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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo demonstrar a forma como a Volvo do Brasil desenvolve as 

suas Capacidades Dinâmicas à luz da Psicologia Organizacional. Inicialmente, foram 

diagnosticadas as principais práticas de Capacidades Dinâmicas desenvolvidas na empresa e, 

na sequência, sob o mesmo olhar, analisou-se a governança de gestão de pessoas. O método 

escolhido foi o estudo de caso exploratório e descritivo e, com base na sua abordagem, a 

pesquisa configurou-se como qualitativa, sendo a coleta de dados proveniente de várias fontes 

de informação. Os resultados demonstram que as Capacidades Dinâmicas impulsionam a gestão 

de conhecimento da Volvo do Brasil, e fazem com que o funcionário compartilhe informações 

em um contexto capacitante, baseado na confiança, respeito e atitudes. As estratégias na 

governança de gestão de pessoas revelaram que o trabalho inclusivo liberta o amplo potencial 

da diversidade, promovendo níveis mais altos de desempenho e criatividade, fomentando 

inovações, aprimorando processos e proporcionando maior autonomia no relacionamento entre 

líderes e suas equipes, reforçando e incentivando as relações entre os pares e as conversas. 

Sugere-se, por fim, para futuras pesquisas, analisar em maior profundidade a manutenção das 

Capacidades Dinâmicas estabelecidas e praticadas, bem como a forma de governança em gestão 

de pessoas, buscando identificar distintos modelos e práticas administrativas vigentes e 

estabelecidas em outras empresas e setores organizacionais.  

 

Palavras-chave: Capacidade dinâmica. Governança. Gestão de pessoas. Psicologia. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to demonstrate how Volvo do Brasil develops dynamic capabilities in the 

light of Organizational Psychology. Initially, the main practices of dynamic capabilities 

developed in the company were diagnosed and, subsequently, from the same perspective, the 

governance of people management was analyzed. The method chosen was the exploratory and 

descriptive case study and, based on its approach, the research was configured as qualitative, 

with data collection coming from various sources of information. The results demonstrate that 

dynamic capabilities drive Volvo do Brasil's knowledge management and enable employees to 

share information in an enabling context, based on trust, respect and attitudes. Strategies in 

people management governance revealed that inclusive work unleashes the broad potential of 

diversity, promoting higher levels of performance and creativity, fostering innovations, 

improving processes and providing greater autonomy in the relationship between leaders and 

their teams, reinforcing and encouraging relationships between peers and conversations. 

Finally, it is suggested, for future research, to analyze in greater depth the maintenance of the 

established and practiced dynamic capacities, as well as the form of governance in people 

management, seeking to identify different models and administrative practices in force and 

established in other companies and sectors. organizational. 

 

Key words: Dynamic capacity. Governance. People management. Psychology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo percorre um terreno fértil de possibilidades de exploração das formas 

como as organizações podem renovar os seus ativos e adaptar ou promover mudanças no 

ambiente em que interagem. Nesse contexto, Teece, Pisano e Shuen (1997) desenvolveram o 

conceito de Capacidades Dinâmicas para analisar a habilidade de a organização renovar os seus 

recursos e competências e, assim, manter-se ajustada às mudanças do ambiente.  

Teece, Pisano e Shuen (1997, p. 516) definem Capacidades Dinâmicas como “habilidade 

em integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas em resposta a rápidas 

mudanças ambientais.” Desde então, diversos artigos teóricos e empíricos sobre o tema foram 

publicados nos principais periódicos de Administração (BARRETO, 2010; VOGEL; GÜTTEL, 

2013; PETERAF; STEFANO; VERONA, 2013; CARDOSO; KATO, 2015). 

De acordo com Pereira (2010), desde a globalização e a financeirização da economia, o 

contexto econômico tem sofrido sucessivas oscilações, gerando grandes mudanças e alterando 

a forma de gestão, impondo novos desafios à sobrevivência e à sustentação do negócio.  

Para Levinthal e Marino (2016), o imperativo atual nas práticas de gestão necessita do 

gerenciamento estratégico ajustado às condições de mercado contemporâneo e de reconhecer a 

organização como um sistema mutável, que abrange perspectiva evolutiva e adaptativa. Nessa 

mesma linha, Schreiber (2013) aborda que é preciso se reinventar, pois a economia é inflexível 

com os parâmetros básicos, enquanto a organização, ao não promover as mudanças sociais, 

sofre perda contínua no mercado em que atua.  

Desde os primeiros estudos sobre a globalização e a financeirização, uma linha de 

pesquisa ganhou destaque, e pesquisadores e empresas não têm poupado esforços no sentido de 

desenvolver medidas capazes de atender aos diferentes setores empresariais com vistas à 

implementação da Capacidade Dinâmica. Quando bem administrada, esta tem melhorado os 

indicadores de competitividade territorial, apesar de dificuldades como a necessidade de 

adaptação das organizações às mudanças no contexto em que estão inseridas causadas por 

fenômenos complexos e de difícil mudança, como o envolvimento de pessoas e estruturas 

impregnadas nas rotinas organizacionais (SANTOS, 2014).  

Para Meirelles e Camargo (2014), construir e reconstruir competências com rápida 

adaptação são esforços necessários ao ambiente organizacional, assim como as mudanças nos 

procedimentos de tomadas de decisão que dão suporte às atividades-fim, as quais devem ser 

práticas rotineiras à diferenciação entre as concorrentes no mercado.  
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Para Rossetti (2007), não se trata apenas de deslocar a ênfase do crescimento contínuo 

da economia para o compromisso com o desenvolvimento, mas, também, é uma forma de 

observação e geração de conhecimento na gestão da organização e na complementariedade dos 

processos e aprendizado contínuo, constituindo tarefa fundamental que vai possibilitar a melhor 

e mais rápida execução. 

O conhecimento das tarefas e dos resultados precisa ser adquirido e aplicado por todos 

os atores organizacionais, com padrões de iteração no sentido de ampliar o potencial, gerando 

valor e dando vantagem competitiva ao setor em que atuam (ROSSETTI, 2007).  

Como um sistema complexo, a capacidade dinâmica está dissociada do mundo natural, 

o que significa que a maioria das pessoas que adentra a organização pode não conhecer a prática 

e os objetivos da sua execução, principalmente dos seus parâmetros básicos enquanto medidas 

de excelência. Entende-se, todavia, que as pessoas são fontes perenes do saber, tornando-se 

imprescindível conciliar o trabalho diário com a preservação das relações coletivas e dos 

resultados (BOCACCIO; MUNIZ; BORGES, 2016). 

Para Nascimento (2011), os processos e as rotinas organizacionais inseridas nas 

estruturas não são moldados às mudanças entre uma e outra empresa, o que implica na 

necessidade de acompanhar a sua execução, de forma sintonizada com o mercado e, também, 

com as tendências e oscilações, já que se não trabalhadas e repassadas corretamente, as práticas 

executadas podem não apresentar resultados. 

O autor segue afirmando que as melhorias das rotinas e alterações constantes são 

processos que vão ajudar no desenvolvimento das atividades operacionais, servindo como 

parâmetros na evolução das capacidades já existentes e entrantes. Em contrapartida, todos os 

processos de aprendizado e de melhoria das rotinas sofrem interferências externas, mesmo 

sendo estruturados no tempo (NASCIMENTO, 2011). 

Não havendo, contudo, condições de evitar as interferências, é preciso dirigir um olhar 

mais afinado ao ambiente, sentindo e avaliando instrumentos de organização mais concretos e 

detalhados na atividade diária da instrumentalização das Capacidades Dinâmicas (SANTOS, 

2014). 

 

1.1 PROBLEMAS DE PESQUISA 

 

O pressuposto desta pesquisa é que as Capacidades Dinâmicas são rotinas diferenciadas. 

Considerando, porém, especificamente as da Volvo, elas habilitam a empresa a inovar de forma 

mais eficiente e, por conseguinte, melhoram o seu desempenho. Este estudo, portanto, busca 
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responder à seguinte pergunta: Quais os impactos das Capacidades Dinâmicas, à luz da 

Psicologia Organizacional, na governança de gestão de pessoas? 

A partir deste problema, desdobram-se os objetivos gerais e específicos da pesquisa. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Demonstrar como a Volvo do Brasil desenvolve Capacidades Dinâmicas à luz da 

Psicologia Organizacional. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Diagnosticar as principais práticas de Capacidades Dinâmicas desenvolvidas na Volvo do 

Brasil; 

b) Analisar a governança de gestão de pessoas da empresa à luz da Psicologia Organizacional.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

As perspectivas teóricas de Capacidades Dinâmicas, sensemaking e ambidestria 

organizacional ainda estão em processo de construção, contudo, são consideradas relevantes, 

principalmente no que se refere às condições de operacionalização (VOGEL; GÜTTEL, 2013). 

Os estudos sobre as Capacidades Dinâmicas necessitam, ainda, de maior 

desenvolvimento teórico e, principalmente, teórico-empírico. Uma das maiores dificuldades é 

a falta de definição única de um constructo que seja utilizado nas pesquisas (PISANO 2015). 

Nas trocas de conhecimento e de aprendizado, as instituições organizacionais têm 

ampliado a sua influência no ambiente, seja por meio de rotinas, parcerias, fusões e aquisições, 

equipes multiculturais etc. Isso tem afetado o acesso dos indivíduos à informação, levando a 

uma demanda crescente por mais cultura global, viagem e exposição, comparações, domínio de 

novos idiomas, hoje com alguma facilidade, principalmente devido à tecnologia. 

