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RESUMO 
 
Uma característica proeminente da economia de hoje é a mudança rápida. Contudo, muitas 
das ideias em estratégia vêm de uma época em que as coisas eram mais estáveis, o que tem 
contribuído para que o pensamento permaneça enraizado em uma era de inércia e 
estabilidade. Nesse contexto, McGrath (2013b) propõe uma nova perspectiva que se baseia na 
ideia da vantagem competitiva transitória, ou seja, envolve a adoção de práticas que se 
adaptem a ambientes em que as vantagens vêm e vão, assim como propõe um novo manual da 
estratégia, que permite que práticas mais maleáveis possam emergir. No entanto, apesar do 
conceito de vantagem competitiva transitória ser um marco no novo cenário competitivo, 
trata-se de uma teoria ainda em seus primeiros passos, assim como necessita de uma 
abordagem prática que facilite sua disseminação. Dessa forma, na medida em que ainda não 
existem meios de se analisar essas ideias na prática, tornando-as de fato uma contribuição às 
organizações, o presente estudo teve como objetivo propor um modelo para analisar a 
conjuntura de empresas no contexto de vantagens competitivas transitórias. Para isso, foi 
realizada uma pesquisa exploratória, de caráter aplicado, conduzido de acordo com a 
abordagem qualitativa. Em termos operacionais, a pesquisa cumpriu as seguintes fases: 
revisão teórica; elaboração do modelo preliminar - submetido à avaliação por meio de pré-
teste; elaboração do modelo final; e aplicação prática através de estudo de casos múltiplos. 
Como resultado, foi elaborado e aplicado o Transient Competitive Advantage Model 
(TCAM), modelo baseado nos elementos Reconfiguração Contínua, Alocação de Recursos, 
Liderança, Inovação e Desligamento, que fundamentam a competição no cenário de vantagens 
competitivas transitórias. Já no que se refere aos casos, tem-se que o TCAM foi aplicado com 
gestores de seis empresas que têm a tecnologia como elemento central, e dos oito cenários 
gerados por meio do TCAM foi possível identificar quatro deles: ambiente desfavorável; 
ambiente propício, mas inexplorado; ambiente alerta, mas engessado; e ambiente consistente, 
mas assistemático e reativo. De forma geral, esses resultados refletem realidades ainda 
distantes da competição na era de vantagens transitórias, apesar do contexto dinâmico do qual 
fazem parte.  
 
Palavras-chave: Vantagem competitiva; Vantagem competitiva transitória; Novo manual da 
estratégia; Transient Competitive Advantage Model (TCAM). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

A prominent feature of today's economy is the rapid change. However, many of the ideas in 
strategy come from a time when things were more stable, which has contributed to the fact 
that the thought remains rooted in an era of inertia and stability. In this context, McGrath 
(2013b) proposes a new perspective that is based on the idea of transient competitive 
advantage, that is, it involves the adoption of practices that adapt to environments in which 
the advantages come and go, as well as proposes a new strategy playbook, which allows more 
malleable practices to emerge. However, although the concept of transient competitive 
advantage is a milestone in the new competitive landscape, it is a theory still in its first steps, 
as well as needs a practical approach that facilitates its dissemination. Thus, to the extent that 
there are still no means to analyze these ideas in practice, making them a contribution to 
organizations, the present study aimed to propose a model to analyze the business 
environment in the context of transient competitive advantages. For this, an exploratory 
research was carried out, of applied character, conducted according to the qualitative 
approach. In operational terms, the research accomplished the following phases: theoretical 
revision; preparation of the preliminary model - submitted to the evaluation by pre-test; 
elaboration of the final model; and practical application through multiple case studies. As a 
result, the Transient Competitive Advantage Model (TCAM) was developed and applied 
based on the elements Continuous Reconfiguration, Resource Allocation, Leadership, 
Innovation and Disengagement, which underpin the competition in the scenario of transient 
competitive advantages. Regarding the cases, the TCAM was applied with managers of six 
companies that have the technology as a central element, and of the eight scenarios generated 
through the TCAM it was possible to identify four of them: unfavorable environment; 
environment conducive but unexplored; alert environment, but immobilized; and consistent 
environment, but non-systematic and reactive environment. In general, these results reflect 
realities still distant from competition in the era of transient advantages, despite the dynamic 
context of which they are part. 
 
Keywords: Transient competitive advantage; New strategy playbook; Transient Competitive 
Advantage Model (TCAM) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Para uma melhor compreensão do contexto em que se insere o presente estudo, assim 

como seus objetivos, este capítulo está dividido em 3 seções: 1.1 - Contextualização e 

problematização do estudo – construindo o cenário do qual este estudo faz parte e qual 

questão pretende-se responder; 1.2 – Objetivos – apresentando o objetivo geral e específicos 

do estudo; e 1.3 – Justificativa – apresentando argumentos que demonstram o porquê da 

realização do estudo, assim como sua relevância. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Uma característica proeminente da economia de hoje é a consistência da mudança 

rápida. Assim, mercados que mudam rapidamente requerem empresas flexíveis e uma base 

teórica para orientar a tomada de decisão gerencial. Contudo, muitas das ideias em estratégia 

vêm de uma época em que as coisas eram mais estáveis, o que tem contribuído para que o 

pensamento em torno da estratégia permaneça enraizado em uma era de inércia e estabilidade.  

Neste cenário, por muito tempo houveram duas suposições fundamentais no campo da 

estratégia tomadas quase como um “evangelho”, fazendo com que muitas práticas de gestão 

consagradas estejam nelas enraizadas: a primeira era que a estrutura da indústria é mais 

importante e relativamente estável; e a segunda é que as vantagens competitivas, uma vez 

alcançadas, são relativamente sustentáveis (LEAVY, 2013). Essas suposições orientaram, e 

ainda orientam, tanto empresas quanto pesquisadores, que multiplicam práticas baseadas na 

lógica de estabilidade e movimentação relativamente lenta, assim como uma busca constante 

pelo alcance da vantagem competitiva sustentável.   

O problema é que muitos setores em que as empresas são forçadas a competir na 

atualidade simplesmente não têm essas condições estáveis, e o que se tem observado cada vez 

mais é um cenário em que a concorrência se move muito mais rápido, colocando como norma 

a existência de vantagens temporárias e passageiras (BELL, 2013). Dessa forma, os mercados 

onde esses modelos eram determinantes estão se tornando a exceção, chamando a atenção de 

todos para a necessidade de um novo olhar sob a vantagem competitiva, que agora deve ser 

criada e recriada mais ou menos continuamente, diante das mudanças fortemente presentes no 

cenário competitivo.  
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Ainda nesse sentido, o que se tem observado é que parâmetros externos básicos estão 

mudando em uma velocidade sem precedentes, como tecnologia, política, meio ambiente, 

tendências sociais, hábitos do cliente e modelos de negócios, o que permite afirmar que a 

teoria da estratégia tradicional pode falhar ao preparar as organizações para o cenário 

competitivo futuro (KOLLER, 2016). Constata-se, portanto, a importância de substituir a 

natureza estável do conceito de vantagem competitiva há tanto tempo disseminado, buscando-

se a formulação de estratégias mais aptas e direcionadas para a empresa moderna e flexível.  

Assim sendo, sabendo que há algum tempo muitas ideias convencionais sobre 

estratégia tendem a atingir seus limites quando aplicadas à hipercompetição, Rita Gunther 

McGrath, professora da Columbia Business School, diz que o mundo dos negócios por muito 

tempo esteve obcecado com a noção de construir uma vantagem competitiva sustentável e que 

agora é raro para uma empresa manter uma vantagem verdadeiramente duradoura. Em seu 

livro The End of Competitive Advantage, McGrath (2013b) diz que o campo de estratégia 

precisa reconhecer o que uma multidão de praticantes já sabe: a vantagem competitiva 

sustentável é agora a exceção, não a regra.  

 Para McGrath (2013b), os grandes conceitos encontrados na literatura (modelo de 

cinco forças de Porter; matriz de crescimento/participação BCG para análise de portfólios; 

competência essencial de Hamel e Prahalad), apesar de muito importantes, têm ainda 

fundamento muitas estratégias, baseando-se na ideia dominante de que o objetivo da 

estratégia é atingir uma vantagem competitiva sustentável. A autora argumenta que esse 

“Santo Graal” deixou de ser relevante para um número cada vez maior de empresas, assim 

como enfatiza o quão significativo é para os executivos substituírem o conceito que foca no 

caráter sustentável da vantagem competitiva, oferecendo, portanto, uma nova perspectiva que 

se baseia na ideia da vantagem competitiva transitória.  

Essa ideia da vantagem transitória envolve a adoção de práticas que se adaptem a 

ambientes em que as vantagens vêm e vão. Nessa lógica, em um mundo onde uma vantagem 

competitiva muitas vezes se evapora em menos de um ano, as empresas precisam 

constantemente promover novas iniciativas estratégicas, construindo e explorando muitas 

vantagens competitivas transitórias de uma só vez. Embora individualmente temporárias, 

essas vantagens, como um portfólio, podem manter as empresas na liderança no longo prazo. 

Logo, McGrath (2013b) destaca que um novo manual é necessário, permitindo que 

práticas mais maleáveis possam vir à tona. Dessa forma, a autora propõe o que chama de 

“novo playbook”, ou novo manual da estratégia, baseado em novas premissas de competição 
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em arenas (e não apenas setores) e de exploração das vantagens competitivas transitórias, e 

não sustentáveis.  

Essa proposta de McGrath é reflexo de um novo contexto que há mais de uma década 

dá indícios de grandes mudanças. Prahalad e Ramaswamy (2004), por exemplo, já apontavam 

em “O Futuro da Concorrência” que, alimentada pelas mudanças descontínuas provocadas 

pela digitalização, conectividade, convergência de tecnologias e fronteiras da indústria, a 

visão tradicional de como o valor é criado teria que mudar fundamentalmente. Antes disso, 

D’Aveni (1995), em sua obra “Hipercompetição - Estratégias para Dominar a Dinâmica do 

Mercado”, já apontava que a competição baseada em estratégias que proporcionavam 

resultados satisfatórios em ambientes mais estáveis deixará de ser adequada em ambientes de 

hipercompetição, já que o sucesso depende do desenvolvimento de novas vantagens capazes 

de romper o status quo. Já nessa época o autor afirmava que em ambientes dinâmicos, toda e 

qualquer vantagem que se possa criar é temporária. 

Essa nova abordagem tem implicações para a estratégia e como ela é desenvolvida, 

tornando-a cada vez mais um processo de inovação e descoberta, marcado por 

experimentação contínua, redução de risco, compactação de tempo e minimização de 

investimentos, enquanto maximiza oportunidades de mercado (LEAVY, 2013).  

Considera-se, portanto, que o rompimento com o conceito de vantagem competitiva 

sustentável em direção à noção de vantagem competitiva transitória é ato de “coragem”, em se 

tratando do enfrentamento de um modelo consagrado na literatura da estratégia e 

extremamente multiplicado nas pesquisas, ao mesmo tempo que é necessário, já que no atual 

ambiente competitivo as empresas terão de aprender a sobreviver e prosperar, de forma que a 

vantagem competitiva cresça cada vez mais em ondas temporárias. 

Contudo, apesar do conceito de vantagem competitiva transitória ser um marco no 

novo cenário competitivo, constata-se que se trata de uma teoria ainda em seus primeiros 

passos, e que todo aporte encontrado sobre o assunto está concentrado nas publicações de Rita 

McGrath. Assim, ainda não são encontrados estudos acadêmicos de caráter prático, o que 

pode dificultar a disseminação do conceito.  

Dessa forma, na medida em que o novo manual da estratégia proposto por Rita 

McGrath ainda carece de maior profundidade, e ainda não existem meios de se analisar essas 

ideias na prática, tornando-as de fato uma contribuição às organizações, o presente estudo 

pretende preencher esta lacuna ao objetivar responder a seguinte questão: como analisar a 

conjuntura de empresas no contexto de vantagens competitivas transitórias? 
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Pretende-se ao responder essa questão, apresentar uma proposta desenvolvida com a 

convicção de que se está na era de vantagens transitórias, e que tem total interesse em oferecer 

uma maneira de empresas e empresários analisarem se estão prontos ou não para competir em 

mercados dinâmicos. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do presente estudo é propor um modelo para analisar a conjuntura de 

empresas no contexto de vantagens competitivas transitórias.  

  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para a realização do objetivo geral do estudo é necessário o desenvolvimento dos 

seguintes objetivos específicos: 

 

a) Analisar os elementos que compõem o “novo manual da estratégia” proposto por McGrath 

(2013b); 

 

b) Elaborar um modelo que permita analisar a conjuntura de empresas à luz do novo manual; 

 

c) Validar o modelo elaborado por meio de análise empírica. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

No atual contexto de mudanças rápidas, a era da vantagem competitiva sustentável 

passou a ser questionada, colocando cada vez mais em evidência a necessidade de que as 

estratégias herdadas de antigos modelos de gestão sejam modificadas. Nesse novo ambiente, 

as empresas terão de aprender a sobreviver e prosperar cientes de que vantagem competitiva 

irá crescer cada vez mais em ondas temporárias. 

Assim sendo, as empresas mais propensas a ter sucesso serão aquelas que estejam 

organizadas com vistas a identificar uma onda de vantagem precoce, explorá-la ao máximo e, 
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em seguida, mudar em direção à próxima vantagem, antes que a atual se desfaça (McGRATH, 

2013a). Essa abordagem com foco em ondas de vantagem é uma forma abreviada de pensar 

sobre o ciclo de vida de uma vantagem competitiva, considerando, portanto, que ela tem 

início e fim. 

Dessa forma, apesar da suposição da vantagem competitiva sustentável estar 

profundamente enraizada nas formas de operar as organizações, o presente estudo acredita na 

economia de vantagens transitórias, assim como na necessidade de estratégias inteiramente 

novas. Conforme bem destaca McGrath (2013b), ainda existem lugares onde as regras e ideias 

antigas se aplicam, mas há muitos onde não, por isso é importante ter um conjunto diferente 

de lentes para pensar sobre como competir estrategicamente.  

Nessa nova lógica, as empresas precisam começar a pensar na combinação entre o 

reconhecimento de padrões e na intuição como uma abordagem válida, pois será muito difícil 

analisar o caminho para uma solução de maneira completa (BELL, 2013). Será crucial olhar, 

de forma rápida, para sinais fracos, em avisos precoce, e pensar sobre quais padrões realmente 

importam neste contexto particular.  

Nos negócios, é provável que os mais aptos a sobreviver sejam aqueles mais rápidos a 

mudar, a reconhecer e a adotar novas maneiras de trabalhar, compreendendo quando é hora de 

abandonar procedimentos e produtos ultrapassados, sintonizados com o que os clientes estão 

dizendo. É nesse cenário que se destaca a proposta de Rita McGrath, que acredita que a 

“estratégia está presa” e que as antigas suposições dos modelos de estratégia mais comumente 

usados já não são válidas. 

Na perspectiva defendida por Rita McGrath, quando não há equilíbrio, muitos dos 

modelos tradicionais simplesmente param de funcionar, e a presunção de estabilidade e 

vantagem competitiva sustentável que acompanha tal pensamento de equilíbrio tende a criar 

todos os reflexos organizacionais errados para os ambientes competitivos altamente 

dinâmicos de hoje (LEAVY, 2013). Logo, a autora contribui com a literatura e prática em 

estratégia ao recomendar um novo conjunto de práticas que se fundamenta na noção de 

vantagem competitiva transitória, concentradas em um novo playbook.  

Nesse manual, McGrath (2013b) sugere os seguintes elementos:  

 

a) reconfiguração contínua: ao invés de se estabelecer em uma configuração particular, no 

novo playbook as empresas devem aprender a gerenciar o movimento constante de mudança; 

b) desligamento saudável: sair de uma vantagem que está esgotada a fim de liberar recursos 

para investir em novas vantagens; 
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c) utilização da alocação de recursos para promover a destreza: movimentar recursos de 

tal forma que se possa agarrar habilmente novas oportunidades;  

d) desenvolvimento da proficiência em inovação: a inovação precisa se tornar um processo 

sistemático, semelhante ao controle de qualidade ou gerenciamento da cadeia de suprimentos; 

e) liderança e mentalidade: a capacidade de previsão e o imperativo de “estar certo” serão 

menos importantes que a capacidade de reagir rapidamente e tomar medidas corretivas; 

f) implicações da vantagem transitória para a vida pessoal: para algumas pessoas, o fim 

da vantagem competitiva sustentável implicará dolorosos ajustes de suas possibilidades no 

trabalho, pelo fato de não possuírem habilidades raras ou valiosas.  

 

 Logo, o novo manual proposto por McGrath (2013b) pretende apoiar ferramentas 

estratégicas tradicionais em vez de substituí-las, e três capacidades essenciais são vistas como 

centrais em sua abordagem: tornar a inovação uma proficiência cotidiana; praticar o 

desengajamento saudável como uma atividade normal e regular; e reconfiguração contínua de 

recursos e atividades para alcançar um equilíbrio dinâmico entre estabilidade e agilidade 

(LEAVY, 2014).  

 Com base no exposto, algumas considerações podem ser feitas no que se refere às 

justificativas do presente estudo, que o caracterizam como relevante e original. 

Primeiramente, este trabalho tem como pano de fundo uma teoria recente e passível de muitas 

explorações. 

 Como já destacado anteriormente, o conceito de vantagem competitiva transitória é 

apresentado em 2013, estando até o momento concentrado nas publicações de Rita McGrath. 

Vale destacar que a autora, antes de sua carreira acadêmica, gerenciou grandes projetos de 

tecnologia da informação, trabalhou na arena política e fundou duas startups, tendo também 

em sua pesquisa e consultoria aconselhado empresas de primeira linha como Hewlett-

Packard, Intel, DuPont, Citigroup, Texas Instruments, Ericsson etc, além de inúmeros 

empreendimentos menores (LEAVY, 2009). 

 Com base em sua experiência, ela coloca à disposição da literatura e das organizações 

ideias frescas diante de tantos questionamentos atuais e fundamentais, como por exemplo: 

como se constrói uma empresa que pode mudar tão rápido quanto a mudança em si?; como 

construir uma empresa onde a inovação é o trabalho de todos, o tempo todo, todos os dias?; 

como criar uma organização onde as pessoas estão dispostas a trazer os dons de sua iniciativa, 

sua criatividade e sua paixão? (LEAVY, 2014). 
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 Ademais, sua pesquisa como consultora traz grandes contribuições à academia, 

contudo, o fato é que pouco tem sido explorado. Para embasar esta afirmação, foram 

realizadas buscas nas principais bases de pesquisa do Brasil e do mundo (Scielo, Spell, 

ScienceDirect, Scopus, Web of Knowledge, Emerald) usando “vantagem competitiva 

transitória” e “transient competitive advantage” como palavras-chave, assim como o nome de 

Rita Gunther McGrath na busca por autores, em cada uma das bases.  

Como resultado dessa busca, foram encontrados 7 trabalhos de autoria de Rita 

McGrath na base de pesquisa ScienceDirect, bem como 4 outros trabalhos na Emerald, 

através da palavra-chave “transient competitive advantage”. Esses achados reforçam a 

originalidade do presente trabalho, seja em âmbito nacional, já que no Brasil ainda não há 

registros de publicações desta temática, ou em âmbito internacional.  

 Em segundo lugar, outra justificativa pode ser feita levando em consideração o 

modelo aqui proposto. Nas palavras de Cornélio (1969), a utilização de modelos, como 

técnica científica, no tratamento dos vários problemas ligados à empresa, pode ser altamente 

inovadora e positiva.  

 Dessa forma, pretende-se contribuir com a teoria e prática do campo da estratégia, 

tanto no esclarecimento do termo vantagem competitiva transitória e do contexto em que ele 

se desenvolve, na medida em que há uma lacuna teórica a ser preenchida, quanto na 

elaboração de um modelo que operacionalize as ideias do novo manual da estratégia, o que 

torna esse trabalho pioneiro na área.  

 Ainda sobre a importância de modelos, o próprio conceito de vantagem competitiva 

sustentável encontrou no chamado modelo VRIO um apoio crucial em sua disseminação. 

Com base na literatura sobre a Resource-based View (RBV), o modelo é amplamente 

utilizado para avaliar até que ponto os recursos de uma empresa atendem aos critérios de 

vantagem competitiva sustentável.  

 Assim sendo, este estudo tem interesse em trazer contribuições a uma lacuna da 

literatura, mas também tem um forte anseio de oferecer à empresas e empresários um modelo 

simples, objetivo e prático, de forma que, diante do atual cenário competitivo extremamente 

dinâmico, eles possam conhecer sua situação em dado momento, avaliando o que têm feito 

para competir no ambiente de vantagens transitórias. Essa proposta é um importante passo 

tanto na quebra de antigos paradigmas, como é o caso da ideia de vantagem competitiva 

sustentável, assim como na disseminação de um conceito que tem ganhado força nos últimos 

anos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Este capítulo faz um levantamento das principais ideias e conceitos teóricos que dão 

base e fundamentação para a realização deste trabalho. Este esforço é feito na intenção de 

apresentar as obras mais relevantes e diálogos entre autores que contribuem para a formação 

do conhecimento.  

 

2.1 VANTAGEM COMPETITIVA: PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

 

Pensadores do campo da Estratégia há vários anos têm procurado identificar 

estratégias que possibilitem às empresas desenvolverem e manterem uma vantagem 

competitiva, construindo décadas de pesquisas que colocam o tema como um dos mais 

estudados no âmbito da Administração Estratégica (ARAGÃO; FORTE; OLIVEIRA, 2010). 

Esses estudos têm se tornado cada vez mais frequentes, não só pelo fato desta temática estar 

relacionada a vários conceitos, mas também por deixar de ser um conteúdo meramente 

acadêmico e se tornar um aspecto relevante para as organizações.   

Entende-se por vantagem competitiva o “algo a mais” capaz de identificar produtos 

e/ou serviços e os mercados para os quais a organização está capacitada a atuar de maneira 

diferenciada. (OLIVEIRA, 2009). Para Porter (2004), entende-se vantagem competitiva como 

o valor que uma empresa consegue criar para seus clientes e que ultrapassa os custos 

relacionados à produção.  

Outra visão é a de que uma empresa possui uma vantagem competitiva quando 

implementa uma estratégia de criação de valor que não é implementada, simultaneamente, por 

nenhum dos seus concorrentes atuais ou potenciais (BARNEY, 1991). Na literatura da 

estratégia também é possível encontrar, em uma das primeiras referências feitas ao termo 

“vantagem competitiva” no estudo de Ansoff (1965), a ligação deste conceito à vantagem de 

perceber, proativamente, tendências de mercado à frente dos concorrentes, o que permite o 

ajuste da oferta em função dessa antecipação.  

Já a manutenção desta vantagem usualmente deriva do desenvolvimento profundo de 

um conjunto de habilidades, capacidade de inovação, know-how, conhecimento de mercado, 

experiência, tratamento de informações, ou seja, um conjunto de conhecimentos que os 

concorrentes não possam consolidar ou superar (OLIVEIRA, 2009). 

O que se sabe é que a partir da evolução da estratégia como disciplina acadêmica, a 

temática da vantagem competitiva passou a apresentar uma abordagem mais científica e 
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formal, ocupando no final dos anos 70 e início dos anos 80, um papel central no campo da 

estratégia (VASCONCELOS; BRITO, 2004). Assim, diversas correntes de pensamento 

econômico passaram a abordar esta temática com a utilização de diferentes abordagens 

conceituais (VASCONCELOS, CYRINO, 2000).  

Destaca-se ainda que apesar da expressão “vantagem competitiva” ser usada de forma 

frequente e muito comum na literatura relacionada à Estratégia e até mesmo à Administração 

em geral, sua definição não é precisa (VASCONCELOS; BRITO, 2004), e mesmo  que na 

maioria das vezes esteja relacionada a um desempenho superior das empresas, em virtude das 

estratégias adotadas (LEITE; PORSSE, 2003; FORTE; MOREIRA, 2007), esta ligação 

apresenta múltiplas abordagens, variando de acordo com os autores e com o contexto. Ainda 

assim, a vantagem competitiva pode resultar, de maneira geral, de alguns aspectos 

relacionados: ao ambiente, à situação geral da empresa, assim como à postura adotada pela 

alta administração (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Aspectos que proporcionam vantagem competitiva 

Ambiente que proporciona vantagem 
competitiva 

Ausência de concorrentes muito fortes  
Ausência de problemas de suprimento de recursos financeiros, 

humanos e materiais, assim como de equipamentos. 
 Acesso a tecnologias inovadoras 

 Boa imagem institucional 

Situação geral da empresa que 
proporciona vantagem competitiva 

Alta tecnologia que possibilite redução de custos, simplicidade do 
processo produtivo e preços competitivos dos produtos ou serviços 

Alta liquidez financeira 
Baixo grau de endividamento 

Equipe de profissionais de alto nível 
Sistemas de informações gerenciais adequados 

Boa imagem dos produtos e serviços 
Boa relação com o mercado 

Adequada situação de capacidade instalada 
Alto poder de domínio nos segmento de mercado 

Agilidade e flexibilidade interna 

Postura da alta administração que 
facilita uma situação de vantagem 

competitiva 

Aceitar o risco de forma equilibrada e sustentada 
Ter senso de percepção e oportunidades 

Saber o que realmente deseja para a empresa 
Saber formular e operacionalizar estratégias 

Saber estabelecer políticas 
Estar com a visão voltada para o mercado 

Saber liderar e motivar 
Estar aberta à inovação e à criatividade 

Ter adequada atuação de lobby 
Administrar, adequadamente, os projetos e os recursos 

Controlar e avaliar de forma rígida, compreensível, imparcial, simples 
e constante 

     Fonte: Adaptado de Oliveira (2009). 
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Outras fontes de vantagem competitiva podem ser encontradas na classificação 

realizada por Ghemawat (1986), que aponta categorias mais genéricas como: a inovação do 

produto, os processos de produção e as capacidades de marketing das empresas; assim como 

categorias mais específicas, detalhando que vantagens competitivas podem decorrer de: 

benefícios de tamanho (economias de escala, escopo ou curvas de experiência); vantagens de 

acesso privilegiado a recursos (know-how, matérias-primas, mercados); assim como do 

exercício de opções que garantam flexibilidade estratégica. 

Vale salientar que essa lista de aspectos, fatores ou categorias de fontes de vantagem 

competitiva não é algo completo, e nem poderia ser, já que a vantagem competitiva é algo 

circunstancial e que varia de empresa para empresa, assim como tem a característica de mudar 

no tempo (OLIVEIRA, 2009). Na verdade, isto constitui um dos grandes desafios, que se 

refere à compreensão de quais elementos têm a possibilidade de gerar a vantagem competitiva 

(RUMELT, 1980; SERRA et al., 2008). 

 Neste sentido, o processo de determinação da vantagem competitiva pode ser dividido 

em dois principais eixos: sua concepção de origem e suas premissas sobre a concorrência 

(Figura 1).  

 

Figura 1 - Correntes de pensamento da vantagem competitiva 

                      

  
   

1 - Análise estrutural da indústria 
 

Organização industrial: Modelo SCP 
Análise de Posicionamento 

(Porter) 

2 - Processos de mercado 
 

Escola Austríaca                    
(Hayek, Schumpeter) 

  

A vantagem competitiva 
explica-se por fatores 
externos (mercados, estrutura 
das indústrias) 

 
  

 
  

 
  

 
  

  
   

  

  
   

2 - Recursos e competências 
 

Teoria dos Recursos 

4 - Capacidades dinâmicas 
 

Teoria das Capacidades Dinâmicas 

  

A vantagem competitiva 
explica-se por fatores internos 
específicos à firma 

 
  

 
  

 
  

 
  

  
   

  

  
         

  

  
   

Estrutura da indústria  
 
Estática: equilíbrio e estrutura 

Processos de mercado 
(market process)             
Dinâmica: mudança e incerteza 

  

  
   

  

  
   

  

                      
Fonte: Vasconcelos e Cyrino (2000, p. 23) 
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No primeiro eixo, dois casos são identificados: de um lado, as teorias que consideram 

a vantagem competitiva como um atributo de posicionamento, exterior à organização, que 

deriva da estrutura da indústria, da dinâmica da concorrência e do mercado, enquanto que do 

outro lado, tem-se as teorias que consideram o desempenho superior como um fenômeno que 

decorre primariamente de características internas da organização (VASCONCELOS; 

CYRINO, 2000; GARCIA; BIGNETTI, 2014). 

De forma geral, identifica-se no primeiro eixo uma abordagem externa às 

organizações, que defende que o resultado alcançado está condicionado ao seu 

posicionamento no mercado, assim como uma abordagem que sustenta que o resultado 

superior se relaciona às diferenças internas entre as empresas (TONDOLO; BITENCOURT, 

2014). Martins et al. (2014) caracterizam esse eixo dividindo-o e sintetizando-o em duas 

categorias: uma que prioriza a análise do ambiente externo e outra que leva em consideração o 

ambiente interno.  

Nesse sentido, destaca-se, no que se refere à abordagem externa às organizações, o 

simbolismo de Porter (1980), que lidera as discussões da Teoria de Posicionamento, que 

possui raízes na economia clássica e é fortemente caracterizada por priorizar a vantagem 

competitiva como resultado exógeno à organização. Em outras palavras, a teria de 

posicionamento de Porter implica dizer que a posição da firma dentro da indústria é o 

determinante crucial do sucesso ou fracasso das empresas, exigindo que a estratégia de 

negócios das empresas tenha como base a estrutura de mercado na qual elas operam (LEITE; 

PORSSE, 2003). 

Sobre isso, sabe-se que a proposta de Porter (1985) foi marcante para a compreensão 

da vantagem competitiva, à medida que desenvolveu o conceito de “cadeia de valor”, 

caracterizando a empresa como uma coleção de atividades primárias e de apoio capazes de 

criar valor. Usando o conceito de cadeia de valor como ferramenta para explicar a geração da 

vantagem competitiva, Porter indica que executar atividades estrategicamente mais 

importantes da cadeia de valor de forma mais barata ou melhor do que os concorrentes, 

representa, para a empresa, a conquista da vantagem competitiva (VASCONCELOS; BRITO, 

2004).  

Ademais, Porter (1985) também elabora o chamado “Modelo das cinco forças 

competitivas”, que oferece uma compreensão das regras da concorrência em uma indústria, 

traduzidas em cinco características estruturais básicas, as chamadas forças competitivas 

(poder de negociação de fornecedores, entrantes potenciais, poder de negociação de 

compradores, produtos substitutos e rivalidade entre os concorrentes), assim como aponta três 
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tipos de estratégias genéricas internamente consistentes para enfrentar com sucesso as cinco 

forças competitivas e criar posição vantajosa (liderança em custo, diferenciação e enfoque) 

(ITO; GIMENEZ, 2011).  

 Por outro lado, no que se refere à abordagem que leva em consideração o ambiente 

interno, tem-se uma perspectiva em que o nível de análise é baseado nos recursos e 

capacidades que uma empresa possui.  Assim, a questão-chave é que as empresas têm 

diferentes habilidades para selecionar e implementar estratégias porque os recursos podem ser 

heterogêneos e difíceis de imitar, o que implica que a base de recursos valiosos com 

mobilidade limitada pode, portanto, ser fontes de vantagem competitiva (NILSSEN; 

BERTHEUSSEN; DREYER, 2015). 

Portanto, esta abordagem tem como grande representante a Resource-Based View 

(RBV), ou Visão Baseada em Recursos, fundamentada nos trabalhos de autores como Penrose 

(1959), Wernerfelt (1984), Barney (1991), Peteraf (1993), entre outros, e considera os 

recursos e capacidades como fatores essenciais ou como a gênese da vantagem competitiva 

(LEITE; PORSSE, 2003; ARAGÃO; FORTE; OLIVEIRA, 2010; PEDROSA; CARVALHO, 

2014). 

Já no segundo eixo, que discrimina as abordagens segundo suas premissas sobre a 

concorrência, é feita uma divisão entre uma visão essencialmente estática da concorrência, 

baseada na noção de equilíbrio econômico, e um enfoque em aspectos dinâmicos e mutáveis 

da concorrência, considerando fenômenos como desequilíbrio, descontinuidade e inovação 

(VASCONCELOS; CYRINO, 2000).  

Nesse sentido, Vasconcelos e Cyrino (2000) apontam que há um importante grupo de 

contribuições às teorias sobre a vantagem competitiva concentrado na dinâmica da empresa, 

dos mercados e da concorrência, enfatizando mais os processos de mudança e inovação do 

que as estruturas das indústrias ou os arranjos estáveis de recursos. Ainda segundo os autores, 

essa abordagem implica no entendimento de que à medida que os concorrentes procuram 

imitar e suplantar os inovadores introduzindo outras inovações, o desequilíbrio do mercado 

passa a ser um estado permanente, e não um fenômeno transitório.  

 Por fim, tem-se nesse segundo eixo a abordagem das Capacidades Dinâmicas, que 

considera a habilidade da firma em integrar, construir e reconfigurar competências externas e 

internas em ambientes de mudança rápida (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). Na abordagem 

das capacidades dinâmicas, mais importante do que estocar recursos é ter a capacidade de 

acumular e combinar novos recursos em novas configurações, gerando outras fontes de 

rendas. 
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Em síntese, tem-se a vantagem competitiva explicada de forma diferenciada por 

correntes de pensamento caracterizadas por teorias associadas a aspectos estáticos da 

concorrência, baseadas então na noção de equilíbrio econômico, assim como teorias 

associadas a uma visão dinâmica do mercado (LEITE; PORSSE, 2003).  

Diante do exposto, destaca-se que após conhecer o processo de determinação da 

vantagem competitiva por meio do panorama criado sobre sua concepção de origem e suas 

premissas sobre a concorrência, é importante considerar que para garantir desempenhos 

superiores uma questão tem sido colocada como essencial na temática da vantagem 

competitiva: sua sustentabilidade. Nesse contexto, ganha força a Resource-Based View 

(RBV), uma abordagem que surgiu nos últimos anos como uma explicação popular da 

heterogeneidade de desempenho entre as empresas, e que tem se disseminado, aparecendo 

como base teórica para a maioria dos estudos que buscam examinar a questão sobre como as 

empresas alcançam uma vantagem competitiva sustentável. A RBV será melhor explorada a 

seguir, na seção 2.2. 

 

2.2 RESOURCE-BASED VIEW (RBV) E A VANTAGEM COMPETITIVA SUSTENTÁVEL 

 

Segundo Barney (1991), uma empresa tem vantagem competitiva sustentável quando 

ela está implementando uma estratégia de criação de valor que não está sendo implementada 

simultaneamente por algum dos concorrentes atuais ou potenciais, e quando esses 

concorrentes são incapazes de duplicar os benefícios desta estratégia.  Nesses termos, a 

vantagem competitiva sustentável está condicionada à incapacidade de as empresas 

concorrentes obterem resultados análogos aos de determinada empresa, ainda que 

implementem estratégias de criação de valor semelhantes (THERIOU; AGGELIDIS; 

THERIOU, 2009). 

O que, de fato, deve-se evidenciar, é que a literatura tem colocado que a vantagem 

competitiva sempre estaria associada a um determinado período, e que, por muito tempo, a 

estratégia das empresas se concentram em explorar as vantagens competitivas de longo prazo. 

Nas palavras de Vasconcelos e Brito (2004), a própria definição da vantagem competitiva 

implica uma definição do intervalo de tempo, já que, por exemplo, um lance de sorte que 

tenha influenciado o resultado de uma empresa em um período não seria considerado como 

vantagem competitiva, mesmo que este impacto fosse relevante.  
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Nesse sentido, Barney e Hesterly (2007) fazem uma diferenciação entre os tipos de 

vantagem competitiva, colocando em foco a temporalidade de cada uma delas, como mostra a 

Figura 2.  

 

Figura 2 – Tipos de vantagem competitiva 

 
Fonte: Adaptado de Barney e Hesterly (2007) 

 

Sobre isso, os autores afirmam que a vantagem competitiva pode ser temporária ou 

sustentável, em que por temporária entende-se uma vantagem competitiva que dura um 

período muito curto de tempo, e por sustentável refere-se a uma vantagem competitiva que 

dura muito mais. Sobre esta última, sabe-se que ela tem recebido grandes contribuições da 

Resource-Based View (RBV), teoria que explora as características necessárias dos recursos 

para que estes se tornem uma fonte de vantagem competitiva sustentável (CARNEIRO; 

CAVALCANTI; SILVA, 1997).  

