, com a USP com a UNINOVE, com PE, 
UFPE, BA. 

 

A Tabela 16 demonstra a análise dos recursos e capacidades 

organizacionais com base na opinião dos professores sobre a integração do PPGA 

com outros programas regionais, nacionais ou internacionais, bem como sua 

implicação competitiva. 
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TABELA 16 – ANÁLISE RECURSOS/CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS - INTEGRAÇÃO 
(PROFESSORES) 

 

RECURSOS E CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS 

Vantagens 
Citadas 

Desvantagens 
Citadas 

Valioso? Raro? 
Custoso 

de 
imitar? 

Explorado pela 
Organização? 

Implicações 
Competitivas 

Dinter 
Falta de 

Internacionaliza
ção 

Não Não Não Não 
Desvantagem 
Competitiva 

Convênios 
de alguns 

professores 

Pouca rede de 
contatos 

PPGA 
localizado 

no NE 
(Estado 
turístico) 

Perda de 
oportunidades 
de convênios 

Convite à 
participaçã

o de 
bancas 

Dificuldade dos 
alunos em 

dominar inglês 

Participaçã
o de editais 

para a 
vinda de 

professores 

Poucos 
professores no 

Programa 

Fonte: A Autora, 2017. 

 

Os professores concordam com os alunos no que diz respeito à integração do 

PPGA com outros programas, acreditando que esses recursos/capacidades 

conferem desvantagem competitiva ao PPGA, já que, segundo Barney e Hesterly 

(2011), quando um recurso não é valioso, ele não permitirá que a organização 

escolha ou implemente estratégias que explorem oportunidades ou neutralizem 

forças ambientais, caracterizando-o recurso como uma fraqueza e colocando a 

organização em desvantagem competitiva. 

 
4.2.6.4. Conexões Corporativas 
 

Para a análise das conexões corporativas do PPGA levou-se em 

consideração critérios como: inserção no mercado e educação executiva. 

Nos tópicos a seguir estão apresentadas as análises conforme o modelo 

VRIO. 
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4.2.6.4.1. Valor 
 

A) Visão dos Alunos 
 

Os alunos identificam que o PPGA tem uma formação predominantemente 

acadêmica, posicionando-se distante do mercado executivo, A.01: “eu vejo ainda 

como uma formação acadêmica. Eu acho que a academia de um modo geral ela tá 

muito longe do mercado, ainda, executivo”. Esse fator faz com que esse 

recurso/capacidade não gere valor ao Programa. 

 
A.01: Na minha percepção a gente não tem formação executiva, por isso 
que ela nem vai neutralizar ameaça nem vai potencializar oportunidade. 
Mas se tivesse aí a gente teria uma aproximação, inclusive empresas 
financiando pesquisas, isso melhoraria a condição do PPGA, (...) acho que 
ele deveria estar mais aberto para isso. Aí alguém vai dizer “ah, mas nós 
somos um programa acadêmico, a gente não deveria ter...”. Então porque 
(...) você tá estudando? Para você mesmo? Pra gerar ciência pela ciência, 
conhecimento pelo conhecimento? É uma crítica que eu faço. 

 
A.02: Atual nenhuma [conexão corporativa], né? Porque não tem, então, 
nem pega mais oportunidade, as ameaças tão aí e fica nisso. Mas se isso 
for implantado eu acho que é um fator que eu vou conseguir pegar novas 
oportunidades, minimizar ameaças, vou abrir espaço pros alunos fazerem 
as pesquisas das empresas, vou ter contato com as empresas. 

 
Apesar disso, quando questionados sobre a capacidade de uma 

aproximação maior com o mercado de trabalho em gerar vantagem competitiva ao 

PPGA, os alunos demonstraram concordar com esse fato, de maneira que eles 

acreditam que a ciência pode e deve gerar resultados positivos ao mercado, bem 

como o mercado pode gerar resultados positivos à ciência, A.03: “eu sinto falta de 

um contato maior (...) com empresas grandes (...). E a gente poderia fornecer 

trabalhos de excelente qualidade, consultorias... (...) Existe um mercado pra isso e o 

pessoal tá pagando, só que quem tá fornecendo não tem o domínio que alguns 

professores aqui e alguns alunos, inclusive, tem”.  

 
A.01: A pesquisa pode e deveria trazer melhorias científicas para o mercado 
(...). A gente às vezes fica numa briga sem sentido entre mercado e ciência 
quando a verdade a ciência deveria estar embasando o mercado. 
 
A.05: Seria importante, porque, bem, geralmente são funcionalistas as 
pesquisas, mas também pra facilitar os alunos a terem acesso às 
instituições na hora de fazer o campo, né, tipo, a gente acaba fazendo o 
campo mais fácil, (...) [isso] limita (...). Se não tem uma diversidade de 
pesquisas, a tendência é que você tenha acesso a muitas instituições e aí 
deveria ter, mas eu não vejo não, não vejo nenhum tipo de relação com 
outras instituições, assim.  
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B) Visão dos Professores 
 

Concordando com os alunos, os professores também identificam que as 

conexões corporativas do PPGA não são capazes de gerar valor ao Programa, 

apesar de reconhecerem a importância desse recurso. Eles atribuem esse 

fenômeno, principalmente, ao contexto do RN, local onde o PPGA se situa, 

considerando fatores culturais, tanto das empresas do Estado, como do próprio 

Programa, P.05: “Não sei também se é a própria cultura empresarial nordestina 

daqui do nosso espaço também, eu nunca uma empresa procurar a gente pra fazer 

um programa institucional”.  