Desde o início do século XX, o conceito de “instituição” vem sendo foco de estudos 

sociológicos e organizacionais, entretanto, continua a ser controverso em termos de concepção 

teórica e aplicação prática. Everett Hughes foi um dos primeiros autores a empregar tal 

conceito. Para ele, o termo se baseia na Antropologia, e a única ideia comum a todas as 
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utilizações têm a ver com alguma forma de estabelecimento ou com a permanência relativa de 

condições sociais distintas (HUGHES, 1936). 

Hughes (1942, p. 307) define instituição como um empreendimento social 

implementado de maneira esperada e permanente, decorrente não apenas do fato de satisfazer 

necessidades humanas, mas, também, de um conjunto de fatores contingenciais que nascem das 

relações inevitáveis “de fenômenos sociais com outros fenômenos sociais e com outros que não 

são nada sociais.” 

Pinto (1968) afirma que os primeiros estudos organizacionais adotaram o conceito de 

instituição de um modo prescritivo, preocupados com as formas como uma organização poderia 

se tornar uma instituição, ou seja, ganhar legitimidade perante a sociedade e tornar-se 

permanente, sobrevivendo ao ambiente de negócios. Desenvolveu-se, então, a chamada 

corrente de desenvolvimento institucional, que causou grande impacto nos estudos 

organizacionais, especialmente devido ao seu caráter aplicado (PINTO, 1969). 

Esta dissertação visa utilizar a elaboração de um modelo baseado em estágios de 

construção de legitimação para a Capacidade Dinâmica que leve em consideração a faculdade 

livre de pressões corporativas dos membros da organização, podendo ensejar um olhar distinto 

em termos de justificação e engajamento em torno da prática (JONHSON; DOWD; 

RIDGEWAY, 2006).  

Vamos aplicar os estudos feitos por Teece (2007), Barreto (2010), Helfat e Winter 

(2011), Vogel e Güttel (2013), entre outros, como base do tema, ou seja, as Capacidades 

Dinâmicas à Luz da Psicologia Organizacional na Governança de Gestão de Pessoas.  

Neste rumo, a primeira contribuição vai no sentido de diagnosticar as principais práticas 

de Capacidades Dinâmicas desenvolvidas e na sequência, analisar a governança de gestão de 

pessoas da empresa à luz da Psicologia Organizacional.  

A escolha pela Volvo do Brasil deve-se ao fato de ser uma empresa alinhada com uma 

cultura corporativa de valores fundamentais que guiam o comportamento e as decisões em 

todos os níveis da organização, tais como o sucesso do cliente, confiança, paixão, mudanças 

e desempenho, realizadas com base em princípios, expressos em elementos simbólicos de 

rituais cotidianos capazes de atribuir significados que constroem a identidade organizacional. 

O presente estudo coaduna com o grupo de pesquisas em Governança e 

Sustentabilidade na Área de Concentração em Ciências Ambientais do Programa de Pós-

Graduação stricto sensu do Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE), de 

Curitiba-PR.  
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O tema é atual na medida em que muitas organizações estão revendo seus paradigmas 

de foco exclusivo no lucro, e buscam uma perspectiva que leve em consideração, de forma 

sistêmica, as dimensões financeira, ambiental e social.  

Justifica a realização deste estudo a busca pela compreensão dos relacionamentos 

existentes entre o conhecimento teórico de práticas de gestão, as quais refletem o acúmulo 

de informações distribuídas entre os atores e as respostas práticas da gestão geradas pelas 

ações combinadas de Capacidades Dinâmicas, uma vez que há carência nos debates teóricos 

e nas combinações das práticas sobre tal abordagem. 

O tema é relevante, pois as Capacidades Dinâmicas se apresentam como um novo e 

vigoroso paradigma no campo das estratégias, principalmente por propor respostas às lacunas 

deixadas e mostrar as vantagens competitivas a partir dos recursos e competências 

características das organizações. Da mesma forma, para os gestores que atuam em ambientes 

em constantes transformações compreenderem como as suas organizações estão absorvidos por 

múltiplas mudanças, as quais influenciam no discernimento da utilização dos recursos 

organizacionais.  

Pretende-se identificar as principais práticas de Capacidades Dinâmicas 

desenvolvidas na Volvo do Brasil, e ao analisar a governança de gestão de pessoas à luz da 

Psicologia Organizacional, deixar uma contribuição científica no sentido de disponibilizar 

uma base teórica e empírica para o aperfeiçoamento da capacidade dinâmica.  

Importante afirmar que esta pesquisa tem caráter pioneiro entre as organizações, uma 

vez que, historicamente, os pesquisadores têm contribuído apenas com o desenvolvimento 

das Capacidades Dinâmicas, sem o envolvimento da Psicologia Organizacional ou ao 

contrário, e nunca juntas.  

Na busca por informações foram utilizadas bases de dados nacionais e internacionais, 

tais como livros, artigos, jornais, dissertações, teses etc., à procura dos termos de pesquisa 

“Capacidades Dinâmicas”, “Governança Corporativa”, “Práticas adotadas”, “Modelo de 

Gestão”, “Mensuração” e “Resultados”. Fez-se, também, visitas à empresa Volvo do Brasil 

a fim de aplicar um questionário aos colaboradores (Apêndice). 

Segundo Almeida (2017), foi Steve Jobs quem mais chegou perto da perfeição na gestão 

das Capacidades Dinâmicas. O empresário sentiu o que os clientes queriam e soube viabilizar 

técnica e mercadologicamente as demandas de evolução em telefonia, desenvolveu passo a 

passo as capacidades que a Apple precisava para fazer o iPod funcionar, por exemplo, e 

desenvolveu capacidades em gestão de direitos digitais e design de dispositivos portáteis. 
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A busca pelos termos “Capacidades Dinâmicas” e “Governança Corporativa” 

demonstrou que o tema tem sido de grande interesse de estudo, e garante que as organizações 

permaneçam em compliance1. Entre os estudos que relacionam Capacidades Dinâmicas com a 

Governança Corporativa destaca-se a capacidade adaptativa da firma frente ao dinamismo do 

ambiente devido à relevância, sobretudo em mercados cada vez mais globalizados e dinâmicos 

(BARRETO, 2010; STEFANO; PETERAF; VERONA, 2010; VOGEL; GÜTTEL, 2013).  

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

Esta pesquisa está estruturada em cinco capítulos: (1) Introdução; (2) Quadro Teórico 

de Referência; (3) Métodos e Procedimentos de Pesquisa; (4) Apresentação e Análise dos 

Resultados; e (5) Conclusões. O primeiro traz esta introdução que descreve as categorias de 

análise, o problema da pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos e a justificativa 

teórico-prática.  

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico que disserta sobre as seguintes 

categorias de análise: Capacidades Dinâmicas, Governança, Psicologia Organizacional e Volvo 

– história e evolução.  

No terceiro capítulo são descritos os métodos e procedimentos de pesquisa. A 

metodologia inclui o delineamento, a seleção de caso, as proposições teóricas, o constructo que 

mostra o instrumento da pesquisa, os procedimentos éticos, a coleta, análise e interpretação dos 

dados, além da trajetória da pesquisa.  

O quarto capítulo faz a análise dos resultados, identificando as práticas de Capacidades 

Dinâmicas e a organização de governança de gestão de pessoas da Volvo do Brasil. 

No quinto e último capítulo, finalmente, são apresentadas as considerações finais e as 

principais contribuições do estudo. Sequencialmente, constam as referências utilizadas ao longo 

da dissertação e o anexo utilizado na coleta dos dados. 

 

 

2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

2.1 CAPACIDADES DINÂMICAS  

                                                 

1 É estar em conformidade com as leis e regulamentos. Abrange todas as políticas, regras, controles internos e 

externos aos quais a organização precisa se adequar (NASCIMENTO JÚNIOR, 2017). 
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2.1.1 A evolução histórica das Capacidades Dinâmicas 

 

As Capacidades Dinâmicas foram construídas a partir dos estudos de Schumpeter (1950) 

e Penrose (1959), e das obras de Teece (2007, 2009 e 2014a), os quais observaram que as 

empresas de sucesso não só tinham a posse de recursos valiosos, como, também, empregavam 

estratégias de proteção do capital intelectual. Demonstravam, ainda, alta capacidade de resposta 

ao mercado combinada com inovação, gerenciada por pessoas capazes de articular 

competências internas e externas.  

Para Araújo et al. (2017), as Capacidades Dinâmicas desenvolveram-se no início da 

década de 1970, junto com a evolução da cooperação internacional, com foco no indivíduo e 

na pessoa, constituindo formas de competência que foram eficazes na realidade econômica 

daquele tempo.  

Os mesmos autores relatam, ainda, que já no início da década de 1980 do século passado 

a atenção foi focada no papel das organizações, desvinculando-as dos indivíduos, enquanto o 

foco passou a ser a reestruturação e a redefinição de objetivos e metas. Já no final da década de 

1980, porém, a sensação era a de que não havia mudanças relevantes e que o desenvolvimento 

precisava mais do que indivíduos e organizações. Surgiu, com isso, uma nova percepção – de 

que o processo de desenvolvimento de capacidades precisa envolver vários outros estudos.  

Unterhalter, Vaughan e Walker (2007) mostram que a partir do final dos anos 1980, em 

especial na década de 1990 do século passado, aplicou-se a perspectiva de capacidade 

impulsionada pela publicação da obra Desenvolvimento como Liberdade, uma contribuição à 

economia do bem-estar. 

Para fundamentar a teoria acerca do desenvolvimento, a partir de meados dos anos 1990 

do século passado, Sen e Kiksberg (2010) propuseram uma reflexão sobre o papel da riqueza 

na vida das pessoas e a relação entre rendas e realizações, mostrando que o crescimento da 

concentração de renda gerou uma lacuna entre as perspectivas, envolvendo o desenvolvimento 

organizacional e o estado de bem-estar social.  