A RBV é uma abordagem defendida desde a década de 50, mas que se apresenta mais 

fortemente na década de 80, como alternativa ou contraponto à posição dominante da 

organização industrial e foco externo de posicionamento representado por Porter (1989) 

(VASCONCELOS; CYRINO, 2000; LEITE; PORSSE, 2003; FORTE; MOREIRA, 2007; 

BECERRA, 2008). Assim, esta visão muda a ênfase do ambiente competitivo das empresas 

para os recursos que elas têm desenvolvido para competir nesse ambiente (MILLER; 

SHAMSIE, 1996). 

 Dentre as correntes de pensamento que buscam explicar a obtenção da vantagem 

competitiva, a Resource-Based View supõe, como condição importante para obtenção de 

lucros, uma heterogeneidade entre as empresas, que é estimulada por diferenças entre os 

recursos internos e capacidades (BARNEY, 1991; PETERAF, 1993; HELFAT; PETERAF, 

2003). A heterogeneidade se baseia na premissa de que os concorrentes diferem, em se 
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tratando de recursos e capacidades, de maneira importante e durável, o que afeta 

competitivamente a organização e gera vantagem ou desvantagem (HELFAT; PETERAF, 

2003). Essas diferenças podem se tornar duradouras à medida que seja custoso desenvolver ou 

adquirir esses recursos (PRAHALAD; HAMEL, 1990; BARNEY, 1991; PETERAF, 1993; 

BARNEY; HESTERLY, 2007). 

Dessa forma, o discurso da RBV expõe que as empresas se diferenciam umas das 

outras por meio de duas suposições fundamentais: a heterogeneidade e imobilidade dos 

recursos. A heterogeneidade ocorre devido à configuração dos recursos, indicando que com o 

passar do tempo, cada empresa vai adquirindo conhecimentos e experiências diferentes e tem 

acesso a recursos distintos, fazendo assim com que a organização consiga alcançar uma 

posição diferenciada no mercado (WERLANG et al., 2014). Já a imobilidade de recursos 

implica dizer que algumas das diferenças de recursos e capacidades entre empresas podem ser 

duradouras, pois pode ser muito custoso desenvolvê-los ou adquiri-los (BARNEY; 

HESTERLY, 2007).  

Fazendo uma distinção, recursos podem ser pensados como substantivos, ou seja, 

como coisas que uma empresa possui e que lhe permitem prosperar, enquanto que 

capacidades podem ser compreendidas como verbos ou, em outras palavras, o que a empresa 

faz com seus recursos, já que sozinhos eles não garantem o sucesso (DRANOVE; 

MARCIANO, 2007). 

Portanto, os recursos são representados por fatores que pertencem ou são controlados 

pelas empresas e que são convertidos em produtos ou serviços, utilizando para isso, as 

capacidades, que são tidas como “bens intermediários” gerados para proporcionar maior 

produtividade aos recursos. (AMIT; SCHOEMAKER, 1993). Assim, as capacidades são 

vistas como subconjuntos de recursos, que permitem à empresa aproveitar por completo 

outros recursos que controla (BARNEY; HESTERLY, 2007). 

Esses recursos e capacidades podem ser vistos como feixes de ativos tangíveis e 

intangíveis, incluindo habilidades de gestão de uma empresa, seus processos e rotinas 

organizacionais, e as informações e conhecimento controlados por ela (WERNERFELT, 

1984; BARNEY; WRIGHT; KETCHEN JR, 2001; HELFAT; PETERAF, 2003; BARNEY; 

HESTERLY, 2007).  

Exemplificando, alguns recursos são: nomes de marcas, patentes e licenças, pessoal 

qualificado, contatos comerciais, cultura organizacional, maquinário, localização, capital, 

relacionamento com fornecedores e canais de distribuição, conhecimento tecnológico 

desenvolvido internamente, reputação com funcionários, fornecedores e clientes, entre outros 
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(WERNERFELT, 1984; DIERICKX; COOL, 1989; AMIT; SCHOEMAKER, 1993; 

RUMELT, 1980; DRANOVE; MARCIANO, 2007; CARVALHO; KAYO; MARTIN, 2010). 

Já capacidades são entendidas como coisas que as empresas fazem bem, como por exemplo: 

produzir eficientemente, oferecer um bom serviço ao cliente, customizar pedidos 

(DRANOVE; MARCIANO, 2007).  

De forma geral, é possível perceber como parte do conceito de recursos, uma distinção 

entre recursos tangíveis e intangíveis, o que mostra que alguns deles são mais fáceis de 

mensurar ou contabilizar, enquanto que outros apresentam maior dificuldade de mensuração. 

Assim, algumas considerações podem ser feitas: (a) os recursos tangíveis apresentam maior 

facilidade de imitação, tornando-se fontes de vantagem competitiva apenas quando existem 

direitos de exclusividade ou controle sobre eles, o que impede o acesso a competidores; e (b) 

os recursos intangíveis dizem respeito não somente à reputação, patentes, relacionamentos, 

mas também às habilidades intelectuais mais complexas e específicas, o que os torna mais 

difíceis de mensurar e imitar (PEREIRA; FORTE, 2008).  

De qualquer forma, apesar das distinções e, considerando que os recursos e 

capacidades podem evoluir e mudar ao longo do tempo em aspectos importantes (HELFAT; 

PETERAF, 2003), é importante que ambos sejam coordenados de maneira que haja 

cooperação entre si (GRANT, 1991). Como consequência, é criado um potencial para o 

estabelecimento de vantagens competitivas que podem resultar em desempenhos superiores e 

sustentáveis, até que empresas concorrentes obtenham um conjunto de recursos equivalentes 

(CARVALHO; KAYO; MARTIN, 2010). 

Além disso, Prahalad e Hamel (1990) acrescentam o termo core competences, ou 

competências essenciais, que são recursos intangíveis que: em relação aos concorrentes, são 

difíceis de ser imitados; em relação a mercados e clientes, são os recursos essenciais para que 

a empresa possa prover produtos/serviços diferenciados; e finalmente, em relação ao processo 

de mudança e evolução da própria empresa, são o fator fundamental da maior flexibilidade 

que permite a exploração de diferentes mercados. 

Nesse cenário, ferramentas têm sido elaboradas na intenção de identificar o potencial 

que cada recurso ou capacidade tem para melhorar a posição competitiva de uma organização, 

buscando apontar quais são, de fato, fontes de vantagem competitiva sustentável. Dado que 

nem todos os recursos e capacidades contribuem de forma fundamental para a vantagem 

competitiva, conhecê-los é um passo importante para as empresas aproveitaram por completo 

o potencial de cada um deles, organizando-se apropriadamente. 
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Isto posto, a principal ferramenta apresentada pela literatura para conduzir esta análise 

é o Modelo VRIO, criado com o intuito de analisar se os recursos e capacidades são valiosos, 

raros, difíceis de serem imitados e explorados pela organização (GOHR et al., 2011), 

apontando, ao final, quais os recursos e capacidades são considerados estratégicos. As 

questões que norteiam este modelo são (BARNEY; HESTERLY, 2007): 

 

a) A questão do VALOR: Os recursos e capacidades permitem que a empresa explore 

oportunidades externas ou neutralize uma ameaça advinda do ambiente? 

b) A questão da RARIDADE: Os recursos são controlados atualmente por um número 

pequeno de empresas concorrentes? 

c) A questão da IMITABILIDADE: As empresas sem os recursos enfrentam uma 

desvantagem de custo para obtê-los ou desenvolvê-los? 

d) A questão da ORGANIZAÇÃO: As outras políticas e procedimentos da empresa estão 

organizados para sustentar à exploração de seus recursos valiosos, raros e custosos de 

imitar? 

 

 Assim, abrangendo quatro questões, o modelo VRIO analisa os recursos e capacidades 

que uma empresa possui, bem como o potencial de cada um para gerar vantagens 

competitivas (GOHR et al., 2011). Por meio das respostas a esses questionamentos feitos no 

modelo, é possível identificar como o recurso ou capacidade analisado contribui em termos de 

implicações competitivas, resultando em desvantagem competitiva, paridade competitiva, 

vantagem competitiva temporária, e vantagem competitiva sustentável (HERMES; CRUZ; 

SANTINI, 2016). 

  A partir desta análise, o modelo aponta que (BARNEY; HESTERLY, 2007): 

 

- Se o recurso/capacidade for valioso, raro, custoso de imitar e explorado pela organização 

obtém-se uma vantagem competitiva sustentável; 

- Se o recurso/capacidade for valioso e raro, mas não for custoso de imitar, então se tem uma 

vantagem competitiva temporária;  

- Se o recurso/capacidade for valioso, mas não for raro, obtém-se uma paridade competitiva;  

- Se o recurso/capacidade não for valioso e nem explorado pela organização, tem-se uma 

desvantagem competitiva.  
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Nessa lógica, o modelo VRIO, principal ferramenta desenvolvida no contexto da 

RBV, concentra esforços na compreensão de recursos e capacidades na intenção de identificar 

os potenciais geradores de vantagem competitiva sustentável, orientando, portanto, toda a 

prática gerencial decorrente dos resultados encontrados. Por exemplo, se a aplicação do 

modelo revela que determinado recurso ou capacidade está representando um potencial de 

gerar vantagem competitiva temporária, ou seja, uma vantagem condicionada à questão da 

imitabilidade, a empresa, como consequência, poderá se esforçar em fazer com que esse 

recurso ou capacidade passe a gerar uma vantagem que não seja eliminada através da 

imitação, tornando-se então um potencial gerador de vantagem competitiva sustentável. 

Percebe-se, diante de todo o exposto, que abordagem da Visão Baseada em Recursos 

coloca as organizações como um conjunto de recursos e capacidades estratégicos que, à 

medida que geram benefícios econômicos e não podem ser copiados ou duplicados pelos 

concorrentes da empresa, passam a ser fonte de vantagem competitiva sustentável. Contudo, 

esta teoria passou a ser fortemente criticada por não conseguir responder como os recursos e 

capacidades se comportam em ambientes que se modificam constantemente. 

Nesse sentido, a literatura indica que a RBV falha ao ignorar aspectos importantes, 

como o desenvolvimento dos recursos e sua integração dentro da empresa, pois apenas 

possuir os recursos não garante a vantagem competitiva em ambientes dinâmicos (OZAKI; 

FONSECA; WRIGHT, 2013; TONDOLO; BITENCOURT, 2014).  Assim, a falta de 

esclarecimentos quanto aos métodos e razões de as firmas obterem vantagem competitiva em 

situações de mudanças rápidas e imprevisíveis levou pesquisadores ao desenvolvimento de 

uma nova perspectiva: a abordagem das Capacidades Dinâmicas (MACIEL; SATO; KATO, 

2012; PANIZZON et al., 2015). 

O artigo seminal de Teece, Pisano e Shuen (1997), intitulado “Dynamic Capabilities 

and Strategic Management”, introduziu o conceito de Capacidades Dinâmicas, propondo 

respostas às lacunas deixadas pela RBV e criando um fluxo crescente de pesquisas a partir de 

então. Os autores propõem uma teoria que se esforça em explorar e identificar as dimensões 

das capacidades específicas da empresa que podem ser fonte de vantagem competitiva 

(PEDROSA; CARVALHO, 2014), definindo-as como a capacidade da empresa de integrar, 

construir e configurar competências internas e externas para enfrentar ambientes que mudam 

rapidamente.  

 Esse conceito torna-se relevante já que em mercados versáteis a empresa deve ter a 

capacidade de renovar competências de modo a assegurar continuamente a coerência entre o 

ambiente de negócios e a estratégia de atuação (MONTEIRO; SOARES; RUA, 2013). Além 
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disso, em contextos onde as condições tecnológicas, regulatórias e concorrenciais estão 

sujeitas a mudanças rápidas, persistir nas mesmas rotinas operacionais torna-se bastante 

perigoso, o que requer mudanças sistemáticas para acompanhar a mudança ambiental 

(ZOLLO; WINTER, 2002).   

  É importante destacar que as capacidades dinâmicas devem ser compreendidas como 

padrões de atuação que são estruturados e persistentes, ou seja, uma organização que, por 

exemplo, se adapta de forma criativa, mas desarticulada, à uma sucessão de crises não exerce 

uma capacidade dinâmica, pois para isso são necessários métodos sistemáticos da empresa 

para modificar rotinas operacionais (ZOLLO; WINTER, 2002). Considerando este conceito, 

Zollo e Winter (2002) afirmam que as capacidades dinâmicas surgem a partir de 

aprendizagem, que pode surgir por meio dos seguintes mecanismos:  

 

a) Rotinas organizacionais e Acumulação de experiência: As rotinas são padrões 

estáveis de comportamento que caracterizam as reações organizacionais a estímulos 

variados, internos ou externos; 

b) Articulação do Conhecimento: processo através do qual o conhecimento implícito é 

articulado por meio de discussões coletivas, sessões de esclarecimento e processos de 

avaliação de desempenho. Ao partilhar as suas experiências individuais e comparando 

as suas opiniões com os de seus colegas, membros da organização podem atingir um 

melhor nível de compreensão dos mecanismos causais que se interpõem entre as ações 

necessárias para executar uma determinada tarefa e os resultados de desempenho 

produzidos; 

c) Codificação do Conhecimento: Um nível ainda mais elevado de esforço cognitivo é 

necessário quando os indivíduos codificam seus entendimentos sobre as implicações 

das rotinas internas de desempenho em algumas ferramentas, tais como manuais, 

modelos, planilhas, sistemas de apoio à decisão, software de gerenciamento de 

projeto, etc. A codificação é potencialmente importante como um mecanismo de apoio 

para toda a evolução do processo de conhecimento, facilitando a geração de novas 

propostas para alterar as rotinas atualmente disponíveis, bem como a identificação dos 

pontos fortes e os pontos fracos das variações propostas para o atual conjunto de 

rotinas. 

 

Portanto, uma vez que se percebe a necessidade de capacidades dinâmicas, deve-se 

tornar a aprendizagem um elemento central na sua geração, já que este é um elemento 
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facilitador de reconfigurações (ZOLLO; WINTER, 2002; BARRETO, 2010; PAVLOU; EL 

SAWY, 2011). Assim, é necessário que haja rotinas e processos de suporte à geração de 

novas ideias, novos produtos e serviços, bem como na seleção e na implementação da 

mudança (TEECE, 2009). 

Outro fator de grande importância para o desenvolvimento de capacidades dinâmicas é 

um conjunto de comportamentos e habilidades relacionadas à mudança e à inovação 

(MEIRELLES; CAMARGO, 2014). Nesse contexto, Teece (2007) afirma que gestores 

empresariais têm um papel relevante na criação de novos produtos e processos e na 

implementação de novas formas organizacionais e modelos de negócio, podendo sentir e até 

mesmo ajudar a moldar o futuro.  

Ainda nesse contexto, para autores como Eisenhardt e Martin (2000) e Winter (2003) a 

inovação é um processo específico organizacional e estratégico que se constitui em uma 

capacidade dinâmica da organização, pois implica a mudança efetiva das rotinas 

organizacionais. 

Ademais, Teece (2007) chama a atenção para o fato de as capacidades dinâmicas 

residirem em grande medida na equipe de gestão de topo da empresa, sendo impactados pelos 

processos organizacionais, sistemas e estruturas que a empresa tenha criado para gerir seus 

negócios. 

Diante de todo o exposto, conclui-se que a abordagem das capacidades dinâmicas se 

interessa no desenvolvimento e na renovação dos recursos e capacidades em ambientes 

marcados por contínuas mudanças, ao passo que RBV tem foco na escolha dos recursos ou na 

seleção dos recursos apropriados. Logo, as capacidades dinâmicas podem ser consideradas 

como uma perspectiva "dinâmica" da abordagem estratégica da teoria dos recursos 

(TONDOLO; BITENCOURT, 2014), que indica que é possível realizar um processo contínuo 

de adaptabilidade organizacional diante das mudanças ambientais (MUNCK; SILVA; 

SOUZA, 2009).  

Contudo, apesar das capacidades dinâmicas de alguma maneira enfatizarem a 

importância da reconfiguração contínua de recursos por meio de atividades empresariais 

padrão, a literatura tem colocado que seu valor crítico reside no seu potencial para ajudar as 

organizações a fazer isso várias vezes, ajudando assim a criar uma vantagem competitiva 

duradoura. O presento estudo reconhece que a teoria das capacidades dinâmicas avança ao 

convergir temas da estratégia competitiva, da inovação e da mudança organizacional, no 

entanto preocupa-se com o fato dela ter sido atrelada ao ambiente da vantagem competitiva 

sustentável.  
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Essa sustentabilidade é aqui questionada, já que, para um número cada vez maior de 

setores e de empresas, o mudo mudou, fazendo com que vantagens sejam rapidamente 

copiadas. Dessa forma, considerando que a premissa da vantagem competitiva sustentável 

cria uma tendência à estabilidade que pode ser fatal, o presente trabalho se sustenta no modelo 

das vantagens competitivas transitórias, abordagem explorada a seguir, na seção 2.3. 

 

2.3 VANTAGEM COMPETITIVA TRANSITÓRIA 

 

 A vantagem competitiva transitória é um conceito que nasce da proposta de McGrath 

(2013b), que argumenta que os executivos devem parar de embasar suas estratégias no 

conceito de vantagem competitiva sustentável, pois acredita que para vencer em ambientes 

voláteis e incertos o mais importante é que eles consigam explorar oportunidades efêmeras 

com rapidez e determinação. Nesse sentido, o livro The End of Competitive Advantage, 

lançado no ano de 2013 por Rita McGrath para expor e disseminar suas ideias sobre a 

vantagem competitiva transitória, será utilizado como referência para elaborar toda esta seção 

e suas subdivisões. 

 Ademais, alguns outros trabalhos que possam contribuir com a construção do 

conhecimento sobre o tema em questão serão acrescentados e referenciados pontualmente.  

 

2.3.1 A nova lógica da estratégia: onde competir, como competir, como vencer 

 

Parece ficar claro, de acordo com a ideia de vantagem competitiva transitória, que no 

ambiente competitivo em rápida evolução, depender de estruturas e sistemas pensados para 

extrair o máximo valor de uma vantagem competitiva representa riscos bem perigosos. Na 

verdade, a premissa da vantagem sustentável cria uma tendência à estabilidade que pode ser 

fatal, já que ela: permite que a inércia e o poder se consolidem ao redor de modelos 

existentes; possibilita que as pessoas caiam na rotina e em hábitos mentais; cria condições 

para o engessamento organizacional; inibe a inovação; e promove a negação ao invés do 

design proativo de um próximo passo estratégico. 

Apesar dos executivos terem clara noção de que, no atual ambiente, mudanças rápidas 

são a norma, as estratégias utilizadas por eles ainda se fundamentam em modelos e práticas 

que foram eficazes há décadas atrás. Atuar dessa forma, fundamentando-se na premissa de 

que é possível otimizar os sistemas e processos com base em um conjunto de vantagens 

sustentáveis tem deixado de ser importante para um número cada vez maior de setores.  
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Por exemplo, setores relacionados à música, alta tecnologia, viagens, comunicações, 

eletrônicos de consumo, indústria automobilística e até a educação estão diante de situações 

em que as vantagens são copiadas rapidamente, a tecnologia muda com uma velocidade 

atordoante, os clientes buscam outras alternativas e o mundo avança sem esperar por 

ninguém. Nesse cenário, constata-se ser necessário mudar o jeito de fazer as coisas. 

Assim, importantes mudanças podem ser pensadas sobre três aspectos: onde competir, 

como competir e como vencer. O primeiro deles refere-se a uma modificação no pressuposto 

de que a concorrência intrassetorial constitui a ameaça competitiva mais importante. Nessa 

lógica, as empresas categorizam seus concorrentes mais importantes como empresas que 

atuam no mesmo setor, ou seja, aquelas que disponibilizam produtos que substituem 

diretamente uns aos outros, o que pode ser muito perigoso. 

Sobre isso, o fato é que cada vez mais são observados setores competindo com outros 

setores, modelos de negócio competindo com modelos de negócio até no mesmo setor, assim 

como categorias completamente novas que surgem de maneira inesperada. Isso implica dizer 

que é necessário um novo nível de análise que realmente seja capaz de refletir em detalhes a 

relação entre segmentos de mercado, ofertas e localização geográfica, pois utilizar o setor 

como referência para análise não representa um critério preciso o suficiente para revelar o que 

realmente está acontecendo no nível em que as decisões devem ser tomadas.  

Esse novo nível de análise mais apropriado é o que Rita McGrath chama de arenas, 

que podem ser entendidas como relações específicas entre clientes e soluções, diferentemente 

da descrição convencional das ofertas que substituem de forma direta umas às outras. Esse 

conceito coloca que a abordagem a ser utilizada pode ser adaptada à arena específica no 

momento, ou seja, não é preciso ter uma abordagem única capaz de sustentar todas as arenas 

das quais a empresa participa. 

Ademais, as arenas sugerem que as ideias sobre o que cria uma vantagem duradoura 

também mudarão, alertando que as empresas devem aprender a alavancar fatores mais 

efêmeros, desenvolvendo competências e habilidades que serão relevantes a quaisquer arenas 

nas quais quiserem operar, pois a competição tenderá a girar em torno de fatores altamente 

intangíveis e emocionais. 

Ainda sobre as arenas, há uma grande diferença entre pensar a estratégia em termos de 

arenas e não mais de setores. Enquanto na análise setorial o objetivo muitas vezes é identificar 

a posição relativa da empresa em relação a competidores do mesmo setor, a estratégia baseada 

em arenas visa conquistar o território mais extenso possível. As diferenças entre a perspectiva 

de arenas e setorial são elencadas no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Perspectiva do setor versus da arena 

 SETOR ARENA 

Meta Vantagem posicional Captura de território 

Medida de sucesso Participação de mercado 
Participação de espaços de 
oportunidades potenciais 

Maior ameaça Manobras intrassetoriais Manobras intersetoriais 

Definição do segmento de 
clientes 

Demográfica ou geográfica Comportamental 

Impulsionadores-chave Preço, funcionalidade, qualidade Experiência do cliente 

Comportamento provável de 
aquisição 

Consolidação intrassetorial ou 
diversificação fora do setor 

 
Aquisição adicional para a 

incorporação de novas 
competências, muitas vezes 
cruzando fronteiras setoriais 

 
Fonte: Adaptado de McGrath (2013b) 

 

 Já o segundo aspecto apontado, ou seja, como competir, chama a atenção para a 

vantagem competitiva transitória pensando-a em termos de fases, conforme Figura 3.  

 

Figura 3 – Como competir: a onda da vantagem transitória 

 
                 Fonte: McGrath (2013b) 
 

 Nesse sentido, qualquer vantagem competitiva passa por um ciclo de vida, cujas cinco 

fases principais são: 

 

1. Lançamento: Nessa fase, oportunidades são identificadas, recursos são alocados e uma 

equipe é montada visando criar algo novo. É nesse ponto que entra a inovação.  

2. Ramp-up: Se a oportunidade se mostrar promissora, a vantagem começa a usufruir de um 

período de ramp-up, ou incremento, em que a ideia do negócio é ampliada. Nessa fase, são 

implementados sistemas e processos para aumentar a escala do negócio e experimentos são 
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lançados no mercado. Para isso, um aspecto crucial é a velocidade, já que se o ramp-up for 

demorado demais, os concorrentes poderão alcançá-lo rapidamente e acabar com sua 

diferenciação.  

3. Exploração: Esta é a janela de oportunidade para desenvolver um forte posicionamento 

estratégico (a combinação de uma proposta de valor clara e um sistema de atividade sob 

medida para fornecê-lo) e explorar plenamente a vantagem competitiva associada a ele. 

Assim, no período de exploração, o negócio mantém boas operações e gera lucros 

razoáveis e, consequentemente, a meta é descobrir como estender ao máximo esse período 

de benefícios, sabendo que, mais cedo ou mais tarde, as vantagens deixarão de sustentar.  

Nesse processo, os líderes precisam criar um “espaço de recursos” para a próxima 

vantagem. 

4. Reconfiguração: O processo de reconfiguração é crucial para o sucesso em situações de 

vantagens transitórias, já que é por meio dele que os ativos, as pessoas e a competências 

fazem a transição de uma vantagem à outra. Nessa fase, a reorganização de equipes e 

ativos são medidas tanto necessárias quanto valiosas.  

5. Desligamento: Quando uma vantagem é exaurida, a oportunidade passa por um processo 

de erosão, o que sugere a necessidade do desligamento. Esse desligamento significa, para a 

empresa, se desfazer de ativos e de outras competências que deixaram de ser relevantes 

para o seu futuro, vendendo-os, descontinuando-os ou adaptando-os, com elegância e 

rapidez. No contexto de vantagens transitórias, o desligamento não representa um fracasso, 

já que ele pode e deve ocorrer quando um negócio ainda é viável e não quando a 

organização, em desespero, já não possui outra escolha. Trata-se de avançar de forma 

oportuna e estratégica antes que a vantagem original seja completamente corroída. 

 

Nesse sentido, a vantagem passa a ser compreendida em termos de ondas, em que 

diferentes disciplinas e habilidades são vantajosas em pontos diferentes de cada uma delas. 

Por exemplo: a fase de lançamento e ramp-up requerem pessoas inovadoras e 

experimentadoras, que não se intimidam com a ambiguidade, sempre prontos para aprender; a 

fase de exploração requer pessoas que criam processos eficazes e capazes de sistematizar as 

coisas; já a fase de desligamento requer pessoas que rapidamente identificam indícios de 

declínio e que não têm medo de decidir pela descontinuidade de um negócio ou processo. 

Orquestrar o modo como essas ondas são administradas é, portanto, um grande desafio. 

Finalmente, o terceiro aspecto que reflete importantes mudanças refere-se a como 

vencer. Nesse sentido, Rita McGrath buscou empresas que haviam descoberto como lidar com 
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o desafio de passar de uma vantagem à próxima por um período relativamente longo, e até 

prosperaram diante desse desafio. Para isso, em 2010, ela e sua equipe identificaram empresas 

de capital aberto ao redor do mundo com uma capitalização de mercado de mais de US$1 

bilhão no fim de 2009 (4.793 empresas), analisando quantas dessas empresas foram capazes 

de aumentar a receita ou o lucro líquido em pelo menos 5% a cada ano, nos cinco anos 

anteriores. 

 Assim, após alguns refinamentos na pesquisa, e tendo finalmente por base um período 

de 10 anos (2000 a 2009) para verificar quantas empresas foram capazes de atingir um 

crescimento estável, chegou-se a um resultado de exatamente 10 empresas, as quais foram 

chamadas de empresas de crescimento discrepante, devido a seus desempenhos constantes 

mesmo diante de enormes mudanças e incertezas. Essas empresas são: Gognizant Technology 

Solutions (Estados Unidos); HDFC Bank (Índia); FactSet (Estados Unidos); ACS (Espanha); 

Krka (Eslovênia); Infosys (Índia); Tsingtao Brewery (China); Yahoo! Japão (Japão); Atmos 

Energy (Estados Unidos); Indra Sistemas (Espanha).  

 A partir desses nomes, Rita McGrath comparou cada uma dessas empresas com seus 

três principais concorrentes, assim como umas com as outras, visando descobrir o que 

contribuiu para que elas atingissem um crescimento tão constante e estável. Como conclusão 

desse esforço, identificou-se que esse grupo de empresas era marcado por buscar estratégias 

por meio de uma perspectiva de longo prazo sobre onde queriam chegar, mas também 

reconhecendo que as ações de hoje não impulsionariam o crescimento futuro.  

 Essas empresas operaram de acordo com o que a autora chama de novo manual da 

estratégia, baseado em novas premissas de competição em arenas (e não apenas em setores), 

assim como de exploração de vantagens competitivas transitórias, e não sustentáveis. Elas têm 

identificado e implementado maneiras de combinar uma tremenda estabilidade interna ao 

mesmo tempo em que motivam uma tremenda agilidade externa, particularmente em termos 

de modelos de negócios (LEAVY, 2014). Esse novo manual será melhor detalhado na seção 

2.3.2. 

 

2.3.2 O novo manual da estratégia 

 

 O novo manual da estratégia tem o objetivo de fornecer um roteiro para as empresas 

caminharem em terrenos difíceis (BELL, 2013). Alguns de seus componentes já são bem 

compreendidos, como a necessidade de buscar a inovação, enquanto que outros têm recebido 

pouca ênfase em conversas sobre a estratégia, como é o caso da contínua prática de 
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reconfiguração e do desligamento. Os componentes desse manual estão esquematizados na 

Figura 4. 

Figura 4 – O novo manual da estratégia 

 
                Fonte: Adaptado de McGrath (2013b) 
 

 Para compreender o que cada elemento desse representa, foram criadas as subseções 

2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3, 2.3.2.4, 2.3.2.5 e 2.3.2.6. 

 

2.3.2.1 Reconfiguração Contínua 

 

 O processo de reconfiguração é a fórmula para permanecer relevante em uma situação 

de vantagens transitórias, pois em um ambiente em rápida mudança, a empresa também 

precisa ser capaz de mudar rapidamente. Assim, por meio de um processo dinâmico de 

reconfiguração, os ativos, as pessoas e as competências fazem a transição de uma vantagem à 

outra.  

 Nesse sentido, em organizações que conseguem realizar esse processo vê-se uma 

contínua reavaliação das atividades atuais, reconhecendo que algumas delas precisarão dar 

lugar a novas, o que é muito diferente de downsizings ou reestruturações radicais. Além disso, 

não se trata de um processo ligado a pessoas se atendo a um mesmo papel por longos 

períodos, assim como uma possível confusão sobre a trajetória evolucionária da empresa.  

Essas organizações normalmente são capazes de incorporar a mudança em suas rotinas 

normais, e tendem a usar uma abordagem orientada a opções para explorar novas 

oportunidades, que ajudam a promover a agilidade. Ao mesmo tempo, elas são capazes de 

equilibrar esta agilidade com a estabilidade, mas estabilidade enraizada em áreas mais 
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"suaves", como visão, processo e cultura, em vez de posicionamento competitivo estático ou 

padrões rígidos de alinhamento de recursos (McGRATH, 2013a). 

Destaca-se, portanto, que uma das características mais notáveis das empresas que até 

agora têm mostrado como gerenciar o processo de reconfiguração em uma base contínua é o 

notável equilíbrio dinâmico que elas são capazes de atingir entre estabilidade e agilidade. No 

que se refere à estabilidade, as empresas de crescimento discrepante criaram arquiteturas 

sociais que restringem a incerteza e a mudança que seu pessoal precisa enfrentar. Essa 

estabilidade pode vir de algumas fontes, como:  

 

a) Ambição: trata-se da ambição aliada a um direcionamento estratégico claro. As estratégias 

das empresas de crescimento discrepante se fundamentaram em uma ambição que 

impulsiona a empresa toda, proporcionando um direcionamento para o seu pessoal. Neste 

caso, a ambição é essencial para impedir que as empresas se tornem complacentes e 

satisfeitas ao buscarem as vantagens de ontem; 

b) Identidade e cultura: trata-se do investimento que as empresas fazem na criação de uma 

identidade, cultura e compromisso com o desenvolvimento de lideranças. Essas empresas 

dedicam atenção considerável aos valores, à cultura e ao alinhamento, assim como 

investem muito em treinamento; 

c) Alocar e desenvolver: refere-se a como as empresas capazes de passar de um conjunto de 

vantagens ao outro decidem educar seu pessoal e desenvolver suas habilidades. O 

treinamento e desenvolvimento contínuos constituem mecanismos para evitar a demissão 

das pessoas quando as condições competitivas mudam. Dessa forma, investir na 

capacidade das pessoas de passar de uma vantagem à outra remove uma grande barreira à 

mudança, passando da pura alocação para o desenvolvimento da capacidade de transição; 

d) Estratégia e liderança: a estabilidade da estratégia das empresas de crescimento 

discrepante foi notável. Apesar de uma época “tumultuada”, essas empresas parecem não 

ter internalizado o caos em seus ambientes. Nesse sentido, ter poucas prioridades 

estratégicas claras e simples, desenvolver a cultura e os talentos, alavancando algumas 

poucas competências essenciais, auxiliou os CEOs a criarem uma enorme força de 

estabilidade, mesmo em meio a grandes mudanças. Os líderes também contribuíram de 

maneira importante com a estabilidade; 

e) Relacionamentos estáveis: trata-se da capacidade evolucionária das empresas de se 

transmutarem, acompanhando as mudanças de seus clientes e alinhando os interesses de 

todos os stakeholders, em vez de lançá-los uns contra os outros. Nesse processo, a 
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realocação de um mercado a outro e o treinamento contínuo são chaves para manter a 

flexibilidade e, ao mesmo tempo, reter as pessoas. Ainda que as pessoas precisem ser 

afastadas, a empresa se certifica de que o processo seja visto como justo e transparente.  

 

Logo, percebe-se que mesmo em empresas que abraçam a mudança e parecem 

gerenciá-la bem, há elementos de tremenda estabilidade em seus negócios (McGRATH, 

2013a). Contudo, em contraposição a esses elementos, também foram observados nas 

empresas de crescimento discrepante abordagens para instigar a mudança de maneira contínua 

e rotineira, ou seja, abordagens para promover a agilidade estratégica.  

Essa agilidade pode vir de algumas fontes, como: 

 

a) Mutação: diferentemente de processos de downsizing ou reestruturações drásticas, a 

mudança é incorporada no cotidiano das empresas, realocando recursos de maneira flexível 

e contínua; 

b) Orçamentação rápida e flexível: a tomada de decisões relativa relativas a grandes 

desafios estratégicos conta com uma coordenação central, que possui um considerável 

espaço de manobra no nível da unidade de negócio. Sistemas de dados de alta qualidade e 

transparência absoluta ajudam nesse processo; 

c) Flexibilidade: no lugar de pesados processos orçamentários anuais e valores orientados 

para eficiência, as empresas de crescimento discrepante focam no aumento da 

flexibilidade. Por exemplo, os ajustes realizados na estratégia e as mudanças na alocação 

de recursos não são exercícios anuais, tendo muito mais chances de serem trimestrais. Essa 

lógica também se aplica a promoções e avaliações de pessoal; 

d) Inovação como norma: neste caso, a inovação é um fator contínuo, já incorporado à 

cultura da organização e ao trabalho de todos, ou seja, não é uma empreitada incidental e 

intermitente. Isso implica pensar continuamente em coisas novas como parte da rotina de 

todos; 

e) Padrão orientado para opções para exploração de mercado: a essência dessa 

abordagem é que as empresas fazem pequenos investimentos iniciais para explorar 

oportunidades, seguidos posteriormente de investimentos maiores, caso eles se justifiquem. 

Ademais, as empresas também se mostram dispostas a abandonar uma iniciativa caso ela 

não se desenvolva com eficácia. O fato é que um segmento entra em declínio, outros 

podem ser alavancados. 
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Constata-se, diante do exposto, que as empresas de crescimento discrepante navegam 

com destreza por demandas aparentemente incompatíveis. Por um lado, apresentam enorme 

estabilidade, traduzida em seus valores, normas culturais, estratégias essenciais, 

competências, relacionamentos com os clientes e liderança, que são extraordinariamente 

regulares ao longo do tempo. Por outro lado, elas se envolvem em muita experimentação e 

inovação.  

Dessa forma, apesar de parecerem contraditórias, essas duas capacidades, de manter a 

coerência e o alinhamento ao mesmo tempo que inovam e questionam as convenções, são 

profundamente interdependentes. Assim, o desafio da liderança e da administração é sustentar 

um sistema organizacional capaz de manter a complementaridade entre as forças da inovação 

e as da estabilidade.  

 

2.3.2.2 Desligamento saudável 

 

 Em um mundo de vantagens transitórias, parar de fazer ou abandonar vantagens em 

declínio é tão crucial quanto começar a fazê-las. Isto implica dizer que as atividades 

necessitam ser abandonadas quando deixarem de apresentar um bom potencial de 

crescimento, ou até mesmo quando os concorrentes as tenham transformado em commodities.  

O imperativo quando se trata de um desligamento saudável é convertê-lo em uma 

atividade contínua com um ritmo constante, onde fontes de vantagem decrescentes são 

terminadas frequentemente, formalmente e sistematicamente, enquanto se faz um esforço 

deliberado para extrair e reter o aprendizado (LEAVY, 2014). O problema é que em muitas 

empresas não há nenhum processo de desligamento, o que significa que elas se agarram a 

negócios esgotados por muito tempo, resultando em desligamentos dolorosos e quase 

relutantes. 