 

P.03: Agora, qual a nossa deficiência, eu acho que a gente precisa sair 
mais dos muros da academia e ir pro mundo real. Que é difícil é, porque a 
cultura é muito incipiente nesse aspecto da educação corporativa, porque, é 
engraçado, a gente tem um conceito desse [conceito 5], aí tem uma 
empresa que procura pra fazer especialização com uma universidade 
privada nossa que tem um conceito muito mais baixo. Por que isso? É a 
falta de uma lógica empresarial. 
 
P.02: O Programa tem uma percepção de que é importante, mas (...) tem 
muita dificuldade de falar sobre isso. Porque (...) não tem tradição nisso, e 
você romper com essa tradição não é simples. O Programa é visto como um 
programa acadêmico, totalmente acadêmico. Se você for falar lá fora, eles 
acham que a gente tem competência acadêmica, eles querem fazer curso 
com a gente de especialização, querem fazer Mestrado, enfim, nisso aí não 
tem problema. Mas qualquer coisa que você queira fazer deslocado do 
ensino: pesquisa, ou mesmo extensão, nós não somos vistos como bons 
parceiros. Porque eles acreditam que a gente não tem o kow-how pra fazer 
isso. (...) então não é fácil essa inserção porque acontece muito só com o 
viés acadêmico, especializações, cursos, mas a gente não consegue, por 
exemplo, ser visto como uma organização que resolve um problema 
empresarial, coorporativo. 

 

4.2.6.4.2. Raridade 
 

A) Visão dos Alunos 
 

Como os alunos identificaram que as conexões corporativas do PPGA não 

são capazes de gerar valor ao Programa, consequentemente o PPGA não poderia 

ser detentor de recursos/capacidades raros nesse contexto. Dessa maneira, os 

alunos apontaram Universidades cujos Programas em Administração são 

referenciais nesse sentido e, assim, detentores de recursos Raros. Com isso, eles 

destacaram as Universidades públicas do eixo Sul-Sudeste como a USP, por 

exemplo, A.02: “Na USP cada laboratório é até financiado por uma empresa, então é 

fantástico” e as Universidades privadas, como a FGV, A.04: “eu acho que nessa 

área de Mestrado profissional e do que tem se discutido, que eu conheço de um 
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caso bastante exitoso é o da FGV, eles conseguiram desenvolver uma estrutura não 

só pra área privada, mas pra área publica, bastante interessante”. 

 
B) Visão dos Professores 

 
Assim como os alunos, os professores também identificaram que as 

conexões corporativas do PPGA não são capazes de gerar valor ao Programa, 

consequentemente o PPGA não poderia ser detentor de recursos/capacidades raros 

nesse contexto. Assim, eles também identificaram Programas que são referenciais 

nesse sentido e detentores de recursos Raros. Os professores também destacam as 

Universidades públicas do eixo Sul-Sudeste, como os Programas da UFRJ e USP. 

Em termos de Programas de Universidades privadas, os professores também 

identificam a FGV, destacando o contexto a qual ela está inserida, P.05: “Eu acho a 

Fundação Getúlio Vargas, não sei se pelo fato de estarem à margem da avenida 

Paulista, mas (...) acho que tem muito mais da própria cultura, da própria história da 

fundação, acho que a FGV tem um diferencial nesse sentido. Eu vejo muitas 

empresas financiando projetos” e a PUC-MG. 

 
4.2.6.4.3. Imitabilidade 
 

A) Visão dos Alunos 
 

De acordo com os alunos, os Programas que não detém Raridade nos seus 

recursos/capacidades de conexões empresariais, enfrentariam desvantagem de 

custo para alcançá-los. Esse fator, nesse caso, aplica-se ao PPGA. 

 

A.04: eu acho que (...) enfrentam, porque não é de uma hora pra outra que 
você consegue adquirir essa confiança, né, de atrair essas pessoas pra 
fortalecer nessa área, nesse tipo de curso, então a desvantagem de custo é 
essa necessidade de investimento. 
 

B) Visão dos Professores 
 

Da mesma forma que os alunos, por não acreditarem que o PPGA possui 

recursos/capacidades Raros em conexões corporativas, os professores também não 

identificam que os outros Programas irão sofrer desvantagem de custo para alcançar 

o nível do PPGA. 
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4.2.6.4.4. Organização 

 
 

A) Visão dos Alunos 
 

No que diz respeito às políticas e procedimentos do Programa organizados 

para explorar os recursos e capacidades relacionados a conexões corporativas do 

PPGA, os alunos identificam que não há ações nesse sentido. Os alunos ressaltam 

que existem poucos esforços que partem de alguns professores, mas nada 

organizado pelo Programa. 