Na visão Neoschumpeteriana2, a estrutura das organizações é composta por capacidades 

e rotinas por meio das quais a firma gera riqueza e mantém a sua competitividade no seu 

respectivo mercado.  

                                                 

2 É uma estrutura teórica e metodológica que se caracteriza pela construção de um corpo de conhecimento que 

enfatiza a importância e a natureza endógena do processo inovativo como sendo capaz de interferir 
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2.1.2 Capacidades Dinâmicas: conceito, evolução e objetivos 

 

Desde que foi apresentado o modelo de Winter (1964), vários têm sido os esforços 

teóricos no sentido de desenvolver o conceito de Capacidades Dinâmicas, sobretudo do ponto 

de vista dos microfundamentos e operacionalização (WANG; AHMED, 2007). 

Foi a partir de Teece, Pisano e Schuen (1997) que os estudos sobre Capacidades 

Dinâmicas ganharam o interesse de pesquisadores e das organizações.  

Para Vogel e Güttel (2013), a partir dos anos 2000 houve rápido crescimento literário 

sobre as Capacidades Dinâmicas em campos diversos do conhecimento, desde gerenciamento 

estratégico, empreendedorismo, marketing, recursos humanos, operações, até sistema de 

informação.   

Zollo e Winter (2002) entendem que há autonomia na utilização das ferramentas de 

gestão das Capacidades Dinâmicas e dispositivos que configuram seus procedimentos e que há 

empresas que integram, constroem e reconfiguram suas competências mesmo em ambientes 

pouco dinâmicos e com baixas taxas de mudança.  

Já no entendimento de Andreeva e Chaika (2006), o importante na fundamentação de 

Capacidades Dinâmicas é a existência de mecanismos rotineiros que permitem a reconfiguração 

das capacidades das empresas. 

Prahalad e Hamel (1990) explicam que a tarefa crítica para uma gestão é criar estudos e 

analisar diferentes proposições teórico-empíricas, uma vez que há: 

a) evolução conceitual e de proposições teórico-empíricas no assunto; 

b) aumento de citações de autores contribuintes do tema; 

c) diversidade de fontes de publicação e multidisciplinaridade da abordagem; e 

d) multiplicidade temática relacionada às Capacidades Dinâmicas.  

Helfat e Peteraf (2009) afirmam que há três funções na abordagem de Capacidades 

Dinâmicas, que são: 

a) identificação de necessidades ou oportunidades de mudança; 

b) formulação de respostas adequadas para essas necessidades ou oportunidades; e 

c) desenvolvimento de cursos de ação.  

                                                 

significativamente na evolução, não somente das firmas, mas também das estruturas industriais de mercado e, 

inclusive, de regiões e nações (FELIPE, 2008). 
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Conforme Dosi, Faillo e Marengo (2008), as Capacidades Dinâmicas estão fortemente 

fundamentadas em processos organizacionais estabelecidos por meio de estruturas específicas 

e cognitivas e em níveis de aspiração compartilhados e percebidos pelos integrantes da empresa, 

e consistem justamente em quebrar ou redistribuir rotinas entre essas estruturas. 

Zahra e George (2002), citadoS por Kurtz, Santos e Steil (2013), afirmam que a 

produção de Capacidades Dinâmicas está associada à capacidade absortiva da organização, 

compreendida como um conjunto de rotinas e processos organizacionais que permite adquirir, 

assimilar, transformar e explorar conhecimentos. 

Winter (2003a) destaca o ceticismo existente em relação à intencionalidade na criação 

e desenvolvimento de Capacidades Dinâmicas e o seu impacto nos resultados. Wang e Ahmed 

(2007) afirmam ser imperativo sintetizar as ideias das Capacidades Dinâmicas para um maior 

desenvolvimento do tema. A necessidade de desenvolver o campo, tanto teórica quanto 

empiricamente, também aparece em outros estudos (KARNA; RICHTER; RIESENKAMPFF, 

2016; PAVLOU; EL-SAWY, 2011). 

Apresenta-se, no Quadro 1, os principais conceitos sobre a temática. 

 

Quadro 1. Definição de Capacidades Dinâmicas 

Autores Definição 

Collis (1994) Capacidade de inovar mais rapidamente ou de forma melhor do que a concorrência. 

Eisenhardt e 

Martin (2000) 

Processos da firma que usam recursos para corresponder ou criar mudanças de mercado. 

Andreeva e 

Chaika (2006) 

Habilitam a organização a renovar suas competências-chave, conforme ocorrem 

mudanças no ambiente operacional. 

Bygdas (2006) 

Processos que ativam estruturas distribuídas de conhecimento e redes fragmentadas de 

procedimentos e entendimentos soltos que desenvolvem práticas mais eficientes que não 

são facilmente imitáveis. 

Dosi, Faillo e 

Marengo (2008) 

Heurísticas gerenciais e ferramentas de diagnósticos constituem o cerne das Capacidades 

Dinâmicas. 

McKelvie e 

Davidson (2009) 

Um feixe de outras capacidades (capacidades de geração de ideias; de introdução de 

rupturas no mercado; de desenvolvimento de novos produtos, serviços inovadores e 

novos processos). 

Fonte: Salvato (2009).  

 

Todas essas definições serão retomadas ao longo desta pesquisa, pois enfatizam o 

diferencial competitivo, a capacidade de inovar mais rapidamente ou de forma melhor do que 

a concorrência. Referem, também, as habilidades da organização em renovar suas 

competências-chave à medida que ocorrem mudanças no ambiente em que opera. 

Para Salvato (2009), o relacionamento entre essas definições enfatiza aspectos das 

Capacidades Dinâmicas. Entende-se, com isso, que suas várias definições vão ao encontro 

daquilo que Helfat et al. (2007) afirmam quanto às Capacidades Dinâmicas, as quais permitem 
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à empresa entrar em um novo negócio, estender a sua base, criando produtos e processos de 

produção.  

Teece, Pisano e Shuen (1997) afirmam que o termo dinâmico se refere à capacidade 

para renovar competências, bem como atingir congruência com o ambiente de negócios em 

mudança. Já o termo “capacidade” enfatiza o papel-chave da gestão estratégica em apropriar, 

adaptar, integrar e reconfigurar habilidades organizacionais internas e externas, recursos e 

competências funcionais para combinar os requisitos de um ambiente em mudança.  

Ao considerar as Capacidades Dinâmicas, Helfat et al. (2007) procuram sintetizar as 

definições anteriormente expostas como a capacidade de uma organização para, 

propositadamente, criar, estender e modificar a sua base de recursos, incluindo aquelas das 

quais a organização se apropria, que controla ou a que tem acesso preferencial. 

Teece (2007), por sua vez, classifica as Capacidades Dinâmicas conforme três 

direcionadores. São eles: 

a) identificar oportunidades e ameaças: baseada em soluções para o cliente, na seleção das 

fronteiras organizacionais, rotinas para seleção de protocolos de tomada de decisões e para 

construir lealdade de comprometimento; 

b) usufruir das oportunidades: são as rotinas para construir lealdade e comprometimento; e 

c) manter-se competitivo: incentiva a combinação, proteção e reconfiguração dos ativos.  

No Quadro 2 consta uma síntese da proposta das Capacidades Dinâmicas: 

 

Quadro 2. Fundamentos das Capacidades Dinâmicas 

Compreender o mercado e 

detectar oportunidades 
Aproveitar as oportunidades 

Combinação e reconfiguração 

de ativos 

- P&D e seleção de novas 

tecnologias; 

- Processos para disponibilizar 

fornecedores e complementos 

para a inovação; 

- Processos de desenvolvimento 

em Ciência e Tecnologia 

exógenas; e 

- Processos para identificar 

mercados-alvo, alterar 

necessidade dos clientes e 

inovação. 

- Selecionar público-alvo, 

formatar serviços e produtos; 

- Projetar a construção de 

receitas; 

- Projetar a criação de valor; 

selecionar protocolos para 

tomada de decisão; selecionar 

limites da empresa; 

- Comunicação efetiva; 

reconhecer fatores não 

econômicos, valores e cultura. 

- Aderir à inovação aberta; 

desenvolver a integração e 

habilidade de coordenação; 

buscar alinhamento incentivo; 

- Minimizar problemas da 

agência; 

- Checar condutas estratégicas 

ilegais; 

- Bloquear dissipação da renda; 

gerenciar adequação 

estratégica de forma que a 

combinação de ativos 

proporcione aumento de valor. 

Fonte: adaptado de Teece (2007). 

Há interdependência entre as três variáveis do Quadro 2, ou seja, não há como ter 

Capacidades Dinâmicas sem compreender o mercado, detectar oportunidades e aproveitá-las 

no tempo certo, além de combinar e reconfigurar os ativos. A identificação das oportunidades 
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e ameaças abre para a organização um rol de novas oportunidades comerciais, pois se trata de 

uma atividade de aprendizagem e criatividade que envolve a compreensão das demandas 

latentes e da evolução do mercado (TEECE, 2007). 

A busca deve ocorrer em todo o ambiente que envolve a organização, incluindo 

potenciais colaboradores, como: clientes, fornecedores e complementadores. Teece (2007) 

afirma que o impacto da exploração é maior quando se expande para além dos limites 

organizacionais. 

Para o autor, há evidências consideráveis de que o sucesso do negócio depende da 

inovação organizacional, e que a identificação das oportunidades e ameaças abre para a 

organização um rol de novas vantagens comerciais. Contudo, uma vez identificadas, a 

organização se depara com obstáculos que ultrapassam questões de quando, onde e quanto 

investir, obrigando-a a selecionar ou criar um modelo de negócios que defina sua estratégia e 

prioridades (TEECE, 2007).  