Diante disso, é importante que as empresas estejam atentas a sinais antecipados de 

declínio de uma vantagem, sabendo-se que muitas vezes eles são bastante óbvios bem antes 

de provocarem uma crise corporativa. Alguns desses sinais antecipados são os retornos 

decrescentes sobre a inovação, a commoditização crescente e os retornos decrescentes sobre o 

emprego do capital. 

Sobre os retornos decrescentes sobre a inovação, sabe-se que o primeiro sinal de alerta 

claro é quando as inovações de próximas gerações passam a oferecer melhorias cada vez 

menores à experiência do usuário. Em outras palavras, se as pessoas que criam o design da 

oferta de próxima geração estiverem com dificuldades para conceber novas maneiras de 
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diferenciá-la, isso não é nada bom. Há um grande risco quando as inovações deixam de 

“empolgar”. 

Já a commoditização crescente é um segundo sinal de alerta, e significa dizer que os 

clientes passam a apontar novas alternativas que lhes são cada vez mais aceitáveis, ou pior, 

que alternativas mais baratas são tão boas quanto as em questão, não havendo muita 

diferenciação entre elas. Outro problema é quando uma oferta competitiva ou substituta 

ameaça mudar as demandas do cliente, em especial se a empresa não estiver preparada para a 

nova realidade. 

Por fim, os retornos decrescentes sobre o emprego do capital são sinais que chamam a 

atenção para os números. Nesse sentido, a primeira coisa que costuma acontecer é uma 

pequena queda da taxa de crescimento das vendas, seguida de uma nivelação e, finalmente, do 

seu declínio. Infelizmente, quando o declínio se mostra por meio dos índices de desempenho, 

costuma ser tarde demais para uma reação proativa, o que coloca a empresa em uma situação 

mais fraca que antes.  

De forma geral, pensar no desligamento é incluir uma disposição de acabar 

rapidamente com as vantagens, ao invés de tentar defendê-las até o fim amargo, olhando a 

saída como um processo normal de negócios em curso e a aprendizagem como uma porta de 

entrada para a oportunidade futura (LEAVY, 2013). Apesar disso, é fato que há um desafio 

muito grande quanto à decisão de saída, do ponto de vista dos gestores, já que não parece 

realista esperar que eles, dependentes da continuidade de seus “negócios”, sugiram um 

desligamento. 

Para superar esse desafio, três ações podem ser citadas: a) montar uma equipe que 

permaneça dedicada a avaliar regularmente o portfólio da empresa e identificar candidatos ao 

desligamento ou ao desinvestimento; b) alterar de forma agressiva e frequente a equipe 

gerencial; e c) realizar avaliações regulares para decidir o que deve ser mantido ou removido 

do portfólio do negócio.  

Contudo, nem todos os sinais são iguais. Por isso, três razões podem orientar a decisão 

quanto ao desligamento, são elas: a) a empresa pode concluir que sua oferta essencial atual 

está ficando obsoleta, sendo necessário conduzir clientes, fornecedores e a própria empresa a 

alguma nova plataforma; b) um negócio pode até ter um bom fluxo de caixa e ser atraente, 

mas deixou de se adequar à sua estratégia; e c) um negócio ou competência pode apenas estar 

se aproximando da obsolescência. Outro fator importante nessa questão é o tempo, já que 

algumas mudanças na vantagem são evolucionárias, o que dá um pouco mais de tempo para 

agir, enquanto que outras são tão rápidas, exigindo ações imediatas. 
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Combinando esses elementos, o desligamento pode ser pensando por meio de seis 

tipos de atividades, conforme mostra o Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Estratégias de desligamento 

 
A competência é central 
para o futuro do negócio 

A competência tem valor, 
mas não para nós 

A competência está em 
declínio 

Relativamente 
pouca 

urgência 

Estratégia: Migração 
ordenada 

 
Realizar a transição de 
aspectos do negócio, da 
configuração de hoje à 

configuração de amanhã 

Estratégia: Bazar de 
garagem 

 
Obter preços razoáveis por 

ativos que não nos interessam 
mais 

Estratégia: Retirada 
 

Sermos bem pagos para 
manter o suporte aos 

clientes ao mesmo tempo 
que reduzimos o 

investimento 

Muita 
urgência 

Estratégia: Ato de 
desespero 

 
Desinvestir competências 

antes essenciais e encontrar 
uma solução para migrar 
rapidamente a uma nova 
competência essencial 

 

Estratégia: Grande 
liquidação 

 
Vender ativos não essenciais 

que não temos mais como 
explorar 

Estratégia: O último 
sobrevivente 

 
Acionar a consolidação 

ou tentar obter um 
posicionamento lucrativo 

para a estratégia final 

Fonte: Adaptado de McGrath (2013b) 
 

Em síntese, o processo de desligamento saudável requer que os sinais de alerta de 

declínio sejam identificados, que se crie uma maneira de reconhecer a importância dos 

números e, uma vez tomada a decisão, a situação seja analisada, resultando na elaboração da 

estratégia de desligamento que faça mais sentido. 

  

2.3.2.3 A utilização da alocação de recursos para promover a destreza 

 

O processo de alocação de recursos desempenha um papel central na modelagem de 

como as organizações se comportam estrategicamente. Em um contexto de vantagem 

competitiva sustentável, orientado à exploração, os recursos são direcionados para atingir as 

metas e qualquer mudança nesse fluxo de recursos é dolorosa e difícil, enquanto que uma 

empresa orientada para vantagens competitivas transitórias aloca recursos para promover a 

destreza, ou seja, a capacidade de reconfigurar e mudar os processos com facilidade e rapidez. 

Nesse sentido, diferentemente da empresa típica, em que os recursos são controlados 

por poderosos negócios existentes, nas empresas orientadas para vantagem transitória os 

recursos são direcionados por um mecanismo de governança separado de qualquer unidade do 

negócio, sendo criadas estruturas de acordo com as novas oportunidades. Essas empresas 
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administram os recursos com parcimônia, investindo somente após a comprovação de um 

conceito.  

Diante disso, algumas “orientações” podem auxiliar a pensar na alocação de recursos 

no cenário de vantagens transitórias: 

 

a) Utilize ativos legados não negociáveis: da mesma forma em que é necessário reconfigurar 

estruturas existentes na intenção de se beneficiar de novas oportunidades, também é 

necessário administrar os ativos ligados a essas estruturas existentes. Nesse caso, o 

interessante é extrair o máximo de recursos dessas atividades, já que eles não representam 

mais uma oportunidade. A desconstrução de sistemas de recompensas, processos, 

programas legados, estruturas, redes de relacionamentos e outros elementos utilizados para 

explorar uma antiga vantagem não ocorrerá por acaso e requer uma verdadeira liderança; 

b) Retire proativamente ativos que não mais proporcionam vantagem competitiva: mais 

cedo ou mais tarde, como acontece com a maioria dos ativos legados, chega a hora que é 

preciso decidir retirá-los completamente. O problema é que muitas empresas podem cair na 

tentação de utilizar os ativos legados até quando for possível, o que pode resultar em uma 

atordoante colcha de retalhos; 

c) Liberte os reféns: costuma ser fatal para as empresas permitir que os recursos sejam 

mantidos como reféns nas unidades de negócio. Assim, é necessário ser capaz de reunir o 

controle dos grupos de interesses especiais. Ademais, a integridade da governança e do 

sistema de alinhamento é crucial para garantir a capacidade de alocar recursos; 

d) Configure a organização de acordo com a oportunidade e não o contrário: assim como 

a transferência de recursos econômicos constituem um alavancador-chave para melhorar o 

nível de destreza de uma empresa, o mesmo pode ser dito do ajuste das estruturas de poder. 

Um sinal claro de que a estrutura está atrapalhando mais do que ajudando é quando as 

oportunidades parecem passar despercebidas; 

e) Use a mentalidade empreendedora para administrar os recursos: uma abordagem mais 

eficaz em ambientes incertos seria permitir o investimento de recursos somente quando a 

incerteza for reduzida, o que é um princípio essencial da lógica das opções. A essência 

dessa abordagem é fazer pequenos investimentos iniciais para explorar oportunidades, 

seguindo depois com investimentos mais substanciais, conforme a oportunidade os 

justificar (McGRATH, 2013a); 

f) Obtenha o acesso aos ativos e não sua propriedade: o uso intensivo de ativos 

proporcionou a muitas empresas a possibilidade de criar barreiras à entrada na medida em 
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que quando grandes investimentos eram necessários para a competitividade, era difícil para 

os recém-chegados se tornarem adversários de peso. Contudo, em muitos setores essa 

realidade mudou consideravelmente. Cada vez mais, é possível pagar pelo acesso aos 

ativos em vez de comprar sua propriedade. Esse acesso permite às empresas ajustar 

rapidamente suas estruturas e ativos à medida que a dinâmica competitiva evolui;  

g) Alavanque os recursos externos em vez de construir tudo sozinho: algumas vezes uma 

empresa pode obter os recursos cruciais dos quais precisa unindo forças com outra 

organização, a fim de conseguir um rápido aumento de escala. Em vez de otimizar a 

configuração dos ativos para uma determinada oportunidade, será mais interessante 

preferir ativos que possam ser realocados com flexibilidade. Em geral, em um contexto de 

vantagens transitórias, é melhor abdicar de alguma otimização para possibilitar a vantagem 

da flexibilidade. 

 

Logo, para criar a destreza, controlar o processo de alocação de recursos é uma chave 

definitiva. Após extrair os recursos das vantagens declinantes, é hora de acioná-los com a 

criação de novas vantagens. 

 

2.3.2.4 Desenvolvimento da proficiência em inovação 

 

 Do mesmo modo que qualquer outro processo organizacional, a inovação pode ser 

administrada. Assim sendo, sabendo-se que um processo de inovação deficiente é a garantia 

de que a empresa terá dificuldades para manter a vantagem, que será rapidamente alcançada 

pelos concorrentes, é crucial reconhecer que a inovação é um sistema com processos 

específicos que precisam interagir (LEAVY, 2009). Portanto, a inovação deve ser contínua, 

constante e sistemática.  

 Para isso, é importante para a empresa reservar uma verba regular para o processo, 

incorporando-o ao plano de carreira de seus talentos e administrando ativamente um portfólio 

no qual as inovações sejam equilibradas com o apoio ao negócio essencial. Reconhecer a 

inovação como processo é reconhecer que a inovação contínua não é um “gênio solitário” que 

tem momentos de “eureca” no laboratório, mas, em vez disso, refere-se a: uma maneira 

sistemática de identificar oportunidades; um processo de governança e de financiamento que é 

separado do negócio como de costume; um portfólio equilibrado de iniciativas que apoiam o 

núcleo; a construção de novas plataformas e investimento em opções; paciência suficiente 
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para passar sistematicamente por todos os testes de suposição, experimentação e 

aprendizagem (LEAVY, 2013). 

 Destacam-se, nesse processo, elementos como: 

 

a) Governança: para ser proficiente, a empresa necessita de um mecanismo de governança 

propício à inovação (em geral separado dos processos orçamentários e de planejamento do 

negócio essencial), de uma forma de administrar os recursos dedicados à inovação, de uma 

noção sobre como as inovações se encaixam no portfólio mais amplo, e de uma visão das 

iniciativas nos diferentes estágios de desenvolvimento. Em muitos casos, as tentativas de 

desenvolver a inovação são fadadas ao fracasso desde o início diante da ausência de um 

quadro de referência geral para orientá-la; 

b) Ideação: significa identificar um conjunto de ideias promissoras que a empresa possa 

utilizar como vetores para sua iniciativa de inovação. Estão inclusos nesse processo 

contínuo de ideação a análise de tendências, a vinculação das inovações à estratégia 

corporativa, a identificação de oportunidades de mercado potenciais e a definição das 

arenas nas quais a empresa quer participar. Ainda nesse sentido, as empresas estão 

descobrindo a abordagem chamada de perspectiva das “tarefas a fazer” ou “inovação 

orientada por necessidade”, que considera que o ponto de partida para a inovação deveria 

ser identificar qual resultado os clientes estão buscando de fato, e trabalhar retroativamente 

na intenção de descobrir como a organização poderá concretizá-lo; 

c) Descoberta: nesse processo, os conceitos são especificados e planos detalhados são 

elaborados. Portanto, as necessidades específicas dos clientes são compreendidas, a 

atratividade das arenas é avaliada, seu tamanho é determinado, diferentes modelos de 

negócio são analisados e, finalmente, um modelo aproximado para o negócio é criado. A 

meta é converter premissas em conhecimento, da maneira mais rápida e barata possível; 

d) Incubação: envolve descobrir como o negócio deve realmente ser. Assim, pilotos e 

protótipos são desenvolvidos, testes de mercado são conduzidos e premissas são testadas, 

já havendo contatos iniciais com parceiros e clientes, por meio de uma equipe exclusiva 

para o projeto. Nessa fase, tanto é comum que as empresas se precipitem, restringindo o 

aprendizado, quanto caiam na armadilha de tentar impor, rápido demais, demandas 

corporativas de lucros ou crescimento ao novo negócio. É importante lembrar que o projeto 

por mais que esteja ganhando forma, ainda é frágil e vulnerável; 

e) Aceleração: nesse estágio, a ênfase da inovação e da incubação precisa ser transferida a 

mecanismos que possibilitem um rápido aumento de escala.  Dessa forma, o novo negócio 
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deve começar a ser mensurado por métricas convencionais, disciplinas e estruturas de 

reporte precisam ser implementadas, gestores com mentalidades diferentes passam a ser 

mais importantes e o negócio precisa se tornar uma parte da organização como um todo.  

 

Além desses elementos, é importante destacar que os aspectos cruciais do sistema de 

inovação requerem uma grande expertise que precisa ser desenvolvida ao longo dos anos. 

Nesse sentido, alguns passos pedem ajudar, conforme Figura 5: 

 

Figura 5 – Passos para desenvolver a proficiência em inovação 

 
          Fonte: Adaptado de McGrath (2013b) 

 

 Em síntese, em um mundo de vantagens efêmeras, a inovação não é opcional, muito 

menos uma atividade paralela. Ela é, portanto, uma competência que deve ser 

profissionalmente desenvolvida e administrada.  

 

2.3.2.5 Mentalidade e liderança 

 

 Em um mundo de vantagens transitórias, a liderança precisa mudar a ênfase, elevando 

as opções ao mesmo patamar de importância dos negócios essenciais da empresa. Nesse 

contexto, uma franqueza absoluta e a disposição para aceitar a ideia de que um modelo até 

então bem-sucedido precisa mudar são essenciais para a liderança. 

 Porém, sabe-se que muitas vezes a estratégia é elaborada por um pequeno grupo de 

pessoas que, em geral, não têm muito acesso às opiniões e sugestões do resto da organização, 

o que pode constituir um grande risco. Outros riscos estão associados ao fato de que muitas 

vezes as pessoas que percebem a aproximação das mudanças não são os responsáveis pelas 
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grandes decisões organizacionais, assim como as pessoas que, de fato, estão em posição de 

tomar decisões não raramente se veem diante da possibilidade de uma catástrofe pessoal e 

profissional caso as previsões se comprovem verdadeiras. 

 Assim, as empresas capazes de passar de uma vantagem à outra precisam de ricos 

fluxos de feedback, tanto subindo quanto descendo pela cadeia de comando, pois o que se tem 

acompanhado em muitas realidades, são decisores mantidos blindados, protegidos das 

questões e dos problemas que afetam os clientes. Além do feedback, a diversidade e a 

combinação de diferentes habilidades na equipe são vitais. 

Sobre a diversidade, destaca-se que em uma situação repleta de complexidade e 

imprevisibilidade, não há garantias sobre de onde virá a próxima ideia importante, por isso se 

a equipe sênior for muito homogênea, o território mental coberto será bem mais limitado do 

que o de uma equipe que inclua perspectivas mais diversificadas em termos de idade, gênero, 

situação socioeconômica e outros atributos. Já no que se refere a combinação de habilidades 

dentro da equipe, entende-se que nem todas as pessoas terão um conjunto de habilidades 

eficaz em cada fase da onda, por isso é crucial ser mais explícito sobre as diferentes 

habilidades e papeis necessários para realizar as tarefas. 

Nesse contexto, os líderes devem prestar atenção a cada fase de uma vantagem 

competitiva, começando com a suposição de que as vantagens existentes serão pressionadas, e 

colocando-se a disposição para promover conversas que questionem abertamente o status quo 

e a direção na qual a organização está se encaminhando, incluindo a busca ativa de 

desconfiança de evidências e ampliar os grupos envolvidos no processo de estratégia, 

valorizando diversos insumos (LEAVY, 2013).  

No novo manual da estratégia, a ideia é criar um ambiente no qual as pessoas possam 

falar abertamente sobre evidências de que a situação pode estar mudando, levando, 

consequentemente, à ação. Um problema desse cenário é que fazer isto quando as coisas 

aparentam estar bem é muito mais difícil. 

 Portanto, um fluxo de informações pode ser criado para ajudar neste processo, por 

meio, por exemplo, de: promoção de uma abordagem top-down, com uma resoluta tomada de 

decisões por parte do CEO; dotar de empowerment um grupo (pessoal interno, externo ou 

combinação dos dois) para coletar evidências, analisando-as e informando seus insights aos 

tomadores de decisão; e usar experts para identificar os alertas antecipados; trabalhar com 

redes internas de relacionamentos.  

 Outra questão fundamental no cenário das vantagens transitórias refere-se ao fator 

tempo. Nesse sentido, o senso de urgência se intensifica, já que um processo decisório moroso 
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pode custar muito caro. Como resultado, é melhor decidir de forma rápida e mais ou menos 

certa do que tentar chegar a uma decisão perfeita que seja demasiadamente lenta (BELL, 

2013).  

 Tudo isso tem implicações importantes no modo como os líderes são identificados, 

treinados, desenvolvidos e alocados nas empresas do futuro. Dessa forma, as empresas devem 

promover líderes que desenvolvam as habilidades necessárias em cada fase da onda da 

vantagem transitória, para que a empresa possa reagir com eficácia a importantes pontos de 

transição. Além disso, os líderes precisam de treinamento para serem construtivamente 

paranoicos, buscando sempre evidências de mudança em seus mercados e na situação de suas 

vantagens, o que é bem diferente de buscar informações reconfortantes, porém enganosas. 

 Em geral, os desafios impostos pelas rápidas vantagens requerem uma nova 

mentalidade de liderança em relação ao que seria apropriado em épocas mais estáveis. O 

princípio da capacidade de aprendizado enfatiza o investimento contínuo nas pessoas, mesmo 

sem saber exatamente quais papeis essas pessoas irão exercer no futuro.  

 

2.3.2.6 Implicações das vantagens transitórias para a vida pessoal 

 

 O conceito de vantagem competitiva transitória também é relevante para as pessoas, 

pois da mesma forma que uma empresa não tem como se apegar por muito tempo, sem 

repercussões, a uma vantagem que está se tornando obsoleta, as pessoas também não podem 

presumir que as habilidades que foram valiosas no passado irão garantir-lhes uma vida 

produtiva e de alta qualidade no futuro. Assim, elas precisam investir para manter suas 

habilidades, permanecer relevantes e ter histórias convincentes de realização para promover 

seu valor a outras.  

 Num mundo de vantagens transitórias, os únicos empregados que uma empresa irá 

manter são os que seus líderes considerarem indispensáveis para o futuro. Diante disso, uma 

alternativa a ser considerada nesse cenário é abandonar completamente a ideia de um plano de 

carreira mais ou menos linear, já que não se sabe ao certo o que será importante para 

competir. O Quadro 4 apresenta reflexões sobre como repensar as carreiras à luz de vantagens 

transitórias. 
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Quadro 4 – Repensando as carreiras para lidar com vantagens transitórias 

Reflexão Aspectos relacionados 

 
Se eu perdesse meu emprego atual, seria 

relativamente fácil encontrar um emprego 
similar em outra empresa por um salário 

equivalente. 
 

O indivíduo precisará avaliar, com franqueza, se as 
habilidades e competências que possui hoje serão 
relevantes fora da sua organização. Se seu trabalho se 
encaixar em uma categoria de atividades que estão para 
desaparecer, é hora de fazer um sério investimento no 
upgrade dessas habilidades e descobrir onde elas podem 
ser úteis. 

Se eu perdesse o meu emprego atual, estaria 
preparado e saberia exatamente o que fazer em 

seguida. 

Estar preparado para o fim do relacionamento com a 
empresa em que atua significa estar pronto para dar 
início a uma campanha permanente em busca de uma 
posição nova e melhor. A melhor coisa a fazer é 
aprender com as experiências e se preparar para o que 
vier. 

Exerci um papel expressivo em pelo menos 
cinco organizações diferentes nos últimos dois 

anos. 

Ter contatos e conexões em vários tipos de organização 
pode proporcionar ao indivíduo um número muito maior 
de opções. Em vez de uma progressão na qual 
habilidades profundas são desenvolvidas em 
determinada trajetória, as pessoas passam a trabalhar em 
bicos, que apesar de breves, proporcionam habilidades, 
networking e competências que aumentarão seu valor. 

Aprendi uma nova habilidade importante nos 
dois últimos anos, relacionada ou não com o 

trabalho. 

O acúmulo de novas habilidades ao longo da vida é 
fundamental, considerando que nunca se sabe quando 
uma habilidade acabará sendo considerada valiosa, 
mesmo que ela não tenha sido desenvolvida no trabalho.  

Fiz um curso ou programa de treinamento nos 
últimos dois anos com participação presencial 

ou virtual 

No contexto das vantagens transitórias, praticamente 
qualquer pessoa com acesso à internet pode desenvolver 
acentuadamente suas habilidades e seu conhecimento. 
Isso redefinirá o negócio da educação de maneiras novas 
e expressivas. 

Seria fácil dar o nome de pelo menos 10 pessoas 
que poderiam ajudar em novas oportunidades 

O acesso a uma rede de relacionamentos é uma das 
maneiras mais poderosas pelas quais as pessoas podem 
manter seu valor, encontrar oportunidades e criá-las para 
os outros. 

Participo ativamente de pelo menos duas redes 
sociais profissionais ou pessoais 

Participe! Qualquer lugar onde o indivíduo tenha a 
chance de conhecer pessoas que possam informar sobre 
alguma oportunidade tem grande valor.  

Tenho recursos suficientes para me reeducar, 
trabalhar por um salário baixo ou 

voluntariamente para acessar uma nova 
oportunidade. 

Em vantagens transitórias, algumas vezes será preciso 
investir em si mesmo antes de dar o próximo passo, o 
que exigirá recursos. 

Posso ganhar dinheiro com várias atividades 
sem depender apenas do meu salário. 

Um dos grandes avanços num mundo de vantagens 
transitórias é que passou a ser completamente possível 
criar vários fluxos de renda além do mero salário. O 
indivíduo que se beneficiar dessa realidade, ficará 
menos vulnerável à mudança em seu emprego. 

Posso me mudar para outra cidade ou viajar 
para buscar novas oportunidades. 

As oportunidades podem surgir em arenas 
geograficamente distantes. Por isso, é interessante ter 
alguma flexibilidade para ir onde as oportunidades 
estão. 

Fonte: Adaptado de McGrath (2013b) 
 

 Percebe-se, diante do exposto, que a nova realidade colocada pela economia de 

vantagens transitórias vem acompanhada de exigências e demandas, mas também de enormes 
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oportunidades, permitindo que as pessoas desenvolvam habilidades e conhecimento para atuar 

com eficácia.  

  

2.4 VANTAGEM COMPETITIVA SUSTENTÁVEL VERSUS VANTAGEM 

COMPETITIVA TRANSITÓRIA:  UMA VISÃO GERAL  

 

 Após realizar todo o levantamento teórico acima apresentado, considera-se relevante 

dedicar algum espaço que permita “consolidar” o pensamento defendido pelo presente 

trabalho. Nesse sentido, coloca-se em foco uma discussão sobre as duas principais teorias 

aqui apresentadas, a vantagem competitiva sustentável e a vantagem competitiva transitória. 

 Em primeiro lugar, observou-se que a estratégia das empresas foi, por muito tempo, 

fortemente marcada por uma orientação para a exploração de vantagens competitivas de longo 

prazo. Independentemente do modelo escolhido, a ideia dominante foi a da vantagem 

competitiva sustentável, que, quando alcançada, justificava a otimização do pessoal, de ativos 

e sistemas em torno delas.  

 Em outras palavras, o que orientou muitas das estratégias foi a ideia de que esforços 

em diversas áreas deveriam ser feitos para que uma vantagem competitiva pudesse ser 

explorada por longos períodos. Assim, é possível observar na literatura todo um caminho 

percorrido com a criação de teorias ou abordagens empenhadas em elucidar como a vantagem 

competitiva pode ser explicada, investigando tanto fatores internos das organizações, quanto 

fatores externos a elas. 

 Logo, anos de publicações se concentraram em teorias que, naturalmente, evoluíram 

no campo da estratégia, dadas as condições ambientais competitivas. Seja com base na teoria 

de Posicionamento, na RBV ou até na abordagem das Capacidades Dinâmicas, muito trabalho 

foi dedicado no alcance de uma posição vantajosa em relação aos concorrentes, assim como 

na manutenção dessa vantagem por meio de rotinas operacionais.  

 Contudo, o mundo mudou. Pensar a estratégia em termos de vantagem competitiva 

sustentável, conforme bem destaca Rita McGrath, pode ser perigoso em ambientes dinâmicos. 

Assim, apesar de ainda ser possível encontrar exemplos de vantagens que podem ser 

sustentadas, como foram os casos de empresas envolvidas com atividades de fabricação de 

máquinas extremamente complexas, como aeronaves, operações em minas, vendas de 

produtos de necessidade diária, como alimentos (McGRATH, 2013b), o que passa a 

caracterizar o cenário competitivo para muitos setores é uma lógica de muita dinâmica, 

trazendo consigo muitas mudanças. 
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 A grande diferença nessa lógica é a presença da incerteza, marcada por muita 

experimentação, descobertas, reconfiguração e inovação, esta última muito bem planejada e 

administrada, e não feita de forma isolada. Tudo isso é crucial no contexto onde as vantagens 

não duram tanto quanto se imagina, sendo, portanto, transitórias.  

 Considerando que as vantagens devem ser vistas em termos de ondas, já que são 

efêmeras, provavelmente as empresas que irão sobreviver serão aquelas mais rápidas a mudar, 

mais rápidas a reconhecer e a adotar novas maneiras de trabalhar, e que compreendem quando 

é hora de abandonar procedimentos e produtos ultrapassados, de forma a aproveitar cada onda 

de vantagem.  

 Em síntese, Mcgrath (2013b) faz uma importante contribuição ao mundo dos negócios 

e à literatura competitiva ao enfatizar que o modo como a estratégia vem sendo praticada está 

preso a um pensamento que pode ter feito sentido na época em que os setores eram estáveis, 

as tendências eram mais ou menos previsíveis e a velocidade da evolução tecnológica parecia 

menor, assim como objetivava atingir uma estabilidade através de uma vantagem competitiva 

sustentável. Para a autora, isso já não se sustenta mais e, queiram ou não, a economia de 

vantagens transitórias já chegou, não havendo indícios de recuo num futuro próximo. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Ao se utilizar o método científico para investigar ou estudar a natureza, se está 

pensando cientificamente (RICHARDSON, 1999). Assim sendo, este capítulo apresenta o 

método científico empregado no presente trabalho, por meio das seguintes seções: 3.1 Tipo de 

pesquisa, situando-o na metodologia científica; 3.2 Fases da pesquisa, apontando os passos 

para a realização do estudo; e 3.3 O método de estudo de caso, descrevendo os procedimentos 

utilizados. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 Na Administração, a pesquisa relacionada às organizações é uma função de busca da 

verdade, reunindo, analisando, interpretando e relatando informações de forma que as 

decisões se tornem mais eficazes (HAIR JR. et al., 2005). Dessa forma, este trabalho, que se 

enquadra no campo de estudo de Estratégia Empresarial, busca desenvolver uma estrutura de 

análise que facilite o processo de decisão gerencial, estando em consonância com a ideia de 

resolver problemas práticos. Para isso, propõe um modelo que permite que as empresas se 

“conheçam” e a partir daí decidam seus próximos passos. 

 Segundo Marconi e Lakatos (2007), não há ciência sem o emprego de métodos 

científicos, já que ela é representada por um conjunto de proposições correlacionadas de 

maneira lógica, ou seja, é uma sistematização do conhecimento. Portanto, as autoras colocam 

que o conhecimento científico, em detrimento do senso comum, deve se enquadrar nas 

seguintes características:  

 

a)  Identificação do Problema e sua exposição precisa à luz de novos conhecimentos: o 

estudo identificou uma lacuna em relação ao novo manual da estratégia proposto por Rita 

McGrath, que além de carecer de maior profundidade, já que é uma proposta recente, ainda 

não foi encontrada nenhuma forma de operacionalizá-lo, analisando essas ideias na prática;  

b) Procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes ao problema: para isso, foi feito 

todo o levantamento teórico exposto neste trabalho, apontando os conceitos relacionados 

ao tema; 

c) Tentativa de solução do problema com o auxílio dos meios identificados: este é o 

objetivo do presente trabalho, alcançado com o auxílio da revisão de literatura e da 

pesquisa empírica; 
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d) Invenção de novas ideias e obtenção de uma solução: como resultado, foi proposto um 

modelo para analisar a conjuntura de empresas frente ao contexto de vantagens 

competitivas transitórias; 

e) Investigação das consequências da solução obtida e comprovação da solução: este é o 

conteúdo presente na conclusão do presente trabalho; 

f) Correção das hipóteses, teorias, procedimentos ou dados empregados, no caso da 

obtenção da solução incorreta: esse conteúdo aparece na forma de limitações do presente 

trabalho, assim como nas sugestões de pesquisas futuras. 

 

Diante do exposto, destaca-se que o presente trabalho se classifica como uma 

pesquisa de caráter aplicado, pois os resultados aqui apresentados podem ser utilizados na 

solução de problemas que ocorrem na realidade empresarial. Sabe-se, portanto, que pesquisas 

aplicadas visam à aplicação de suas descobertas com foco em um problema, ou seja, visam 

contribuir de forma prática à solução de problemas concretos (COLLIS; HUSSEY, 2005; 

CERVO; BERVIAN; SILVA, 2006). 

Ademais, o presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa exploratória. Os 

estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar a experiência em torno de 

determinado problema que não está demonstrado claramente em forma de resultados, 

aprofundando os estudos nos limites de uma realidade específica, buscando antecedentes e 

maiores conhecimentos (YIN, 2005; TRIVIÑOS, 2007). Assim, considerando que a 

abordagem da vantagem competitiva transitória é uma proposta recente e concentrada nos 

estudos de Rita McGrath, esse trabalho busca contribuir com a compreensão do fenômeno, 

criando um modelo para análise da conjuntura de empresas com base no novo manual da 

estratégia.  

Ainda sobre a metodologia científica aqui utilizada, Demo (2000) destaca que um 

trabalho científico deve englobar as seguintes etapas: a) uma introdução, com tema e 

hipóteses ou perguntas de pesquisa; b) uma base explicativa teórica e empírica; c) a avaliação 

das hipóteses ou perguntas de pesquisa; d) uma conclusão. Dessa forma, o tema que orienta 

este trabalho é o conceito de vantagem competitiva transitória, compreendido com o auxílio 

do novo manual da estratégia proposto por McGrath (2013b). 

Já a base explicativa é formada pela revisão teórica em conjunto com a pesquisa 

empírica. A revisão teórica faz um apanhado dos conceitos relevantes para a construção do 

modelo aqui proposto, relacionados a tópicos como a vantagem competitiva, vantagem 

competitiva sustentável, vantagem competitiva transitória e o novo manual da estratégia, 
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enquanto a pesquisa empírica se deu por meio de pesquisa de campo. Finalmente, a 

combinação da revisão teórica e dos dados obtidos pela pesquisa de campo serviu de base 

para responder à pergunta de pesquisa e conclusão do trabalho.  

Para facilitar a visualização de como as partes do presente estudo estão conectadas, 

tem-se o esquema apresentado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Conexão entre as partes da pesquisa 
 

 
                                                    Fonte: Elaborado pela autora 

 



57 
 

De forma geral, a revisão teórica preliminar permitiu identificar uma lacuna a ser 

preenchida, traduzida na forma de questão de pesquisa, gerando os objetivos do presente 

trabalho. A partir desses objetivos, foi realizada a revisão teórica final e a elaboração do 

método de pesquisa adequados para alcançá-los. Essa revisão orientou a construção do 

modelo preliminar de análise da conjuntura de empresas para competir no contexto de 

vantagens competitivas transitórias, refinado por meio de pré-teste. 

A partir daí, considerando as modificações e ajustes decorrentes da avaliação inicial, é 

proposto o modelo final, posteriormente aplicado em empresas por meio de estudo de caso. 

Por fim, a lógica aqui seguida se encerra com a discussão dos resultados obtidos e das 

conclusões a serem feitas. 

Todo esse processo é conduzido de acordo com a abordagem qualitativa, pois esta 

proporciona uma melhor visão e compreensão do contexto do problema (MALHOTRA, 

2001). O método qualitativo de tratamento de dados é aquele que não emprega dados 

estatísticos como centro dos processos de análise de um problema e também não tem a 

pretensão de numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas (OLIVEIRA, 1997).  

Em síntese, este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa exploratória e aplicada, 

com abordagem qualitativa.  

 

3.2 FASES DA PESQUISA 

 

 Pensando a operacionalização do presente trabalho em termos de fases, tem-se as 

seguintes: 1° fase – revisão teórica; 2° fase – elaboração do modelo preliminar; 3° fase – 

elaboração final do modelo; 4° fase – pesquisa de campo. 

 Na primeira fase, apresentada no Capítulo 2, foi realizada uma revisão, levantando o 

referencial teórico relevante para a construção desse trabalho. Dessa forma, foram elaboradas 

seções sobre o conceitos e aspectos importantes para a compreensão da vantagem 

competitiva, da vantagem competitiva sustentável e da vantagem competitiva transitória.  

Este esforço foi realizado considerando que na pesquisa qualitativa o pesquisador 

utiliza os insights e informações provenientes da literatura, enquanto conhecimento sobre o 

contexto, obtendo respostas para perguntas como: a) o que já foi descoberto sobre esse ponto 

em particular, ou sobre o campo em geral?; b) quais as teorias utilizadas e discutidas nessa 

área?; c) que conceitos são utilizados ou contestados?; d) quais são as questões ainda em 

aberto?; e) quais as discussões ou as controvérsias teóricas ou metodológicas? (FLICK, 2009).  
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Portanto, todo o levantamento teórico contribuiu tanto para se chegar a questão de 

pesquisa, resultando na definição de objetivos, como também foi crucial para apontar e 

discutir aspectos importantes do conceito de vantagem competitiva transitória e o novo 

manual da estratégia proposto por McGrath (2013b), de forma a gerar o modelo proposto 

neste trabalho. 

A segunda e terceira fases da pesquisa consistiram na elaboração do modelo 

preliminar e modelo final para análise da conjuntura de empresas para competir no contexto 

de vantagens competitivas transitórias, respectivamente. O modelo preliminar foi submetido à 

avaliação por meio de um pré-teste, aplicado em uma realidade específica, no intuito de 

analisar o modelo e criticá-lo antes de ser aplicado de forma definitiva. 

 Conforme destacam Marconi e Lakatos (2007), a aplicação de pré-testes podem 

evidenciar possíveis erros, permitindo que falhas sejam corrigidas, reformulando os 

instrumentos. Assim, em consonância com a lógica apresentada pelas autoras, o modelo pôde 

ser avaliado sobre alguns pontos de vista, considerando, por exemplo, se as perguntas estavam 

mal formuladas, ambíguas, de linguagem inacessível ou equivocadas.  

Mais especificamente, o modelo preliminar foi aplicado com um gestor de uma 

empresa inovadora em TI, graduada após participação em um processo de incubação, a qual 

tem o mesmo perfil do grupo de empresas analisadas posteriormente nos estudos de caso 

(maiores detalhes na seção 3.3), para análise da adequação, principalmente quanto ao 

entendimento claro e lógico das questões do modelo proposto. Os dados desse pré-teste são 

apresentados no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Dados do pré-teste 

Entrevistado Sexo Idade 
Duração da 
Entrevista 

Meio Quantidade de Páginas 

P-T Masculino 28 25 minutos Presencial 4 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Como não houve grandes mudanças do modelo preliminar para o proposto, optou-se 

por apresentar apenas a versão final do modelo na seção de resultados, evitando repetições. 