 
A.02: A gente tá muito longe, muito distante do mercado, não interessa pras 
empresas. Até pra gente ir realizar nossas pesquisas nas empresas, é uma 
dificuldade gigante. Se isso fosse feito via programa, seria muito mais fácil 
abrir caminhos, né? Eu vejo iniciativas raríssimas, raríssimas mesmo. Um 
professor ou outro que tem uma visão mais mercadológica, incentiva, 
impulsiona, leva, mas não vejo isso como algo constituído aqui dentro. 

 
Eles também fazem uma crítica no que diz respeito à falta de uma formação 

executiva no Programa, por exemplo.  

 

A.01: O PPGA peca nisso, eu acho, a gente não tem formação executiva, 
(...) infelizmente a academia ainda é preconceituosa com a formação 
executiva (...), o PPGA ainda (...) tem puxado esse discurso, mas quando a 
gente vai para realidade mesmo, não tem dado esse foco estratégico que 
deveria ter, uma formação executiva. 

 

A Tabela 17 sintetiza a análise realizada a partir dos discursos dos alunos 

acerca de suas opiniões sobre os recursos e capacidades relacionados às conexões 

corporativas no PPGA, bem como suas implicações competitivas. 

 

TABELA 17 – ANÁLISE RECURSOS/CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS – CONEXÕES 
(ALUNOS) 

 

RECURSOS E CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS 

Vantagens 
Citadas 

Desvantagens 
Citadas 

Valioso? Raro? 
Custoso 

de 
imitar? 

Explorado pela 
Organização? 

Implicações 
Competitivas 

Contatos 
de alguns 

professores 
com o 

mercado 

Falta de 
parcerias com o 

mercado 
Não Não Não Não 

Desvantagem 
Competitiva 

- 
Falta de 

formação 
executiva 

Fonte: A Autora, 2017. 
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No que diz respeito às conexões do PPGA com o mercado, os alunos 

acreditam que esses recursos/capacidades conferem desvantagem competitiva ao 

PPGA, já que, segundo Barney e Hesterly (2011), quando um recurso não é valioso, 

ele não permitirá que a organização escolha ou implemente estratégias que 

explorem oportunidades ou neutralizem forças ambientais, caracterizando-o recurso 

como uma fraqueza e colocando a organização em desvantagem competitiva. 

 

B) Visão dos Professores 
 
Os professores, assim como os alunos, identificam apenas ações individuais 

que partem dos próprios professores no que diz respeito às conexões corporativas, 

mas não uma ação estratégica do próprio Programa, P.01:“eu acho que individual 

só. Cada um faz algumas conexões de seu próprio interesse, mas não do programa 

como um todo”. 

 

P.04: Não tem, tem esforço individual. Professor X vem do setor privado, 
tem a visão de administração como negocio, aí conecta internamente. 
Professor Y faz isso também. Mas como política do programa não. 

 

P.05: Não se discute isso aí. Eu não vejo o programa falar “Nós estamos 
estabelecendo uma cooperação com a empresa tal, pra financiar e tal”, mais 
uma vez, eu vejo que é muito mais um professor vendo um curso, vendo 
uma consultoria e tal, então não é institucional, é individual mesmo, cada 
um à sua maneira. Mas, dizer que o programa tem uma estratégia, não, 
seguramente não. Nunca ouvi falar “O PPGA tá montando uma parceria”. 
 

 

Alguns deles, inclusive, acreditam que determinadas áreas do Programa 

encaram as conexões corporativas de maneira preconceituosa, fator que prejudica 

ações nesse sentido. 

 

P.04: Tem umas áreas onde a conexão com o setor privado é muito cara 
ainda pra eles (...) que tem uma visão preconceituosa com o setor privado, 
então a gente encontra essa resistência. Quando tem esse tipo de 
discussão de inserção, da conexão da gente com o setor privado, a gente 
escuta, por exemplo, a palavra produtivismo como um sentido pejorativo. E 
eu acho que produzir seja algo bom né. “Ah, vai servir ao interesse privado”. 
Se a gente não servir ao interesse privado das pessoas a gente vai servir a 
quem, né? Então tem esse problema. 

 

A Tabela 18 sintetiza a análise realizada a partir dos discursos dos 

professores acerca de suas opiniões sobre os recursos e capacidades relacionados 

às conexões corporativas no PPGA, bem como suas implicações competitivas. 
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TABELA 18 – ANÁLISE RECURSOS/CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS – CONEXÕES 
(PROFESSORES) 

 

RECURSOS E CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS 

Vantagens 
Citadas 

Desvantagens 
Citadas 

Valioso? Raro? 
Custoso 

de 
imitar? 

Explorado pela 
Organização? 

Implicações 
Competitivas 

Contatos 
de alguns 

professores 
com o 

mercado 

Falta de 
parcerias com o 

mercado 

Não Não Não Não 
Desvantagem 
Competitiva 

Cursos de 
especializa

ção 
voltados p/ 
mercado 

Falta de 
tradição entre 

parcerias 
Universidade / 

mercado 

- 

Preconceito 
com o 

relacionamento 
com o mercado 

Fonte: A Autora, 2017. 