Segundo Winter (2003a), para que uma capacidade possa ser considerada dinâmica, a 

organização deve ser capaz de usá-la de forma repetida e confiável. Zollo e Winter (2002, p. 

340) informam que uma capacidade dinâmica é “um padrão aprendido e estável de atividade 

coletiva por meio da qual a organização sistematicamente gera e modifica suas rotinas 

operacionais, buscando melhorar sua efetividade.”  

Winter (2003b) informa, ainda, que existe hierarquia de capacidades, que a capacidade 

organizacional é uma rotina de alto nível ou coleção de rotinas que confere à gerência da 

organização um conjunto de opções para produzir resultados significativos e, por fim, que 

existem capacidades de diferentes níveis nas organizações. 

Collis (1994) define hierarquia em três níveis de capacidade, que são: 

a) no primeiro estão as capacidades funcionais, ou seja, as operacionais que fazem com que a 

empresa exista;  

b) o segundo é diretamente relacionado às Capacidades Dinâmicas na medida em que está 

colocada a necessidade de melhoramento dinâmico dos processos de negócio;  

c) finalmente, no terceiro nível encontra-se a capacidade criativa ou empresarial que inclui as 

relacionadas à habilidade da organização em desenvolver estratégias novas de forma mais 

rápida do que a dos concorrentes, reconhecendo os valores de cada recurso. 

Wang e Ahmed (2007) afirmam que existem quatro níveis de formação de Capacidades 

Dinâmicas. São eles: 

a) Recursos e capacidades: constituem os fundamentos da organização e são os elementos de 

nível zero na hierarquia. Embora os recursos sejam valiosos, raros, inimitáveis e não 
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substituíveis, eles podem constituir elementos de vantagem competitiva em mercados 

dinâmicos, as quais não persistem ao longo do tempo e não podem constituir uma fonte de 

vantagem competitiva sustentável;  

b) Capacidades comuns: são as que fazem com que a organização seja capaz de produzir seus 

produtos ou executar seus serviços por meio da combinação de recursos;  

c) Capacidades-chave: são conjuntos de recursos e capacidades organizacionais que fazem 

com que a organização apresente vantagem competitiva num dado momento; e 

d) Capacidades Dinâmicas: sempre existe a possibilidade de as capacidades-chave de uma 

empresa se tornarem obsoletas, mas há capacidade de perseguir a renovação, reconfigurar 

e recriar seus recursos, suas capacidades comuns e suas capacidades-chave. 

O Quadro 3 mostra a hierarquia das capacidades. 

 

Quadro 3. Hierarquia das capacidades  

Autores Níveis de capacidades 

Collis (1994) - Nível 1: Capacidades funcionais;  

- Nível 2: Melhoramento dinâmico dos processos de negócio e;  

- Nível 3: Capacidade criativa. 

Winter (2003a) - Existência de coleção de rotinas de alto nível que definem padrões de 

atividades; e 

- Hierarquia de capacidades. 

Wang e Ahmed 

(2007) 

- Nível 1: Recursos e capacidades;  

- Nível 2: Capacidades comuns;  

- Nível 3: Capacidades-chaves e;  

- Nível 4: Capacidades Dinâmicas 
Fonte: adaptado de Collis (1994), Winter (2003a) e Wang e Ahmed (2007). 

 

O Quadro 3 demonstra que Collins (1994) divide a hierarquia em três níveis de 

capacidades. Winter (2003b), por sua vez, classifica as capacidades organizacionais em 

capacidades de nível zero (capacidades operacionais) e capacidades de nível superior, nas quais 

se encontram as Capacidades Dinâmicas. Wang e Ahmed (2007), por fim, reforçam a 

importância de um nível inicial, constituído pelos recursos e capacidades que dão os 

fundamentos para a existência da organização.  

O pensamento comum entre os autores é que uma organização baseada apenas em suas 

capacidades operacionais não cria mudanças, apenas sobrevive e não tem capacidade de mudar 

suas rotinas. Na medida, porém, que a organização consegue mudar seus procedimentos, 

gerando novos processos, produtos e serviços, e ampliar a escala ou a base de clientes servidos, 

ela possui Capacidades Dinâmicas. A existência desse conjunto de capacidades permite que a 

empresa mantenha um desempenho superior no longo prazo. 
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 De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 

2008) os processos de desenvolvimento das capacidades são representados por cinco etapas: 

a) A primeira fase fala do envolvimento dos interessados, organizações, países e 

sociedade civil, e visa garantir a eficácia do desenvolvimento básico como a base 

para melhorar suas competências e capacidades; 

b) A segunda avalia o foco dos ativos necessários e questiona: para quê? Para quem? 

Dadas as prioridades e a localização, as respostas a essas questões podem ser 

diferentes apesar de terem o mesmo objetivo e a percepção de futuro, partindo da 

capacidade existente para identificar quais são necessárias no futuro; 

c) Na terceira, devido aos objetivos que se pretende alcançar, dada a identificação das 

necessidades a partir das repostas de desenvolvimento de capacidades, são criados 

os instrumentos como meio de atingir o que foi definido;  

d) Na quarta fase desenvolve-se a ideia de que a implementação das intervenções é 

parte integrante de um programa ou projeto utilizado a partir dos sistemas existentes, 

visa sempre buscar a redução de custo e deve ser evitada a criação de programas 

paralelos; e 

e) Na quinta e última fase, a avaliação da capacidade deve estar centrada na utilização 

dos produtos e na sua contribuição para o alcance dos resultados que transformam e 

geram qualidade e bem-estar.  

Pode-se, assim, afirmar que o desenvolvimento das capacidades é uma mudança de 

paradigma e que o sucesso pode ser alcançado quando todos os ciclos forem utilizados de forma 

coesa, buscando não só atingir objetivos, mas, também, resultados sustentáveis que durem no 

tempo e sejam transformadores.  

Wang e Ahmed (2007) definem Capacidades Dinâmicas como o comportamento 

organizacional constantemente orientado a integrar, reconfigurar, renovar e recriar seus 

recursos importantes, melhorando e reconstruindo suas capacidades principais em resposta às 

mutações do ambiente para, assim, atingir e sustentar vantagens competitivas. 

A associação de Capacidades Dinâmicas com a exploração de oportunidades e a geração 

de ideias também está presente nos estudos de McKelvie e Davidson (2009), que definem 

Capacidades Dinâmicas como um feixe de outras capacidades, tais como: 

a) geração de ideias;  

b) introdução de rupturas de forma a criar dinamismo no mercado no qual a empresa 

atua;  
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c) desenvolvimento de novos produtos e serviços inovadores em quantidade e 

qualidade superior em relação aos concorrentes; e  

d) desenvolvimento de novos processos superiores em relação aos concorrentes. 

Para Ambrosini, Bowman e Collier (2009), as Capacidades Dinâmicas pertencem a um 

complexo sistema que inclui muitas variáveis, tais como capital social, confiança, cognição 

gerencial, experiência, liderança, percepção gerencial, habilidades, processos, estrutura e 

procedimentos, denominadas “microfundações” (TEECE, 2007).  

As várias definições de Capacidades Dinâmicas vão ao encontro daquilo que expressam 

Helfat e Peteraf (2015): elas surgem de diversas formas, algumas permitem que a empresa entre 

num novo negócio e estenda sua base de negócios; outras ajudam a empresa a criar produtos e 

processos de produção. 

O Quadro 4 traz algumas definições e ênfases das Capacidades Dinâmicas. 

 

Quadro 4. Definições e ênfases das Capacidades Dinâmicas 

Autores Definições de Capacidades Dinâmicas Ênfase 

Teece, Pisano e 

Shuen (1997) 

É a capacidade de uma empresa de integrar, construir e 

reconfigurar as competências internas e externas direcionadas a 

rápidas mudanças ambientais (p. 516). 

Habilidades 

Organizacionais 

Eisenhardt e 

Martin (2000) 

São as rotinas e as estratégias organizacionais, em que as 

organizações alcançam novas configurações de recursos logo que 

os mercados emergem, colidem, dividem, evoluem e encerram suas 

atividades (p. 1107). 

Rotinas 

Organizacionais 

Luo (2000) 

É a capacidade de uma organização multinacional de criar, utilizar 

e atualizar seus recursos, e gerar retornos baseados na busca de 

vantagens competitivas sustentáveis no mercado global (p. 355). 

Capacidades e 

Habilidades 

Organizacionais 

Zollo e Winter 

(2002) 

É um padrão aprendido e estável de uma atividade coletiva em que 

a organização gera sistematicamente e modifica seu funcionamento 

de rotinas em busca de maior eficiência (p. 340). 

Padrões e 

Processos de 

Aprendizagem 

Bowman e 

Ambrosini 

(2003) 

Centra a atenção sobre a capacidade da organização em renovar os 

seus recursos de acordo com as mudanças no seu ambiente (p. 

292). 

Habilidades 

Organizacionais 

Zott (2003) 

Estão imersas nos processos e rotinas organizacionais que orientam 

a evolução dos recursos e rotinas operacionais da organização (p. 

98). 

Processos e 

Rotinas 

Organizacionais 

Helfat e Peteraf 

(2003) 

Constroem, integram ou reconfiguram as capacidades operacionais 

e não afetam diretamente o desempenho organizacional, mas 

indiretamente contribuem por meio de seu efeito nas capacidades 

operacionais (p. 997). 

Processos 

Organizacionais 

Marcus e 

Anderson (2006) 

É a capacidade de renovar, expandir e adaptar as competências ao 

longo do tempo (p. 19). 

Habilidades 

Organizacionais 

Zahra, Sapienza 

e Davidsson 

(2006) 

É a capacidade de configurar recursos e rotinas da organização de 

forma planejada, considerada apropriada pelo seu principal 

tomador de decisão (p. 918). 