Além disso, para trazer maior dinamicidade ao estudo, maiores detalhes metodológicos da 

aplicação do modelo são dados na seção 3.3, já que os procedimentos do pré-teste e da 

aplicação dos estudos de caso foram os mesmos. 

Evidencia-se também que o modelo preliminar baseou-se nos elementos do novo 

manual da estratégia proposto por McGrath (2013b) (reconfiguração contínua, desligamento 
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saudável, utilização da alocação de recursos para promover a destreza,  desenvolvimento da 

proficiência em inovação e liderança e mentalidade), excluindo a questão das implicações das 

vantagens transitórias para a vida pessoal, já que ela trata da implicação do novo contexto 

para a vida das pessoas e o presente trabalho tem interesse em conhecer a conjuntura de 

empresas ou, em outras palavras, como a estratégia das empresas vem sendo pensada frente 

ao ambiente de vantagens cada vez mais passageiras.  

Em termos práticos, o pré-teste permitiu tanto a confirmação da clareza e coerência na 

lógica do modelo, assim como orientou a inclusão de perguntas direcionadoras no roteiro de 

entrevista (Ver Apêndice A) organizado para a aplicação do modelo, facilitando e 

contribuindo para que um detalhamento maior das respostas fosse obtido. Portanto, o modelo 

preliminar foi aperfeiçoado, resultando no modelo final proposto no presente trabalho, o que 

representa a terceira fase da pesquisa.   

Finalmente, a quarta fase refere-se à aplicação prática do modelo ou pesquisa de 

campo, aplicada por meio de estudo de casos múltiplos. Sobre a estratégia de estudo de caso, 

especificamente, sabe-se que ela se trata de uma investigação empírica que pesquisa 

fenômenos dentro de seu contexto real, sem que haja controle por parte do pesquisador sobre 

eventos e variáveis, mas sim a busca por apreender a totalidade de uma situação e, de forma 

criativa, descrever, compreender e interpretar a complexidade de um caso concreto 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2009).  

Ainda nesse sentido, conforme a literatura aponta, os estudos de caso podem ser 

únicos, quando o caso é decisivo ao testar uma teoria bem formulada, ou múltiplos, que 

significa dizer que mais que observar algum caso isolado como um todo e em toda sua 

complexidade, observa-se uma multiplicidade de casos, concentrando-se em aspectos 

particulares (YIN, 2005; FLICK, 2013). Ademais, o uso de estudo de casos múltiplos deve 

seguir uma lógica de replicação, em detrimento da amostragem, e o pesquisador necessita ser 

minucioso na sua escolha, pois os casos devem servir similarmente aos experimentos 

múltiplos, a partir de resultados semelhantes ou resultados contrastantes conforme os 

resultados previstos no início da pesquisa (ROWLEY, 2002; YIN, 2010).  

De forma geral, o uso de estudo de casos múltiplos permite maior robustez à pesquisa, 

no sentido de contribuir para a validação ou generalização dos achados. Diante do exposto, 

faz-se necessário apresentar as características do método de estudo de caso utilizado, segundo 

a seção 3.3. 
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3.3 O MÉTODO DE ESTUDO DE CASO 

 

Conforme supracitado, o presente estudo utilizou o método de estudo de casos 

múltiplos, aplicado em 6 empresas inovadoras em TI, graduadas após participação em 

processos de incubação de incubadoras de base tecnológica do estado do Rio Grande do 

Norte. Trata-se, portanto, de empresas que receberam suporte de uma incubadora e que, 

consequentemente, possuem competências suficientes para se desenvolverem sozinhas. 

Sobre isso, cabe aqui duas justificativas. A primeira delas é sobre o número de casos 

selecionados, que está sustentado em Eisenhardt (1989), que coloca que uma pesquisa com 

estudo de casos múltiplos precisa ter entre quatro e dez casos para se tornar mais consistente. 

Já a segunda refere-se às empresas selecionadas, que foram escolhidas considerando a 

afirmação de McGrath (2013b) de que o setor de tecnologia é marcado por mudanças em 

velocidade atordoante, fazendo com que clientes busquem outras alternativas e permitindo 

que vantagens sejam copiadas rapidamente. 

Ainda sobre essas empresas, destaca-se que o universo de empresas graduadas em 

processos de incubação foi escolhido visto que as incubadoras, em geral, oferecem aos 

empreendedores instalações físicas, ambiente instrucional e suporte técnico e gerencial no 

início e durante as etapas de desenvolvimento do negócio (XAVIER; MARTINS; LIMA, 

2008), colocando no mercado, ao final do processo, empresas com uma maior capacidade de 

sobrevivência.  

Conforme aponta o estudo sobre o impacto econômico do segmento de incubadoras de 

empresas do Brasil realizado pela ANPROTEC (2016), produz-se, ao final dos programas de 

incubação, empresas financeiramente viáveis, com gestão adequada e bem posicionadas em 

seus mercados de atuação. O mesmo estudo revela resultados que indicam que as empresas 

que passam por programas de incubação estão mais aptas a sobreviver no mercado de alta 

competição uma vez que o acesso a conhecimento, mentoria, tecnologias e capacitações para 

gestão formam empresários e empresas mais bem-sucedidas. 

 Assim, o presente trabalho enxergou nas empresas inovadoras em TI um contexto 

altamente sensível ao ambiente de vantagens competitivas transitórias, assim como considera 

que empresas que passaram por todas as fases do processo de incubação encontram-se mais 

estruturadas, já que tiveram acesso à conhecimentos cruciais para o desenvolvimento dos 

negócios, permitindo que os resultados obtidos no presente estudo torne mais clara a 
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importância dos elementos do novo manual da estratégia para a competição no ambiente de 

vantagens transitórias.   

Sobre o grupo de empresas analisadas, destaca-se que foi feito um contato inicial com 

as gerentes das duas incubadoras tecnológicas de maior destaque na cidade do Natal, devido à 

proximidade geográfica e facilidade de acesso nas duas instituições, a Incubadora 

Tecnológica Natal Central - ITNC e a Inova Metrópole. Nesta oportunidade, as gerentes além 

de cederem contatos de empresas graduadas em suas respectivas incubadoras, foram 

responsáveis por fazer a intermediação entre a pesquisadora e os gestores das empresas. Após 

contato com oito empresas indicadas, obteve-se a confirmação de seis delas e as entrevistas 

com os gestores puderam ser realizadas no mês de junho de 2017. 

Já no que se refere à coleta de dados, Bryman (2005) aponta sete métodos: 

questionário para autopreenchimento; entrevista estruturada; entrevista semiestruturada; 

observação participante; observação estruturada; simulação; e pesquisa em documentos.  

Assim, para a aplicação prática do modelo, o presente trabalho utilizou como método de 

coleta de dados as entrevistas semiestruturadas. 

As entrevistas semiestruturadas são uma das mais importantes fontes de informações 

para um estudo de caso (YIN, 2005). Em geral, elas partem de certos questionamentos 

básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e, em seguida, oferecem 

amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 

recebem as respostas do informante (TRIVIÑOS, 2007). Desta maneira, o informante, 

seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco 

principal colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da 

pesquisa. 

Portanto, as entrevistas semiestruturadas possibilitam a interação faca a face com o 

entrevistador, gerando feedback e esclarecimentos acerca das perguntas, bem como permitem 

o aprofundamento acerca de novas informações que ultrapassam os limites de um roteiro de 

entrevista previamente estabelecido (MERRIAM, 1998; MALHOTRA, 2001). Ainda sobre 

isso, Flick (2013) alerta que o que é decisivo para o sucesso de entrevistas deste tipo é que o 

entrevistador seja capaz de realizar sondagens em momentos adequados, conduzindo a 

discussão da questão em maior profundidade.  

Em síntese, as entrevistas tiveram como direcionadores os cinco elementos do novo 

manual da estratégia proposto por McGrath (2013b) inclusos no modelo aqui proposto: 

reconfiguração contínua, desligamento saudável, utilização da alocação de recursos para 

promover a destreza, desenvolvimento da proficiência em inovação e liderança e mentalidade. 
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Assim, os cinco questionamentos contidos no modelo sobre esses elementos foram os 

norteadores das entrevistas, de forma que a conjuntura de empresas frente ao contexto de 

vantagens competitivas transitórias pudesse ser avaliada segundo os aspectos selecionados.  

Além desses questionamentos, foram acrescentadas ao roteiro semiestruturado de 

entrevista (Apêndice A) algumas perguntas, considerando a experiência do pré-teste, para 

captar o maior detalhamento possível para cada elemento em análise. O Quadro 6 apresenta o 

detalhamento acerca das características dos entrevistados, da duração, do meio e da 

quantidade de páginas de cada entrevista. 

 

Quadro 6 - Detalhamento das entrevistas realizadas 
Empresa 

Entrevistado Sexo Idade 
Duração da 
Entrevista 

Meio 
Quantidade de 

Páginas 
A A Masculino 32 43 minutos Presencial 9 
B B Masculino 28 45 minutos Presencial 13 
C C Masculino 47 25 minutos Presencial 5 
D D Masculino 25 30 minutos Presencial 8 
E E Masculino 26 30 minutos Presencial 7 
F F Masculino 33 56 minutos Presencial 9 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Portanto, a pesquisadora visitou todas as empresas em questão, e as entrevistas foram 

realizadas in loco, sendo todas elas armazenadas em um gravador de voz e transcritas 

posteriormente. Por fim, em relação à ética na pesquisa, foram adotados nomes fictícios para 

cada um dos entrevistados (A, B, C, D, E e F), preservando a identidade dos mesmos.  

Ainda nesse sentido, no ato da entrevista foram coletadas assinaturas dos entrevistados 

em termos escritos de consentimento (Apêndice B), informando aos entrevistados que se 

tratava de uma pesquisa de cunho acadêmico, conforme sugerido por Gibbs (2009). Ademais, 

além de no ato da entrevista ser ressaltada sua confidencialidade, foram entregues termos de 

confidencialidade (Apêndice C), garantindo o anonimato dos entrevistados. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 O MODELO  

 

Após todo o levantamento teórico realizado, a segunda fase deste trabalho consistiu 

em desenvolver o modelo de análise da conjuntura de empresas no contexto de vantagens 

competitivas transitórias em sua primeira versão. Analisando a literatura, verifica-se a 

representatividade que a perspectiva apresentada por Rita Gunther tem para o atual cenário da 

Estratégia, o que justifica a criação de um modelo que integre os conceitos relevantes para sua 

compreensão, contribuindo com sua disseminação. 

Dessa forma, com base nos aspectos levantados na literatura e após a realização do 

pré-teste, foi elaborado o modelo aqui proposto, tendo como premissa o interesse em ser um 

modelo que possa ser aplicado em uma variedade de casos e cenários e fortemente marcado 

por uma simplicidade que o torne fácil de ser compreendido e compartilhado. Assim sendo, 

chegou-se às questões que compõem o modelo, aqui denominado de Transient Competitive 

Advantage Model (TCAM), apresentadas no Quadro 7. 

 
Quadro 7 – Questões do Modelo TCAM 

ELEMENTO QUESTÃO 

Reconfiguração Contínua 

 
Temos uma cultura de contínua reconfiguração das atividades, pois 
reconhecemos que algumas delas precisarão dar lugar a outras novas? 
 

Alocação de Recursos 

 
Temos habilidade para alocar recursos entre processos com facilidade e 
rapidez? 
 

Liderança 
 
Temos líderes atentos à mudança, com mentalidade aberta às contestações? 
  

Inovação 
 
Temos um processo sistemático para a administração da inovação? 
 

Desligamento 

 
Temos uma sistemática de abandono de atividades que deixam de apresentar 
um bom potencial de crescimento? 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

As questões que sustentam o modelo TCAM sintetizam e representam os principais 

elementos que fundamentam a competição no cenário de vantagens competitivas transitórias. 

Elas podem ser melhor compreendidas a seguir: 
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a) Reconfiguração Contínua 
 

A primeira questão coloca em análise o elemento “Reconfiguração Contínua”, por 

meio do seguinte questionamento: “Temos uma cultura de contínua reconfiguração das 

atividades, pois reconhecemos que algumas delas precisarão dar lugar a outras novas?”. Ela 

foi elaborada de maneira a captar como a empresa em questão se caracteriza nesse sentido, 

tendo como fundamento o propósito de ser de fácil compreensão e coerente com as premissas 

do elemento. 

Dessa forma, ao analisar a literatura pertinente à reconfiguração contínua, alguns 

aspectos se mostraram marcantes ao seu entendimento, como: mutação; mudanças constantes; 

alterações, experimentação; reorganização; novas atividades; dinamismo; fluidez. Além 

desses aspectos que colocam em evidência a presença e importância da reformulação das 

atividades para lidar com as vantagens competitivas transitórias, identificou-se também a 

relevância da cultura da empresa nesse cenário.  

Trata-se de uma cultura que coloca a mudança como centro de todos os costumes e 

hábitos, tornando-a algo natural e, mais do que isso, um padrão dentro da empresa. No 

contexto de vantagens transitórias não se fala em mudanças pontuais ou episódicas, mas sim 

em um ambiente que reconhece que o mercado e seus componentes estão em constante 

mutação, exigindo que a empresa esteja organizada de forma a promover as mudanças 

necessárias e seja capaz de passar de uma onda de vantagem à outra.  

Essa lógica é bem diferente da perspectiva da vantagem competitiva sustentável, que 

pensa na exploração de vantagens, extraindo o máximo de cada uma delas. Em síntese, a 

reconfiguração contínua é o “coração” da perspectiva da vantagem competitiva transitória, 

pois a partir dela o processo de navegação nas ondas de vantagens torna-se um processo 

contínuo de transformação, em vez de uma reestruturação periódica e traumática. 

 

b) Alocação de Recursos 
 

A segunda questão do modelo coloca em análise o elemento “Alocação de Recursos”, 

por meio do seguinte questionamento: “Temos habilidade para alocar recursos entre processos 

com facilidade e rapidez?”. Essa questão busca captar como a empresa em questão se 

caracteriza nesse sentido, analisando se ela apresenta habilidade, agilidade e aptidão no 

processo de alocação de recursos, ou seja, se o executa com destreza. 
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Desse modo, no que se refere à alocação de recursos, os seguintes aspectos contribuem 

para a sua caracterização: reconfiguração dos processos com facilidade e rapidez; governança 

dos recursos; organização em torno de oportunidades; retirada agressiva e proativa de 

recursos obsoletos em termos competitivos; parcimônia; acesso aos recursos; orçamentação 

em ciclos rápidos e contínuos; flexibilidade na utilização de ativos.  

A questão de alocação de recursos se interessa em compreender se a empresa 

analisada consegue destinar os recursos de forma flexível, reconfigurando os ativos sempre 

que se julgar necessário. Ademais, destaca-se a importância de que esse processo de alocação 

seja feito de forma hábil e rápida, permitindo que a empresa seja capaz de lidar com os efeitos 

das vantagens transitórias.  

 

c) Liderança 
 

A terceira questão do modelo TCAM coloca em análise o elemento “Liderança”, por 

meio do seguinte questionamento: “Temos líderes atentos à mudança, com mentalidade aberta 

às contestações?”. Essa questão chama a atenção para a importância de, no ambiente em que 

as vantagens se dão em formas de ondas, os líderes estarem atentos à alertas antecipados, 

conduzindo as empresas na passagem de uma onda à outra. 

Sobre isso, é possível listar os seguintes aspectos que permitem construir o 

pensamento sobre o papel da liderança segundo o novo manual da estratégia: compreensão de 

que as vantagens serão pressionadas; questionamento das tradições e convenções; inclusão de 

opiniões e sugestões no processo estratégico; negação incorporada à mentalidade dos líderes; 

decisões rápidas; busca de contestação; liderança orientada para opções e descobertas; foco 

agressivo no mundo externo; promoção de transições contínuas; abertura dos líderes; fluxos 

de feedback.  

A liderança dentro do contexto de vantagens transitórias passa a exercer papel 

fundamental na administração do ciclo de vida das vantagens, exigindo que os líderes se 

mantenham atentos, buscando evidências da mudança, sem deixar de considerar que as 

informações mais valiosas nesse cenário são, com frequência, as contestatórias, que colocam 

em evidência as maiores possibilidades de erro. 
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d) Inovação 
 

A penúltima questão do modelo coloca em análise o elemento “Inovação”, por meio 

do seguinte questionamento: “Temos um processo sistemático para a administração da 

inovação?”. Essa questão também tem o interesse em captar como a empresa em questão se 

caracteriza nesse sentido, analisando se ela é capaz de demonstrar conhecimento, competência 

ou capacidade em inovação. 

Assim sendo, destaca-se os seguintes fatores quando o assunto é inovação no contexto 

de vantagens transitórias: processo contínuo e sistemático; inovação administrada 

profissionalmente; governança e orçamentação; pensar no “novo” como parte da rotina; 

recursos dedicados à inovação; aprendizado fundamentando as decisões; inovação como 

processo central. Percebe-se, portanto, uma forte orientação para o desenvolvimento da 

proficiência em inovação, destacando o quanto é importante que ela seja um processo 

disciplinado, metódico e ordenado, e não um evento casual, incidental ou caótico. 

No mundo de vantagens transitórias, desenvolver proficiência em inovação significa 

tratá-la como um processo contínuo e central, dando ênfase à orientação experimental, ao 

reconhecimento de que os fracassos são inevitáveis, assim como fontes de aprendizado, e à 

administração de casa fase da inovação. De forma geral, o modelo não busca identificar se a 

empresa é capaz ou não de inovar, mas se interessa em constatar se a empresa possui um 

processo incessante e bem administrado de inovação. 

 

e) Desligamento 
 

Já a última questão coloca em análise o elemento “Desligamento”, por meio do 

seguinte questionamento: “Temos uma sistemática de abandono de atividades que deixam de 

apresentar um bom potencial de crescimento?”. Ela tem a intenção de identificar se para a 

empresa analisada o desligamento, ou seja, o abandono de atividades, se dá de maneira 

ordenada ou não, sendo encarado de forma natural ou não. 

Portanto, aponta-se os seguintes aspectos que facilitam o entendimento pertinente ao 

processo de desligamento, como: finalizar vantagens de modo frequente, formal e sistemático; 

aprender com as saídas; foco em alertas antecipados; abandono de vantagens consolidadas 

com vistas ao novo; desligamento como parte do ciclo normal de negócios; saídas ocorrem 

em ritmo estável. Constata-se, diante do exposto, que o desligamento deve ser visto como 
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uma maneira de liberar e realocar recursos valiosos ao invés de um indicativo de “glória 

perdida”.  

Ao incluir este elemento no modelo, pretende-se analisar se a empresa em questão 

possui um processo metódico para abandonar vantagens em declínio. Isto porque desligar-se 

de forma saudável significa administrar a última fase do ciclo de vida da vantagem transitória, 

desfazendo-se de ativos e de outras competências que deixaram de ser relevantes para o 

futuro, avançando oportuna e estrategicamente antes que a vantagem original se encerre. 

Em síntese, com o apoio da literatura e baseando-se nas premissas apresentas no novo 

manual da estratégia colocado por McGrath (2013b), as questões acimas listadas e analisadas 

sustentam o modelo aqui proposto para análise da conjuntura de empresas para competir no 

contexto de vantagens competitivas transitórias.  

Para facilitar a visualização de todos esses elementos aqui apresentados, sintetizando 

as questões, os cenários possíveis e o que pode ser feito em cada um deles, tem-se o Quadro 

8, que auxilia leitores e gestores.  
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Quadro 8 – Visão geral dos elementos do modelo TCAM 
Questões 

estratégicas 
Reconfiguração contínua Alocação de recursos Liderança Inovação Desligamento 

Como estamos? 

Temos uma cultura de contínua 
reconfiguração das atividades, 

pois reconhecemos que algumas 
delas precisarão dar lugar a 

outras novas? 

Temos habilidade para 
alocar recursos entre 

processos com facilidade e 
rapidez? 

 

Temos líderes atentos à mudança, 
com mentalidade aberta às 

contestações? 

Temos um processo sistemático 
para a administração da 

inovação? 

Temos uma sistemática de 
abandono de atividades que 

deixam de apresentar um bom 
potencial de crescimento? 

Conjuntura 

SIM: a empresa é capaz de 
mudar rapidamente; contínua 

reavaliação das atividades 
atuais; equilíbrio entre agilidade 

com a estabilidade. 

SIM: os recursos são 
direcionados por um 

mecanismo de governança 
separado de qualquer 

unidade do negócio, sendo 
criadas estruturas de acordo 

com as novas 
oportunidades; os recursos 

são administrados com 
parcimônia. 

SIM: a liderança aceita a ideia de 
que um modelo até então bem-

sucedido precisa mudar; a 
liderança promove conversas que 
questionam abertamente o status 

quo; busca ativa de desconfiança 
de evidências; há ricos fluxos de 

feedback. 

SIM: a inovação é contínua, 
constante e sistemática; há um 
processo de governança e de 

financiamento que é separado do 
negócio; há paciência suficiente 
para passar sistematicamente por 

todos os testes de suposição, 
experimentação e aprendizagem. 

SIM: fontes de vantagem 
decrescentes são terminadas 

frequentemente, formalmente e 
sistematicamente; a empresa 

está atenta a sinais antecipados 
de declínio de uma vantagem. 

NÃO: a empresa não tem uma 
cultura de mudança, impedindo 
a transição de uma vantagem à 

outra. 

NÃO: a empresa cria 
barreiras à flexibilidade e 

tem dificuldades para reagir 
às necessidades do 

mercado. 

NÃO: a empresa perde um tempo 
crucial, deixando de enxergar 
oportunidades e perdendo em 
capacidade de passar de uma 

vantagem à outra. 

NÃO: a empresa tem 
dificuldades para manter a 

vantagem, podendo ser alcançada 
pelos concorrentes. 

NÃO: a empresa se mantém 
concentrada em recursos que 

deixaram de ser relevantes para 
o futuro. 

O que podemos 
fazer? 

Incorporar a mudança nas 
rotinas normais; educar o 

pessoal e desenvolver suas 
habilidades; orçamentação 
rápida e flexível; inovação 

como norma; usar uma 
abordagem orientada à opções 

para explorar novas 
oportunidades. 

Retirar proativamente 
ativos que não mais 

proporcionam vantagem 
competitiva; configurar a 

organização de acordo com 
a oportunidade; ter acesso 

aos ativos e não sua 
propriedade. 

Ampliar os grupos envolvidos no 
processo de estratégia; trabalhar 

com redes internas de 
relacionamentos; combinação de 
diferentes habilidades na equipe; 
dotar de empowerment um grupo 

para coletar evidências; usar 
experts para identificar os alertas 

antecipados. 

Pensar na inovação por etapas: 
identificar lacunas; obter o 

alinhamento e comprometimento 
de recursos da administração 

sênior; elaborar um processo de 
governança da inovação; montar 
um sistema, começando com algo 
tangível e real; criar estruturas de 

apoio para a inovação. 

Montar uma equipe que 
permaneça dedicada a avaliar 
regularmente o portfólio da 

empresa; alterar 
frequentemente a equipe 

gerencial; realizar avaliações 
regulares para decidir o que 

deve ser mantido ou removido 
do portfólio do negócio. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em McGrath (2013b) 
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 Considerando todo o exposto, a seção 4.1.1 será destinada a descrever melhor o 

modelo preliminar em termos de relacionamentos entre os elementos que o compõe, 

facilitando sua compreensão, assim como a lógica do modelo, orientando sua aplicação.  

 

4.1.1 Lógica do Modelo 

 

 Os elementos que compõem o modelo TCAM constituem capacidades essenciais da 

nova lógica da estratégia. Juntos, eles oferecem uma contribuição substancial às empresas, 

que poderão realizar uma análise à luz das vantagens transitórias. Como foi visto nas 

discussões realizadas até o momento, cada um deles tem uma representatividade para superar 

o desafio que é a competição em mercado dinâmicos, porém as interseções entre eles também 

têm papel fundamental e impactante na construção do modelo aqui proposto. Essas 

interseções podem ser visualizadas na Figura 7. 

 
Figura 7 – Interseção entre os elementos do modelo TCAM 

 
                         Fonte: Elaborado pela autora 

 

Analisando essas interseções, destaca-se, em primeiro lugar, que o elemento central do 

modelo é a Reconfiguração Contínua, já que ele é crucial para o gerenciamento da mudança. 

Sendo assim, se a empresa não possuir um processo de reconfiguração que aconteça de forma 
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constante, nenhum dos outros elementos irá encontrar bases para se sustentar, desfavorecendo 

a competição no contexto de vantagens transitórias. O fato é que a reconfiguração contínua é 

a fórmula para que a empresa seja capaz de mudar rapidamente. 

Sabendo disso, é possível compreender os outros relacionamentos seguindo uma 

lógica de dependência entre eles. Colocando a Alocação de Recursos em foco, tem-se que ela 

influencia tanto a inovação quanto o processo de desligamento. Sobre a inovação, ressalta-se 

que para que ela seja transformada em uma sistemática contínua é necessário que haja o 

desenvolvimento da alocação de recursos, que tornará a empresa capaz de se organizar e 

realinhar em torno de oportunidades. 

Já para o desligamento, a alocação de recursos é importante na medida em que permite 

à empresa romper barreiras orçamentárias e transferir recursos. Essa flexibilidade que marca o 

processo de alocação de recursos se torna um facilitador ao desligamento, que é marcado pelo 

abandono de atividades em declínio. Um processo de alocação de recursos em que a mudança 

nos fluxos de recursos seja difícil e dolorosa consequentemente impedirá que as vantagens 

sejam abandonadas quando deixarem de apresentar um bom potencial de crescimento. 

Da mesma forma, colocando em foco a Liderança, observa-se que ela também é 

relevante para a inovação e o desligamento. Neste caso, a liderança é importante para a 

inovação, já que ela deve ser profissionalmente desenvolvida e administrada, o que requer 

uma liderança capaz de estabelecer os processos certos de inovação, conduzindo-os com uma 

mentalidade aberta às opções, que são tão importantes quanto o negócio essencial da empresa. 

No caso do desligamento, sabe-se que se trata de um processo que requer pessoas atentas a 

sinais de alerta antecipados de qualquer natureza e capazes de identificar indícios de declínio, 

sendo a liderança, portanto, essencial.   

Logo, todos esses elementos que compõem o modelo possuem relacionamentos 

cruciais e que têm impacto na análise da conjuntura de empresas. O modelo TCAM se propõe 

a, por meio da análise desses elementos de forma conjunta, construir cenários sobre como as 

empresas têm atuado e pensado suas estratégias, apontando o que de fato é relevante na 

competição no contexto de vantagens competitivas transitórias.  

Nesse sentido, a Figura 8 faz uma representação sobre o que cada um deles significa, 

em poucas palavras, mostrando que todos têm foco no aproveitamento nas ondas de 

vantagens. 
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Figura 8 – Foco dos elementos do modelo TCAM  

 
                Fonte: Elaborado pela autora 

 

Dessa forma, destaca-se que as questões sobre Reconfiguração Contínua, Alocação de 

Recursos, Liderança, Inovação e Desligamento estão agrupadas no modelo para analisar a 

conjuntura de empresas à luz das vantagens transitórias. Essa análise pode ser feita conforme 

o Quadro 9. 

Quadro 9 – O modelo TCAM 

Temos uma 
cultura de 
contínua 

reconfiguração 
das atividades, 

pois 
reconhecemos 
que algumas 

delas precisarão 
dar lugar a 

outras novas? 

Temos 
habilidade 
para alocar 

recursos 
entre 

processos 
com 

facilidade e 
rapidez? 

Temos líderes 
atentos à 

mudança, com 
mentalidade 

aberta às 
contestações? 

Temos um 
processo 

sistemático 
para a 

administração 
da inovação? 

Temos uma 
sistemática de 
abandono de 

atividades que 
deixam de 

apresentar um 
bom potencial 

de 
crescimento? 

Cenário 

NÃO - - - - 
Ambiente 

desfavorável 

SIM NÃO NÃO - - 
Ambiente 

propício, mas 
inexplorado 

SIM NÃO SIM - - 
Ambiente alerta, 
mas engessado 

SIM SIM NÃO - - 
Ambiente 

flexível, mas 
alheio 

SIM SIM SIM NÃO NÃO 

Ambiente 
consistente, mas 
assistemático e 

reativo 

SIM SIM SIM SIM NÃO 

Ambiente 
consistente e 

sistemático, mas 
reativo 

SIM SIM SIM NÃO SIM 

Ambiente 
consistente e 
proativo, mas 
assistemático 

SIM SIM SIM SIM SIM 
Ambiental 
favorável 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Logo, a aplicação e interpretação do modelo baseiam-se na seguinte lógica: 

 

- 1° passo: Inicia-se com o questionamento acerca da Reconfiguração Contínua: Temos uma 

cultura de contínua reconfiguração das atividades, pois reconhecemos que algumas delas 

precisarão dar lugar a outras novas?. Em caso de resposta negativa para esse elemento, há 

uma indicação de que a empresa não atua ou pensa sua estratégia para competir no contexto 

de vantagens competitivas transitórias. Isso impede que o resto da análise possa prosseguir, 

pois conforme já destacado, este elemento é o “coração” do modelo. É através da 

reconfiguração contínua que a empresa é capaz de combinar estabilidade, traduzida em 

valores, normas culturais, estratégias essenciais, competências, relacionamentos com os 

clientes e liderança, com agilidade, envolvendo-se em muita experimentação e inovação. 

Nesse caso, a conjuntura da empresa se caracteriza como um “Ambiente desfavorável” à 

competição no contexto de vantagens competitivas transitórias. Já em caso de resposta 

positiva a esse questionamento, deve-se passar para o segundo deles, referente à alocação de 

recursos. 

 

Para facilitar a visualização do 1° passo, foi elaborada a Figura 9, que o apresenta em 

termos de processo. 

 

Figura 9 – 1° passo da aplicação do modelo TCAM 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

- 2° passo: O segundo passo inclui os questionamentos sobre os elementos Alocação de 

Recursos e Liderança, considerando que um elemento não é dependente do outro. Para fins 

explicativos, a Alocação de Recursos será abordada primeiro, seguida do questionamento 

sobre a Liderança, no entanto destaca-se que os dois elementos devem ser analisados, 
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independentemente da resposta que cada um deles apresente.  Sobre a Alocação de Recursos, 

questiona-se: Temos habilidade para alocar recursos entre processos com facilidade e 

rapidez?. Em caso de resposta negativa, indica-se que a empresa possa estar criando barreiras 

à flexibilidade, tendo dificuldades para reagir às necessidades do mercado, pois para prosperar 

em condições de vantagens transitórias o processo de alocação de recursos é fundamental. 

Ainda assim, a análise deve prosseguir por meio do questionamento sobre o elemento 

Liderança. Em caso de resposta negativa também para o questionamento “Temos líderes 

atentos à mudança, com mentalidade aberta às contestações?”, a conjuntura da empresa pode 

ser caracterizada como um “Ambiente propício, mas inexplorado”. Nesse caso, há a 

presença da reconfiguração contínua, porém tem-se uma prática ainda limitada, pois a 

empresa considera aspectos da mudança, mas não avança na lógica do aproveitamento das 

ondas de vantagem transitória. Por outro lado, em caso de resposta negativa para a Alocação 

de Recursos, mas positiva para a questão da Liderança, a conjuntura da empresa pode ser 

caracterizada como um “Ambiente alerta, mas engessado”, pois há a presença da 

reconfiguração contínua, que é favorecida pela atuação da liderança, já que ela mantém uma 

mentalidade aberta e promove a reconfiguração das atividades, interpretando e reagindo a 

todos os sinais que identifica, porém é um ambiente limitado em termos de recursos, 

apresentando barreiras à flexibilidade quando as mudanças são necessárias. Contudo, se for 

dada uma resposta positiva para a questão da Alocação de Recursos, a análise segue em 

relação à liderança, gerando dois possíveis cenários. No primeiro deles, pode haver uma 

resposta negativa para a questão da Liderança, caracterizando um “Ambiente flexível, mas 

alheio”, marcado pela existência dos elementos reconfiguração contínua, alocação de 

recursos, mas limitada em termos de liderança. Nesse cenário, a empresa mantém a 

capacidade de reconfiguração das atividades, encontrando apoio no processo de alocação de 

recursos, contudo perde um tempo crucial, deixando de enxergar oportunidades e 

comprometendo a capacidade de passar de uma vantagem à outra. Finalmente, o outro cenário 

possível ocorre em caso de resposta positiva tanto para a Alocação de Recursos quanto para a 

Liderança. Neste caso, sabendo que esses dois elementos são necessários para a existência do 

processo de Inovação e de Desligamento, passa-se para os próximos questionamentos, dando 

sequência à aplicação do modelo. Antes disso, destaca-se que como a Alocação de Recursos e 

a Liderança são indispensáveis para os próximos elementos, em caso de qualquer resposta 

negativa para qualquer um desses dois, não é possível prosseguir com os questionamentos, 

encerrando a aplicação do modelo. Por exemplo, se a empresa não possui habilidade para 

alocar recursos entre processos com facilidade e rapidez, consequentemente ela também não 
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consegue manter a sistemática da inovação, nem facilitar o processo de desligamento. Da 

mesma forma, em um ambiente em que a liderança não se mantém alerta aos sinais e deixa de 

conduzir o processo de mudança, é impossível estabelecer os processos certos de inovação, 

assim como identificar os indícios de declínio, atividade fundamental para o processo de 

desligamento.  

 

Para facilitar a visualização do 2° passo, foi elaborada a Figura 10. 

 

Figura 10 – 2° passo da aplicação do modelo TCAM 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

- 3° passo: Em caso de resposta positiva às questões sobre a Alocação de Recursos e a 

Liderança, os questionamentos avançam para os elementos Inovação e Desligamento. Assim 

sendo, em caso de reposta negativa tanto para a Inovação quanto para o Desligamento tem-se 

um “Ambiente consistente, mas assistemático e reativo”, em que a empresa concentra 

esforços em elementos importantes para a competição no ambiente de vantagens transitórias, 

como a reconfiguração contínua, a alocação de recursos e a liderança, mas tem dificuldades 

em administrar a inovação, assim como em abandonar vantagens em declínio. Não ser capaz 

de criar um processo sistemático de inovação é um grande empecilho para a criação de coisas 

novas, implicando em dificuldades para a empresa manter sua vantagem, que poderá 

rapidamente ser alcançada pelos concorrentes. Manter vantagens no ambiente de vantagens 

transitórias significa avançar em direção à próxima onda de vantagem, aproveitando cada uma 

delas. Já sobre o desligamento, constata-se que ausência desse elemento é uma indicação de 

que a empresa pode estar se mantendo concentrada em recursos que deixaram de ser 

relevantes para o futuro, adotando uma postura não de antecipação, mas de reação. Outro 

cenário possível se dá em caso de resposta positiva para a questão da Inovação, mas negativa 
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para a questão do Desligamento. Dessa forma, tem-se um “Ambiente consistente e 

sistemático, mas reativo”, que caracteriza-se por ser limitado em termos de desligamento, ou 

em outras palavras, por caminhar em direção à mudança, sustentando-se nos processos de 

alocação de recursos, de liderança e inovação, mas que não consegue terminar, de maneira 

frequente, formal e sistemática, vantagens decrescentes. Ao deixar de realizar o processo de 

desligamento de maneira saudável, sabendo-se que ele não representa um fracasso, a empresa 

está deixando de avançar de forma oportuna e estratégica antes que a vantagem original seja 

completamente corroída. Por outro lado, em caso de resposta negativa para a questão da 

Inovação e positiva no que se refere ao Desligamento, tem-se um “Ambiente consistente e 

proativo, mas assistemático”, que representa um cenário em que a Reconfiguração Contínua 

encontra sustentação apenas nos elementos Alocação de Recursos, Liderança e Desligamento, 

encontrando como empecilho para a competição no contexto de vantagens transitórias a 

ausência de um processo sistemático de Inovação. Quando a inovação não é um fator 

contínuo, já incorporado à cultura da organização e ao trabalho de todos, corre-se o risco de a 

qualquer momento a empresa ser alcançada pelos concorrentes. Ademais, considerando que 

qualquer vantagem competitiva passa por um ciclo de vida e a primeira delas refere-se ao 

“lançamento”, a inovação como um processo contínuo e sistemático é crucial para que, após a 

fase de desligamento, uma nova onda de vantagem possa se iniciar e ser aproveitada. 