 

Os professores concordam com os alunos no que diz respeito às conexões 

corporativas do PPGA, acreditando que esses recursos/capacidades conferem 

desvantagem competitiva ao PPGA, já que, segundo Barney e Hesterly (2011), 

quando um recurso não é valioso, ele não permitirá que a organização escolha ou 

implemente estratégias que explorem oportunidades ou neutralizem forças 

ambientais, caracterizando-o recurso como uma fraqueza e colocando a organização 

em desvantagem competitiva. 

4.3 Sugestões de melhorias dos recursos e capacidades 

 

De acordo com os alunos e professores, quando questionados acerca dos 

3recursos de maior importância dentro do PPGA, ambos identificam que alguns dos 

recursos e capacidades analisados possuem maior importância frente a outros. 

Dessa maneira, a partir da análise dos entrevistados acerca do comportamento dos 

recursos e capacidades, foi possível identificar que existe uma hierarquia baseada 

na importância e no funcionamento dos recursos/capacidades que giram em torno 

do programa. 

Os alunos identificam que, dentro do PPGA os docentes são recursos de 

maior importância; seguidos pela infraestrutura; abaixo dela eles classificam a 

produção, corpo discente e a grade; por fim, eles categorizam em último lugar as 

conexões corporativas. Os outros recursos não foram citados pelos alunos. 
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FIGURA 8 - PRINCIPAIS RECURSOS SEGUNDO OS ALUNOS 
 

 
Fonte: A Autora, 2017. 

 

Já os professores, colocam o corpo docente em primeiro lugar; seguidos por 

corpo discente e tecnologia; e, por fim, conexões corporativas. 

 
FIGURA 9 - PRINCIPAIS RECURSOS SEGUNDO OS PROFESSORES 

 

 

 
 
Fonte: A Autora, 2017. 

 

A partir da análise é possível identificar, também, uma matriz de 

relacionamento dos referidos recursos. De acordo com essa matriz, o desempenho 

está localizado na base, de maneira a dar suporte a todos os outros recursos e 

capacidades; seguidos deles, estão a tecnologia, infraestrutura, conexões 

corporativas e o conteúdo do Programa; por fim, a partir desses recursos e 

capacidades, corpo docente e discente, estão organizados para dar suporte à 

produção, a qual se localiza no topo da pirâmide. 

 
 
 
 

Corpo 
docente 

Publicações 
Corpo 

discente 
Grade 

Conexões 
Corporativas 

Infraestrutura 

Corpo docente 

Conexões 
Corporativas 

Corpo discente Tecnologia 
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FIGURA 10 - MATRIZ DE RELACIONAMENTO DOS RECURSOS 

 

 
Fonte: A Autora, 2017. 

 

Por fim, após a análise de todas as repostas dos entrevistados, chegou-se a 

um nível de excelência esperado por eles no que diz respeito a um Programa de 

Pós-Graduação, esses recursos são demonstrados na Tabela 19. 

 
TABELA 19 – RECURSOS DE EXCELÊNCIA 

 

RECURSOS DE EXCELÊNCIA 

Tecnologia Softwares de pesquisas disponíveis; equipamentos sem falhas; 

Infraestrutura 

Bibliotecas integradas; salas de estudos individuais; salas de debates; 
cadeiras confortáveis (com espaço pra computador); salas de bases 
de pesquisa; salas para videoconferência; salas próprias para a pós-
graduação; ambiente mais profissional; 

Corpo Docente 

Capacitações; professores com formação internacional; formação 
heterogênea; colaboração e competição saudável entre os 
professores; professores mais experientes; maior número de 
professores; professores visitantes dando aula; ex alunos inseridos na 
Instituição; 

Corpo Discente 
Boa participação em eventos; capacitações; melhores graduações; 
notas de corte da ANPAD mais altas; meritocracia (bonificação para 
quem produz mais e melhor); 

Produção 
Alta produção qualificada; reuniões para discussão de produção 
(planejamento, principais revistas, experiências de publicações 
internacionais, etc); financiamento privado; 

Conteúdo 

Linhas e programas melhores definidos; aulas ministradas em inglês; 
seminários; flexibilidade para pagar as disciplinas; formação mais 
efetiva na linha específica de cada aluno; menos tempo de disciplinas 
e mais tempo para a produção; 

Conexões Corporativas 
Boa proximidade (parcerias) com o mercado; laboratórios financiados 
por empresas; relevância para o mercado; realizar eventos; 

Integração 
Apoios para programas de línguas; apoio para doutorado sanduíche; 
possibilidade de pagar disciplinas em outras Universidades do Brasil. 

Fonte: A Autora, 2017. 
 