Habilidades 

Organizacionais 

(Segue...). 

Autores Definições de Capacidades Dinâmicas Ênfase 

Helfat et al. 

(2007) 

É a capacidade de criar uma organização intencionalmente, 

expandir ou modificar a sua base de recursos (p. 4). 

Capacidade 

Organizacional 
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Autores Definições de Capacidades Dinâmicas Ênfase 

Wang e Ahmed 

(2007) 

É uma orientação comportamental da organização que 

constantemente integra reconfigura, renova e recria os seus 

recursos e capacidades e, mais importante, atualiza e reconstroi 

suas capacidades básicas em resposta às mudanças no ambiente de 

atingir e manter a vantagem competitiva (p.    ).  

Conjunto de 

Processos 

Organizacionais 

Teece (2007) 

Referem-se a atividades de alto nível que apontam para capacidade 

da administração de perceber e, em seguida, aproveitar as 

oportunidades, gerir as ameaças, e combinar e reconfigurar ativos 

especializados, e atender às necessidades dos clientes, apoiar e 

ampliar a evolução, portanto, desenvolvendo valor de longo prazo 

para os investidores (p. 1344). 

Habilidades 

Gerenciais 

Organizacionais 

Cavusgil, Seggie 

e Talay (2007) 

Processos organizacionais específicos nos quais administradores 

alteram sua base de recursos (p. 162). 

Processos 

Organizacionais 

Doving e 

Gooderham 

(2008) 

São mais bem compreendidas como rotinas duráveis, sistemas e 

processos que são visíveis, conhecidos e administrativamente 

destinados a servir de meio para alcançar novas configurações de 

recursos (p. 845). 

Rotinas, 

Processos e 

Sistemas 

Organizacionais 

Ambrosini e 

Bowman (2009) 

Não é uma capacidade em direção à RBV, não é um recurso, é um 

processo que tem um impacto sobre os recursos (p. 34). 

Processos 

Organizacionais 

Easterby-Smith; 

Lyles; Peteraf 

(2009) 

São respostas às necessidades de mudança ou de novas 

oportunidades (p. S4). 

Processos 

Organizacionais 

Helfat e Winter 

(2011) 

Possui uma ligação inevitável com as capacidades operacionais, o 

que pode promover importantes mudanças graduais na economia. 

Capacidade 

Organizacional 

Wilden. R. et al 

(2013) 

São processos incorporados nas organizações que as capacitam a 

sustentar desempenho com o tempo. 

Processos 

Organizacionais 

Al-Aali e Teece 

(2014) 

São, de certa maneira, as características organizacionais 

necessárias para aproveitar as oportunidades identificadas como as 

mais promissoras (p. 103). 

Características 

Organizacionais 

Helfat e Peteraf 

(2015) 

A perspectiva de Capacidades Dinâmicas oferece um foco singular 

na mudança estratégica e, ao invés da mudança organizacional de 

maneira geral, o conceito das Capacidades Dinâmicas Gerenciais 

oferece um foco no impacto gerencial nas mudanças estratégicas 

(p. 1282). 

Mudanças 

Estratégicas 

Lessard, Teece e 

Leih (2016) 

Podem ser compreendidas como recursos intangíveis porque são 

difíceis de negociar (p. 214). 

Recursos 

Intangíveis 

Fonte: adaptado de Tondolo e Bittencourt (2014, p. 143-144). 

 

O Quadro 4 difere do Quadro 1 pois enfatiza a existência de cada definição das 

Capacidades Dinâmicas. Esta pesquisa visa o estudo dos conjuntos de processos 

organizacionais das investigações, mostrados por Wang e Ahmed (2007), na perspectiva dos 

recursos, capacidades, processos ou mudanças estratégicas.  

No entendimento de Meirelles e Camargo (2014), as Capacidades Dinâmicas podem 

apresentar determinados indicadores, seja por meio da geração de ideias e introdução de 

rupturas no mercado, de mudanças organizacionais ou, então, da inovação e desenvolvimento 

de novos mercados. 

Tanto Teece (2009) quanto Einsenhardt e Martin (2000) assumem que as Capacidades 

Dinâmicas são processos de uma organização que integra, reconfigura recursos ao combiná-los 

e até mesmo cria mudanças no mercado. Ambas as correntes trazidas pelos autores focam no 
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papel das rotinas e nos processos organizacionais e compreendem as Capacidades Dinâmicas 

como uma extensão.  

Para Petegraf, Stefano e Verona (2013), contudo, a ideia defendida por Teece (2009) e 

Einsenhardt e Martin (2000) apresenta compreensões contraditórias ao referir os elementos 

centrais das Capacidades Dinâmicas, por exemplo, quando discute sua aplicação em diferentes 

condições de ambientes. 

Teece, Pisano e Shuen (1997) admitem a sua relevância para organizações inseridas em 

ambientes de rápida mudança ambiental, enquanto Einsenhardt e Martin (2000) defendem 

como relevantes os ambientes moderadamente dinâmicos.  

A relação entre as Capacidades Dinâmicas e a vantagem competitiva é outra diferença 

igualmente discutida. Teece, Pisano e Schuen (1997) defendem que as Capacidades Dinâmicas 

podem ser uma fonte de vantagem competitiva sob certas condições, a depender do ambiente 

em que atuam. Einsenhardt e Martin (2000) afirmam que elas podem ser uma fonte limitada de 

vantagem competitiva, dependendo igualmente do ambiente em que atua.  

A partir dos estudos de Teece, Pisano e Schuen (1997) e de Einsenhardt e Martin (2000), 

pesquisadores como Zollo e Winter (2002) afirmam que são encontrados conceitos e 

abordagens referentes às Capacidades Dinâmicas, todavia, ainda é pouco discutida a forma 

como as empresas as desenvolvem, e se há existência de um padrão internalizado à melhoria 

contínua. Nessa perspectiva, os autores propõem uma sistematização do processo de 

desenvolvimento a partir de um modelo do conhecimento, um jeito similar de procedimentos, 

fazendo uso de três mecanismos de aprendizagem: a) acumulação de experiência; b) articulação 

de conhecimento; e c) codificação de conhecimento. 

Zollo e Winter (2002) afirmam, ainda, que esses mecanismos incluem:  

a) desenvolvimento de diversas soluções possíveis para um dado problema;  

b) articulação do conhecimento a partir de discussões coletivas, sessões de 

esclarecimentos de dúvidas, processos de avaliação de desempenho; e 

c) processos para acumulação de experiência e legitimação dos novos conhecimentos 

gerados. 

A Figura 1 apresenta os três mecanismos de aprendizagem: 
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Figura 1. Aprendizagem, Capacidades Dinâmicas e Rotinas Operacionais 

 

Fonte: Zollo e Winter (2002).  

 

Na Figura 1, os mecanismos são divididos em um conjunto de elementos que se 

complementam um ao outro e, ao mesmo tempo, são unidos entre si. Assim, a primeira etapa 

mostra os mecanismos de aprendizagem e a sua rotina como meio de acumular experiência na 

medida que, por tentativa e erro, os operadores das Capacidades Dinâmicas vão aprendendo.  

Na segunda etapa, os recursos dinâmicos – como conhecimento –, são articulados e 

compartilhados entre as pessoas envolvidas na troca de ideias e experiências. 

Por fim, na terceira etapa, a pessoa, ao codificar o conhecimento, expõe de forma 

coordenada os argumentos, ligando causa e efeito, utilizando meios de armazenamento e 

recuperação das informações.  

Para Meirelles e Camargo (2014), a especificação desses mecanismos de aprendizagem 

permite estabelecer a forma como as Capacidades Dinâmicas e as rotinas operacionais evoluem. 

Wang e Ahmed (2007), em seus estudos sobre o desenvolvimento das Capacidades 

Dinâmicas, se baseiam na construção em longo prazo e defendem que o crescimento da 

organização ocorre por meio do acúmulo e desenvolvimento de recursos internos, e que 

algumas empresas adotam uma estratégia de expansão baseada em fusões ou aquisições, 

buscando recursos externos ao invés de desenvolvê-los internamente.  

As estratégias podem ter validade parcial ou nula, e são baseadas no dinamismo do 

mercado, ou seja, na quantidade de Capacidades Dinâmicas que uma empresa demonstra 

(WANG; AHMED, 2007). 
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Para Meirelles e Camargo (2014), as várias definições de capacidades dinâmicas vão ao 

encontro daquilo que Helfat et al. (2007) afirmam: as capacidades dinâmicas surgem em 

diversas formas. Algumas, por exemplo, permitem que a empresa entre num novo negócio e 

estenda sua base, outras ajudam a criar novos produtos e processos de produção e finalmente 

existem Capacidades Dinâmicas relacionadas com a capacidade dos gestores em tornar a 

empresa mais lucrativa e a fazê-la crescer de forma consistente. 

Vários autores, a exemplo de Zollo e Winter (2002), Wang e Ahmed (2007), Teece, 

Pisano e Schuen (1997), Einsenhardt e Martin (2000), coadunam com o pensamento de que as 

diversas definições de Capacidades Dinâmicas sintetizam uma atitude deliberada e recorrente, 

composta por processos combinatórios que permitem criar, estender, modificar ou reconfigurar 

as capacidades-chave da organização. 

O resultado desses esforços vai desde a identificação de necessidades ou oportunidades 

de mudança e geração de ideias; desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos 

superiores em relação aos concorrentes; até a introdução de rupturas, de forma a criar 

dinamismo no mercado (MCKELVIE; DAVIDSON, 2009; TEECE, 2009). 

