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RESUMO 

A utilização das capacidades dinâmicas por Pequenas e Médias Empresas 

(PMEs) tem crescido gradualmente nos últimos anos. As PMEs vêm adotando seu 

uso para adaptar-se aos ambientes de mudança rápida de modo que possam 

atender as necessidades de seus clientes, desenvolver novos produtos e serviços e 

buscar novos mercados. Este artigo busca levantar a percepção dos comerciantes 

de São Miguel Paulista em relação às capacidades dinâmicas e como podem fazer 

uso delas no seu cotidiano. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desenvolver uma estratégia para a organização e sair à frente de seus 

competidores não é uma tarefa fácil (SANTOS, 2014). Observamos que com o 

crescente aumento no uso de tecnologia e das mudanças no âmbito empresarial 

(GONÇALVES, 1994), faz-se necessário que as empresas busquem formas de se 

adaptar as necessidades de seus clientes. Guerra et al. (2016) afirmam não deve 

fazer uso de estratégias tradicionais e sim buscar meios de tornar-se competitiva. 

Neste sentido, o uso das capacidades dinâmicas tem se tornado uma das formas 

mais utilizadas pelas empresas para desenvolver novos produtos, buscar novos 

mercados, adaptar-se as mudanças (ARO, 2017). Capacidades dinâmicas, para 

Teece, Pisano e Shuen (1997), são as habilidades que a organização tem na 

integração, construção e reconfiguração das competências externas e internas nos 

ambientes com mudança rápida. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é levantar a percepção de gestores de Pequenas e 

Médias Empresas (PMEs) da região de São Miguel Paulista a respeito de 

capacidades dinâmicas. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa compreende em um estudo de caso. A partir de pesquisas em 

artigos, livros e periódicos, para esclarecer o conceito de capacidades dinâmicas e 

como identificá-las no âmbito do estudo, serão realizadas entrevistas 

semiestruturadas com gestores da região de São Miguel Paulista em São Paulo. 



 

DESENVOLVIMENTO 

Com o intuito de sobressair em relação à concorrência, as empresas 

necessitam de capacidades inovadoras, onde de acordo com Wang e Ahmed (2007) 

é a capacidade que a organização tem em desenvolver novos produtos e buscar 

novos mercados através do alinhamento de estratégias para comportamentos e 

processos de inovação. As crescentes mudanças existentes no âmbito empresarial 

(SILVA e BARBOSA, 2002) trazem a necessidade de transformação das 

organizações frente aos competidores, sendo assim, elas não se limitam à 

estratégias geradas com relação aos fatores tradicionais. Nos últimos anos, tem 

crescido a busca por estratégias que proporcionem diferenciação dos concorrentes 

(GUERRA, TONDOLO, & CAMARGO, 2016). 

Teece, Pisano e Shuen (1997) enfatizam como princípio fundamental no 

campo de estratégia de negócios, o modo como as organizações, procuram 

sustentar e criar sua vantagem competitiva. Os autores enfatizam a Visão Baseada 

em Recursos (RBV na sigla em Inglês) e sugerem as organizações que escolham 

recursos dinâmicos que possam trazer vantagem competitiva. 

Segundo Teece et al. (1997) a capacidade dinâmica pode ser definida como a 

habilidade da empresa ao integrar, construir e reconfigurar as competências 

externas e internas nos ambientes com mudança rápida. Podemos entender as 

competências como um conjunto organizacional de rotinas e processos específicos 

da empresa (BEKER E BRITO, 2012), onde a posse de alguns ativos específicos, 

difíceis ou impossíveis de imitar, proporcionam o desempenho. 

A capacidade dinâmica é definida segundo Meirelles et al. (2014) como uma 

capacidade baseada nas atitudes deliberadas e recorrentes da corporação, onde 

estas atitudes compõem os processos de combinação da empresa ao criar, 

estender, modificar ou reconfigurar a organização em suas capacidades, recursos e 

competências, sendo que elas devem fazer uso dos seguintes elementos: i) 

comportamentos e habilidades; ii) rotinas e processos; iii) mecanismos de 

aprendizagem e governança do conhecimento. 

Com um mercado cada vez mais concorrencial, é exigido dos gestores uma 

capacidade de perceber e antecipar as mudanças (PEREIRA, 2017) as pequenas e 

médias empresas (PMEs) estão inseridas neste contexto, sendo colocadas em uma 

condição de sobrevivência, tendo a necessidade e adaptação ao ambiente onde 



estão inseridas, sendo assim, vemos que a relevância de capacidades dinâmicas em 

PMEs cresceu gradativamente nos últimos anos (MOURA e FLORIANI, 2017). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa buscará esclarecer a percepção das capacidades dinâmicas 

aplicadas sob a ótica dos gestores da região de São Miguel Paulista e como eles 

podem utilizar deste modelo de gestão para sobressair em relação aos concorrentes 

atendendo assim, as necessidades dos seus clientes. A pesquisa encontra-se na 

fase de revisão bibliográfica. 
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