 
 

Produção 

Corpo docente, corpo discente 

Tecnologia, infraestrutura, conexões corporativas, 
conteúdo do programa 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do cenário competitivo que permeia as organizações, é vital que elas 

mantenham suas percepções sobre o ambiente interno e o externo totalmente 

alertas, sabendo lidar com as ameaças e tirando o máximo proveito das 

oportunidades de forma que, a partir de suas decisões estratégicas, sua posição 

será definida no cenário em questão (EISENHART; ZABARACKI, 1992 apud 

DACORSO, 2004). Assim, uma área bastante explorada no campo da estratégia, 

atualmente, é a vantagem competitiva. Segundo os estudos de Penrose (1959), 

Nelson e Winter (1982), Wernefelt (1984), Barney (1991), Grant (1991), Peteraf 

(1993), Teece et al. (1997), ela pode ser analisada a partir dos próprios recursos, 

capacidades e competências da organização que os detém, provando sua 

importância para a criação de uma vantagem competitiva sustentável. 

Dessa forma, essa pesquisa seguiu o esquema proposto por Grant (1991), 

como processo de geração de vantagem competitiva: identificou e classificou os 

recursos do Programa, com base cadernos CAPES e EQUIS; avaliou seus pontos 

fortes e fracos em relação aos Programas concorrentes à luz do modelo VRIO 

proposto por Barney (1991); buscou oportunidades para uma melhor utilização dos 

recursos. 

Assim, foi realizado um estudo de caso no PPGA da UFRN a fim de analisar 

seus principais recursos e capacidades. Primeiramente, a partir da classificação e 

categorização dos critérios avaliados pelos cadernos (CAPES e EQUIS), chegou-se 

a 4 recursos e capacidades: tecnológicos, físicos, humanos e organizacionais. Esses 

recursos e capacidades foram analisados por 5 alunos e 5 professores do PPGA, 

por meio de entrevistas semiestruturadas. Os alunos selecionados para as 

entrevistas possuem 23 a 28 anos de idade, estão no Doutorado de 4 a 5,5 anos no 

PPGA e compõem as linhas de pesquisa de estratégia, TI, finanças, teoria das 

decisões e políticas públicas. Já os professores tem entre 37 a 60 anos, trabalham 

no PPGA de 5 a 16 anos e lideram as linhas de pesquisa de teoria da decisão, TI, 

estratégia, finanças e gestão social. 

Os alunos demonstraram ter pouco, ou nenhum, conhecimento sobre as 

avaliações da CAPES e a certificação EQUIS, enquanto a maioria dos professores 

conhece a avaliação da CAPES e apenas um deles conhecia a EQUIS. 



168 
 

Sobre os recursos e capacidades analisados, os alunos acreditam que 

apenas alguns recursos específicos são capazes de gerar vantagem competitiva 

sustentável ao PPGA: a plataforma de informações financeiras Bloomberg e os 

professores de Metodologia do PPGA. Os discentes, a eficiência da produção no 

Programa e as disciplinas de Métodos foram identificados pelos alunos como 

recursos capazes de gerar vantagem competitiva temporária. Já o prédio de apoio à 

pesquisa do Programa, Nepsa II, os docentes do Programa e a produção gerada 

pelo Programa foram identificados como geradores de paridade competitiva ao 

PPGA. Por fim, os alunos acreditam que o Programa se encontra em desvantagem 

competitiva no que diz respeito aos recursos/capacidades tecnológicos, físicos, 

conteúdo, integrações e conexões corporativas do PPGA, como resume a Tabela 

20. 

 
TABELA 20 – RESUMO DAS PRINCIPAIS CONCLUSÕES (ALUNOS) 

 

PERCEPÇÕES DOS ALUNOS 

RECURSO/ 
CAPACIDADE 

Valioso? Raro? 
Explorado pela 
Organização? 

Custoso 
de imitar? 

Implicações 
Competitivas 

Tecnológicos Não Não Não Não 
Desvantagem 
Competitiva 

Bloomberg* Sim Sim Sim Sim 
Vantagem 

Competitiva 
Sustentável 

Físicos Não Não Não Não 
Desvantagem 
competitiva 

Nepsa II* Sim Não Não Não Paridade Competitiva 

Humanos 
(Docentes) 

Sim Não Não Não Paridade Competitiva 

Professores 
de 

Metodologia* 
Sim Sim Sim Sim 

Vantagem 
Competitiva 
Sustentável 

Humanos 
(Discentes) 

Sim Sim Não Não 
Vantagem 

Competitiva 
Temporária 

Organizacionai
s (Produção) 

Sim Não Não Não Paridade Competitiva 

Eficiência na 
produção* 

Sim Sim Sim Não 
Vantagem 

Competitiva 
Temporária 

Organizacional 
(Conteúdo) 

Não Não Não Não 
Desvantagem 
Competitiva 

Disciplinas de 
Métodos* 

Sim Sim Não Não 
Vantagem 

Competitiva 
Temporária 

Integração Não Não Não Não 
Desvantagem 
Competitiva 

Conexões Não Não Não Não 
Desvantagem 
Competitiva 

Fonte: A Autora, 2017. 
*Único recurso que se comporta de maneira diferente dos demais. 
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Já os professores acreditam que apenas um recurso específico é capaz de 

gerar vantagem competitiva sustentável ao PPGA, a plataforma de informações 

financeiras Bloomberg. A eficiência em produção e as disciplinas de métodos 

quantitativos foram identificados pelos professores como recursos capazes de gerar 

vantagem competitiva temporária. Já o prédio do Nepsa II, os docentes, discentes e 

a produção gerada pelo Programa foram identificados como geradores de paridade 

competitiva ao PPGA. Por fim, os professores acreditam que o Programa se 

encontra em desvantagem competitiva no que diz respeito aos recursos/capacidades 

tecnológicos, físicos, conteúdo, integrações e conexões corporativas do PPGA, 

como sintetiza a Tabela 21. 