 

2.1.3 Capacidades Dinâmicas e seus elementos componentes 

  

As inúmeras interpretações do conceito de Capacidades Dinâmicas geram dificuldades 

no domínio dos elementos que as compõem e as implementam nas organizações, bem como 

das suas formas de mensuração. Alguns elementos das Capacidades Dinâmicas em nível de 

macroambiente têm expressiva importância na estratégia organizacional devido à percepção 

das oportunidades e ameaças e da proteção, melhoria e reconfiguração de ativos tangíveis e 

intangíveis (TEECE, 2007; TEECE; PISANO; SHUEN, 1997).  

No contexto macroambiental, Eisenhardt e Martin (2000) percebem as Capacidades 

Dinâmicas como rotinas organizacionais antecedentes, por meio das quais os gerentes alteram 

a sua aplicação de recursos para gerar novas estratégias de criação de valor.  

Segundo Sander e Takahashi (2016), as concordâncias em relação ao entendimento 

sobre Capacidades Dinâmicas envolvem a renovação a partir da reconfiguração de recursos, da 

existência de incerteza ambiental, dos elementos ou processos que as compõem e da 

hierarquização das capacidades. As principais discordâncias giram em torno da forma como 

ocorre a renovação de recursos e a volatilidade do ambiente (maior ou menor). Ainda não há, 

contudo, consenso sobre os elementos que compõem as Capacidades Dinâmicas. 
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Ao analisar as Capacidades Dinâmicas na perspectiva microambiental, Helfat e Peteraf 

(2003) afirmam que elas compõem as pessoas e os materiais fontes de recursos. Nesse mesmo 

rumo, Wang e Ahmed (2007) as percebem como adaptativas, absortivas ou inovativas ao 

explicarem a relação entre vantagens em recursos internos ou na competição do mercado,  

 Na tentativa de esclarecer tais aspectos, merecem destaque alguns trabalhos que 

exploram as dimensões das Capacidades Dinâmicas. Entre eles encontram-se os artigos 

seminais de Teece e Pisano (1994) e Teece, Pisano e Shuen (1997), os quais afirmam que os 

distintos tipos de capacidades no nível da firma estão enraizados em três fatores: 

a) Posições de ativos: é o estoque atual específico de tecnologias, propriedade 

intelectual, ativos complementares, base de clientes e o relacionamento externo com 

fornecedores. Seguindo lógica econômica evolutiva, a capacidade de uma empresa 

para mudar seu futuro repertório de capacidades é limitada pelo seu estoque atual de 

capacidades; 

b) Processos: diz respeito ao modo como as coisas são feitas na firma, o que pode ser 

chamado de rotinas ou padrões de práticas e aprendizado. As empresas podem 

“reconfigurar” suas posições de ativos por investimentos e outras intervenções 

gerenciais; e 

c) Caminhos: é a noção de que a maioria dos recursos é cumulativa e se desenvolve 

ao longo do tempo por meio de uma série de investimentos coordenados, que 

envolvem compromissos com caminhos, sendo uma questão chave a identificação 

dos caminhos que conduzem à criação de capacidades e vantagem competitiva.  

 Para Pisano (2015), essas três dimensões podem ser utilizadas para explicar e entender 

a origem das diferenças existentes entre as capacidades em nível da firma, ressaltando a 

importância que as decisões tomadas em relação a esses três fatores têm para a vantagem 

competitiva. 

No entendimento de Farago (2019), os artigos de Pisano (2015, 2016, 2017) trazem 

críticas explícitas à forma como as pesquisas sobre Capacidades Dinâmicas têm se preocupado 

com a segunda dimensão do framework, descrevendo e especificando o que são Capacidades 

Dinâmicas e como estas contribuem para a adaptação e mudança. 

Baniski e Cieslak (2018) afirmam que muitos têm sido os esforços para compreender o 

conceito de Capacidades Dinâmicas, mas a partir de Teece, Pisano e Shuen (1997, p. 509), que 

as entendem como “uma fonte de criação de riqueza para empresas privadas que operassem em 

ambientes de rápida mudança tecnológica.” Com o passar do tempo, os próprios autores foram 

ampliando essa compreensão, reforçando que o conceito não é baseado na teoria dos custos de 
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transação ou de preocupações contratuais, mas, sim, orientado pela perspectiva da visão 

baseada em recursos, focado na eficiente e efetiva transferência de tecnologia entre unidades 

organizacionais (BANISKI; CIESLAK, 2018). 

Lin, Su e Higgins (2016) vão além e interpretam as Capacidades Dinâmicas numa 

perspectiva interna e externa nas organizações, classificando-as de acordo com as seguintes 

capacidades: 

a) para mudança direcional (por exemplo, capacidade de identificação de 

oportunidade, capacidade de adaptação);  

b) para aprendizagem organizacional (por exemplo, aquisição de conhecimento, 

assimilação, capacidade de transformação e exploração);  

c) para relacionamentos e aquisição de capital social (por exemplo, capacidade de 

integração de capital social, capacidade de integração de relacionamento social, 

capacidade de promoção de interação); e 

d) integrativa, de comunicação e coordenação (por exemplo, capacidade de localização 

e reconfiguração de recursos, capacidade de integração de conhecimento).  

 A Figura 2 mostra a estrutura lógica das Capacidades Dinâmicas, com base nos estudos 

de Teece (2014b). 

 

Figura 2. Estrutura lógica do paradigma das Capacidades Dinâmicas 

 
Fonte: traduzido de Teece (2014b, p. 22).  

 

A natureza processual das Capacidades Dinâmicas refere-se à mutabilidade dos recursos 

para atendimento das necessidades internas e/ou externas de mudanças (MADSEN, 2010), bem 
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como ao papel dos indivíduos nesse processo (HELFAT et al., 2007; MADSEN, 2010; TEECE, 

2012; CIAO, 2012). Sendo um processo, é preciso, então, que a ênfase esteja na trajetória da 

reconfiguração de recursos, que ocorre a partir das práticas de monitoramento do ambiente e 

nos fatores que nela intervêm. Para analisar esse movimento de reconfiguração, foram 

identificados na literatura dois conceitos: sensemaking e ambidestria organizacional.  

 Pelaez et al. (2008) defendem a construção de sentido da realidade para o 

aproveitamento de oportunidades e coordenação. O’Reilly e Tushman (2011), por sua vez, 

definem que a orquestração dos recursos para o alcance do equilíbrio e busca de novas 

oportunidades é realizada tanto por gestores quanto por atores de nível intermediário e 

periféricos. Enquanto isso, Ciao (2012) afirma que o processo de sensemaking possibilita a 

manutenção e adequação às mudanças e novas oportunidades.  

Para Panza e Thorpe (2009), o sensemaking refere-se ao desenvolvimento de mapas 

cognitivos, ao sentimento e interpretação de estímulos e mudanças nos quadros de referência 

para a construção de sentido e minimização das ambiguidades presentes no contexto e no 

ambiente externo durante os processos de mudança e renovação organizacional.  

Em seu trabalho seminal, March (1991) definiu ambidestria organizacional como a 

habilidade das organizações perseguirem ao mesmo tempo o exploration e exploitation. O autor 

afirma que o exploration envolve pesquisa, variação, experimentação e descoberta, enquanto 

exploitation é refinamento, eficiência, seleção e implementação. Apesar de apresentarem 

objetivos diferentes, as organizações perseguem o equilíbrio exploration e exploitation 

(GIBSON; BIRKINSHAW, 2004; O’REILLY, 2004; MARCH, 1991). 

Segundo Carmeli e Halevi (2009), a ambidestria contribui positivamente com o 

desempenho de novos produtos e vendas (HE; WONG, 2004). Para Yang e Ci-Rong (2011), 

ela tem efeitos curvilíneos no desenvolvimento de um novo produto devido à sua interação com 

os fatores ambientais, apresentando estreita relação com as capacidades dinâmicas quanto ao 

ajuste e criação de mudanças no mercado (EISENHARDT; MARTIN, 2000). 

Para Teece (2014b), as Capacidades Dinâmicas, no caso das multinacionais, possuem 

relevância nos impactos influentes das questões culturais locais, enquanto os fatores nacionais 

e regionais podem ser fundamentais para a vantagem competitiva dessas organizações. Isso, 

porém, ocorre somente quando uma empresa, em particular, pode acessar vantagens locais e 

evitar incapacidades de forma que outros possam ou não as copiar. Consequentemente, o 

aprendizado ou o desenvolvimento de outro conhecimento em ambientes diferentes do país 

anfitrião pode constituir a base de processos de assinatura e recursos, contribuindo para a 

vantagem competitiva da empresa como um todo (TEECE, 2014a). 
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Para Régner (2008), a perspectiva das Capacidades Dinâmicas pode ser explicada a 

partir de atividades de reconfiguração, que são uma arena de integração entre atores específicos, 

estruturas e práticas. Souza (2016) afirma que apesar de não empreender uma definição de 

Capacidades Dinâmicas, Régner (2008, p. 581) parece tratar das atividades de reconfiguração 

e capacidades dinâmicas como termos análogos:  

 

Atividade de reconfiguração é uma unidade de análise que consiste em eventos que 

envolvem uma síntese de atividades, de atores em organizações e status do produto 

e/ou fatores mercadológicos. Trata-se de interações entre organização e atores em 

diferentes níveis, incluindo o potencial de criatividade e aproveitamento de 

oportunidades. Assim, agentes e estruturas determinam uma arena de agência e 

atividades que incluem o tecido social de quadros cognitivos, linguagem e artefatos. 

Este processo pode gerar ativos organizacionais que, por sua vez, têm o potencial para 

promover a vantagem competitiva. 