Finalmente, quando são encontradas respostas positivas para todos os elementos, ou seja, 

Reconfiguração Contínua, Alocação de Recursos, Liderança, Inovação e Desligamento, há um 

“Ambiente favorável”. Este é o melhor cenário para as empresas que pretendem competir 

em ambientes dinâmicos, marcados por mudanças cada vez mais rápidas. A empresa que 

apresenta essa conjuntura é uma empresa que atua com base em elementos fundamentais para 

a competição no contexto de vantagens competitivas transitórias na medida em que: 

reconfiguram suas atividades, pois são cientes de que elas precisam ser modificadas 

continuamente; possuem um processo de alocação de recursos flexível e hábil, movimentando 

recursos com vistas a agarrar novas oportunidades; possuem líderes com capacidade de 

previsão, capazes de reagir rapidamente e tomar medidas corretivas sempre que necessário; 

desenvolvem o processo de inovação, tornando-o sistemático; e convertem o desligamento em 

uma atividade contínua com um ritmo constante, onde fontes de vantagem decrescentes são 

terminadas frequentemente, formalmente e sistematicamente.  

 

Para facilitar a visualização do 3° passo, foi elaborada a Figura 11. 
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Figura 11 – 3° passo da aplicação do modelo TCAM 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Finalmente, foi elaborada a Figura 12 (também disponibilizada no Apêndice D), que 

mostra todos os passos para a aplicação do modelo TCAM, facilitando sua visualização, 

compreensão e aplicação.  

 

Figura 12 – Passos para a aplicação do modelo TCAM 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Ainda na intenção de tornar o modelo compreensível e de fácil aplicação, foi 

elaborado o Quadro 10. Nele, é feita uma síntese sobre cada um dos cenários resultantes da 

aplicação do modelo.  
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Quadro 10 – Síntese dos cenários do modelo TCAM 

Cenário Descrição 

Ambiente desfavorável 

A empresa não atua ou pensa sua estratégia para competir no 
contexto de vantagens competitivas transitórias. Tem-se, portanto, 
um ambiente desfavorável, apresentando sérios riscos à 
competitividade da empresa. 

Ambiente propício, mas 
inexplorado 

A empresa considera aspectos da mudança, mas não avança na 
lógica do aproveitamento das ondas de vantagem transitória. Assim, 
o ambiente é propício à competição no cenário de vantagens 
transitórias, pois há presença da reconfiguração contínua, porém 
tem-se uma prática ainda limitada, que deixa de explorar elementos 
cruciais. 

Ambiente alerta, mas engessado 

A empresa possui um ambiente favorecido pela atuação da liderança, 
que é marcada por uma mentalidade aberta e que promove a 
reconfiguração das atividades, mas limitado em termos de recursos, 
apresentando barreiras à flexibilidade quando as mudanças são 
necessárias.  

Ambiente flexível, mas alheio 

A empresa mantém a capacidade de reconfiguração das atividades, 
encontrando apoio no processo de alocação de recursos, contudo 
perde um tempo crucial, deixando de enxergar oportunidades e 
comprometendo a capacidade de passar de uma vantagem à outra. 

Ambiente consistente, mas 
assistemático e reativo 

A empresa concentra esforços em elementos importantes para a 
competição no ambiente de vantagens transitórias, como a 
reconfiguração contínua, a alocação de recursos e a liderança, mas 
tem dificuldades em administrar a inovação, assim como em 
abandonar vantagens em declínio. Portanto, ela não possui processos 
formais de inovação, nem se antecipa aos sinais do mercado. 

Ambiente consistente e sistemático, 
mas reativo 

A empresa caminha em direção à mudança, sustentando-se nos 
processos de alocação de recursos, de liderança e inovação, mas não 
consegue terminar, de maneira frequente, formal e sistemática, 
vantagens decrescentes, tendo dificuldades para se antecipar e 
identificar sinais de alerta. 

Ambiente consistente e proativo, 
mas assistemático 

A empresa promove a reconfiguração contínua, encontrando 
sustentação apenas nos elementos alocação de recursos, liderança e 
desligamento, no entanto, tem como empecilho para a competição no 
contexto de vantagens transitórias a ausência de um processo 
sistemático de inovação. 

Ambiental favorável 

A empresa atua com base em elementos fundamentais para a 
competição no contexto de vantagens competitivas transitórias na 
medida em que: reconfiguram suas atividades; possuem um processo 
de alocação de recursos flexível e hábil, movimentando recursos com 
vistas a agarrar novas oportunidades; possuem líderes com 
capacidade de previsão; desenvolvem o processo de inovação, 
tornando-o sistemático; e convertem o desligamento em uma 
atividade contínua com um ritmo constante. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Considerando todo o exposto, a seção 4.2 se destinará ao detalhamento da quarta fase 

da pesquisa, a aplicação prática do modelo ou pesquisa de campo, aplicada por meio de 

estudo de casos múltiplos. 
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4.2 PESQUISA DE CAMPO 

 

4.2.1 Incubadoras de Empresas 

 

As discussões acerca do empreendedorismo e seus desdobramentos ganham cada vez 

mais destaque, na medida em que eles se colocam como um dos mais significativos fatores 

críticos de sucesso para o desenvolvimento econômico, geração de renda e riqueza para as 

nações, resultando na criação de vários programas e órgãos de apoio à prática empreendedora 

(MACÊDO; BOAVA, 2009). Dentre essa ampla gama de mecanismos, programas e 

incentivos, as Incubadoras de Empresas receberam particularmente um interesse crescente nos 

últimos anos, como ferramenta para promover a formação de novos negócios, evitar falhas e 

estabelecer um setor de empreendedorismo dinâmico não só em países desenvolvidos, mas 

também em desenvolvimento e menos desenvolvidos (ÖZDEMIR; ŞEHITOĞLU, 2013). 

O termo incubadora de empresas é utilizado nos Estados Unidos desde a década de 60 

para nomear iniciativas de estímulo à criação e desenvolvimento de novas empresas, porém 

no Brasil apenas a partir da década de 1980 as incubadoras começaram a ser criadas, mediante 

uma inciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

com a implantação do primeiro Programa de Parques Tecnológicos no País, desencadeando 

ações voltadas ao empreendedorismo inovador (ANDRADE et al., 2016).  

Destaca-se ainda a constituição, no ano de 1987, da Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos Inovadores, a ANPROTEC, que visa congregar e apoiar 

entidades que atuem na criação, desenvolvimento ou na operação de empreendimentos de 

incentivo à inovação e ao empreendedorismo. 

De forma geral, as incubadoras de empresas, consideradas ferramentas populares para 

acelerar a criação de empresas empreendedoras bem-sucedidas (Bruneel et al., 2012), 

possuem a missão de proporcionar serviços de suporte, a baixo custo, que favoreçam a 

introdução de uma empresa no mercado de forma mais planejada e com um melhor grau de 

sucesso, ou seja, elas buscam promover um início bem estruturado, que proporcione a 

assessoria necessária demandada por uma organização em fase inicial (BARROS; SOBRAL, 

2015). 

Conforme destacam Castro e Silva (2017), é normal que quem inicia um 

empreendimento se depare com pouco conhecimento do mercado, o que contribui para a 

mortalidade de empresas inovadoras. Para os autores, é nesse cenário que as incubadoras 

representam um meio para as empresas sobreviverem às condições impostas pelo mercado 
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cada vez mais competitivo, já que elas objetivam reduzir essa mortalidade por meio da 

promoção de um início bem estruturado para organizações nascentes.  

Ademais, a maioria dessas empresas nascentes também enfrenta outras dificuldades, 

como a falta de capital, a demanda inconstante e a inexperiência do empreendedor, o que 

contribui para que muitas dessas empresas não cheguem a completar o primeiro ano de vida 

(ENGELMAN; FRACASSO; BRASIL, 2011). Assim, em vez de deixar o esforço 

empreendedor se desenvolver a partir da dinâmica natural do mercado, o que pode acarretar 

muitos riscos de fracasso, as incubadoras criam um ambiente favorável que aumenta as 

chances de sucesso das pequenas empresas, proporcionando aos novos negócios espaço físico, 

recursos organizacionais, monitoramento e ajuda empresarial (ENGELMAN; FRACASSO, 

2013). 

Para isso, as incubadoras ofertam serviços de assessoria aos projetos em suas fases 

iniciais, em geral por um período de dois anos, dependendo das especificidades de cada 

incubadora. Sobre esses serviços, a literatura tem destacado uma gama deles, conforme é 

sintetizado no Quadro 11 

 

Quadro 11 – Gama de serviços ofertados por incubadoras de empresas 

Autor Serviços 

Engelman, Fracasso e Brasil (2011) 

Uma incubadora normalmente coloca à disposição dos novos 
empreendimentos, além da instalação física, uma série de facilidades 
e serviços, permitindo que os empreendimentos desfrutem de suporte 
técnico-gerencial e possam partilhar experiências e formar uma rede 
de relacionamentos. 

 
Hutabarat e Pandin (2014) 

 

Incubadoras de empresas fornecem um ambiente controlado para 
ajudar a concepção, gestação, incubação e desenvolvimento inicial 
de novas empresas. Oferecem aluguéis acessíveis, serviços 
convenientes, assistência comercial e financiamento em um ambiente 
flexível e favorável, o que parece ser uma abordagem lógica e 
eficiente. 

 
Barros e Sobral (2015) 

 

As incubadoras disponibilizam arranjo físico, com serviços básicos 
de infraestrutura (internet, salas, telefone e ambiente de trabalho) e 
assessoria gerencial possibilitando o desenvolvimento adequado ao 
negócio em sua fase primária. 

 
 

Albort-Morant e Oghazi (2016) 
 

 

Os serviços de suporte para novas empresas incluem o fornecimento 
de treinamento empresarial, dando conselhos sobre a forma de 
desenvolver planos comerciais e de marketing, equipes de 
gerenciamento, e serviços comerciais gerais, como contabilidade, 
publicidade e assistência jurídica e financeira. 

 
Stal, Andreassi e Fujino (2016) 

 

As incubadoras possuem instalações, serviços de suporte, 
conhecimento do mercado, conhecimento de tecnologias e seus 
aspectos legais e acesso a fontes de financiamento, visando alavancar 
os recursos existentes e promover a sinergia entre as empresas. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Em resumo, as incubadoras desempenham um papel socioeconômico importante, visto 

que são capazes de reunir em um mesmo ambiente diversas facilidades, desde auxílio 

financeiro até apoio administrativo e estrutura física (ANDRADE et al., 2015). Elas são, 

portanto, especializadas em assessorar, lançar e monitorar o progresso de novos negócios, 

corrigindo a falta de recursos que as empresas em fase inicial têm de lidar, de forma a garantir 

a estabilidade do negócio, o crescimento econômico e a sobrevivência dessas empresas a 

longo prazo (ALBORT-MORANT; OGHAZI, 2016). 

De acordo com Lazzarotti et al. (2015), em geral, o processo de incubação de 

empresas compreende três fases: pré-incubação, incubação e pós-incubação (graduação). Os 

autores descrevem melhor essas fases, como segue: 

 

- Pré-incubação: as empresas ou os empreendedores elaboram seus planos de negócios e 

estudos de mercado, visando avaliar a viabilidade do novo negócio, preparando-se para a 

gestão do futuro empreendimento.  

- Incubação: essa é a fase de implementação do negócio, da introdução no mercado dos 

novos produtos, serviços ou processos. Assim como na fase de pré-incubação, durante a 

incubação os empreendimentos recebem apoio tecnológico, de gestão e acompanhamento pela 

incubadora.  

- Pós-incubação: também chamada de graduação do empreendimento, esta é a última fase do 

processo. Ela significa que o negócio alcançou maior maturidade na gestão das atividades 

organizacionais, podendo reduzir o vínculo ou desvincular-se da incubadora e passar a atuar 

com recursos próprios.  

 

Independentemente dessas fases, que também podem variar de acordo com as 

especificidades de cada incubadora, uma característica comum compartilhada por todas elas é 

o fato de serem instalações projetadas para criar ambientes propícios para empreendimentos 

novos e pequenos, de modo a ajudá-los a lidar com as dificuldades existentes nos estágios 

iniciais, sobreviver e crescer, se tornando empresas maduras bem-sucedidas (ÖZDEMIR; 

ŞEHITOĞLU, 2013). 

Destaca-se ainda que é possível fazer uma tipificação das incubadoras de empresas, 

que podem ser (ANPROTEC, 2017): 

a) De base tecnológica: são aquelas que abrigam empreendimentos que realizam uso de 

tecnologias;  
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b) Tradicionais: são aquelas que dão suporte a empresas de setores tradicionais da 

economia; 

c) Mistas: são aquelas que aceitam tanto empreendimentos de base tecnológica, quanto de 

setores tradicionais;  

d) Sociais: são aquelas que têm como público-alvo cooperativas e associações populares. 

 

Ainda nesse sentido, Stal, Andreassi e Fujino (2016) apresentam outra classificação, 

destacando que hoje em dia há diferentes tipos de incubadoras no Brasil, incluindo 

incubadoras tecnológicas, tradicionais, mistas, culturais, sociais, agroindustriais e de serviços. 

No entanto, dentre todos esses tipos, destaca-se a incubação de base tecnológica, que é a mais 

comum no Brasil, apoiando empreendimentos para as quais o conhecimento é o principal 

insumo, e que comercializam produtos com alto valor agregado (XAVIER; MARTINS; 

LIMA, 2008). 

Dados da ANPROTEC (2016) indicam a existência de 369 incubadoras de empresas 

em todo o Brasil, que reúnem cerca de 2.310 empresas incubadas e 2.815 empresas 

graduadas. No Rio Grande do Norte, região na qual esta pesquisa se insere, atualmente são 

encontradas 14 incubadoras de empresas implantadas e outras seis em processo de 

implantação, responsáveis por lançar no mercado 200 empresas, incluindo graduadas ou em 

estágio de pré-incubação e incubação.  

Na cidade do Natal/RN, duas incubadoras de base tecnológica têm atuado 

efetivamente na promoção de um maior dinamismo econômico e tecnológico, são elas: a 

Incubadora Tecnológica Natal Central – ITNC e a Inova Metrópole. Suas principais 

características e processos de incubação são melhores descritos a seguir: 

 

a) Incubadora Tecnológica Natal Central -  ITNC 

A Incubadora Tecnológica Natal Central – ITNC, fundada no ano de 1998, induz o 

processo de criação e fortalecimento de empresas inovadoras ou startups, mediante a 

promoção de serviços especializados de apoio técnico e operacional, facilitando a 

consolidação de ideias empreendedoras e empresas nascentes.  

A ITNC tem como sede o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte – IFRN (Campus Natal Central) e faz parte do Programa de Multincubação 

Tecnológica – MIT, que visa contribuir com a Pesquisa e Inovação do IFRN, contando com 

mais de 7 incubadoras espalhadas pelo estado, cada uma delas com foco na incubação de 

projetos relacionados a expertise de cada campus. Sua metodologia de incubação baseia-se no 
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Modelo CERNE (Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos), que é um 

modelo de gestão criado pela ANPROTEC em conjunto com o SEBRAE, com o objetivo de 

qualificar a atuação das incubadoras de empresas brasileiras.  

O CERNE foi concebido como um modelo de maturidade da capacidade da 

incubadora em gerar empreendimentos inovadores bem-sucedidos, e possui quatro níveis de 

maturidade: a) CERNE 1 - a incubadora demonstra que tem capacidade para prospectar e para 

selecionar boas ideias e transformá-las em negócios inovadores bem-sucedidos sistemática e 

repetidamente; b) CERNE 2 – a incubadora deve implantar processos que viabilizem sua 

gestão estratégica, a ampliação dos serviços prestados e do público-alvo, além da avaliação 

dos seus resultados e impactos; c) CERNE 3 - a incubadora reforça sua atuação como um dos 

“nós” da rede de atores envolvidos no processo de promoção da inovação; e d) Cerne 4 - a 

incubadora possui maturidade suficiente para atuar internacionalmente e promover 

sistematicamente a globalização dos empreendimentos incubados (ANPROTEC, 2016). 

Sobre o modelo, ressalta-se que ITNC é a única incubadora do estado do Rio Grande 

do Norte que possui uma certificação CERNE, tendo sido certificada no ano de 2016 com o 

CERNE 1, o que a leva em direção aos níveis seguintes. Seu processo de incubação consiste 

nas seguintes fases, conforme a Figura 13:  

 

Figura 13 – Fases de incubação da ITNC 

 
Fonte: ITNC (2017a) 

 

Portanto, por meio de estrutura física de mais de 700 m² (salas de incubação, serviços 

de recepção, salas de reuniões, sala de treinamento, sala de pré-incubação, sala de coworking, 
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copa, banheiro) e de infraestrutura do IFRN Natal Central (segurança, limpeza, coleta de lixo, 

estacionamento, restaurante, áreas de convivência, laboratórios, bibliotecas, auditórios), a 

ITNC oferece apoio ao longo de dois anos e meio, contemplando os eixos empreendedor, 

tecnologia, capital, mercado e gestão, com uma taxa de incubação progressiva. 

Destaca-se ainda que a incubadora busca apoiar o desenvolvimento de atividades 

empresariais que apresentem diferenciais competitivos e inovadores, prioritariamente, nas 

seguintes áreas: ambiental, comércio eletrônico, desenvolvimento de sistemas, design, 

edificações, eletroeletrônica, geologia, mecânica, mineração, suporte à rede de computadores, 

gestão, logística e comercio exterior.  

Para captar essas ideias inovadoras, é aberto um edital de seleção e as empresas 

passam pelas seguintes fases: a) 1° fase (eliminatória) – após o término do período de 

inscrição, é realizada uma triagem da proposta e em seguida uma entrevista com o(s) 

representante(s) da empresa candidata; 2° fase (eliminatória) - envio da documentação e 

participação em Oficina de Elaboração do Business Model Canvas, com duração de 12 horas; 

e 3° fase (eliminatória e classificatória) – apresentação do Modelo de Negócio e de evidências 

para Comitê de Seleção (banca de avaliação). 

Atualmente, a ITNC possui 10 empresas incubadas, tendo graduado 27 empresas ao 

longo de seus 19 anos de atuação. Por fim, destaca-se que todas as informações referentes à 

ITNC aqui apresentadas foram extraídas das seguintes fontes: ITNC (2017a), ITNC (2017b) e 

ANPROTEC (2016). 

 

b) Inova Metrópole 

A incubadora Inova Metrópole é a incubadora de empresas de Tecnologia da 

Informação do Instituto Metrópole Digital - IMD, que é uma unidade acadêmica especializada 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) criada em 2011 com a meta de 

fomentar a criação de um polo tecnológico no Rio Grande do Norte, abrangendo iniciativas 

do setor público, privado e acadêmico. Dessa forma, como resultado das ações do IMD no 

que se refere à pesquisa e inovação tecnológica e ao incentivo à cultura do 

empreendedorismo, a Inova Metrópole foi concebida. 

De forma geral, a Inova Metrópole tem a missão de promover a criação e a 

consolidação de empreendimentos inovadores em TI. Mais especificamente, a incubadora 

objetiva apoiar e promover a transferência de tecnologia e a transformação de ideias em 

negócios, incentivando a formação de empresas inovadoras em TI no Rio Grande do Norte, 

oriundas das instituições de ensino, das empresas, de inventores independentes e da 
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comunidade em geral, que são prospectadas para que possam ser aprimoradas dentro da 

estrutura do Instituto e, posteriormente, lançadas ao mercado.  

O sistema de incubação da Inova Metrópole é constituído das seguintes etapas, 

conforme a Figura 14: 

 

Figura 14 – Sistema de incubação da Inova Metrópole 

 
Fonte: IMD (2017a) 

 

Portanto, a Inova Metrópole seleciona tanto empreendedores (pessoa física), 

individualmente ou em grupo, que tenham ideias de produtos (bens ou serviços) ou processos 

inovadores na área de TI e necessitem de apoio para desenvolvê-los e transformá-los em 

negócio, público-alvo para pré-incubação, quanto pessoas jurídicas classificadas como 

empresas privadas da área de TI, criadas há no máximo 60 meses contados até a data de 

inscrição, mas que necessitem de apoio para seu fortalecimento e consolidação no mercado, 

público-alvo da etapa de incubação. 

Para apoiar esses empreendedores, as seguintes serviços são disponibilizados: pacote 

básico para uso do Data Center; orientação tecnológica para desenvolvimento do produto; 

orientação sobre propriedade intelectual, registro de patentes e transferência de tecnologia; 

orientação empresarial através de mentorias em grupo e individualizada; capacitação para os 

empreendedores; divulgação dos empreendimentos nas diversas mídias utilizadas pela 

incubadora; apoio à participação em eventos; acesso aos serviços virtuais de Biblioteca da 

UFRN. 

Ademais, em termos de infraestrutura, pré-incubados e incubados na Inova Metrópole 

têm acesso a salas de reuniões e espaços de convivência, salas de uso compartilhado com 

instalações básicas padronizadas de energia elétrica e de comunicação de dados; laboratórios 

do IMD e demais laboratórios da UFRN, obedecendo a prioridades, critérios e requisitos 

estabelecidos pela Gerência Executiva da incubadora e anuência de seus responsáveis. 
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Para selecionar pré-incubados e incubados é aberto um edital, que conta com o 

seguinte processo, conduzido por uma comissão de seleção instituída pela incubadora 

especialmente para este fim: os responsáveis pelas propostas inscritas são convocados para 

uma apresentação à comissão de seleção na forma de um pitch de no máximo 5 minutos, 

seguida de arguição; após essa fase, há uma análise quanto ao atendimento de requisitos 

estabelecidos em edital, assim como uma avaliação segundo os critérios que incluem os eixos 

empreendedor, tecnologia, capital, mercado e gestão. 

Atualmente, a Inova Metrópole possui 21 ideias pré-incubadas, 13 empresas incubadas 

e 7 empresas graduadas. Por fim, destaca-se que todas as informações referentes à Inova 

Metrópole aqui apresentadas foram extraídas das seguintes fontes: IMD (2017a), IMD 

(2017b) e Inova Metrópole (2017). 

Percebe-se, diante de todo o exposto sobre as duas incubadoras em questão, a ITNC e 

a Inova Metrópole, que elas fazem parte de contexto marcado pela interação entre 

universidade/instituto e empresas. Essa relação é baseada na necessidade de transformar o 

conhecimento gerado na universidade em produto para a sociedade, que é mantenedora de 

forma direta ou indireta de grande parte das universidades brasileiras (BARBOSA; 

HOFFMANN, 2013). 

Portanto, na experiência brasileira, o surgimento das incubadoras, em especial nas 

universidades, é um fator importante na formação de ambientes favoráveis à inovação e à 

interação com os setores produtivos (SOUZA et al., 2006).  

 

4.2.2 Os casos estudados 

 

Os casos que compuseram o estudo referem-se às empresas inovadoras em TI, 

graduadas após participação em processos de incubação de incubadoras de base tecnológica 

do estado do Rio Grande do Norte, neste caso, a ITNC e a Inova Metrópole. 

Os resultados foram obtidos por meio das entrevistas com representantes de cada 

empresa, assim como da observação realizada no decorrer dessas entrevistas, que permitiu 

encontrar convergências ou divergências entre o discurso e a prática.  

 

4.2.2.1 Caso 1: Empresa A 

  

A empresa A foi instituída juridicamente no ano de 2007, no entanto se encontra ativa, 

de fato, desde maio de 2011, ou seja, está há 6 anos no mercado. Neste período, a empresa 
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participou do processo de incubação da Incubadora Tecnológica Natal Central – ITNC, tendo 

recebido apoio de 2014 até 2016, ano no qual graduou-se. 

De forma geral, trata-se de uma operação de serviços de inteligência geográfica, que 

busca transformar informações para a tomada de decisão estratégica das empresas. Mais 

especificamente, a empresa atua nas seguintes áreas, no que se refere às geociências: 

mineração -  é o grande foco da empresa, que atua com base em um banco de dados espacial; 

consultoria ambiental - dedicada à licenciamentos ambientais; topografia - que estuda todas 

as características presentes na superfície de um território; e consultoria em geofísica.  

Além dessas áreas ligadas às geociências, a empresa também atua através do 

geomarketing, assim como realiza treinamentos. No que se refere ao geomarketing, a 

empresa oferece aos seus clientes estratégias de marketing que englobam inteligência sobre 

localização para otimizar campanhas e alcançar o consumidor no local certo e na hora certa. 

Já os treinamentos estão relacionados à softwares que a empresa utiliza através de parceiros 

internacionais.  

Em síntese, a empresa A tem sua atuação concentrada na inteligência geográfica, 

estando atualmente constituída por uma equipe de 4 pessoas, que inclui diretor 

executivo/proprietário, assistente administrativo e mais dois consultores. Essa estrutura 

enxuta pode ser justificada pela própria característica das startups, que são empresas jovens 

que buscam a inovação, procurando desenvolver um modelo de negócio escalável e que 

seja repetível. 

Em termos de mercado, a empresa A caracteriza-se por fazer parte de um ambiente 

carregado de dinamismo, especificamente no que se refere à tecnologia e à concorrência, 

aspectos estes que a qualificam a ser uma fonte de investigação no presente estudo. Sobre a 

tecnologia, o dinamismo pode ser encontrado principalmente no que concerne aos sistemas 

que dão base para inteligência geográfica.  

Nesse sentido, para a realização do serviço que a empresa A oferece podem ser 

encontrados no mercado diversos sistemas que possuem a mesma função, podendo ser citados 

mais de sete. Esse cenário revela e corrobora com o foi discutido na literatura e apresentado 

por McGrath (2013b), de que setores de tecnologia são marcados por mudanças que ocorrem 

em uma velocidade sem precedentes.  

Ademais, diferentemente do fator tecnologia, que já esperava-se constatar a forte 

presença das mudanças e inovações, identificou-se que um forte dinamismo, capaz de 

influenciar a atuação da empresa A, também pode ser encontrado no que diz respeito às 

condições de oportunidade de emprego. Sobre isso, tem-se a fala do entrevistado A:  
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“[...] como tá um problema político em relação aos empregos, os alunos que saem da 
universidade se tornam consultores [...] e um dos concorrentes que estão diretamente 
ligados à empresa são as consultorias [...] então assim [...] mercadologicamente 
falando, também sai muita gente das universidades oferecendo serviços a preços 
infinitamente menores do que os que são ofertados pela empresa, afinal de contas eu 
tenho que pagar funcionário e etc e um consultor muitas das vezes não gera nem 
nota fiscal” [Entrevistado A] 

 

Percebe-se, diante do exposto, que as mudanças pelas quais a empresa A é afetada, na 

visão de seu representante, tendo de dar respostas rápidas, relacionam-se à tecnologia e aos 

concorrentes. Além disso, também é possível observar que a empresa analisada, que tem os 

prestadores de serviço como principais concorrentes, atua em diferentes arenas (mineração, 

consultoria, geomarketing etc), o que torna crucial o desenvolvimento de habilidades e 

competências relevantes a quaisquer uma delas, além de conhecê-las muito bem. 

 Por exemplo, na área de geomarketing, o entrevistado aponta que um forte 

concorrente no estado é o SEBRAE, que há pouco tempo adquiriu um software de 

inteligência geográfica de valor bastante alto, entregando-o aos seus consultores, que são 

responsáveis por subsidiar empresas e potenciais empresários em busca de dados estratégicos 

quanto ao perfil da região do negócio e sua população. Assim, como a empresa possui a 

estratégia de atuar com o geomarketing para micro e pequenas empresas, é fundamental que 

ela esteja atenta e seja capaz de dar respostas as ações do SEBRAE, que reconhecidamente 

atua de maneira muito próxima e acessível a este público alvo.  

Após essa caracterização, a empresa A será explorada com foco na aplicação do 

Modelo TCAM, com vistas a analisar sua conjuntura no contexto de vantagens competitivas 

transitórias: 

 

a) Aplicação do Modelo TCAM na empresa A 

 

O primeiro passo para a aplicação do modelo refere-se ao questionamento acerca da 

Reconfiguração Contínua, por meio da seguinte pergunta: Temos uma cultura de contínua 

reconfiguração das atividades, pois reconhecemos que algumas delas precisarão dar lugar a 

outras novas?. Como resultado, obteve-se uma resposta negativa, o que impede que o resto da 

análise possa prosseguir, já que a reconfiguração contínua é elemento central do modelo. 

Sobre a reconfiguração, o entrevistado A foi claro ao afirmar que reconhece sua 

importância para a competitividade da organização, no entanto constata que ela não é uma 

prática que faz parte do dia a dia da empresa. Para justificar sua resposta, ele apresenta 
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argumentos no sentido de que para que a reconfiguração aconteça seria necessário seu 

esforço, considerando que ele como diretor/proprietário é a figura responsável por conduzir 

esse processo, ou seja, para que a reconfiguração contínua se torne algo inerente à cultura da 

empresa, o entrevistado acredita na força do seu papel como líder. 

Dessa forma, por considerar que atualmente a figura do diretor concentra diversas 

atividades que poderiam estar sendo executadas por outros profissionais (área comercial, 

operacional, de gestão etc), a empresa encontra barreiras à reconfiguração contínua. Tal 

pensamento pode ser observado nos trechos a seguir: 

 

“Eu sei, mas não faço. Eu sou o executor [...] eu sou o faz tudo, digamos assim. 
Então eu tenho ciência que precisa fazer uma reformulação em vários processos, 
mas não faço porque ou eu fico procurando cliente ou fico indo executar a gestão da 
parte dos meus clientes [...] a gestão de TI, banco de dados [...] fico executando as 
coisas que teoricamente [...] eu ao invés de ser pastor eu sou ovelha [...] na maioria 
dos casos, na maioria do tempo” [Entrevistado A] 
 
 
“[...] então, eu tenho ciência de que é preciso mudar, só que eu não tenho como fazer 
ainda, sem ter alguém para me apoiar em outras áreas” [Entrevistado A] 
 
 

 No contexto de vantagens competitivas transitórias, essas considerações revelam um 

contexto preocupante em termos competitivos. Conforme foi discutido ao longo de todo o 

texto, a reconfiguração contínua representa o movimento constante de mudança, sendo capaz 

de manter a complementaridade entre as forças da inovação e as da estabilidade, ajudando 

assim a criar uma vantagem competitiva duradoura.   

 Contudo, apesar da ausência da reconfiguração contínua como parte do dia a dia da 

empresa, alguns aspectos que sinalizam para uma mudança de postura no futuro foram 

identificados a partir do discurso do entrevistado, como a questão de ajustes e flexibilidade, 

bem como o papel da mudança. Sobre ajustes e flexibilidade, alguns pontos são positivos, 

como por exemplo, o fato da empresa não considerar que mudanças sejam muito dolorosas.  

 Nesse sentido, o entrevistado relatou casos em que mudanças em projetos precisaram 

ser feitas, assim como durante a aplicação da entrevista foi possível observar uma negociação 

entre o diretor e um cliente na elaboração de um projeto de desenvolvimento de sistema para 

mineração. Em outras palavras, aspectos importantes para a promoção da reconfiguração 

contínua estão presentes na empresa, no entanto eles ainda são muito discretos e refletem 

situações pontuais, e não rotineiras. Por outro lado, a questão financeira tem sido 

determinante na execução desses ajustes, pois sempre que as mudanças impactam nos valores 

dos projetos, por exemplo, a mudança é descartada.  
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 Já no que se refere ao papel da mudança, identificou-se que o entrevistado, 

responsável por conduzir a empresa, tem total consciência do dinamismo do mercado no qual 

atua, o que contribui para que a estratégia da empresa englobe fatores importantes da 

competição, ainda que de forma pontual, como revela o seguinte trecho: 

 

“[...] no mercado em que eu atuo a economia gira, com altos e baixos [...] e a 
mineração chegou embaixo [...] como ela chegou embaixo, do jeito que está aqui no 
Brasil [...] os principais clientes de mineração, os investidores de mineração são 
externos, então eu já sei a estratégia pra ir pro Canadá e encontrar as empresas de 
mineração quem vem explorar no Brasil [...] no Canadá, na Austrália e na China [...] 
então por isso que eu preciso de um comercial que fale inglês, por exemplo, porque 
ele vai entrar em contato com as empresas que pesquisam no Brasil, ou que já 
pesquisaram no Brasil, pra mostrar o portfólio dos nossos serviços” [Entrevistado A] 

 

 De forma geral, o entrevistado A apresentou uma postura em direção à mudança, 

afirmando que ela é necessária para que se possa atingir novos níveis, o que é fundamental 

para o cenário de competição atual em que vantagens vêm e vão, porém essa postura não 

avança para além do discurso. 

 O Quadro 12 mostra a aplicação do Modelo TCAM na empresa A. 

 

Quadro 12 – Aplicação do Modelo TCAM na empresa A 

Temos uma 
cultura de 
contínua 

reconfiguração 
das atividades, 

pois 
reconhecemos 
que algumas 

delas precisarão 
dar lugar a 

outras novas? 

Temos 
habilidade 
para alocar 

recursos 
entre 

processos 
com 

facilidade e 
rapidez? 

Temos líderes 
atentos à 

mudança, com 
mentalidade 

aberta às 
contestações? 

Temos um 
processo 

sistemático 
para a 

administração 
da inovação? 

Temos uma 
sistemática de 
abandono de 

atividades que 
deixam de 

apresentar um 
bom potencial 

de 
crescimento? 

Cenário 

NÃO - - - - 
Ambiente 

desfavorável 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 Conforme pode ser observado no Quadro 12, a aplicação do modelo revelou que a 

conjuntura da empresa A, ou seja, sua situação ou condição atual, se caracteriza como um 

“Ambiente desfavorável” à competição no contexto de vantagens competitivas transitórias. 

Isto implica dizer que o modo como a empresa A está organizada não favorece a competição 

no atual contexto de mercado, marcado por forte dinamismo, apresentando sérios riscos a sua 

competitividade.  
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De acordo com os dados obtidos, identificou-se que a empresa é muito reativa às 

questões de mercado, sendo um reflexo das ações de seu diretor executivo/proprietário, que se 

mantém concentrado em procurar novos negócios e manter os atuais. Ademais, também ficou 

claro diante do discurso do entrevistado, assim como da observação realizada na aplicação da 

entrevista, que é inerente à sua postura a concentração das atividades sobre si, posicionamento 

este que decorre de experiências negativas passadas.  

 A análise que o modelo TCAM proporciona, mostrando como a empresa A tem 

desprezado um elemento crucial para a competição no contexto de vantagens competitivas 

transitórias, a reconfiguração contínua, é um passo fundamental para que ações futuras 

possam ser pensadas, de modo a colocar a empresa em um novo patamar de competição. Em 

ambientes desfavoráveis, o primeiro passo recomendado para mudar essa realidade é 

incorporar a mudança em seus cotidianos. 

 Nesse sentido, é significativo que a empresa A consiga traduzir a mentalidade de seu 

líder, que é atento à mudança, de maneira que discurso e prática possam convergir, tornando a 

reconfiguração das atividades uma rotina de todos e contribuindo para que ativos, pessoas e a 

competências façam a transição de uma vantagem à outra, através da realocação de recursos 

de maneira flexível e contínua. Ademais, para mudar a realidade do ambiente desfavorável em 

que se encontra, a empresa pode utilizar uma abordagem orientada à opções para explorar 

novas oportunidades, o que implica um processo contínuo de transformação, em vez de uma 

reestruturação periódica e traumática. 

 Em simples palavras, o ambiente desfavorável em que a empresa A se encontra requer, 

de forma decisiva, que se crie uma cultura marcada por colocar a mudança como centro de 

todos os costumes e hábitos, tornando-a algo natural e, mais do que isso, um padrão dentro da 

empresa. Feito isso, todos os outros elementos que fundamentam a competição no cenário de 

vantagens competitivas transitórias encontrarão sustentação para se desenvolver.  

 
4.2.2.2 Caso 2: Empresa B 

 

A empresa B possui CNPJ formalizado desde o ano de 2015, período em que contava 

com dois 2 sócios, e desde o ano de 2016 se encontra em seu formato atual, composto por 4 

sócios, tendo passado pelo processo de incubação da Incubadora Tecnológica Natal Central – 

ITNC.  

A empresa em questão oferece uma plataforma de marketing digital automotivo, com 

foco especializado na conversão de leads em clientes pagantes. Na linguagem do marketing 
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digital, leads são contatos qualificados de uma pessoa (ou empresa) que demonstra através de 

algum meio que está interessada em algum produto/serviço. Em outras palavras, a empresa B 

possui foco exclusivo para o segmento automotivo, ajudando, basicamente, concessionárias 

de veículos a venderem mais carros pela internet. 