 

TABELA 21 – RESUMO DAS PRINCIPAIS CONCLUSÕES (PROFESSORES) 
 

PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES 

RECURSO/ 
CAPACIDADE 

Valioso? Raro? 
Explorado pela 
Organização? 

Custoso de 
imitar? 

Implicações 
Competitivas 

Tecnológico Não Não Não Não 
Desvantagem 
Competitiva 

Bloomberg* Sim Sim Sim Sim 
Vantagem 

Competitiva 
Sustentável 

Físicos Não Não Não Não 
Desvantagem 
Competitiva 

Nepsa II* Sim Não Não Sim Paridade Competitiva 

Humanos 
(Docentes) 

Sim Não Não Não Paridade Competitiva 

Humanos 
(Discentes) 

Sim Não Não Não Paridade Competitiva 

Organizacional 
(Produção) 

Sim Não Não Não Paridade Competitiva 

Eficiência em 
Produção 

Sim Sim Sim Não 
Vantagem 

Competitiva 
Temporária 

Organizacionai
s (Conteúdo) 

Não Não Não Não 
Desvantagem 
Competitiva 

Métodos 
quantitativos* 

Sim Sim Sim Não 
Vantagem 

Competitiva 
Temporária 

Integração Não Não Não Não 
Desvantagem 
Competitiva 

Conexões Não Não Não Não 
Desvantagem 
Competitiva 

Fonte: A Autora, 2017. 
*Único recurso que se comporta de maneira diferente. 

 

Este estudo buscou ampliar o campo de conhecimentos existentes acerca 

dos recursos e capacidades geradores de vantagem competitiva de um Programa de 

Pós-Graduação. Além disso, procurou-se validar a utilização do modelo VRIO em 

um contexto diferente do de empresas privadas, nesse sentido, esse modelo 
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mostrou ser útil e replicável. No entanto, na criação do instrumento foram 

necessárias adaptações para o uso do modelo, já que o VRIO é direcionado ao 

mercado e a realidade do contexto em que as Universidades Federais se inserem 

possui complexidades e peculiaridades que as diferenciam das demais 

organizações. 

Além das contribuições teóricas e metodológicas, essa pesquisa fornece 

contribuição prática ao PPGA, a partir do momento que propõe uma análise 

estratégica dos seus recursos e capacidades, tonando-se um instrumento útil a ser 

utilizado nos próximos planejamentos do Programa. Já que as avaliações da CAPES 

agora acontecerem a cada quadriênio, este modelo de pesquisa pode ser utilizado 

como acompanhamento estratégico do Programa, podendo ocorrer anualmente, de 

modo que, após seguir esses passos, é possível criar uma estratégia capaz de 

melhor aproveitar os recursos e capacidades disponíveis, de maneira que seu 

processo de melhoria seja constante (GRANT, 1991). Com isso, esses dados podem 

servir como um complemento dos relatórios quadrienais da CAPES. 

Dessa maneira, indica-se que os recursos identificados como principais 

causadores de vantagem competitiva nesse contexto sejam desenvolvidos, a fim de 

que se otimize a sua oferta no Programa, no intuito de estender as posições de 

vantagem competitiva, bem como ampliar o conjunto de oportunidades estratégicas. 

Ademais, essa pesquisa também pode ser replicada por outros Programas do 

Brasil, já que seu roteiro de entrevista é aplicável a qualquer contexto de Pós-

Graduação, tornando possível, inclusive, sua utilização para que se façam 

comparações entre Programas. 

Como limitação da pesquisa, cita-se a impossibilidade de se analisar outros 

recursos e capacidades, de maneira que a pesquisadora precisou reduzir os critérios 

de análise da CAPES e EQUIS a cinco grandes grupos de recursos e capacidades. 

Por fim, como sugestão a estudos posteriores, recomenda-se a realização de 

estudos longitudinais, a fim de se gerar uma análise mais precisa nesse sentido. 