 

Para a teoria e a prática de gestão estratégica, a Capacidade Dinâmica constitui a 

declaração de que o panorama atual da competição global nos negócios tem mudado 

profundamente, e que o novo ambiente competitivo requer novas maneiras de refletir sobre 

vantagens competitivas (DENRELL; POWELL, 2016).  

Estudos de Meirelles e Camargo (2014) revelam que há diferença nos condicionantes e 

nos elementos que compõem as Capacidades Dinâmicas, em especial na sua contribuição com 

a longevidade da empresa. 

Nessa perspectiva, Teece (2007) defende que a gestão tem o papel de sentir e até mesmo 

ajudar a moldar o futuro, desanexar a empresa do passado e continuar adiante, aumentando os 

recursos do conhecimento, protegendo-os com direitos de propriedade intelectual, 

estabelecendo novas combinações de ativos com valor agregado, transformando a organização 

e, se necessário, as estruturas regulatórias e institucionais.  

Nesse sentido, as Capacidades Dinâmicas residem em grande medida na alta gestão da 

empresa, mas são impactadas pelos seus processos organizacionais, sistemas e estruturas que 

foram criados para gerenciar seus negócios no passado. A manutenção das Capacidades 

Dinâmicas exige, portanto, um gerenciamento empreendedor (TEECE, 2014ab).  

Teece (2007) alerta, ainda, que as habilidades requeridas na fase de detecção são 

diferentes daquelas aplicadas nas fases de aproveitamento das oportunidades e sua 

reconfiguração, tendo um forte componente empreendedor, devendo ser aplicadas em conjunto 

e simultaneamente.  

Wang e Ahmed (2007) desenvolveram um modelo de pesquisa que explora os 

componentes das Capacidades Dinâmicas. Para os autores, essas são compostas pelas 

capacidades adaptativas, absortivas e inovativas, conforme demonstra a Figura 3: 
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Figura 3. Modelo de pesquisa de Capacidades Dinâmicas 

 

Fonte: traduzido de Wang e Ahmed (2007, p. 20). 
 

Ainda segundo os autores, maior capacidade do mercado induz a mais dinamismo das 

Capacidades Dinâmicas empresariais. Consequentemente, quanto mais a empresa desenvolve 

as Capacidades Dinâmicas, mais propensão ela tem às capacidades particulares, as quais devem 

ser ligadas à estratégia pretendida pela empresa (WANG; AHMED, 2007).  

Para Lazarotto (2017), esse modelo, na maioria das vezes, tem como referencial estudos 

empíricos em Capacidades Dinâmicas, principalmente estudos de casos que não englobam o 

dinamismo do mercado, mas se concentram em fatores que causam mudanças no mercado. O 

modelo de mercado é explicado por Wang e Ahmed (2007) em três proposições: 

a) O mercado é um antecendente das capacidades da empresa;  

b) Quanto mais Capacidades Dinâmicas a empresa demonstra, maior a possibilidade 

de construção de capacidades particulares ao longo do tempo; e 

c) As Capacidades Dinâmicas são condutoras do desempenho em longo prazo, 

entretanto, trata-se de uma relação indireta mediada pelo desenvolvimento de 

capacidades que, por sua vez, são medidas pelas estratégias da empresa.  

Para Meirelles e Camargo (2014), o modelo proposto por Wang e Ahmed (2007) capta 

um aspecto importante, que é a ênfase nas especificidades da firma, expressas na estratégia e 

nos processos específicos de integração, reconfiguração, renovação e recriação de recursos e 

capacidades. O modelo, todavia, apresenta limitações, como a premissa de crescimento baseado 

somente nos recursos e nas capacidades internas.  
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Conforme apontado por Eisenhardt e Martin (2000), a capacidade de forjar alianças e 

aquisições é um dos componentes das Capacidades Dinâmicas. Da mesma forma, na medida 

em que defendem proposições relativas ao desenvolvimento das capacidades ao longo do 

tempo, os autores apontam para uma abordagem longitudinal, porém, não indicam como tratar 

esse ciclo recursivo (MEIRELLES; CAMARGO, 2014). 

Para Zahra, Sapienza e Davidsson (2006), a discussão sobre as Capacidades Dinâmicas 

é baseada na economia evolucionária de Nelson e Winter, seguindo o legado de Alchian, Simon 

e March, os quais sugerem que as decisões tomadas sob incerteza são satisfatórias e não ótimas 

devido à influência da racionalidade limitada. Para Ghemawat (2000), as capacidades são 

desenvolvidas ao longo do tempo, mas, também, são originadas por uma sequência de decisões, 

gerando um compromisso estratégico.  

Este compromisso estratégico pode ser visto como um elemento dependente da 

trajetória, cujo continuum de decisões e desenvolvimento de recursos e capacidades é único 

para cada organização, tornando os recursos e as capacidades desenvolvidas nesse processo 

difíceis de serem imitadas pelos concorrentes. Assim, Teece, Pisano e Shuen (1997) afirmam 

que as capacidades são habilidades dinâmicas, aprendizagem contínua e desenvolvimento e 

acumulação de competências desenvolvidas por organizações, diferenciando-se de suas 

concorrentes. 

Baseando-se em Teece, Pisano e Schuen (2007), Ambrosini e Bowman (2009) destacam 

que a reconfiguração, a alavancagem, o aprendizado e a integração criativa são os principais 

processos que compõem as Capacidades Dinâmicas. A reconfiguração refere-se à 

transformação e recombinação de ativos e recursos, por exemplo, a consolidação de funções 

centrais de suporte que, muitas vezes, ocorre como resultado de uma aquisição (AMBROSINI; 

BOWMAN, 2009, p. 35). 

Molina, Bustinza e Gutiérrez (2013) afirmam que as causas e antecedentes das 

Capacidades Dinâmicas foram estabelecidos como sendo o dinamismo do ambiente, a 

codificação e a articulação do conhecimento, experiência acumulada que teria gerado como 

resultado a flexibilidade estrutural, operacional e estratégica.  

Para Meirelles e Camargo (2014), as Capacidades Dinâmicas são compostas por rotinas 

e processos que visam manter as capacidades-chave da organização. De acordo com Gerard 

(2009), rotinas são definidas como padrões de comportamento repetíveis, que conectam atores 

num dado contexto. Em outras palavras, são parte do desenvolvimento e projetadas juntamente 

com o processo de trabalho ou podem emergir de forma independente na medida em que os 

atores encontrem meios mais eficazes de desempenhar suas tarefas. Quando as rotinas 
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emergem, as organizações buscam monitorar as mudanças críticas e incorporá-las à estrutura 

existente. 

Meirelles e Camargo (2014) ressaltam, ainda, que a forma como os funcionários estão 

preparados a lidar com a mudança pode ser aprimorada por meio de eficientes canais de 

comunicação, de modo aberto e transparente, com oportuno feedback.  

As características das Capacidades Dinâmicas e a sua condição de encapsular, de forma 

combinada e explícita, os elementos tácitos, como o knowhow3, e a liderança inerente aos 

procedimentos, permitem compreender que esses não são processos a serem codificados, 

passíveis de serem facilmente transferidos pelas diversas unidades da empresa (MEIRELLES; 

CAMARGO, 2014; WANG; AHMED, 2007).  

Com relação a rotinas e processos, Meirelles e Camargo (2014) afirmam que alguns 

métodos que compõem as Capacidades Dinâmicas são de natureza mais homogênea e passíveis 

de decodificação e replicação. Seus negócios têm a finalidade de corresponder ou de promover 

mudanças de mercado como, por exemplo, rotinas de desenvolvimento de produtos, realização 

de alianças e parcerias, rotinas de alocação de recursos e replicação de conhecimento 

(EISENHARDT; MARTIN, 2000).  

Meirelles e Camargo (2014) destacam, porém, que para autores como Zollo e Winter 

(2002), a Capacidade Dinâmica, embora relacionada à capacidade de replicação de um conjunto 

de rotinas, é específica ao processo evolucionário da organização, expresso na sua trajetória. A 

Capacidade Dinâmica está associada à posição da empresa em relação à sua cadeia de valor e à 

sua relação com fornecedores e clientes.  

As Capacidades Dinâmicas, portanto, relacionam-se a formas de governança que 

viabilizam integração e ativos intangíveis desde o uso de network para conhecimento externo, 

aprendizagem e compartilhamento, propriedade intelectual, além do entendimento do modelo 

de negócio apropriado, assim como incentivos para alinhamento e resolução das questões de 

agência (MEIRELES; CAMARGO, 2014).  

O modelo elaborado por esses autores está sintetizado na Figura 4. 

 

 

Figura 4. Modelo integrado de pesquisa de Capacidades Dinâmicas: comportamentos, 

habilidades, processos e mecanismos de aprendizagem e governança do conhecimento 

                                                 

3 Conhecimento de normas, métodos e procedimentos em atividades profissionais, especialmente as que exigem 

formação técnica ou científica (MEIRELLES; CAMARGO, 2014; WANG; AHMED, 2007).  



36 

 

 
Fonte: Meirelles e Camargo (2014, p. 58). 

 

Para Winter (2003b), se a mudança não faz parte do roteiro de rotinas da organização, 

não existem Capacidades Dinâmicas, mas sim soluções ad hoc. A Capacidade Dinâmica reside 

em um grupo de atividades sequenciais direcionadas ao desenvolvimento de rotinas 

operacionais, conhecidas como rotinas de busca (WINTER, 2003b), ou metarrotinas 

(GERARD, 2011).  