Esse modelo de negócio foi pensando, segundo o entrevistado B, na medida em que se 

constata que no período de crise pelo qual o Brasil passa, as pessoas têm mudado seus 

hábitos, passando a fazer pesquisas na internet antes de procurarem os showrooms das 

concessionárias, utilizando, portanto, a visita física para concluir as compras, e não mais para 

realizar buscas cansativas. A metodologia utilizada, chamada de “encantamento de lead”, 

pode ser resumida em: cria-se uma espécie de showroom virtual, com conteúdo manipulado 

pela empresa contratante, onde clientes têm acesso a diversas informações, bem como podem 

solicitar cotações, agendar test drives, entre outras interações, deixando suas informações 

valiosas para que uma equipe de vendas entre em contato e os convença a ir até o showroom 

físico. 

Atualmente, após diversas reconfigurações em um pequeno espaço de tempo, à 

medida que a ideia foi sendo validada, assim como a equipe e o número de clientes foram 

aumentando, a empresa B possui um número em torno de 18 clientes pagantes pelo Brasil 

inteiro, o que equivale a quase 200 concessionárias, já que muitas delas são organizadas em 

grupos. Para atendê-los, ela conta com uma estrutura composta de 10 pessoas, com destaque 

para os 4 sócios que lideram diretorias nas áreas de Marketing, Negócios, Desenvolvimento e 

Operações.  

Em termos de mercado, a empresa B aponta a existência de alguns importantes 

concorrentes, nacionais e internacionais, contudo enxerga em sua metodologia um diferencial, 

já que as concessionárias adquirem a solução, que é a assinatura da plataforma, mas também 

recebem uma espécie de coach. Além disso, através da entrevista foi possível identificar que 

grande parte da dinamicidade do mercado do qual a empresa B faz parte está atrelada aos 

hábitos de consumo. Essa constatação fica evidente nos trechos a seguir: 

 

“Os hábitos de consumo das pessoas mudam a cada 5 anos, por exemplo, e esse 
ciclo está cada vez menor. Antigamente [...] há uns 5 anos [...] as pessoas viviam 
dentro da concessionária. Aí com a crise [...] com as facilidades de comunicação via 
internet, smartphones, as pessoas começaram a fazer pesquisa em casa [...] então os 
hábitos de consumo ficaram diferentes” [Entrevistado B] 

 

“As concessionárias investiam pesado em publicidade tradicional, outdoor, TV [...] 
as pessoas estão cada vez menos consumindo esse tipo de mídia e cada vez mais na 
internet. Então os hábitos de consumo mudaram, o que transforma o mercado de 
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vendas de carro extremamente dinâmico. As concessionárias que não se adaptaram, 
quebraram [...] fecharam as portas” [Entrevistado B] 

 

Dessa forma, percebe-se que além da empresa B estar vulnerável às mudanças que 

ocorrem em se tratando da tecnologia envolvida no desenvolvimento de seu sistema, ela 

também encontra muita dinamicidade nos hábitos de consumo do ambiente do qual faz parte, 

o que tem impactos diretos em sua operação.   

Após essa caracterização, a empresa B será explorada com foco na aplicação do 

Modelo TCAM, com vistas a analisar sua conjuntura no contexto de vantagens competitivas 

transitórias: 

 

a) Aplicação do Modelo TCAM na empresa B 

 

O primeiro passo para a aplicação do modelo refere-se ao questionamento acerca da 

Reconfiguração Contínua, por meio da seguinte pergunta: Temos uma cultura de contínua 

reconfiguração das atividades, pois reconhecemos que algumas delas precisarão dar lugar a 

outras novas?. Como resultado, obteve-se uma resposta positiva, e alguns aspectos podem ser 

apontados com vistas a sustentá-la.  

Inicialmente, o entrevistado B afirmou que a mudança é algo extremamente natural na 

empresa, o que lhe permite afirmar que há completamente uma cultura de contínua 

reconfiguração das atividades. Para justificar sua reposta, o entrevistado revela que todos os 

processos são revisados, o que permite avaliar o que tem dado certo ou não, esforço este que 

acontece de forma orgânica e como iniciativa de todos dentro da empresa. Ademais, o 

entrevistado, que atrela essa postura ao fato de serem uma startup, tendo de reconfigurar suas 

atividades a todo momento, exemplifica a presença da mudança/reconfiguração no seguinte 

trecho: 

 

“[...] de 2016 para cá a gente reconfigurou muitas atividades, muitas [...] tanto 
atividades de venda, como atividade de desenvolvimento, como atividade de 
estruturação do produto. E eu acho que esse ciclo frenético de estruturação e 
reconfiguração de processos vai continuar até que a gente encontre um modelo 
replicável e escalável” [Entrevistado B] 

 

 Diante desta afirmação, realizou-se uma pergunta direcionadora na intenção de captar 

se a reconfiguração das atividades era encarada como uma necessidade de momento, para se 

chegar a um “modelo ideal”, ou como um mecanismo crucial para se pensar no futuro, 

considerando que ele é incerto e dinâmico. Assim, obteve-se como resposta a alegação de que 
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a empresa encara a reconfiguração nos dois modos apontados, mas com um reforço do papel 

que a reconfiguração tem para que seja possível encarar o futuro.  

 Ainda nesse sentido, outro trecho da entrevista pode ser citado para explicitar como a 

empresa acredita que a reconfiguração contínua é importante para que ela seja capaz de dar 

respostas ao seu mercado: 

 

“[...] veja [...] algumas montadoras estão começando a desenvolver uma solução 
própria, como a nossa, e disponibilizar para as concessionárias, e aí as 
concessionárias pagam à montadora para fazer uma solução como essa. Então 
pensando já no futuro, a gente está readequando uma estrutura [...] uma solução para 
vender isso para a montadora [...] para a montadora comprar e vender isso para as 
concessionárias. Então, isso é uma preocupação gigante aqui da empresa [...] trazer 
o futuro mais para perto e já começar a trabalhar nessa pegada de vender para a 
montadora [...] para já se antecipar com essa tendência, porque isso vai acontecer” 
[Entrevistado B] 

 

Identifica-se, portanto, que a empresa tem reconfigurado suas atividades também 

porque enxerga que mudanças são importantes para a competição no futuro. Essa antecipação 

e consequente reconfiguração são elementos imperativos para o sucesso em situações de 

vantagens transitórias, favorecendo a transição de uma vantagem à outra. Além disso, é 

possível enxergar no discurso e postura do entrevistado B, que é um dos responsáveis por 

conduzir toda a empresa, uma ambição que é essencial para impedir que a empresa se torne 

complacente e satisfeita ao buscar as vantagens de ontem, conforme apontado na literatura.  

Outro aspecto a ser destacado trata mais especificamente da reconfiguração como 

cultura da empresa, ou seja, como algo compartilhado por todos os membros que a compõem. 

Nesse sentido, identificou-se por meio da entrevista que a preocupação com a reconfiguração 

das atividades é algo natural para todos, no entanto é uma atividade conduzida principalmente 

pelos 4 sócios-diretores. O entrevistado B deixou claro que, até por dizer respeito a uma 

empresa de origem recente e em meio à ajustes, a cultura organizacional ainda está em 

construção. 

Ainda assim, ele faz questão de enfatizar que as pessoas que compõem a empresa são 

autodidatas, ou seja, se instruem por esforço próprio, o que tem contribuído para a construção 

dessa cultura de mudança, focada na reconfiguração das atividades. Além do mais, trata-se 

uma equipe muito jovem - em média 29 anos de idade – que se mantém engajada, antenada e 

motivada, conforme pôde ser identificado por meio da observação realizada durante a visita 

para realização da entrevista. Sobre esse perfil, o entrevistado cita um aspecto interessante a 

ser ressaltado: 
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“As pessoas que trabalham conosco sabem que elas precisam ser inteligentes tão 
quanto nós, e até mais do que os próprios sócios [...] até porque a gente está 
contratando pessoas mais inteligentes que a gente [...] porque não adianta [...] se nós 
fôssemos as pessoas mais inteligentes na empresa, a empresa ficaria estagnada [...] 
então a gente procura pessoas sempre mais inteligentes, ou tão inteligentes quanto, 
para que elas nos ajudem a criar as soluções. Também quero deixar claro para eles 
que eles são intra-empreendedores, ou seja, mini donos do negócio” [Entrevistado 
B] 

 

 Tem-se, portanto, um ambiente em que a cultura de reconfiguração das atividades 

encontra bases para se fortalecer, revelando que a empresa B de fato reconhece que algumas 

atividades precisam dar lugar a outras novas, gerando ações em consequência desse 

reconhecimento. 

Como obteve-se uma resposta positiva em relação ao elemento Reconfiguração 

Contínua, o modelo indica que se avance em direção aos passos 2 e 3. O segundo passo para a 

aplicação do modelo refere-se ao questionamento acerca da Alocação de Recursos, por meio 

da seguinte pergunta: Temos habilidade para alocar recursos entre processos com facilidade e 

rapidez?. Como resultado, obteve-se uma resposta positiva.  

Para justificar sua resposta, o entrevistado B enfatiza que é fácil para a empresa 

realizar a alocação de recursos, seja ele de qualquer natureza, principalmente por se tratar de 

uma estrutura enxuta. No que concerne às pessoas, por exemplo, identificou-se que elas estão 

muito próximas, inclusive em termos de estrutura física da empresa, o que as mantém 

interligadas e abertas a qualquer ajuste ou modificação que se identifique como necessária.     

Ainda sobre a alocação de recursos, o entrevistado B acredita que o fato da empresa 

ser uma startup traz como implicação uma grande flexibilidade e pouca burocracia, 

características importantes para lidar com a velocidade das mudanças assim como com a forte 

incerteza. 

Outro fator importante sobre a alocação de recursos no contexto das vantagens 

transitórias que foi identificado na empresa B é que sua abordagem se orienta pelo 

investimento de recursos à medida que a incerteza é reduzida, o que se mostra mais eficaz em 

ambientes incertos. O trecho abaixo reforça esta afirmação: 

 

“Nossa lógica é de ir testando e experimentando. A gente não cria tudo e joga no 
mercado não, jamais. Desde o início funciona enxuta [...] a pegada do Lean mesmo. 
A gente tem uma ideia, conversa com o mercado, o mercado entende, aprova e está 
disposto a pagar, aí a gente vai e desenvolve. E vai [...] e volta” [Entrevistado B] 

 

Percebe-se, neste discurso, que assim como é apontado na literatura, a empresa B 

administra seus recursos com parcimônia, investindo somente após a comprovação de um 
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conceito. Apesar de não ter sido encontrado nenhum mecanismo de governança separado de 

qualquer unidade do negócio para administração de recursos, o que pode ser justificado pela 

estrutura enxuta a qual a empresa possui, pode-se afirmar que a empresa B tem se organizado 

de acordo com as novas oportunidades, não tendo passado por mudanças difíceis ou 

dolorosas, mas sim reconfigurando-se e mudando os processos com facilidade e rapidez. 

O terceiro passo para a aplicação do modelo refere-se ao questionamento acerca da 

Liderança, por meio da seguinte pergunta: Temos líderes atentos à mudança, com mentalidade 

aberta às contestações? Como resultado, também se obteve uma resposta positiva. Nesse 

sentido, o entrevistado enfatizou que os quatro líderes – que são os sócios da empresa e 

conduzem as áreas de Marketing, Negócios, Desenvolvimento e Operações – estão atentos à 

mudança, com caráter mais ativo para os da área de marketing e de negócios, já que eles estão 

em maior contato com clientes, parceiros, montadoras, concorrentes etc, o que facilita que 

eles sejam, nas palavras do entrevistado, “as portas de informação” para os outros dois.  

Durante a entrevista, alguns aspectos chamaram a atenção no sentido de comprovar e 

corroborar com as palavras do entrevistado. Em primeiro lugar, ficou muito nítida a sua 

postura como líder antenado e inquieto. Partiu dele, por exemplo, uma iniciativa de incentivo 

à pesquisa através da leitura de diversos textos e livros que agreguem valor ao negócio, pois 

ele acredita que: 

 

“Só existe três formas de você aprender: a primeira, você aprende com outra pessoa, 
que é mais inteligente que você; a segunda, você aprende errando; e a terceira, você 
aprende estudando por conta própria. Bem [...] nós não temos tempo para ficar 
errando e aprendendo, errando e aprendendo [...] claro, isso faz parte do ciclo [...] 
mas nós também não temos ninguém que fique nos orientando do que é certo e o que 
é errado, então o que é que a gente vai fazer? Aprender com nós mesmos, e aprender 
com leitura [Entrevistado B] 
  
 

Na mesma lógica da leitura, os líderes têm o hábito de realizar cursos online e 

participar de eventos em suas áreas, e no período de realização da entrevista a empresa estava 

se organizando para implantar uma espécie de “universidade”, na intenção de manter o 

conhecimento em foco, já que acredita que a empresa é como um organismo vivo que 

necessita de um contínuo aprendizado. Sobre isso, tem-se que com a ideia de “universidade” 

que está sendo criada, espera-se que todos dentro da empresa leiam pelo menos um livro por 

mês, ficando responsáveis por elaborar um resumo a ser disponibilizado para todos os outros 

colaboradores, esclarecendo o que foi aprendido e como o conhecimento adquirido pode ser 

aplicado na empresa.  
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 Outro aspecto que chamou a atenção ao longo da entrevista foi o quanto o discurso do 

entrevistado se aproximava de elementos discutidos na literatura da vantagem competitiva 

transitória, revelando uma forte convergência entre eles. Mais especificamente, McGrath 

(2013b) reforça que em um mundo de vantagens transitórias, a liderança precisa elevar as 

opções ao mesmo patamar de importância dos negócios essenciais da empresa, colocando-se à 

disposição para aceitar a ideia de que um modelo até então bem-sucedido precisa mudar. Na 

mesma linha, o entrevistado B afirma que é um leitor assíduo do ramo de automóveis, e por 

isso tem identificado muitas possibilidades de mudança. 

 Os trechos abaixo revelam sua inquietação e previsões para o futuro do setor e de sua 

atividade: 

 

“[...] por incrível que pareça as pessoas estão cada vez mais deixando de querer ter o 
seu próprio automóvel. Daqui a pouco vai chegar nas ruas os carros autônomos e aí 
vão mudar mais uma vez os hábitos de consumo e venda de carros. Aí daqui a pouco 
vão chegar os carros voadores, que mais uma vez vão mudar os hábitos [...] e eu 
chamo de carros voadores porque tem até alguns drones que estão fazendo esse tipo 
de trabalho. E também tem a questão do uber [...] então cada vez mais a necessidade 
de ter um carro próprio vai diminuindo [...] [Entrevistado B] 

 

“As pessoas vão continuar a comprar carro, só que em menor quantidade e para fins 
diferentes. Então vender carro é como vender qualquer produto [...] vai precisar 
existir empresas que ajudem as concessionárias a venderem carros, só que os carros 
não vão ser vendidos de forma tão louca como são vendidos hoje. As 
concessionárias são muito grandes [...] é uma infraestrutura muito grande para 
sustentar um negócio que cada vez mais está diminuindo [...] então, qual o futuro 
das concessionárias? É elas terem tudo web e ter apenas um carro de cada modelo 
exposto [...] um showroom pequeno, provavelmente dentro de um shopping [...] cada 
vez mais, a internet vai ter uma grande participação na comercialização desses 
produtos automotivos” [Entrevistado B] 

 

 Esses trechos mostram o quanto o líder da empresa B possui um pensamento 

condizente com a realidade de vantagens competitivas transitórias, mostrando, assim como o 

apontado na literatura, que ele é construtivamente paranoico, tendo ativamente buscado 

evidências de mudança em seu mercado e na situação de suas vantagens, o que é bem 

diferente de buscar informações reconfortantes, porém enganosas. 

 Finalmente, no que se refere ao elemento Liderança, outro aspecto identificado refere-

se à existência de fluxos de feedback. Há, por exemplo, a cada trimestre, o que a empresa 

chama de “semana de feedback”, em que que no final de cada expediente dessa semana em 

específico, cada colaborador, em conjunto com o diretor da área da qual ele está ligado, 

realizam o feedback de mão dupla, tanto subindo quanto descendo pela cadeia de comando. 

Neste momento, contestações são bem recebidas e consideradas valiosas. Ademais, 
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mensalmente ocorre a reunião de Conselho, onde o feedback ocorre entre os quatro sócios-

diretores, sendo mais um importante momento de avaliação e fluxo de informações. 

 De acordo com o modelo TCAM, em caso de resposta positiva às questões sobre a 

Alocação de Recursos e a Liderança, a análise avança para os elementos Inovação e 

Desligamento. Dessa forma, no que concerne à Inovação, tem-se o seguinte questionamento: 

Temos um processo sistemático para a administração da inovação?. Como resultado, ao 

contrário dos elementos anteriores, obteve-se uma resposta negativa.  

 O entrevistado B foi muito claro ao afirmar que não há um processo sistemático para 

administrar a inovação, apesar desse processo ser de seu interesse. Como justificativa para 

esta realidade ele relata que é um desafio muito grande sistematizar algo tão caótico quanto a 

inovação. Ainda assim, a empresa faz algum esforço em direção a essa sistematização por 

meio da criação de mapas mentais com o auxílio de softwares. Esses mapas são 

desenvolvidos para todas as áreas, sendo elaborados de acordo com feedbacks internos – 

equipe – e externos – clientes, ainda que sem um mecanismo formal para coletar essas 

informações.  

Outra justificativa dada pelo entrevistado para a não sistematização da inovação 

refere-se à concentração de atividades sob sua responsabilidade. 

 

“Veja [...] eu lidero muitas áreas da empresa [...] e eu gostaria de me livrar de 
algumas delas, para pensar mais estrategicamente, que é minha função [...] e isso 
não é saudável para a empresa porque eu acabo, por exemplo, não prestando atenção 
numa área de sistematização da inovação, que é crucial pra gente cada vez mais 
inovar no mercado. Então a inovação está muito a critério do caos [...] temos uma 
ideia, aí vamos discutir, vamos organizar, vamos transformar num mapa mental [...]” 
[Entrevistado B] 

 

 Portanto, a empresa B, apesar de ter seu negócio fortemente atrelado à tecnologia, que 

traz consigo uma carga de dinamicidade, não possui um processo disciplinado, metódico ou 

ordenado para administrar a inovação. Ele ocorre, como consequência da ausência de uma 

sistemática, de maneira casual, incidental ou caótica. 

 Já no que se refere ao elemento Desligamento, questiona-se: Temos uma sistemática 

de abandono de atividades que deixam de apresentar um bom potencial de crescimento?. 

Assim como no elemento anterior, esse questionamento teve como resultado uma resposta 

negativa.  

  Não foi identificado nenhuma evidência de que o abandono de atividades seja uma 

atividade contínua, com um ritmo constante. O entrevistado mostrou indícios de que enxerga 

a necessidade e importância de se passar de uma vantagem à outra, relatando algumas 
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possibilidades futuras para sua plataforma, no entanto ele concorda que não há nenhum 

processo sistemático para conduzir essa atividade.  

 Da mesma forma, não foi, por exemplo, identificada nenhuma equipe dedicada a 

avaliar regularmente o portfólio da empresa, apontando candidatos ao desligamento ou ao 

desinvestimento, muito menos a realização de avaliações regulares para decidir o que deve ser 

mantido ou removido do portfólio do negócio. Em síntese, a empresa B, apesar de realizar 

algumas avaliações para decidir o que deve ser mantido ou não no negócio, não possui 

estratégias sistemáticas para realizar desligamentos.  

O Quadro 13 mostra a aplicação do Modelo TCAM na empresa B. 

 

Quadro 13 – Aplicação do Modelo TCAM na empresa B 
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assistemático e 

reativo 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 Conforme pode ser observado no Quadro 13, a aplicação do modelo revelou que a 

conjuntura da empresa B, ou seja, sua situação ou condição atual, se caracteriza como um 

“Ambiente consistente, mas assistemático e reativo”. Isto implica dizer que a empresa 

concentra esforços em elementos fundamentais para a competição no ambiente de vantagens 

transitórias, como a reconfiguração contínua, a alocação de recursos e a liderança, mas tem 

dificuldades em administrar a inovação, assim como em abandonar vantagens em declínio.  

Este é um ambiente que traduz a ação de uma empresa que tem a cultura da mudança 

incorporada em seu dia a dia, atuando de maneira flexível e atenta à dinamicidade do 

ambiente, contudo encontra como empecilho a ausência de um processo contínuo e 

sistemático de inovação que a permita aproveitar cada onda de vantagem. Outro risco deste 

tipo de ambiente é a indicação de que a empresa pode estar se mantendo concentrada em 
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recursos que deixaram de ser relevantes para o futuro, já que não adota uma postura de 

antecipação através da atividade de desligamento, mas sim de reação. 

 Esta análise aponta que, para competir no contexto de vantagens competitivas 

transitórias, a empresa B precisa atuar em duas frentes: inovação e desligamento. Sobre a 

inovação, é fundamental que se crie uma estrutura de apoio, dedicando recursos a essa 

atividade e tornando-a uma atividade contínua. Já sobre o desligamento, sugere-se que a 

empresa organize uma equipe que permaneça dedicada a avaliar regularmente o seu portfólio, 

realizando avaliações regulares para decidir o que deve ser mantido ou removido do portfólio 

do negócio. 

 Em outras palavras, para prosperar no contexto de vantagens transitórias, o ambiente 

em que a empresa B se encontra requer que os elementos os quais possui possam sustentar 

outros tão cruciais quanto. A alocação de recursos deve permitir à empresa se organizar e 

realinhar em torno de oportunidades, tornando o processo de inovação uma sistemática 

contínua, bem como romper barreiras orçamentárias e transferir recursos, facilitando a 

atividade de desligamento. Já a liderança deve ser capaz de estabelecer os processos certos de 

inovação, conduzindo-os com uma mentalidade aberta às opções, bem como de identificar 

indícios de declínio, criando uma sistemática de abandono de atividades. 

 

4.2.2.3 Caso 3: Empresa C 

  

Diferentemente das empresas A e B, consideradas startups, a empresa C está há 16 

anos no mercado. Ela, que passou pelo processo de incubação da Incubadora Tecnológica 

Natal Central – ITNC -  de 2014 a 2016 – tem foco no desenvolvimento de softwares ou 

soluções para a gestão pública.    

De forma geral, o negócio da empresa C diz respeito à sistemas integrados em 

módulos, ou seja, softwares direcionados à gestão. Antes do período de incubação, já eram 

disponibilizados os módulos de Contabilidade, Planejamento e Portal da Transparência, no 

entanto durante o período em que recebeu o suporte oferecido pela ITNC foram 

desenvolvidos mais quatro módulos, os de Controle de Licitações e Compras, Patrimônio, 

Estoque e Protocolo, todos web.  

Atualmente a empresa está constituída por uma equipe de oito pessoas, sendo dois 

sócios e seis colaboradores. Ademais, tendo como referência o período de realização das 

entrevistas, a empresa em questão possuía contratos com um número, em média, de 12 
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prefeituras, 17 câmaras municipais, 2 fundações e 4 institutos de previdência, o que destaca 

sua experiência e aceitação no mercado. 

Sobre esse mercado, o entrevistado C acredita na existência de certa dinamicidade, em 

virtude do modelo de negociação ao qual a empresa se sujeita. Mais especificamente, tem-se 

que, por ter uma atuação direcionada para instituições públicas, o processo de contratação de 

seus serviços se dá por meio de licitações, e cada uma delas possui seu próprio termo de 

referência, que é um documento elaborado a partir de estudos técnicos preliminares, 

caracterizando o objeto da licitação. Assim, esses termos podem ser muito variados e requerer 

demandas muito específicas, fazendo com que a empresa tenha que a todo momento realizar 

adequações em sua oferta. 

Os trechos abaixo mostram um pouco das implicações dessa dinamicidade: 

 

“[...] até porque hoje eles não querem mais contratar uma empresa só do sistema de 
contabilidade, eles querem a contabilidade e todos os outros módulos integrados 
com o sistema de contabilidade” [Entrevistado C] 
 
“[...] eu estou elencando e solicitando para o contador vários novos serviços, para 
podermos buscar outras alternativas de receita, justamente por isso. A gente está 
tentando trabalhar com imagens aéreas [...] consultoria para a parte de gestão 
pública [...] desenvolvimento mobile para órgãos públicos [...] então a gente está 
buscando novos serviços para poder agregar dentro da carta de serviços que a gente 
tem hoje, porque o que a gente tem hoje não é suficiente” [Entrevistado C] 
 

 

Além disso, o entrevistado acrescenta à discussão sobre a dinamicidade do mercado a 

questão do considerável número de concorrentes, neste caso vindo de diversos estados, como 

Ceará, São Paulo, Paraíba, e do próprio Rio Grande do Norte, de forma que se cria uma lógica 

de muita dinâmica na atuação dessas empresas, e que, consequentemente, traz consigo muitas 

mudanças.  

Após essa caracterização, a empresa C será explorada com foco na aplicação do 

Modelo TCAM, com vistas a analisar sua conjuntura no contexto de vantagens competitivas 

transitórias: 

 

a) Aplicação do Modelo TCAM na empresa C 

 

O primeiro passo para a aplicação do modelo refere-se ao questionamento acerca da 

Reconfiguração Contínua, por meio da seguinte pergunta: Temos uma cultura de contínua 

reconfiguração das atividades, pois reconhecemos que algumas delas precisarão dar lugar a 

outras novas?. Como resultado, obteve-se uma resposta positiva. 
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Para justificar sua resposta, o entrevistado faz relatos para evidenciar que a cultura da 

reconfiguração é algo natural e inerente à empresa, sendo um esforço cotidiano da equipe, 

bem como acredita que seja essencial para ser capaz de competir no mercado que as 

atividades sejam avaliadas, com o objetivo de dar lugar a novas. O trecho a seguir exemplifica 

um desses relatos: 

 

“[...] a gente já reconfigurou o tipo de linguagem de programação que era utilizado 
antes [...] e a gente passou um bom tempo reconfigurando para saber qual 
ferramenta de desenvolvimento fosse uma coisa mais atual para a gente poder 
trabalhar. Além disso, tem o caso da parte de atendimento, a parte da pesquisa com 
os clientes [...] a gente está sempre procurando alguma forma de melhoria, e de 
melhor comunicação. Então a gente, por exemplo, está desenvolvendo um aplicativo 
para os clientes, onde a gente possa fazer atualização para eles via celular, onde eles 
recebam modificações no sistema, em qualquer módulo que ele utilize” 
[Entrevistado C] 

 

Como obteve-se uma resposta positiva em relação ao elemento Reconfiguração 

Contínua, o modelo indica que se avance em direção aos passos 2 e 3. O passo 2 refere-se ao 

questionamento acerca da Alocação de Recursos, por meio da seguinte pergunta: Temos 

habilidade para alocar recursos entre processos com facilidade e rapidez?. Como resultado, 

obteve-se uma resposta negativa. 

Nesse elemento, o entrevistado foi enfático e objetivo ao afirmar que a atual realidade 

financeira da empresa condiciona a alocação de recursos. Dessa forma, apesar de considerar 

que a empresa tenha um perfil direcionado para a flexibilidade, acreditando que ajustes devem 

ser encarados como naturais e necessários, não tem sido normal para a empresa retirar 

recursos de um negócio para financiar outras oportunidades. Qualquer mudança nos ativos, na 

visão do entrevistado, encontra barreiras na questão financeira. 

Já no que se refere ao elemento Liderança, questionou-se: Temos líderes atentos à 

mudança, com mentalidade aberta às contestações? Como resultado, obteve-se uma resposta 

positiva. Nesse sentido, o entrevistado chamou atenção para a importância que é dada às 

contestações, destacando que elas são estimuladas, principalmente em momentos de reuniões, 

para que as pessoas que estão mais próximas da operação possam, com base em suas 

vivências, apontar se as coisas estão no caminho certo ou não, ou o que pode ser melhorado. 

Diante das respostas obtidas, mais especificamente da resposta negativa em relação ao 

elemento Alocação de Recursos, não é possível prosseguir com os questionamentos, 

encerrando a aplicação do TCAM. De acordo com o que foi discutido na construção do 

modelo, sabe-se que se a empresa não possui habilidade para alocar recursos entre processos 
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com facilidade e rapidez, consequentemente ela também não consegue manter a sistemática 

da inovação, nem facilitar o processo de desligamento.  

De forma geral, para que a inovação possa de fato tornar-se uma sistemática contínua 

dentro da empresa é necessário que a alocação de recursos seja bem desenvolvida, tornando-a 

capaz de se organizar e realinhar-se em torno de oportunidades. Do contrário, quando esse 

processo não é executado com destreza, cria-se obstáculos à destinação dos recursos, 

impedindo que a inovação seja capaz de lidar com os efeitos das vantagens transitórias.  

O elemento Desligamento, por sua vez, encontra bases na alocação de recursos pois 

ela permite à empresa romper barreiras orçamentárias e transferir recursos. Essa flexibilidade 

se torna um facilitador ao desligamento, que é marcado pelo abandono de atividades em 

declínio. Um processo de alocação de recursos em que a mudança nos fluxos de recursos seja 

difícil e dolorosa consequentemente impedirá que as vantagens sejam abandonadas quando 

deixarem de apresentar um bom potencial de crescimento. 

O Quadro 14 mostra a aplicação do Modelo TCAM na empresa C. 

 

Quadro 14 – Aplicação do Modelo TCAM na empresa C 
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Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

  

Conforme pode ser observado no Quadro 14, a aplicação do modelo revelou que a 

conjuntura da empresa C, ou seja, sua situação ou condição atual, se caracteriza como um 

“Ambiente alerta, mas engessado”. Isto implica dizer que há a presença da reconfiguração 

contínua, elemento fundamental para o contexto de vantagens transitórias, e essa 

reconfiguração tem sido favorecida pela atuação da liderança, já que ela mantém uma 

mentalidade aberta, tendo realizado esforços para interpretar e reagir aos sinais que identifica. 

Contudo, este é um ambiente limitado em termos de recursos, apresentando barreiras à 

flexibilidade quando as mudanças são necessárias. 
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 A análise realizada por meio da aplicação do modelo TCAM permitiu conhecer a 

conjuntura da empresa C, identificando como ela tem se organizado e o que tem feito para 

competir no ambiente de vantagens transitórias. Como resultado, constata-se a existência de 

um ambiente que, apesar de possuir elementos importantes no atual cenário de competição, 

que são a Reconfiguração Contínua e a Liderança, ainda necessita de ajustes essenciais para 

que a empresa seja capaz de dar as respostas que o mercado requer.  

Sugere-se, portanto, que a empresa C possa direcionar sua ação ao elemento Alocação 

de recursos, guiando-se pelos seguintes passos: retirar proativamente ativos que não mais 

proporcionam vantagem competitiva; configurar a organização de acordo com a 

oportunidade; e ter acesso aos ativos e não sua propriedade. 

 

4.2.2.4 Caso 4: Empresa D 

 

A empresa D foi criada por pesquisadores nas áreas de Educação e Computação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e há 9 anos tem atuado no mercado como uma 

escola de robótica e programação. Ela graduou-se em janeiro de 2017, após participação no 

processo de incubação de empresas da Inova Metrópole, e atualmente disponibiliza um 

serviço dedicado a utilizar a robótica como ferramenta de apoio a sala de aula, aliando suas 

características lúdicas à componentes curriculares como matemática, português, biologia, 

história, geografia entre outros.  

A proposta pedagógica da empresa agrega uma solução de software a uma 

metodologia de ensino com oficinas, material didático e kits de robótica para crianças e 

adolescentes dos 3 aos 18 anos de idade. Além dos cursos de robótica, a empresa oferta cursos 

de qualificação para docentes interessados em atuar com o auxílio da robótica educacional.  

Ao longo desses 9 anos de atuação a empresa D passou por algumas reformulações, 

tanto no número de sócios, que atualmente são 6, como de seu modelo de negócio e até 

mesmo sua sede. De forma geral, após mudanças em sua localização, parcerias com escolas e 

empresas de desenvolvimento infantil entre outras, somente a partir do ano de 2014, com a 

entrada na Inova Metrópole, é que a empresa chega a um novo patamar.  

Segundo o entrevistado D, a empresa possuía um método de atuação muito bem 

estruturado e em pleno funcionamento, contudo era forte a carência por ferramentas de gestão, 

de modo a fortalecer as áreas de gestão estratégica, financeira, marketing e outros pilares da 

gestão empresarial. Foi, portanto, através da incubadora Inova Metrópole que essas carências 

puderam ser sanadas, assim como oportunidades foram criadas.  
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Por exemplo, no ano de 2016, por intermédio da Inova Metrópole, surgiu a 

oportunidade da empresa, que possuía sede na incubadora, abrir uma espécie de showroom 

em um grande shopping da cidade do Natal, para divulgação dos seus serviços. Como 

resultado desta ação, após cerca de quatro meses em exposição nesse shopping, a empresa 

passou a ser mais conhecida pelo público e mercado, bem como despertou o interesse de 

investidores, os quais tiveram suas propostas analisadas e três deles passaram a compor a 

empresa como sócios. Após essa fase, já graduada, a empresa D atualmente possui sede 

própria, com uma grande estrutura montada para a oferta de seus serviços. 

No que se refere ao mercado ao qual a empresa faz parte, constatou-se a presença de 

grande dinamicidade em virtude do tipo de negócio e sua relação com a tecnologia. Sobre 

isso, o entrevistado D afirma que: 

 

“A dinâmica de mercado nos afeta bastante. Acho que um dos mercados mais 
dinâmicos é o da robótica e da tecnologia. Como eu disse no início, a tecnologia 
cresce de forma exponencial [...] tanto a quantidade de informações, quanto a forma 
de fazer o mundo entender aquilo [...] então a gente tem que estar sempre 
atualizado” [Entrevistado D] 

 

 O trecho acima corrobora com o que foi discutido em alguns momentos no presente 

estudo, de que setores relacionados à tecnologia trazem consigo bastante dinamicidade, ou 

seja, estão em constante movimento, exigindo cada vez mais que as organizações estejam 

preparadas para dar respostas diferentes para situações diferentes.  

Outro fator a ser destacado é que a empresa D identifica dois cenários de competição, 

em que um deles refere-se aos concorrentes diretos e o outro aos concorrentes indiretos. Sobre 

os concorrentes diretos, tem-se organizações que trabalham com programação e robótica 

educacional, como é o caso de empresas de origem da cidade do Natal ou mesmo de São 

Paulo.  Segundo o entrevistado D, essa concorrência tem forçado a empresa a pensar no papel 

da inovação, já que ela se sente pressionada a melhorar seu método e a sempre se atualizar 

para vencer a batalha por clientes.   

Por outro lado, há ainda uma concorrência indireta que se refere a qualquer outro tipo 

de atividade que crianças e adolescentes possam realizar para ocupar seu tempo e adquirir 

conhecimentos ou aptidões. Esse cenário é claramente descrito no trecho a seguir: 

 

“[...] então imagina: você tem um filho [...] você vai ter que colocar no futebol, no 
inglês [...] a robótica vem como a terceira opção ou quarta [...] as vezes coloca na 
música, natação ou alguma luta [...] então a robótica está sempre ali disputando o 
terceiro, e para alguns pais o segundo lugar. Então a gente tem que estar sempre 
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mostrando que a gente é melhor e que a gente pode trazer uma vantagem 
competitiva para essa criança no futuro” [Entrevistado D] 

 

 Além disso, o entrevistado enfatiza que a robótica tende a ganhar essa “disputa” com 

outras atividades quando passar a haver uma cultura, assim como há em outros países ao redor 

do mundo, de que programar é um diferencial, principalmente ao considerar a metodologia 

utilizada, que é a resolução de problemas através da robótica.  

 Percebe-se, diante do exposto, que a empresa D tem plena consciência das arenas nas 

quais compete, ou seja, ela se esforça em classificar como concorrentes não apenas empresas 

que oferecem produtos que substituem diretamente os seus produtos, como as escolas de 

robótica, mas também relações específicas entre clientes e soluções, como é o caso da 

concorrência indireta anteriormente citada. Isto permite que a empresa, ao conhecer essas 

arenas, possa atender as expectativas de cada uma delas.  

Após essa caracterização, a empresa D será explorada com foco na aplicação do 

Modelo TCAM, com vistas a analisar sua conjuntura no contexto de vantagens competitivas 

transitórias: 

 

a) Aplicação do Modelo TCAM na empresa D 

 

O primeiro passo para a aplicação do modelo refere-se ao questionamento acerca da 

Reconfiguração Contínua, por meio da seguinte pergunta: Temos uma cultura de contínua 

reconfiguração das atividades, pois reconhecemos que algumas delas precisarão dar lugar a 

outras novas?. Como resultado, obteve-se uma resposta positiva.  