Além disso, indica-se que se estenda o número de recursos e capacidades 

analisados, de maneira a criar um maior campo de análise. 
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APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista 

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA 
Departamento de Ciências Administrativas - DEPAD 
Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA 

 
COD.:________ / DATA: ________ / DURAÇÃO: ________ 
 

I. Introdução 

 Apresentação do propósito do trabalho 

 Explanação dos procedimentos da pesquisa 

 Apresentação do termo de consentimento e confidencialidade dos dados 

II. Dados de caracterização do entrevistado 

 Idade:  

 Tempo de permanência no programa:  

III. Recursos e Capacidades 

1 

Sabendo que os recursos são insumos no processo de produção, 
(comportando-se como unidades básicas de análise) incluindo itens de 
equipamentos de capital, habilidades de funcionários individuais, patentes, 
marcas, finanças, e assim por diante, e que as capacidades se referem ao 
modo como a organização lida com seus recursos a fim de executar alguma 
tarefa ou atividade (GRANT, 1991): 

 Resposta: 

 CAPACIDADES/RECURSOS TECNOLÓGICOS 

2 

2.1. Tecnologia: 

 Quais são os esforços estratégicos voltados à melhoria da tecnologia 
no PPGA? 
 

 Como a atual tecnologia do PPGA tem corroborado para que o 
programa explore oportunidades e/ou neutralize ameaças do ambiente? 
 

 Quais outras Universidades brasileiras dispõem de uma melhor 
tecnologia que o PPGA? 
 

 Qual fator é um diferencial na tecnologia do PPGA? 
 

 As Universidades que não possuem a mesma qualidade em tecnologia 
enfrentam desvantagem de custo para desenvolvê-lo? De que maneira? 
 

 Outras políticas/procedimentos do PPGA estão organizadas para dar 
suporte a uma melhor tecnologia? Como? 
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 CAPACIDADES/RECURSOS FÍSICOS 

3 

3.1. Infraestrutura para Ensino, Pesquisa e Extensão: 

 Quais são os esforços estratégicos voltados à melhoria na qualidade da 
infraestrutura usada pelo PPGA? 

 

 Atualmente, como a infraestrutura do PPGA-UFRN tem corroborado 
com a exploração de oportunidade e/ou neutralização as ameaças 
ambientais? 

 

 Quais Universidades no Brasil possuem uma infraestrutura melhor que a 
do PPGA? 
 

 Qual fator é um diferencial da infraestrutura do PPGA em relação às 
Universidades concorrentes? 
 

 Universidades que não possuem uma estrutura à altura do PPGA 
enfrentam desvantagem de custo para desenvolvê-la? De que maneira? 
 

 Outras políticas/procedimentos do programa estão organizadas para dar 
suporte a uma melhor infraestrutura? Como? 
 
 

 CAPACIDADES/RECURSOS HUMANOS 

4 

4.1. Perfil do corpo docente (dedicação, contribuição com a pesquisa, 
participação em eventos, publicações qualificadas e distribuição entre 
publicações x corpo docente): 
 

 Existem esforços estratégicos voltados à melhoria na qualidade do 
corpo docente? Quais? 
 

 Atualmente, como o corpo docente do PPGA tem corroborado com que 
o programa explore oportunidades e/ou neutralize ameaças do 
ambiente? 
 

 Quais Universidades no Brasil possuem um melhor perfil de corpo 
docente?  
 

 Qual fator é um diferencial no perfil do corpo docente do PPGA em 
relação às Universidades concorrentes? 
 

 As Universidades que não possuem o perfil de corpo docente à altura 
do PPGA enfrentam desvantagem de custo para desenvolvê-lo? De que 
maneira? 

 

 Outras políticas/procedimentos do programa estão organizadas para dar 
suporte à melhoria da qualidade do corpo docente? De que maneira? 
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4.2. Perfil dos discentes (seleção, preparação e acompanhamento): 

 Quais são os esforços estratégicos voltados à melhoria do perfil dos 
discentes do PPGA? 
 

 Atualmente, como o perfil dos discentes do PPGA tem corroborado com 
que o programa explore oportunidades e/ou neutralize ameaças do 
ambiente? 
 

 Quais Universidades no Brasil possuem um melhor perfil de corpo 
discente? 
 

 Qual fator é um diferencial no perfil do corpo discente do PPGA em 
relação às Universidades concorrentes? 
 

 As Universidades que não possuem o mesmo nível de perfil de 
discentes enfrentam desvantagem de custo para desenvolvê-lo? De que 
maneira?  
 

 Outras políticas/procedimentos do programa estão organizadas para dar 
suporte a uma melhoria no perfil dos discentes? Como? 
 
 

 CAPACIDADES/RECURSOSORGANIZACIONAIS 

5 

5.1. Produção do programa (qualidade x quantidade de artigos e 
teses/dissertações defendidas/produção técnica): 
 

 Existem esforços estratégicos voltados à melhoria na qualidade das 
publicações do PPGA? Quais? 
 

 Atualmente, como a quantidade e a qualidade nas publicações do 
PPGA tem corroborado com a exploração de oportunidades e 
neutralização de ameaças? 
 

 Quais Universidades no Brasil possuem um melhor nível em relação à 
quantidade x qualidade de publicações? 
 

 Qual fator é um diferencial na quantidade x qualidade de publicações no 
PPGA em relação às Universidades concorrentes? 

 

 As Universidades que não possuem a relação de quantidade x 
qualidade de publicações à altura do PPGA enfrentam desvantagem de 
custo para desenvolvê-la? De que maneira? 