Sobre isso, o entrevistado D aponta que a reconfiguração contínua é uma solução 

encontrada diante de mercados dinâmicos, principalmente quando se tem tecnologia 

envolvida, que requer uma atualização constante. Para explicitar melhor sua resposta positiva 

a esse elemento o entrevistado descreve algumas situações onde a reconfiguração se faz 

importante e presente na empresa, reconhecendo que as atividades atuais precisam dar lugar a 

outras: 

 

“A gente precisa sempre trazer um novo kit [...] um novo guia para a criança, de 
como utilizar aquele kit [...] trazer novas formas de levar alguma coisa para casa, 
dela trabalhar esse conhecimento. Precisamos constantemente ver como a criança 
está se adaptando [...] além do que cada criança tem sua forma de se desenvolver” 
[Entrevistado D] 
 
“Também tem muitas mudanças entre as gerações [...] a cada 2 ou 3 anos a gente vê 
uma mudança completa. Antigamente não se via uma criança de 1 ou 2 anos 
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mexendo em um tablet ou em um celular, ou tendo seu próprio celular [...] mas hoje 
em dia é completamente diferente [...] todos os meninos têm celular. Então hoje em 
dia a gente já ensina todo mundo a baixar o aplicativo que controla o robô pelo 
celular [...] o bluetooth já liga direto, já controla o robô, já programa pelo celular [...] 
então a evolução é contínua, principalmente porque a gente está na área de 
tecnologia” [Entrevistado D] 

 

Nesse sentido, o entrevistado também mostrou evidências de que a empresa adota uma 

postura de experimentação, ao invés de grandes apostas. Por exemplo, a empresa D realiza 

reuniões pedagógicas na quais toda equipe que a compõe e seus sócios realizam discussões 

com foco na atualização. Nesse momento, são apontadas novas tendências de mercado e há 

debates sobre se e como essas tendências podem ser incorporadas ao negócio, com vistas a 

melhoria do serviço oferecido. O trecho abaixo mostra uma situação deste tipo: 

 

“[...] a gente está tentando fazer aos poucos, com a nossa experiência, o nosso 
próprio kit. Isso é um exemplo do investimento. O kit é a parte do hardware [...] a 
parte que a criança mexe com o robô. A gente está se organizando para pegar peças 
que tem no mercado, mas que ninguém juntou, e a gente consegue criar uma parte 
com nossa impressora 3D [...] a gente consegue fazer a modelagem dentro da 
própria empresa. Então a ideia aos poucos é essa, para que as crianças tenham cada 
vez mais a noção do pertencimento [...] quando ela ver um robozinho ali exposto, 
daqui a 3, 4 ou 5 anos ela vai pensar: poxa, eu participei desse projeto, eu fiz parte 
dessa modelagem” [Entrevistado D] 
 

 

  Como obteve-se uma resposta positiva em relação ao elemento Reconfiguração 

Contínua, o modelo indica que se avance em direção aos passos 2 e 3. O segundo passo para a 

aplicação do modelo refere-se ao questionamento acerca da Alocação de Recursos, por meio 

da seguinte pergunta: Temos habilidade para alocar recursos entre processos com facilidade e 

rapidez?. Como resultado, obteve-se uma resposta negativa. 

Para justificar sua resposta, o entrevistado D afirma que, apesar de não considerar a 

empresa como uma estrutura rígida, já que é observado um cenário de ajustes e mudança de 

forma constante, ainda não é uma realidade a alocação de recursos com facilidade e rapidez. 

Em outras apalavras, o entrevistado dá indícios de que quando oportunidades são 

identificadas e requerem mudanças, ainda se encontram barreiras no direcionamento dos 

recursos, tornando o processo difícil e lento.  

Tem-se, portanto, uma estrutura que atua tentando extrair o máximo das oportunidades 

na estrutura existente, o que é muito diferente de empresas hábeis na administração de 

vantagens transitórias, que se organizam em torno das oportunidades. Todavia, é possível 

encontrar na empresa D um aspecto importante da competição no cenário de vantagens 

transitórias, que é o fato dos recursos serem administrados com parcimônia.  
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Nesse sentido, o entrevistado indica que o perfil da empresa é de investimentos aos 

poucos, à medida que os conceitos vão sendo comprovados. Ela passou por dois grandes 

investimentos, que foi a montagem do showroom em um grande shopping da cidade do Natal 

e posteriormente houve a construção da sede própria, no final do ano de 2016, no entanto os 

investimentos ocorrem predominante de forma comedida. 

O terceiro passo para a aplicação do modelo refere-se ao questionamento acerca da 

Liderança, por meio da seguinte pergunta: Temos líderes atentos à mudança, com mentalidade 

aberta às contestações? Como resultado, também se obteve uma resposta negativa. Sobre isso, 

o entrevistado D associa essa resposta à ausência de uma definição de papeis entre os líderes, 

traduzindo-se em uma realidade de confronto de ideias. 

Conforme apontado anteriormente, atualmente a empresa possui seis sócios, estando 

alguns mais próximos do dia a dia da empresa e outros mais distantes, conduzindo outros 

projetos. Como consequência, não há uma espécie de padrão na atuação desses líderes, como 

pode ser observado no trecho abaixo: 

 

“A gente não pensa parecido, então a gente senta numa mesa e teoricamente toma as 
decisões, mas o que é que acontece depois? [...] aparece um outro sócio que tem um 
pensamento diferente, e aí quando acontece qualquer rusga ali naquela decisão, cada 
um vai puxando para um lado [...] então hoje em dia falta uma definição na 
organização de papeis. Eu diria que a liderança está meio enfraquecida por causa 
disso [...] porque são pensamentos muito diferentes” [Entrevistado D] 

 

Esta indefinição e conflitos resultantes, bem como certo distanciamento dos líderes 

contribuem para que as estratégias sejam elaboradas por um grupo de pessoas que não tem 

acesso às opiniões e sugestões do resto da organização, o que é um grande risco. Nesse 

sentido, o entrevistado D afirma:  

 

“Essa parte de liderança, de contato com os funcionários, de entender o que é que 
está se passando [...] nada melhor do que quem está ali no dia a dia para lhe dizer o 
que é que se passa dentro da sua empresa. Só que o pessoal tem essa cabeça mais 
antiga. A empresa é vertical [...] tem os comandos [...] o comando é esse e acabou. 
Isso de todo mundo conversar, escutar as pessoas, mesmo que não vá fazer nada, 
para a pessoa se sentir respeitada, valorizada [...] esse processo eu acho que falta 
hoje em dia” [Entrevistado D] 

 

Percebe-se também neste discurso que na empresa D não há fluxos de feedback ou 

espaços organizados para que as pessoas possam coletar evidências, analisando-as e 

informando seus insights aos tomadores de decisão. O entrevistado cita que feedbacks são 

possíveis através da atuação dos coordenadores geral e pedagógico, que estão mais próximos 
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da operação da empresa, no entanto trata-se de situações muito pontuais e sujeitas ao filtro 

desses coordenadores, algo muito subjetivo.  

Assim, encontra-se na empresa D uma liderança direcionada para a resolução de 

problemas, ao invés da identificação de oportunidades, e incapaz de promover fluxos de 

feedback, que são cruciais para que se busque ativamente evidências contestatórias, ou seja, 

que permitem que as pessoas falem de maneira aberta sobre evidências de que a situação pode 

estar mudando.  

Diante das respostas negativas para os elementos Alocação de Recursos e Liderança, 

não é possível prosseguir com os questionamentos, encerrando a aplicação do TCAM, já que 

eles têm influência direta para os elementos Inovação e Desligamento. O Quadro 15 mostra a 

aplicação do Modelo TCAM na empresa D. 

 

Quadro 15 – Aplicação do Modelo TCAM na empresa D 
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Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Conforme pode ser observado no Quadro 15, a aplicação do modelo revelou que a 

conjuntura da empresa D, ou seja, sua situação ou condição atual, se caracteriza como um 

“Ambiente propício, mas inexplorado”. Isto implica dizer que a há a presença da 

reconfiguração contínua, porém tem-se uma prática ainda limitada, pois a empresa considera 

aspectos da mudança, mas não avança na lógica do aproveitamento das ondas de vantagem 

transitória. 

Neste caso, tem-se um ambiente que cria barreiras à flexibilidade na medida em que 

não consegue realizar um processo de alocação de recursos de forma hábil e rápida, 

traduzindo-se em dificuldades para reagir às necessidades do mercado. Ademais, outra 

dificuldade para competição no ambiente de vantagens transitórias diz respeito ao elemento 

liderança, que na empresa D não mantém uma mentalidade aberta com vistas a promoção da 
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reconfiguração das atividades, o que contribui para que ela deixe de enxergar oportunidades, 

bem como comprometa a capacidade de passar de uma vantagem à outra. 

Em síntese, a empresa D possui uma conjuntura propícia à competição no contexto de 

vantagens competitivas transitórias, pois tem em sua cultura o elemento mais crucial desse 

contexto – a reconfiguração contínua – porém deixa de explorar outros elementos que 

conduzem a passagem de uma vantagem à outra.  

Esta análise aponta que, para competir no contexto de vantagens competitivas 

transitórias, a empresa D precisa atuar em duas frentes: alocação de recursos e liderança. 

Sobre a alocação de recursos, é fundamental criar um processo capaz de: retirar proativamente 

ativos que não mais proporcionam vantagem competitiva; configurar a organização de acordo 

com a oportunidade; ter acesso aos ativos e não sua propriedade. Mais especificamente, é 

importante que a empresa D, ao se orientar para as oportunidades, possa conduzir todo esse 

processo com habilidade e rapidez, realizando ajustes em recursos de qualquer natureza para 

ser capaz cada onda de vantagem. 

Já sobre a liderança, sugere-se que a empresa D: amplie os grupos envolvidos no 

processo de estratégia, que atualmente está concentrado nos sócios; trabalhe com redes 

internas de relacionamentos, criando fluxos de feedback e um ambiente para contestações; 

combine diferentes habilidades na equipe, de maneira que pessoas diferentes possam 

contribuir em diferentes fases da onda de vantagem transitória; conceda empowerment aos 

grupos, para coletar evidências; e use experts para identificar os alertas antecipados. 

 

4.2.2.5 Caso 5: Empresa E 

 

A empresa E, criada no ano de 2012, passou por uma série de reconfigurações ao 

longo do tempo e só a partir do ano de 2014 chegou em sua proposta atual, período no qual 

participou do processo de incubação da Incubadora Tecnológica Natal Central – ITNC, tendo 

recebido apoio e graduando-se em 2016.  

De forma geral, trata-se de uma empresa de tecnologia focada em eventos, que 

desenvolve sites e aplicativos integrados para casas noturnas ou produtoras, que auxiliam no 

gerenciamento de eventos e na venda de ingressos. Mais especificamente, através do 

aplicativo e painel de controle que a empresa entrega a seus clientes, eles podem por exemplo, 

fazer o controle de reservas, controle de lista de convidados, comunicação com o público que 

baixou o aplicativo, organização da entrada através de check-in, venda de ingressos e seu 

controle, entre outras funções.  
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Atualmente a empresa é composta por uma equipe de nove pessoas, das quais quatro 

são sócios-diretores, além da participação de investidor anjo e um advisor, que funciona como 

uma espécie de “orientador”. Apesar de estar há apenas três anos em seu formato atual, ela já 

possui um alcance considerável, com seu produto presente em 10 estados brasileiros.  Já no 

que se refere ao mercado, a empresa E faz parte de um dinamismo que envolve 

principalmente tecnologia e o perfil do público alvo que as empresas de evento pretendem 

atingir. 

Sobre a tecnologia, o entrevistado E enfatiza que é determinante para o negócio que 

ele esteja antenado ao surgimento de novas alternativas, avaliando de que forma mudanças 

podem ser incorporadas de maneira a incrementar o negócio ou diferenciá-lo no mercado. O 

trecho abaixo mostra esse pensamento: 

 

“Mudanças na tecnologia nos afetam muito [...] porque a gente está sempre 
buscando novas tecnologias, novas formas de realmente melhorar os processos 
dessas empresas, então a gente tem que estar sempre antenado às novas tecnologias. 
Por exemplo, se há uma mudança no formato em que o Iphone ou o Android 
funciona, a gente tem que estar antenado a como ela funciona, para já se aproveitar. 
Então o Iphone lançou controle por digital, por exemplo [...] então a gente já tem 
que pensar, como é que a gente pode se aproveitar disso?” [Entrevistado E] 

 

Além dessas mudanças na tecnologia, o mercado de eventos possui uma forte ligação 

com o público, exigindo que casas noturnas e promotoras de eventos busquem sempre 

mecanismos capazes de os aproximar e atraí-los. Nesse sentido, o entrevistado E acredita ser 

fundamental o esforço que a empresa tem feito para trazer sempre novidades que permitam às 

empresas de eventos realizarem comunicações efetivas e que atendam as expectativas de cada 

público, principalmente através das mídias sociais. 

Identificou-se também, através da entrevista, que o mercado de eventos é bastante 

fragmentado, ou em outras palavras, para cada item que a empresa E oferece atualmente por 

meio de seu produto – por exemplo, venda de ingressos e controle de lista de convidados – 

existem muitas outras soluções diferentes disponíveis no mercado.  Sobre isso, o entrevistado 

E acredita que o diferencial da empresa consiste em reunir diversas funcionalidades em um 

único produto, bem como trata-se de um mercado considerado “amador” na forma de gerir as 

informações – com uso de trabalho manual para organizar listas e organizar reservas, por 

exemplo – colocando a tecnologia oferecida sempre à frente do mercado.  

Após essa caracterização, a empresa E será explorada com foco na aplicação do 

Modelo TCAM, com vistas a analisar sua conjuntura no contexto de vantagens competitivas 

transitórias: 
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b) Aplicação do Modelo TCAM na empresa E 

 

O primeiro passo para a aplicação do modelo refere-se ao questionamento acerca da 

Reconfiguração Contínua, por meio da seguinte pergunta: Temos uma cultura de contínua 

reconfiguração das atividades, pois reconhecemos que algumas delas precisarão dar lugar a 

outras novas?. Como resultado, obteve-se uma resposta positiva, e alguns aspectos podem ser 

apontados para sustentá-la.  

O entrevistado E afirmou que a empresa tem a mudança incorporada em suas rotinas 

cotidianas, enxergando-as como oportunidades. Conforme pôde ser observado ao longo do 

relato do entrevistado, tem sido constante o movimento de mudança e desde sua origem a 

empresa foi se reconfigurando, afastando-se de velhos negócios à medida que os conceitos 

foram sendo testados. A empresa, por exemplo, iniciou suas atividades como um portal de 

eventos da cidade do Natal, via aplicativo, o que era um diferencial na época, depois mudou 

sua estratégia e passou a vender sua tecnologia para outros portais, até chegar na proposta 

atual, de oferecer sua tecnologia para estabelecimentos, com foco em bares e casas noturnas. 

Todo esse percurso foi considerado como uma trajetória evolucionária natural pela 

empresa, o que é uma característica importante para a competição no contexto de vantagens 

competitivas transitórias. Tem-se, portanto, uma mentalidade marcada por uma lógica de 

experimentação, em que a empresa E se engajou, quando as oportunidades se justificavam, 

bem como abandonou iniciativas que não se desenvolveram com eficácia.  

Outra evidência da reconfiguração contínua diz respeito às revisões dos processos que 

são feitas semanalmente pela equipe. O trecho a seguir explicita um pouco mais dessa rotina: 

 

“Além dessa questão da organização interna [...] de como a gente funciona [...] até 
por nós sermos uma startup e estarmos relativamente no início [...] é necessário que 
a gente fique constantemente replanejando também, pra se adequar ao mercado, pra 
se adequar ao produto [...] porque a gente evolui muito rápido, de acordo com o 
perfil do cliente, de acordo com as tecnologias que estão chegando, concorrentes 
também [...] então tem que ser constante” [Entrevistado E] 

 

Além disso, assim como no caso da empresa B, também foi possível identificar 

durante a aplicação da entrevista uma postura bastante ambiciosa do entrevistado E, que é um 

dos responsáveis por conduzir toda a empresa, algo que é essencial para impedir que a 

empresa se torne complacente e satisfeita ao buscar as vantagens de ontem, conforme 

apontado na literatura.  
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Como obteve-se uma resposta positiva em relação ao elemento Reconfiguração 

Contínua, o modelo indica que se avance em direção aos passos 2 e 3. O segundo passo para a 

aplicação do modelo refere-se ao questionamento acerca da Alocação de Recursos, por meio 

da seguinte pergunta: Temos habilidade para alocar recursos entre processos com facilidade e 

rapidez?. Como resultado, obteve-se uma resposta positiva. 

Para justificar sua resposta, o entrevistado associa essa habilidade para alocar recursos 

ao fato de ser uma startup, como pode ser observado no seguinte trecho: 

 

“Como não somos uma empresa gigante, então é fácil de ver onde que a gente aloca 
os recursos ou quanto que a gente tem de recurso disponível [...] e a gente muda 
realmente nessa mesma proporção que a gente faz o planejamento. A gente tem essa 
habilidade de mudar rapidamente” [Entrevistado E] 

 

Identificou-se que a empresa E realiza um planejamento do negócio a cada três meses, 

na chamada reunião de OKR (Objectives and Key Results), que é uma abordagem simples 

desenvolvida para criar alinhamento e engajamento em torno de metas mensuráveis. Foi 

apontado pelo entrevistado como justificativa para esse planejamento de curto prazo o fato de 

que, em se tratando de tecnologia, as coisas mudam de maneira muito rápida, o que exige que 

novas ideias sejam discutidas em um pequeno espaço de tempo para lidar com a 

dinamicidade.  Assim, mudanças no planejamento podem requerer mudanças na alocação de 

recursos, como pode ser observado nos trechos abaixo: 

 

“A cada três meses muda muita coisa [...] as próprias responsabilidades de cada um 
dentro da empresa também mudam nesses três meses [...] a gente aloca o capital 
humano também de forma diferente, dependendo do planejamento” [Entrevistado E] 

 
 

“A gente está para passar por isso essa semana, por exemplo [...] a gente já viu que 
um sócio está em uma determinada área e provavelmente ele já vai mudar para a 
área comercial agora, para aproveitar um potencial que a gente está vendo” 
[Entrevistado E] 

 

Os trechos acima são uma evidência de que para a empresa mudanças no fluxo de 

recursos não são dolorosas e difíceis, sendo vistas como necessárias. Além disso, esses 

trechos revelam mudanças no fluxo de pessoas, implicando em incerteza para esses ativos e 

em suas carreiras, contudo não representando um problema, como em casos de empresas por 

premissas antigas da estratégia. 

Percebe-se, diante do exposto, que a empresa tem atuado com base em uma premissa 

essencial do que McGrath (2013b) chama de novo manual da estratégia, que é a destreza na 
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alocação de recursos, seja ele de qualquer natureza. Neste caso, a empresa tem reunido os 

recursos necessários para realizar tarefas específicas e por meio das avaliações e consequentes 

necessidades de mudanças a organização se reconfigura em direção à próxima tarefa, o que é 

um processo chave para lidar com os efeitos das vantagens transitórias. 

Conforme McGrath (2013b) aponta, empresas lideradas por empreendedores, como é 

o perfil do entrevistado E, mantém operações enxutas e parcimoniosas, ganhando destreza na 

forma de flexibilidade, menos custos irrecuperáveis, maior velocidade e aceleração do 

aprendizado.  

O terceiro passo para a aplicação do modelo refere-se ao questionamento acerca da 

Liderança, por meio da seguinte pergunta: Temos líderes atentos à mudança, com mentalidade 

aberta às contestações? Como resultado, também se obteve uma resposta positiva. Nesse 

sentido, o entrevistado enfatizou que os quatro líderes, os sócios-diretores, têm ditado e 

conduzido todo o processo de mudança que ocorre na empresa.  

Nesse processo, o entrevistado acredita que as reuniões trimestrais de planejamento, 

bem como as mensais organizadas para avaliar o andamento das metas trimestrais, são 

espaços fundamentais para feedbacks e contestações. Sobre feedbacks, foram identificadas 

três fontes, ou seja: um feito internamente, através de conversas entre toda a equipe, a qual 

possui um bom relacionamento e abertura para qualquer tipo de contestação, que pode ocorrer 

a qualquer momento; outro feito através dos clientes diretos, as casas noturnas e promotoras 

de eventos, que recebem feedbacks dos usuários dos aplicativos através dos canais de suporte 

e contato; e outro externo que advém do investidor anjo e advisor. 

Em exemplo claro da atuação do advisor e o feedback gerado pode ser observado o 

trecho a seguir: 

 “O advisor entrou muito recentemente, mas já entrou chacoalhando tudo [...] então 
é ele que está sugerindo agora: olha, tem que mudar [...] tem que passar uma pessoa 
para a área comercial [...] tem que sair do marketing [...] tem que ter menos produtos 
[...] então a gente está recebendo esse feedback agora, e a gente vai mudar 
internamente para poder responder ao feedback” [Entrevistado E] 

 

 De forma geral, na realização da entrevista foi possível observar um ambiente de 

líderes jovens, em média 28 anos de idade, declarados amantes da tecnologia e antenados às 

tendências de mercado. O entrevistado revelou, por exemplo, que eles realizaram um 

mapeamento com o objetivo de prever necessidades para os próximos dois anos, o que servirá 

para orientar seus próximos passos. Essa postura dos líderes é de grande importância no 

mundo de vantagens transitórias, pois permite à empresa se organizar de modo a promover 

transições contínuas.  
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De acordo com o modelo TCAM, em caso de resposta positiva às questões sobre a 

Alocação de Recursos e a Liderança, a análise avança para os elementos Inovação e 

Desligamento. Dessa forma, no que concerne à Inovação, tem-se o seguinte questionamento: 

Temos um processo sistemático para a administração da inovação?. Como resultado, ao 

contrário dos elementos anteriores, obteve-se uma resposta negativa.  

Nesse sentido, o entrevistado afirma que a inovação é algo que ocorre de forma 

natural, e não como um processo planejado. Em outras palavras, a inovação na empresa E é 

feita com base na experiência adquirida e no contato constante dos líderes com o mercado, 

como pode ser observado no seguinte trecho: 

 

“Eu não diria que a gente criou um processo visando inovar. O que acontece é que a 
gente sabe que o mercado carece muito [...] a gente sabe o que precisa ser feito [...] 
então como a gente convive com o pessoal dos eventos e a gente é da tecnologia, a 
gente já olha para um ou dois anos lá na frente, sabendo o que precisa ser feito, que 
vai ajudar eles. Então a gente não precisou criar um processo [...] a gente meio que 
naturalmente já sabe o que precisa e se dispõe a fazer” [Entrevistado E] 

 

 Percebe-se, portanto, que na empresa E não há uma sistemática para administrar a 

inovação, sendo esta uma atividade casual. Apesar de ser positivo o fato de que a inovação na 

empresa E é um resultado da análise de quais resultados os clientes estão de fato buscando, 

com vistas a oferecê-los respostas a seus anseios, esse processo ainda precisa ser 

profissionalmente desenvolvido e administrado.  

 Ainda assim, um aspecto identificado que facilita a atuação da empresa no contexto de 

vantagens transitórias é sua orientação experimental. Em um de seus relatos, o entrevistado E 

afirmou que a parceria com o seu investidor anjo tem proporcionado ricos momentos de 

experimentação. Esse investidor anjo é um empresário de casa noturna e cliente da empresa E, 

por isso testes pilotos e muita experimentação são feitos com ele e outros clientes mais 

próximos, antes da empresa lançar alguma atualização ou produto novo no mercado, 

aproveitando o momento para testar suas premissas.  

Já no que se refere ao elemento Desligamento, questiona-se: Temos uma sistemática 

de abandono de atividades que deixam de apresentar um bom potencial de crescimento?. 

Assim como no elemento anterior, esse questionamento teve como resultado uma resposta 

negativa. Para o entrevistado, a atividade de desligamento ocorre, contudo não há uma 

sistemática para isso. Por meio da análise do negócio, atividades vão sendo julgadas e 

abandonadas quando se achar pertinente. O trecho abaixo mostra um exemplo desse 

abandono: 
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 “Um caso bem recente é que a gente investiu em uma tecnologia de venda física, ou 
seja, de impressão de ingresso e está para chegar em breve uma tecnologia nova no 
Brasil que é dez vezes melhor que essa [...] então a gente já abandonou essa. Os 
clientes pedindo [...] pedindo para imprimir ingresso e a gente dizendo não, porque a 
gente não quer mais investir nisso. Mesmo sabendo que ia ter um retorno de curto 
prazo, a gente decidiu esperar a nova tecnologia e abandonamos de vez essa que a 
gente está fazendo agora” [Entrevistado E] 

 

É possível identificar neste relato que há na empresa E um ambiente em potencial à 

atividade de desligamento de maneira saudável, pois ela não é confundida com um fracasso, 

sendo considerada como um caminho natural para passar de uma vantagem à outra. Em 

síntese, a empresa E, apesar de relatar atividades as quais já abandonou, assim como se 

esforçar em realizar avaliações para decidir o que deve ser mantido ou não no negócio, não 

possui estratégias sistemáticas para realizar esses desligamentos.  

O Quadro 16 mostra a aplicação do Modelo TCAM na empresa E. 

 

Quadro 16 – Aplicação do Modelo TCAM na empresa E 
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Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Conforme pode ser observado no Quadro 16, a aplicação do modelo revelou que a 

conjuntura da empresa E, ou seja, sua situação ou condição atual, se caracteriza como um 

“Ambiente consistente, mas assistemático e reativo”. Assim como no caso da empresa B, 

isto implica dizer que a ela concentra esforços em elementos fundamentais para a competição 

no ambiente de vantagens transitórias, como a reconfiguração contínua, a alocação de 

recursos e a liderança, mas tem dificuldades em administrar a inovação, assim como em 

abandonar vantagens em declínio.  

Este é um ambiente considerado consistente na medida em que se encontra uma 

cultura da mudança incorporada ao dia a dia da empresa, que atua de maneira flexível e atenta 
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à dinamicidade do ambiente, porém é assistemático, já que inexiste um processo contínuo de 

administração da inovação que a permita aproveitar cada onda de vantagem. Apesar do 

discurso do entrevistado revelar que a inovação é fundamental para o negócio, que envolve 

tecnologia e um público que acompanha as tendências a ela relacionadas, percebe-se que as 

ações nesse âmbito ainda são casuais, o que pode representar dificuldades para manter sua 

vantagem.  

Ademais, tem-se um ambiente reativo no que se refere a passagem de uma vantagem à 

outra. Na verdade, por não manter as saídas em um ritmo estável, dando fim às vantagens de 

modo frequente, formal e sistemático, a empresa corre o risco de estar se mantendo 

concentrada em recursos que deixaram de ser relevantes para o futuro. 

 Esta análise aponta que, para competir no contexto de vantagens competitivas 

transitórias, a empresa E precisa atuar em duas frentes, assim como a empresa B: inovação e 

desligamento. Sobre a inovação, é fundamental que se crie uma estrutura de apoio, dedicando 

recursos a essa atividade e tornando-a uma atividade contínua, o que depende de uma eficaz 

alocação de recursos, assim como de líderes construtivamente paranoicos, que busquem 

evidências de mudança em seus mercados e na situação de suas vantagens. 

Já sobre o desligamento, uma maneira saudável de realizar esta atividade é, em 

primeiro lugar, identificar os sinais de alerta de declínio, em seguida, criar uma maneira de 

reconhecer a importância dos números e, uma vez tomada a decisão, que se analise a situação 

e se elabore a estratégia de desligamento que fizer mais sentido. Para isso, é necessário que a 

empresa tenha capacidade de romper barreiras orçamentárias e transferir recursos a outras 

áreas, realizando com destreza a alocação de recursos, assim como de líderes que questionem 

a situação de suas vantagens. 

 

4.2.2.6 Caso 6: Empresa F 

 

A empresa F já transitou por diferentes cenários, e só a partir do ano de 2012 começou 

os primeiros passos para chegar em seu formato atual. Ela, que é uma das primeiras empresas 

a serem graduadas pela incubadora Inova Metrópole, já atou com tecnologias de realidade 

aumentada para ações promocionais, desenvolvimento de sites sob demanda, bem como 

mídias sociais.  

Atualmente, assim como a empresa B, a empresa F possui foco exclusivo para o 

segmento automotivo, ajudando concessionárias de veículos a venderem mais carros pela 

internet. A ideia começou com o desenvolvimento de sites institucionais para as 
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concessionárias, com o objetivo apenas de divulgação, mas a partir do ano de 2014 enxergou-

se a oportunidade de, através dos sites, gerar vendas. Ademais, a empresa viu nascer uma 

espécie de spin-off para o gerenciamento de mídias sociais, ou empresa derivada 

da empresa já existente, que a permitiu centralizar sua atenção para seu principal interesse, o 

setor de autos.  

Após um período de muitas reconfigurações, a empresa F possui três sócios, que 

compõem uma equipe de nove pessoas, e possui um número em torno de 42 clientes, 

considerando o período de realização da entrevista, abarcando os estados do Rio Grande do 

Norte, Pernambuco e Bahia. Segundo o entrevistado F, a empresa coleciona bons resultados 

em seu setor, e através de sua metodologia pioneira no Nordeste, seus clientes têm se 

destacado como referência em vendas web. Um deles, por exemplo, foi por três meses 

seguidos, também tendo como referência o período de realização da entrevista, a empresa de 

autos que mais vendeu no Brasil pela internet. 

Sobre o mercado, o entrevistado aponta que a cidade do Natal se destaca como um 

celeiro ou região fértil para o nascimento de empresas focadas no setor automotivo. Ele chega 

a citar três concorrentes diretos localizados na mesma cidade, assim como concorrentes de 

outros estados, como o Rio Grande do Sul. Em outras palavras, o entrevistado enxerga um 

mercado forte com empresas locais, que têm se expandido para fora do estado do RN, bem 

como um mercado de empresas vindas da região sudeste, que têm feito um movimento 

contrário e subido em direção ao Nordeste do país.  

Assim como no caso da empresa B, a empresa F também é vulnerável às mudanças 

que ocorrem em se tratando da tecnologia envolvida no desenvolvimento de seu sistema, 

como também encontra muita dinamicidade nos hábitos de consumo do ambiente do qual faz 

parte, o que tem impactos diretos em sua operação. As próprias mudanças pelas quais a 

empresa F passou ao longo do tempo revelam a dinamicidade presente no setor, exigindo que 

respostas fossem dadas para diferentes situações. 

Após essa caracterização, a empresa F será explorada com foco na aplicação do 

Modelo TCAM, com vistas a analisar sua conjuntura no contexto de vantagens competitivas 

transitórias: 

 

a) Aplicação do Modelo TCAM na empresa F 

 

O primeiro passo para a aplicação do modelo refere-se ao questionamento acerca da 

Reconfiguração Contínua, por meio da seguinte pergunta: Temos uma cultura de contínua 
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reconfiguração das atividades, pois reconhecemos que algumas delas precisarão dar lugar a 

outras novas?. Como resultado, obteve-se uma resposta positiva. 

Sobre isso, a partir das respostas obtidas por meio da entrevista foi possível identificar 

alguns aspectos que justificam e tornam mais explícita a presença da reconfiguração contínua. 

Inicialmente, destaca-se a utilização por parte da empresa F de uma lógica de muita 

experimentação e aprendizagem. O entrevistado enfatizou que, para a empresa, dar lugar a 

novas atividades significa melhorar, e isso tem sido consequência das constantes avaliações 

realizadas sobre a forma como as atividades vêm sendo executadas.  

O trecho a seguir é um exemplo dessa postura: 

 

“Nós funcionamos meio que aquela história do Lean [...] a gente faz, mensura, 
aprende [...] experimenta, aprende e muda [...] é mais ou menos assim. E assim a 
gente faz com as nossas áreas também atuem dessa maneira [...] a gente vai vendo o 
que está dando resultado” [Entrevistado E] 

 

Percebe-se neste relato uma postura que privilegia aspectos importantes para o cenário 

de competição atual, como a experimentação, mudanças constantes, reorganização com base 

em resultados anteriores, alterações etc, o que revela que a empresa F possui uma atuação 

dinâmica.  Conforme destacado em outros momentos, ao reconhecer que o mercado e seus 

componentes estão em constante mutação, é crucial para a empresa que ela esteja organizada 

de forma a promover as mudanças necessárias e seja capaz de passar de uma onda de 

vantagem à outra.  

Ainda nesse sentido, foram citados alguns mecanismos que auxiliam a empresa a 

manter o padrão da mudança, que são a realização de mapeamento dos processos e a 

utilização de um quadro de gestão à vista. Sobre o mapeamento, sabe-se que esta é uma 

técnica comumente utilizada pelas empresas com o objetivo de entender, de maneira simples e 

clara, como os processos estão sendo executados, representando cada passo em termos de 

entradas, saídas e ações. Assim, considerando que as representações geradas por meio do 

mapeamento de processos permitem sua análise e melhoria, a empresa F tem concentrado 

contínuos esforços na realização desses mapeamentos, o que já lhe resultou em importantes 

mudanças, como o enxugamento da equipe de trabalho e ganhos em eficiência na área de 

atendimento.  

Já no que se refere ao quadro de gestão à vista, trata-se de informações relevantes 

colocadas à vista de todos que compõem a empresa, através de um quadro, permitindo o 

acompanhamento de indicadores de cada uma das áreas, status de projetos e tendências. 
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Apesar de aparentemente simples, esta ferramenta aumenta a percepção de eventuais falhas ou 

a identificação de potenciais oportunidades.  

Identificou-se, portanto, que a empresa F adota mecanismos simples, práticos e 

visuais, capazes de estabelecer, de forma contínua, informações relevantes para a geração da 

mudança, favorecendo a reconfiguração das atividades. Destaca-se ainda que observou-se 

nessa empresa uma abertura e busca natural pela mudança, não havendo aversão ao novo, seja 

na forma como seus colaboradores e líderes se comportam, como pôde ser constatado durante 

a visita para aplicação da entrevista, seja por meio das práticas as quais utiliza para gerir o 

negócio. Essa inquietação e busca pela mudança pode ser observada no trecho abaixo: 

 

“Por exemplo [...] todo nosso software foi feito baseado em solicitações que os 
nossos clientes têm [...] dores que eles têm [...] então nada mais justo que o que a 
gente faz com nossos clientes, a gente também faça aqui dentro. Então é entender 
como e fazer as mudanças. Tem funcionalidades legais que os nossos concorrentes 
não têm porque eles não escutaram os clientes [...] eles entregaram dizendo “se 
resolve assim”, e não chegaram e disseram “se resolve assim, mas e você, o que tem 
de necessidade aqui?” E é isso que a gente faz aqui” [Entrevistado F] 

 

 Finalmente, destaca-se a realização semanal do que a empresa chama de “reunião de 

alinhamento”. Essas reuniões servem como um momento para que todos os que fazem parte 

da empresa possam ter conhecimento do que está sendo executado por cada área, com o 

objetivo de alinhar suas ações.  

Aqui, chama-se a atenção para o fato das reuniões serem realizadas em curtos 

intervalos de tempo, expondo que a empresa considera que em seu mercado as mudanças 

ocorrem de maneira muito rápida, permitindo que vantagens sejam copiadas na mesma 

velocidade, e por isso ela precisa atuar em uma lógica que favoreça a análise dos 

acontecimentos para que se possa seguir em frente.  

Como obteve-se uma resposta positiva em relação ao elemento Reconfiguração 

Contínua, o modelo indica que se avance em direção aos passos 2 e 3. O segundo passo para a 

aplicação do modelo refere-se ao questionamento acerca da Alocação de Recursos, por meio 

da seguinte pergunta: Temos habilidade para alocar recursos entre processos com facilidade e 

rapidez?. Como resultado, obteve-se uma resposta negativa. 