 Outras políticas/procedimentos do programa estão organizadas para dar 
suporte para a melhoria da relação entre quantidade x qualidade de 
publicações? 
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5.2. Conteúdo do programa (planejamento, projeto, entrega e aquisição de 
competências com as disciplinas ofertadas): 
 
 

 Quais são os esforços estratégicos voltados à melhoria da grade 
curricular? 
 

 Atualmente, como a grade curricular do PPGA tem corroborado com 
que o programa explore oportunidades e/ou neutralize ameaças do 
ambiente? 
 

 Quais Universidades no Brasil possuem um melhor conteúdo 
programático? 
 

 Qual fator é um diferencial no conteúdo programático do PPGA em 
relação às Universidades concorrentes? 
 

 As Universidades que não possuem a mesma qualidade de conteúdo 
programático enfrentam desvantagem de custo para desenvolvê-lo? De 
que maneira? 
 

 Outras políticas/procedimentos do programa estão organizadas para dar 
suporte a um melhor conteúdo programático? Como? 
 
 

5.3. Integração com outros programas (inserção regional, nacionais e 
internacional): 
 

 Quais são os esforços estratégicos voltados à melhoria da integração 
com outros programas? 
 

 Como a atual forma de se integrar com outros programas tem 
corroborado com que o PPGA explore oportunidades e/ou neutralize 
ameaças do ambiente? 
 

 Quais outras Universidades brasileiras possuem um melhor nível de 
integração com outros programas? 

 

 Qual fator é um diferencial na maneira como o PPGA se relaciona com 
outros programas em relação a essa característica em outras 
Universidades?  
 
 

 As Universidades que não possuem a mesma integração com outros 
programas enfrentam desvantagem de custo para desenvolvê-lo? De 
que maneira? 
 

 Outras políticas/procedimentos do PPGA estão organizadas para dar 
suporte a uma melhor integração com outros programas? Como? 
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5.4. Conexões corporativas (inserção no mercado e educação executiva): 

 

 Quais são os esforços estratégicos voltados à melhoria das conexões 
corporativas no PPGA? 
 

 Como as atuais conexões corporativas do PPGA tem corroborado com 
que o programa explore oportunidades e/ou neutralize ameaças do 
ambiente? 
 

 Quais outras Universidades brasileiras possuem uma melhor conexão 
corporativa que o PPGA? 
 

 Qual fator é um diferencial na conexão corporativa do PPGA? 
 

 As Universidades que não possuem o mesmo nível de qualidade em 
conexões corporativas enfrentam desvantagem de custo para 
desenvolvê-lo? De que maneira? 
 

 Outras políticas/procedimentos do PPGA estão organizadas para dar 
suporte a uma melhor conexão corporativa? Como? 

6 

De todos os recursos e capacidades citados (infraestrutura, perfil do corpo 
docente, perfil dos discentes, conteúdo do programa, qualidade x quantidade 
das publicações, integração com outros programas, educação executiva e 
tecnologia), elenque os que você considera ser os 3 mais relevantes ao 
PPGA. 

Resposta: 

 

IV. Vantagem Competitiva 

Sabendo que a vantagem competitiva corresponde ao resultado necessário do 
conjunto de recursos e das capacidades para uma organização alcançar um 
desempenho superior ao de seus concorrentes (SERRA, TORRES e TORRES, 
2004): 

7 

De acordo com o último relatório trienal da CAPES (2013), as Universidades 
FGV/SP, USP, seguidas por FGV/RJ e UFMG possuem os maiores conceitos 
entre as Universidades do país (7 e 6 respectivamente). Em sua opinião, de 
maneira geral, quais características você identifica nessas Universidades que 
as conferem um diferencial competitivo? 
 
Explorar:  

 Como essas características funcionam no PPGA? 
Fonte: A Autora, 2017. 
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APÊNDICE B–Termo de Confidencialidade 

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA 
Departamento de Ciências Administrativas - DEPAD 
Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo presente documento, a signatária, Caroline Vianello Martins, aluna do 
Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (PPGA/UFRN), em fase de pesquisa de campo, se compromete a 
manter as suas fontes de informação em total anonimato. Neste sentido, não será 
feita a identificação do entrevistado na redação final dos relatórios. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Natal,_________________________2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caroline Vianello Martins 
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APÊNDICE C–Termo de Consentimento 

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA 
Departamento de Ciências Administrativas - DEPAD 
Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eu, ______________________________________________________________, 
sendo conhecedor do tema e metodologia utilizados pela aluna Caroline Vianello 
Martins, do Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), consinto em participar da pesquisa conduzida pela 
mesma. Entendo que toda e qualquer informação prestada por mim no decorrer 
da(s) entrevista(s) pode ser utilizada na elaboração e escrita de relatórios referentes 
à pesquisa. Também sei que as entrevistas podem ser gravadas. É acordado entre a 
pesquisadora e signatário deste termo que todas as possibilidades de identificação 
pessoal minhas enquanto entrevistado devem ser impedidas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Natal, _____ de ___________ de ________. 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura: __________________________________ 