Nesse sentido, o entrevistado F aponta que atualmente a empresa não possui destreza 

na alocação de recursos e apesar de conseguir fazer alguns ajustes, em se tratando de recursos 

humanos, por exemplo, a alocação fácil e rápida ainda não é uma realidade. Diferentemente 

do que foi relatado como facilitador para uma hábil alocação de recursos no caso da empresa 

B, a estrutura enxuta pela qual a empresa F é marcada foi dada como justificativa pelo 
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entrevistado F para as dificuldades encontradas, como pode ser observado nos trechos a 

seguir: 

 

“Nossa equipe é muito enxuta, então a gente não faz esses ajustes. Por exemplo, eu 
contratei uma pessoa de marketing para fazer só o nosso marketing [...] então se for 
precisar fazer de outra parte ela não vai fazer, senão ela vai mexer no que ela está 
fazendo” [Entrevistado F] 
 
“A alocação de dizer “vou tirar você aqui do seu trabalho que você está fazendo para 
ir fazer um outro”, muito não, porque a gente está trabalhando nessa questão dos 
processos, de redefinição de papeis [...] e eu estou muito enxuto, não tem muito o 
que fazer” [Entrevistado F] 

 

 Apesar deste cenário, o entrevistado F se esforçou em deixar claro que ainda que seus 

recursos humanos tenham suas atividades muito delimitadas, todos eles têm a oportunidade de 

conhecer e até contribuir com outras áreas, principalmente por meio da reunião de 

alinhamento. Ademais, outro fator captado durante a entrevista diz respeito a maneira 

cautelosa com que os investimentos são feitos, e que, segundo o entrevistado, têm ocorrido no 

histórico da empresa de forma parcimoniosa.  

Dando sequência à aplicação do modelo, o terceiro passo refere-se ao questionamento 

acerca da Liderança, por meio da seguinte pergunta: Temos líderes atentos à mudança, com 

mentalidade aberta às contestações? Como resultado, obteve-se uma resposta positiva e aqui 

encontrou-se de maneira muito representativa aspectos que favorecem a competição no 

contexto de vantagens transitórias.  

Primeiramente, destaca-se o fato de que o entrevistado F, que é um dos líderes da 

empresa, acredita que a empresa possui uma equipe composta por pessoas antenadas, 

inteligentes e que lutam por sua autonomia, perfil este que é enxergado como uma rica fonte 

de informação. Esse pensamento fica claro no seguinte trecho: 

 

“Nossa equipe é coesa, enxuta e as pessoas são muito inteligentes. Isso é massa. Elas 
querem autonomia [...] então aquele tipo de pessoa que trabalha e você diz “ei, você 
vai tirar essa caneca daqui e colocar o copo aqui dentro [...] e você vai passar o dia 
inteiro fazendo isso [...]”. Essa pessoa não existe aqui. Se eu disser “bote esse copo 
aqui dentro”, ele vai me perguntar o porquê. Então todo mundo aqui é muito 
participativo” [Entrevistado F] 

 

Ainda sobre isso, durante a visita para aplicação da entrevista foi possível observar 

essa postura por meio de uma situação curiosa, já que em determinado momento da aplicação 

dos questionamentos, um outro líder chegou à empresa F e, ao identificar a presença da 

pesquisadora, de imediato questionou aspectos como: o que estava acontecendo; do que se 
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tratava a pesquisa; como os conceitos abordados eram relevantes; entro outras discussões. 

Assim, constatou-se, no discurso e na prática, que a empresa F é conduzida por líderes 

atentos, inquietos e questionadores, demonstrando grande capacidade de se manterem 

vigilantes a alertas antecipados. 

O entrevistado F também revelou, por meio de suas afirmações, que a liderança tem 

atuado de maneira disponível e aberta para conversas que questionem abertamente o status 

quo, envolvendo toda a equipe no processo de estratégia. Um momento importante para 

escutar os feedbacks tem sido as reuniões semanais de alinhamento, no entanto os 

relacionamentos criados entre a equipe permitem que se fale abertamente sobre qualquer 

aspecto a ser mudado. Nesse sentido, tem-se o trecho abaixo: 

 

“A nossa empresa é horizontal. Hoje eu uso a mesma farda que todo mundo usa [...] 
a gente está dentro do mesmo ambiente, conversando as mesmas coisas [...] todo 
mundo permeia bem sobre cada uma das áreas, e aí as nossas lideranças são 
completamente de escutar o que tem para ser mudado. E se se tem algo para ser 
mudado, a gente muda” [Entrevistado F] 

 

 Além da abertura para escutar as pessoas internamente, a empresa F tem se esforçado 

em ampliar os feedbacks, envolvendo a equipe e clientes, como segue: 

 

“Todo mundo aqui na equipe já participou de pelo menos 1 treinamento ou palestra 
que a gente dá para um cliente nosso. O programador, por exemplo, já foi em um 
cliente nosso para ver como é que o cliente usa o sistema [...] para entender a dor 
que a área do atendimento tem. Também saiu hoje à tarde a menina do marketing 
com o rapaz do atendimento, para ir conhecer os clientes, para ver o comportamento 
dos clientes. Então os feedbacks tão acontecendo o tempo todo” [Entrevistado F] 

 

 Desta forma, percebe-se na empresa F um importante empenho em criar fluxos de 

informações, assim como líderes que não são mantidos blindados ou protegidos das questões 

e dos problemas que afetam os clientes, mas sim vigilantes, de modo a buscar novas 

oportunidades. 

 Finalmente, acredita-se ser relevante destacar o relato abaixo, feito pelo entrevistado F 

ao fazer um apanhado sobre sua liderança, equipe e dinamicidade do ambiente: 

 

“As pessoas hoje não estão buscando a estabilidade. A gente vive em um ambiente 
onde a nossa mão de obra busca outras coisas [...] ela busca o que eu busco [...] 
estabilidade é o que menos me preocupo. Eu me preocupo mais em fazer algo que 
esteja entregando um valor para a sociedade [...] que eu esteja entregando um valor 
para quem está me pagando [...] que eu proporcione experiências para meu cliente. 
Eu tenho pessoas aqui que não trabalham por dinheiro [...] elas trabalham porque 
gostam, porque estão trabalhando com o que querem mesmo. Então assim, essa 
coisa da dinamicidade para a gente é muito grande” [Entrevistado F] 
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 Tem-se, portanto, um grupo de pessoas dispostas a, conforme McGrath (2013b) 

afirmou, empolgar-se com as oportunidades resultantes do dinamismo da nova economia. 

Essa postura tanto dos líderes quanto da equipe que compõe a empresa não refletem um grupo 

que tenha tendência a se agarrar a vantagens competitivas tradicionais, mas sim que parece ter 

habilidade para lidar com a desestabilização presente no cenário competitivo.  

Diante das respostas obtidas, mais especificamente da resposta negativa em relação ao 

elemento Alocação de Recursos, não é possível prosseguir com os questionamentos, 

encerrando a aplicação do TCAM. Conforme foi discutido na construção do modelo, se a 

empresa não possui habilidade para alocar recursos entre processos com facilidade e rapidez, 

consequentemente ela também não consegue manter a sistemática da inovação, nem facilitar o 

processo de desligamento.  

O Quadro 17 mostra a aplicação do Modelo TCAM na empresa F. 

 

Quadro 17 – Aplicação do Modelo TCAM na empresa F 

Temos uma 
cultura de 
contínua 

reconfiguração 
das atividades, 

pois 
reconhecemos 
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Temos 
habilidade 
para alocar 
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entre 

processos 
com 

facilidade e 
rapidez? 

Temos líderes 
atentos à 

mudança, com 
mentalidade 

aberta às 
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Temos um 
processo 

sistemático 
para a 

administração 
da inovação? 

Temos uma 
sistemática de 
abandono de 

atividades que 
deixam de 

apresentar um 
bom potencial 

de 
crescimento? 

Cenário 

SIM NÃO SIM - - 
Ambiente alerta, 
mas engessado 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Conforme pode ser observado no Quadro 17, a aplicação do modelo revelou que a 

conjuntura da empresa F, ou seja, sua situação ou condição atual, se caracteriza como um 

“Ambiente alerta, mas engessado”, resultado similar ao da empresa C. Isto implica dizer 

que há a presença da reconfiguração contínua, que é o elemento fundamental para o contexto 

de vantagens transitórias, no entanto tem-se um ambiente limitado em termos de recursos, 

apresentando barreiras à flexibilidade quando as mudanças são necessárias. 

Ainda assim, esse cenário é considerado alerta já que a presença do elemento 

reconfiguração contínua tem sido favorecida pela atuação da liderança, como pôde ser 

observado nos trechos anteriormente destacados. Em outras palavras, na medida que a 
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liderança conduz a empresa com uma mentalidade aberta, criando formas de identificar, 

interpretar e reagir aos sinais do ambiente do qual faz parte, cria-se uma força capaz de 

impulsionar a mudança, impedindo a empresa de se manter paralisada ou complacente com 

vantagens antigas. 

De forma geral, a aplicação do modelo TCAM permite apontar que, para competir no 

contexto de vantagens competitivas transitórias, a empresa F precisa intervir principalmente 

em seu processo de alocação de recursos, que é representativo tanto para a inovação, quanto 

para o processo de desligamento. Sabe-se que para a inovação de fato se torne uma 

sistemática contínua é necessário que haja o desenvolvimento da alocação de recursos, que 

tornará a empresa capaz de se organizar e realinhar em torno de oportunidades. Ademais, a 

alocação de recursos fácil e rápida também é fundamental para que a empresa consiga romper 

barreiras orçamentárias e transferir recursos, abandonando com habilidade atividades em 

declínio.  

Sugere-se, portanto, que a empresa F possa direcionar sua ação ao elemento Alocação 

de recursos, guiando-se pelos seguintes passos: retirar proativamente ativos que não mais 

proporcionam vantagem competitiva; configurar a organização de acordo com a 

oportunidade; e ter acesso aos ativos e não sua propriedade. Além disso, espera-se que a 

empresa F possa valer-se da representatividade que sua liderança possui, já que ela se mostrou 

ambiciosa, aberta e atenta à mudança, o que já é um grande facilitador para a empresa consiga 

identificar oportunidades rapidamente, explorando-as com decisão e partindo para a próxima 

vantagem. 

 

4.3 DISCUSSÃO DO MODELO E RESULTADOS 

 

 A aplicação do modelo TCAM em seis empresas permitiu identificar como ele se 

comporta, bem como conhecer a conjuntura dessas empresas no que se refere à competição no 

contexto de vantagens transitórias. Nesse sentido, alguns apontamentos podem ser feitos tanto 

em relação aos casos e resultados obtidos em cada um deles, como sobre a aplicabilidade do 

modelo. 

 Inicialmente, destaca-se que os seis casos estudados dizem respeito a empresas que 

têm a tecnologia como elemento central em suas operações, tendo todas elas recebido apoio 

de incubadoras tecnológicas, o que contribuiu para torná-las mais aptas a sobreviver no 

mercado de alta competição, já que lá elas tiveram acesso a instalações físicas, ambiente 



124 
 

instrucional e suporte técnico e gerencial no início e durante as etapas de desenvolvimento do 

negócio.  

 De modo geral, foram identificados diferentes cenários (Ver Figura 15), fruto dos 

diferentes contextos que foram explorados. Apesar de se tratar de empresas do mesmo estado 

que têm a tecnologia atrelada à suas operações e que passaram por processos de incubação, 

cada uma delas, com exceção das empresas B e F, colocam à disposição do mercado soluções 

distintas e têm seus próprios modelos de atuação. O fato é que realidades diferentes 

consequentemente geram resultados diferentes. 

 

Figura 15 – Síntese dos cenários encontrados com a aplicação do TCAM 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

  

Dos oito possíveis cenários que se poderia encontrar por meio da aplicação do modelo 

TCAM, os seis casos estudados resultaram na identificação de quatro deles: ambiente 

desfavorável; ambiente propício, mas inexplorado; ambiente alerta, mas engessado; e 

ambiente consistente, mas assistemático e reativo. Sobre o ambiente desfavorável, destaca-se 

que ele caracteriza uma empresa, neste caso a empresa A, que diante do modo pelo qual está 

organizada atualmente, não tem conseguido promover a cultura da mudança e dar respostas 

rápidas à dinamicidade do mercado.  
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 Se por um lado encontrou-se na empresa A um líder consciente da necessidade de 

mudança, da evolução rápida do mercado e de fatores importantes para a competição no 

cenário atual, também se encontrou um líder que encontra no fato de ter diversas atividades 

operacionais concentradas sob sua responsabilidade uma justificativa para as barreiras criadas 

à reconfiguração contínua. Sem a cultura da reconfiguração da contínua não há bases para 

uma fácil e rápida alocação de recursos, para a administração do ciclo de vida das vantagens 

por meio da liderança, para a administração da inovação, nem para a o abandono de atividades 

que deixem de apresentar um bom potencial.  

 Tem-se, portanto, um ambiente desfavorável à competição no contexto atual, o qual 

tem se caracterizado por vantagens passageiras, efêmeras, transitórias. É preciso acompanhar 

as mudanças dando respostas diferentes para cada uma delas, o que parece passar 

despercebido no caso da empresa A.  

 No que se refere ao ambiente propício, mas inexplorado, encontrado na empresa D, é 

revelada uma realidade que se coloca como um potencial para a competição no cenário de 

vantagens transitórias, mas que ainda carece de evoluir em aspectos fundamentais. Nesse 

caso, identificou-se um ambiente em que a reconfiguração tem ocorrido de forma contínua, 

principalmente porque há um reconhecimento de que é crucial, em mercados que envolvem 

tecnologia, que haja uma constante evolução, atualização e experimentação.  

 Contudo, a presença do elemento reconfiguração contínua não tem sustentado, na 

empresa D, outros elementos que permitem que a empresa possa aproveitar cada onda de 

vantagem transitória. O elemento liderança, por exemplo, ao ser analisado, revelou que a 

empresa é conduzida por um grupo de líderes com mentalidades muito diferentes e que 

encontram dificuldades para manter um padrão em suas atuações. Ademais, trata-se de líderes 

que não têm promovido o envolvimento de grupos mais amplos com opiniões e sugestões 

diversificadas no processo estratégico, nem tem feito esforços em busca de contestações. 

 Portanto, o modelo TCAM aponta na empresa D um ambiente propício à competição 

no contexto de vantagens transitórias, já que ele possui uma característica adequada e 

necessária para esse cenário, que é a presença do elemento reconfiguração contínua, no 

entanto, outros elementos também necessários deixam de ser explorados, apontando um longo 

caminho a ser seguido. 

 Já no que diz respeito ao ambiente alerta, mas engessado, observa-se que ele foi 

identificado em dois casos, as empresas C e F. Aqui, tem-se realidades atentas e com foco no 

mundo externo, direcionadas a identificar e beneficiar-se de oportunidades, mas que 

encontram barreiras para promover a reconfiguração fácil e rápida dos processos.  
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 No caso da empresa C, a busca pela contestação é um ponto a ser destacado na atuação 

da liderança, o que é um impulsionador da mudança, porém os passos dados nesta direção têm 

sido muito lentos, tendo a questão financeira sido apontada como grande obstáculo para uma 

hábil alocação de recursos.  Ao considerar que a empresa C já está no mercado há 16 anos, os 

resultados apontam que a empresa pode estar pensando sua estratégia por uma perspectiva 

tradicional e estável, e apesar de se manter vigilante, não consegue evoluir para uma lógica 

transitória.   

 No mesmo sentido, a empresa F também apresentou um cenário favorecido pela 

atuação da liderança, mas engessado em termos de alocação de recursos. Dito de outra forma, 

a empresa F se mostrou como um dos maiores potenciais, dentre os casos analisados, no que 

se refere ao elemento liderança, assim como deixou evidente mecanismos que contribuem 

para tornar a reconfiguração uma atividade contínua, criando um ambiente que enxerga as 

mudanças como fundamentais, e não dolorosas. Ainda assim, a empresa encontra dificuldades 

para lidar com os efeitos das vantagens transitórias, já que mantém recursos muito 

direcionados para atingir certas metas, tornando mudanças em seus fluxos mais difíceis. 

 Finalmente, no tocante ao ambiente consistente, mas assistemático e reativo, tem-se 

que ele foi identificado também em dois dos casos analisados, as empresas B e E. Essas 

empresas revelaram uma postura diferente das demais, sendo as que mais parecem caminhar 

em direção a noção de vantagens transitórias, apesar da ausência de alguns elementos 

importantes para o cenário competitivo atual. 

 Nos dois casos, ainda que eles tenham começado suas operações em um período 

relativamente recente, já observa-se uma atuação embasada em elementos diferentes da 

abordagem tradicional da estratégia. Nas duas empresas, identificou-se: uma cultura de 

contínua reconfiguração das atividades, já que se enxerga que mudanças são importantes para 

a competição no futuro; uma grande flexibilidade e pouca burocracia na alocação de recursos, 

características importantes para lidar com a velocidade das mudanças, assim como com a 

forte incerteza; e líderes inquietos e construtivamente paranoicos. 

 Essas características tornam a atuação dessas empresas consistente, já que possui bases 

em elementos importantes da competição no contexto de vantagens transitórias, contudo ainda 

é uma atuação assistemática, já que elas têm dificuldades em administrar a inovação, assim 

como não conseguem lidar com a dinâmica do desligamento, que é uma das maiores 

diferenças entre a premissa da vantagem sustentável e a transitória, adotando uma postura de 

reação, e não de antecipação.   
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 Após as considerações acima realizadas em relação aos casos estudados e resultados 

obtidos em cada um deles, também é possível fazer alguns apontamentos sobre a 

aplicabilidade do modelo. Nesse sentido, sabe-se que o TCAM é um modelo criado com o 

objetivo de analisar a conjuntura de empresas no contexto de vantagens competitivas 

transitórias de maneira simples e prática, permitindo que, diante de um conceito tão 

fundamental e recente, empresas possam conhecer sua situação em dado momento, avaliando 

o que têm feito para competir no dinâmico ambiente de competição do qual fazem parte.  

 Para isso, foram utilizados elementos contidos no “novo manual da estratégia” 

apresentado por McGrath (2013b), analisados por meio de perguntas ou questionamentos para 

cada um deles. No primeiro deles, a reconfiguração contínua, questiona-se: Temos uma 

cultura de contínua reconfiguração das atividades, pois reconhecemos que algumas delas 

precisarão dar lugar a outras novas?. Esse questionamento foi facilmente compreendido pelos 

entrevistados, não havendo necessidade de nenhum esclarecimento específico para que as 

respostas fossem dadas. 

 Ainda assim, conforme relatado na seção 3.3, a aplicação do modelo por meio de 

entrevistas foi conduzida por um roteiro semiestruturado e para cada elemento questionado 

foram preparadas perguntas direcionadoras (Ver Apêndice A) para serem usadas quando 

pertinente, na intenção de obter o máximo de informações capazes de tornar mais explícitas as 

respostas dadas anteriormente. Dentre essas perguntas, foram utilizadas com maior frequência 

as seguintes para o elemento reconfiguração contínua: 1 - A mudança é incorporada no 

cotidiano da empresa? Ela é vista como algo natural?; 2 - As pessoas que fazem parte da 

empresa são preparadas para lidar com a mudança?; 3 - A empresa está focada em manter 

flexibilidade?”. 

 Os questionamentos contidos nas perguntas 1 e 2 foram feitos com o objetivo de 

identificar se a reconfiguração de atividades é algo que de fato faz parte da rotina da empresa 

e da atuação das pessoas que a compõe, já que no cenário dinâmico de competição a mutação 

deve ser constante, e não uma atividade pontual ou acidental. Já a pergunta 3 foi realizada ao 

se considerar que a flexibilidade funciona como um grande apoio à abordagem da mudança, 

permitindo às empresas que adaptações sejam feitas sempre que necessário. 

 No segundo elemento analisado, a alocação de recursos, questiona-se: Temos 

habilidade para alocar recursos entre processos com facilidade e rapidez?. Esse 

questionamento também se mostrou de fácil compreensão por parte dos entrevistados, não 

havendo dúvidas em relação ao seu significado. Ademais, algumas perguntas direcionadoras 

foram utilizadas para extrair mais informações sobre as afirmações feitas, destacando-se as 
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seguintes: 1 - Mudanças no fluxo de recursos são dolorosas e difíceis?; 2 - Os ativos são 

pensados para manter flexibilidade?; 3 - O investimento em recursos é feito de forma 

agressiva ou cautelosa?.  

 A pergunta 1 foi feita na intenção de identificar no discurso do entrevistado se a 

empresa está preparada para lidar com as mudanças em termos de ajustes em recursos, ou se, 

pelo contrário, a atividade de alocação de recursos entre processos é vista como algo penoso. 

Na pergunta 2, mais uma vez colocou-se a flexibilidade em questão, mas dessa vez com foco 

nos ativos, ou no papel que eles têm na forma como os ajustes são feitos. Já a pergunta 3 foi 

realizada para captar se a empresa administra seus recursos com parcimônia, investindo 

somente após a comprovação de um conceito, o que é uma característica muito forte de 

empresas orientadas para vantagens transitórias. 

 No terceiro elemento considerado no modelo TCAM, a liderança, questiona-se: 

“Temos líderes atentos à mudança, com mentalidade aberta às contestações?”. Esse 

questionamento tem um grande interesse em conseguir captar não só se os líderes são 

vigilantes, no que se refere à mudança, mas também identificar se na hora de ligar seus alertas 

eles também estão abertos a opiniões contestatórias do status quo. Mais uma vez, obteve-se 

êxito na compreensão da questão, que foi facilmente entendida pelos respondentes. 

 Para adquirir mais informações sobre o elemento, também foram utilizadas perguntas 

direcionadoras, sendo mais relevantes as seguintes: 1 - A empresa mantém fluxos de 

feedback?; 2 - Os líderes costumam ampliar os grupos envolvidos no processo de estratégia? 3 

- A empresa mantém um ambiente no qual as pessoas podem falar abertamente sobre 

evidências de que a situação pode estar mudando?. 

 Sobre essas perguntas, vale destacar que elas foram feitas com o objetivo de chamar a 

atenção para a questão das contestações. Conforme foi discutido em diversos momentos do 

presente trabalho, num mundo de vantagens transitórias o hábito de superar a negação de um 

problema precisa ser incorporado à mentalidade da liderança. Assim, a pergunta 1 tentou 

identificar quais os fluxos de feedback que a empresa mantém, enquanto que as perguntas 2 e 

3 auxiliaram na identificação do envolvimento das pessoas na formulação da estratégia e se as 

pessoas que compõem a empresa se sentem à vontade para dar suas opiniões, 

respectivamente. 

 O quarto e quinto elemento do modelo TCAM, inovação e desligamento, só foram 

analisados em dois casos, as empresas B e E. Sobre eles, o modelo questiona: “Temos um 

processo sistemático para a administração da inovação?” e “Temos uma sistemática de 

abandono de atividades que deixam de apresentar um bom potencial de crescimento?”. Nos 
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dois casos, as questões foram facilmente entendidas, assim como foram utilizadas algumas 

perguntas para tornar os resultados mais explícitos. Para o elemento inovação, as seguintes 

foram as mais utilizadas: 1 - Há uma maneira sistemática de identificar oportunidades?; 2 - 

São desenvolvidos pilotos e protótipos ou testes de mercado?; 3 - Fale mais detalhes sobre 

como a inovação é desenvolvida na empresa. 

 A pergunta 1 foi feita para identificar se a empresa possui alguma maneira regular de 

identificar boas ideias, de modo a favorecer a criação de novas vantagens. Por sua vez, a 

pergunta 2 contribuiu para constatar se a empresa costuma testar suas premissas, reduzindo o 

grau de incerteza envolvido e gerando um valioso aprendizado. Já a pergunta 3 foi realizada 

com o interesse em, diante das possíveis respostas, extrair informações que tornassem mais 

claro como de fato acontece a inovação na empresa. Considerando que os casos analisados 

dizem respeito a empresas que envolvem tecnologia, considerou-se crucial obter mais 

informações sobre o processo de inovação. 

 Para o elemento desligamento, as perguntas direcionadoras mais aplicadas diante das 

respostas obtidas foram: 1 - A empresa se mantém atenta a sinais antecipados de declínio de 

uma vantagem?; 2 - A empresa realiza avaliações regulares para decidir o que deve ser 

mantido ou removido do portfólio do negócio?. A primeira permitiu identificar de que forma 

a empresa se comporta, em termos de sinais de alerta, ou seja, se a empresa se mantém 

precavida ou os ignora, enquanto que a segunda foi realizada para captar se a empresa se 

orienta por uma abordagem que busca a sustentabilidade de uma vantagem ou uma 

abordagem que considera que as coisas são dinâmicas e, consequentemente, efêmeras.  

 De modo geral, o modelo TCAM conseguiu consolidar os elementos fundamentais 

para a competição no contexto de vantagens transitórias em questões práticas e de fácil 

aplicação e compreensão. Para as empresas, esta é uma rica oportunidade para avaliar sua 

conjuntura ou o que têm feito para competir no mercado dinâmico do qual fazem parte, de 

maneira a buscar os melhores caminhos para os cenários encontrados.  

 

 

  

  

 

 

 

 



130 
 

5 CONCLUSÃO 

 

A abordagem da vantagem competitiva transitória apresentada por McGrath (2013b) é 

original e prática e coloca à disposição de empresas e gestores um novo manual que indica 

como é possível identificar rapidamente as oportunidades, agir e não ter medo de partir em 

direção à próxima vantagem quando a situação mudar.  

Considerando que a tendência de se agarrar a uma vantagem competitiva tradicional é 

uma perigosa armadilha no atual cenário competitivo, o presente trabalho se propôs a 

operacionalizar o conceito apresentado por McGrath (2013b), por meio da elaboração de um 

modelo que permita analisar a conjuntura de empresas, oferecendo-as informações sobre 

como elas têm se comportado em relação a elementos cruciais para a competição, 

fundamentados na noção de vantagens competitivas transitórias.  

Na concepção do modelo, denominado Transient Competitive Advantage Model 

(TCAM), foram utilizados os seguintes elementos: Reconfiguração contínua, Alocação de 

Recursos, Liderança, Inovação e Desligamento. A inovação, por exemplo, já é um elemento 

bem compreendido, apesar das dificuldades encontradas na prática para administrá-la, porém 

os demais têm recebido pouca ênfase em estratégia.  

A partir de uma sequência de 3 passos, que têm uma relação de dependência entre 

eles, questões sobre os cinco elementos foram elaboradas, resultando na identificação dos 

seguintes cenários: Ambiente desfavorável; Ambiente propício, mas inexplorado; Ambiente 

alerta, mas engessado; Ambiente flexível, mas alheio; Ambiente consistente, mas 

assistemático e reativo; Ambiente consistente e sistemático, mas reativo; Ambiente 

consistente e proativo, mas assistemático; e Ambiente favorável. 

O modelo TCAM foi aplicado em seis empresas localizadas no estado do Rio Grande 

do Norte que têm a tecnologia fortemente atrelada à suas operações, estando, portanto, 

sujeitas a muito dinamismo e mudanças em rápida velocidade. Como resultado, dos oito 

cenários gerados por meio do TCAM foi possível identificar quatro deles: ambiente 

desfavorável; ambiente propício, mas inexplorado; ambiente alerta, mas engessado; e 

ambiente consistente, mas assistemático e reativo.  

De forma geral, esses resultados refletem realidades ainda distantes da competição na 

era de vantagens transitórias, apesar do contexto dinâmico do qual fazem parte. Contudo, é 

importante fazer a ressalva de que esses achados podem ser justificados pelo estágio de 

maturidade das empresas analisadas, sendo muitas delas constituídas em períodos 

relativamente recentes, assim como pelo perfil delas, já que dizem respeito a empresas que 
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apesar de terem recebido apoio de incubadoras tecnológicas ainda mantém suas operações de 

modo muito simples e dedicados em sua maioria a um único tipo de produto/serviço.  

Ainda sobre o modelo, os seis casos possibilitaram que ele fosse aplicado em sua 

totalidade, comprovando que trata-se de uma mecanismo adequado para alcançar o objetivo 

traçado. Conclui-se, portanto, que os objetivos aqui definidos foram alcançados, já que foi 

feita a proposta do TCAM, um modelo que permite analisar a conjuntura de empresas no 

contexto de vantagens competitivas transitórias. Teoricamente falando, esta é uma 

contribuição relevante e inédita, que operacionaliza as ideias de McGrath (2013b), 

apresentando um modelo que vai de encontro a um forte paradigma da estratégia tradicional, a 

ideia de vantagem competitiva sustentável. 

Apresenta-se, desse modo, uma nova referência para a teoria e prática da estratégia, 

baseando-se na premissa de que é necessário mudar o jeito de fazer as coisas em ambientes 

incertos. Em termos gerenciais, o modelo TCAM se mostrou simples, coerente e prático de 

ser aplicado, permitindo que gestores se orientem por meio de passos de fácil compreensão, 

reforçados por meio dos fluxogramas apresentados nas Figuras 9, 10, 11 e 12. 

Além disso, os cenários gerados por meio da aplicação do modelo fornecem 

informações que facilitam o processo de decisão gerencial, já que ao identificar como a 

empresa tem se comportado em relação a elementos fundamentais para a competição na era 

das vantagens transitórias, gestores podem dar passos mais consistentes e direcionados a sanar 

os problemas identificados ou potencializar os elementos nos quais possui bons desempenhos.  

Já que o modelo operacionaliza conceitos importantes para a competição atual, é crucial que 

ele seja capaz de atender às necessidades dos gestores. 

Porém, chama-se a atenção para o fato de que o TCAM é genérico para empresas 

inseridas em um contexto de competição, ou seja, não está direcionado para atender 

necessidades de empresas que se encontram inseridas em mercados controlados ou em 

condição de monopólio. Assim, respeitando a premissa de mercados dinâmicos, o modelo 

pode ser aplicado em empresas de qualquer tipo ou porte. 

Diante do exposto, cabe ainda destacar que limitações podem ser identificadas no 

presente estudo. Primeiramente, sabe-se que o modelo é útil para empresas que atuam em um 

contexto de competição, contudo, a aplicação aqui realizada por meio dos seis casos só o 

validou para um grupo de empresas que têm a tecnologia como elemento central. Conforme 

aponta McGrath (2013b), setores como o de música, viagens, comunicações, indústria 

automobilística etc também estão sujeitos a situações em que as vantagens são copiadas 

rapidamente, exigindo mudanças cada vez mais rápidas. 
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Outra limitação que pode ser apontada é que perante o número de aplicações 

realizadas, ou seja, um total de seis, conclui-se que o modelo ainda carece de mais aplicações 

com vistas a validá-lo. Visando minimizar essas lacunas, sugere-se que pesquisas futuras 

possam: replicar a aplicação do TCAM em empresas de outros estados, graduadas após 

participação em processos de incubação, possibilitando a comparação dos resultados; e aplicar 

o TCAM em empresas de outros setores e regiões, contribuindo para sua validação.  

 Em síntese, o modelo proposto é inédito e, consequentemente, deve ser aprimorado. O 

fato é que o presente estudo conseguiu operacionalizar o conceito da vantagem competitiva 

transitória, apresentando experiências práticas vivenciadas pelas empresas analisadas.   
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APÊNDICE A – ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA REALIZAÇÃO DAS 

ENTREVISTAS 

 

Esta entrevista faz parte da Tese de doutorado de Camila Cristina Rodrigues Salgado, 

vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. O título da tese é: TRANSIENT COMPETITIVE ADVANTAGE MODEL 

(TCAM): UM MODELO PARA ANÁLISE DA CONJUNTURA DE EMPRESAS NO 

CONTEXTO DE VANTAGENS COMPETITIVAS TRANSITÓRIAS.   

 

PARTE I – INTRODUÇÃO  
 

1. Apresentação do propósito do trabalho; 

2. Explanação dos procedimentos da pesquisa; 

3. Apresentação do termo de consentimento e confidencialidade dos dados. 

 
PARTE II – PERFIL  
 
1. Dados do respondente 
 
a) Nome:___________________________________________________________ 

b) Idade:___________________________________________________________ 

c) Grau de escolaridade:_______________________________________________ 

b) Cargo/Função:____________________________________________________ 

c) Tempo que ocupa este cargo:_________________________________________ 

 

2. Dados da empresa 

 
a) Nome:__________________________________________________________ 

b) Tempo de atuação:________________________________________________ 

c) Produto ou serviço que oferece:______________________________________ 

c) Mercado (s) em que compete:________________________________________ 

 
PARTE III – MODELO TCAM 
 
Questões: 
 
1. Reconfiguração contínua: Temos uma cultura de contínua reconfiguração das 

atividades, pois reconhecemos que algumas delas precisarão dar lugar a outras novas? 
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Explorar:  

- A mudança é incorporada no cotidiano da empresa? Ela é vista como algo natural? As 

pessoas que fazem parte da empresa são preparadas para lidar com a mudança? 

- A empresa encontra dificuldades para fazer ajustes solicitados pelos clientes?  

-  A empresa está focada em manter flexibilidade? 

-  A empresa costuma fazer pequenos investimentos iniciais para explorar oportunidades? 

- É relativamente natural para a empresa se reorganizar quando novas oportunidades requerem 

uma estrutura diferente? 

(Para todos os casos, solicitar exemplos ou evidências) 

 

2. Alocação de Recursos: Temos habilidade para alocar recursos entre processos com 

facilidade e rapidez? 

Explorar:  

- Mudanças no fluxo de recursos são dolorosas e difíceis? 

- Recursos cruciais para o negócio são controlados por um mecanismo de governança 

separado de qualquer unidade do negócio? 

- Verbas são definidas em ciclos longos ou curtos (trimestrais ou contínuos, por exemplo)? 

- Os ativos são pensados para manter flexibilidade? 

- É relativamente normal para a empresa retirar recursos de um negócio para financiar outras 

oportunidades? 

- É fácil para a empresa obter recursos dos quais precisa unindo forças com outra 

organização? 

- O investimento em recursos é feito de forma agressiva ou cautelosa? 

(Para todos os casos, solicitar exemplos ou evidências) 

 

3. Liderança: Temos líderes atentos à mudança, com mentalidade aberta às 

contestações? 

Explorar:  

- A empresa mantém fluxos de feedback? 

- O grupo responsável por tomar decisões é diversificado, em termos de idade, gênero, 

situação socioeconômica ou outros atributos? 

- O grupo responsável por tomar decisões é composto por pessoas com diferentes habilidades 

e papeis? 
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- Os líderes se colocam à disposição para promover conversas que questionem abertamente o 

status quo? Com que frequência? 

- Os líderes costumam ampliar os grupos envolvidos no processo de estratégia? As pessoas 

podem contribuir com opiniões e sugestões para o processo estratégico? 

- O processo decisório costuma ser moroso ou rápido? 

- É fácil para as pessoas serem francas com os líderes quando algo dá errado? 

- A empresa mantém um ambiente no qual as pessoas podem falar abertamente sobre 

evidências de que a situação pode estar mudando? 

(Para todos os casos, solicitar exemplos ou evidências) 

 

4. Inovação: Temos um processo sistemático para a administração da inovação? 

Explorar: 

- A empresa reservar uma verba regular para o processo de inovação? 

- A empresa possui um mecanismo de governança, de forma de administrar os recursos 

dedicados à inovação? 

- Há uma maneira sistemática de identificar oportunidades? Ela cria mecanismos para 

identificar um conjunto de ideias promissoras? 

- São desenvolvidos pilotos e protótipos ou testes de mercado? 

- Fale mais detalhes sobre como a inovação é desenvolvida na empresa. 

(Para todos os casos, solicitar exemplos ou evidências) 

 

5. Desligamento: Temos uma sistemática de abandono de atividades que deixam de 

apresentar um bom potencial de crescimento? 

Explorar: 

- O abandono de atividades é uma atividade contínua, com um ritmo constante? 

- A empresa se mantém atenta a sinais antecipados de declínio de uma vantagem? Como? 

- Como ocorre o processo de desligamento?  

- Cite exemplos de vantagens que tiveram se der abandonadas, descrevendo como o processo 

aconteceu e por qual motivo.  

- A empresa mantém uma equipe dedicada a avaliar regularmente o portfólio da empresa e 

identificar candidatos ao desligamento ou ao desinvestimento? 

- A empresa realiza avaliações regulares para decidir o que deve ser mantido ou removido do 

portfólio do negócio? 

- Que estratégias a empresa utiliza para realizar desligamentos? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu, ______________________________________________________________, sendo 

conhecedor do tema e metodologia utilizados pela aluna 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 que todas as possibilidades de identificação pessoais devem ser impedidas. 

 

 

 

 

 

 

Natal, _____ de ___________ de ________. 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura: __________________________________ 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 

Pelo presente documento, a signatária, Camila Cristina Rodrigues Salgado, 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, _____ de ___________ de ________. 
 
 
 
 
 
 
 

Camila Cristina Rodrigues Salgado 
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APÊNDICE D – PASSOS PARA A APLICAÇÃO DO MODELO TCAM 

 

 

 

 

 