É importante desenvolver, além das rotinas de busca, os fluxos de trabalho e as rotinas 

que têm ligação com os hábitos e comportamentos, como as de alinhamento do sistema de 

recompensas (ANDREEVA; CHAIKA, 2006) e as de construção de lealdade e 

comprometimento (TEECE, 2009). O significado de processos e rotinas faz com que a 

Capacidade Dinâmica seja o resultado de uma hierarquia de capacidades. No patamar 

hierárquico inferior estão as capacidades funcionais (COLLIS, 1994) ou comuns (WANG; 

AHMED, 2007). Num nível intermediário são identificadas as capacidades-chave, relacionadas 

a aperfeiçoamentos nos processos de negócio (WANG; AHMED, 2007), exploração e seleção 

de oportunidades (TEECE, 2009). A Capacidade Dinâmica seria a etapa três – a criativa 

(COLLIS, 1994), ou capacidades superiores, que transformam o produto ou a escala e a base 

de consumidores (WINTER, 2003ab). 

 Baniski (2018) cita Meirelles e Camargo (2014), os quais relacionam alguns elementos 

facilitadores do desenvolvimento das Capacidades Dinâmicas em organizações:  

a) quanto maior a lealdade e o comprometimento com a mudança, por meio de 

comunicações abertas, transparentes e diálogos francos, maior a probabilidade de 

desenvolvimento de Capacidades Dinâmicas na organização; 
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b) quanto mais habilidades de geração de novas ideias, busca e seleção, maior a 

probabilidade de desenvolvimento de Capacidades Dinâmicas na organização; 

c) quanto mais habilidades não específicas (autoaprendizagem, comunicação, 

negociação, resolução de conflitos, liderança, análise econômica de ideias, 

apresentação de ideias, resolução de problemas, gerenciamento de projetos e 

pessoas), maior a probabilidade de desenvolvimento de Capacidades Dinâmicas na 

organização; 

d) quanto mais rotinas e processos de suporte à geração de novas ideias, novos 

produtos e serviços, bem como seleção e implementação de mudanças, maior a 

probabilidade de desenvolvimento de Capacidades Dinâmicas na organização; 

e) quanto mais rotinas e processos de suporte à tomada de decisão, de modo a 

promover a descentralização das decisões de investimento, maior a probabilidade 

de desenvolvimento de Capacidades Dinâmicas na organização; 

f) quanto mais mecanismos de estímulo à busca, à assimilação e à aplicação 

comercial de oportunidades de mercado, maior a probabilidade de 

desenvolvimento de Capacidades Dinâmicas na organização; 

g) quanto mais definida a estrutura de incentivos à solução do problema de agência e 

à influência de grupos internos da empresa, maior a probabilidade de 

desenvolvimento de Capacidades Dinâmicas na organização; e 

h) quanto maior a exploração de mecanismos que promovam a replicação e a 

reconfiguração da base de conhecimento, inclusive a coespecialização de ativos, 

maior a probabilidade de desenvolvimento de Capacidades Dinâmicas na 

organização.  

Souza (2016) afirma que a literatura apresenta diversas possibilidades de investigação e 

compreensão do processo de desenvolvimento de Capacidades Dinâmicas, mostrando as 

diferentes dimensões do seu desenvolvimento entre os vários autores apresentados a seguir: 

a) Verona e Ravasi (2003) – as dimensões do desenvolvimento de Capacidades 

Dinâmicas ocorrem pela criação, absorção, integração e reconfiguração de 

conhecimentos; 

b) Wang e Ahmed (2007) – pela capacidade de adaptação, absorção e inovativa; 

c) Teece (2009) – pelas capacidades de perceber e aproveitar oportunidades e 

reconfigurar recursos; 

d) Pavlou e El Sawy (2011) – pela capacidade de identificar oportunidades, 

aprendizagem, integração e coordenação;  
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e) Kuuluvainen (2012) – pela busca de oportunidades, aquisição e reconfiguração de 

recursos;  

f) Al-Aali e Teece (2014) – pela identificação e avaliação de oportunidades locais e 

estrangeiras (sensing), mobilização de recursos globalmente para aproveitar as 

oportunidades e agregar valor (seizing) e processo contínuo de renovação 

(transforming); e 

g) Meirelles e Camargo (2014) – pelos comportamentos e habilidades de mudança e 

inovação, processos e rotinas de busca ou inovação, mecanismos de aprendizagem 

e governança de conhecimento. 

Souza (2016) afirma, ainda, que ao analisar os diversos modelos de operacionalização 

das Capacidades Dinâmicas, percebe-se que eles apresentam semelhanças e consensos, 

principalmente no que se refere à transformação dos recursos, capacidades e competências. O 

autor acrescenta que apesar desse consenso e da frequente citação da importância dos gestores 

quanto à decisão e ação, não há ampla exploração da forma como esses indivíduos participam 

e possibilitam o desenvolvimento de Capacidades Dinâmicas em um contexto social de 

interação. 

 

2.1.4 A cultura organizacional, valores, crenças e rituais como fenômenos dinâmicos 

 

A cultura passou a ser incorporada nas pesquisas organizacionais a partir dos anos 80 

do século passado e, apesar da sua tradição na Antropologia, ganhou reconhecimento como 

uma área do conhecimento que pretende explicar o comportamento das pessoas.  

Segundo Hofstede et al. (1990), o termo “culturas organizacionais” entrou na literatura 

acadêmica dos EUA em 1979, a partir do artigo publicado por Pettigrew, na Administrative 

Science Ouarterly. Estudos apontam que a cultura desempenha um papel fundamental nas 

organizações e, em geral, é considerado um dos principais determinantes do seu sucesso ou 

fracasso (CAMERON; QUINN, 2006). 

Segundo Freitas (2007), o conceito de cultura organizacional não é universal e tampouco 

inequívoco, mas implica na escolha de diferentes objetos de estudo, métodos e instrumentos de 

pesquisa e análise. 

Com a evolução da organização e a consequente complexidade na construção e 

realização de objetivos, a empresa é obrigada, muitas vezes, a mudar e repensar os seus padrões, 

valores e certezas. Para Schein (2001, p. 104), “a evolução geral envolve diversificação, 
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complexidades crescentes, altos níveis de diferenciação e integração e uma síntese criativa em 

direção a modelos novos e superiores.”  

Freitas (2007) reitera esta visão, afirmando que a cultura organizacional é formada, num 

primeiro momento, pelas percepções e crenças dos fundadores, já que eles procuram impor suas 

características à organização, contratando e socializando pessoas, mostrando-lhes a forma como 

o trabalho deve ser feito em sua organização. 

Chhokar, Brodbeck e House (2007) avaliam a cultura organizacional de diferentes 

países e a sua relação com a liderança; Denison, Haaland e Goelzer (2004) analisam a relação 

entre a cultura organizacional e a estratégia nas mudanças globais e na liderança; Hatch (1993) 

aborda os aspectos da marca na cultura organizacional; Hofstede (1980, 2001) colaborou com 

muitas pesquisas acadêmicas ao apresentar um dos primeiros estudos globais sobre cultura 

nacional e seus reflexos nas organizações; Schein (2004a) aborda a relação da cultura 

organizacional e a liderança; e, por fim, House et al. (2004) trata da cultura, da liderança e das 

organizações.  

Para Shein (2009a), cultura é um fenômeno dinâmico que cerca o indivíduo em todas as 

horas, sendo constantemente desempenhada e criada pelas interações humanas e moldada por 

comportamentos de liderança. Tem em seu gerenciamento os meios de criação que fazem parte 

de sua essência, mas a dúvida é a forma como se dá a inserção da cultura no âmbito das 

organizações. Quando a cultura se insere no plano das organizações e de seus grupos, é possível 

observar claramente como ela é criada, envolvida e até manipulada e, ao mesmo tempo, como 

se restringe, se estabiliza e fornece estruturação aos membros do grupo.  

Freitas (2007) identifica a forma como a cultura se consolida e se manifesta por meio 

de seus elementos. Destaca que os valores são os seus elementos mais importantes, e que esses 

são os guias do comportamento organizacional, pois definem uma das principais tarefas dos 

líderes da organização, que é modelar e se esforçar para que sejam distribuídos ao longo da 

organização e incorporados por todos os que nela trabalham. Os valores mostram as profissões 

mais valorizadas e, também, o que é prioritário e relevante para organização, enviando essas 

informações para o público interno e externo da organização. Ademais, eles normalmente são 

duradores, mas podem mudar com o tempo, dependendo da realidade vivenciada pela 

organização.  

O autor afirma, ainda, que os valores são as crenças e pressupostos da organização, pois 

informam o que é verdade para a organização, não cabendo discussão quanto à sua validade e 

pertinência. Outro elemento importante da cultura organizacional são os ritos e rituais que 

servem como exemplos para todos os envolvidos e para os que conhecem detalhes de como 
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acontecem, quais os comportamentos e atitudes esperados pela organização. A forma de se 

vestir, o grau de formalidade, aquilo que é valorizado pelos ritos são questões representadas e 

ilustradas pelos ritos, o que mostra, mesmo que às vezes de forma subliminar, características 

perceptíveis da organização (FREITAS, 2007). 

Freitas (2007) revela, ainda, outra condição que auxilia na leitura da cultura 

organizacional, que são as sagas contadas pelos membros da organização e sua personificação 

em heróis ao realizá-las. Essas possuem, portanto, grande sentido de transmissão de mensagens 

dos valores organizacionais na medida em que demonstram comportamentos assumidos como 

aceitos pela organização em determinadas situações de sucesso organizacional, o que ajuda a 

demonstrar que aquele comportamento em que a organização acredita possa lhe trazer sucesso 

que passa a ser “comprovadamente” possível de acordo com a história contada. Além disso, as 

sagas e heróis representam a organização no meio externo, já que são contadas para todos os 

stakeholders organizacionais, mostrando, inclusive para o público externo à organização, os 

valores e comportamentos valorizados por aquela organização. 

Segundo Denison, Haaland e Goelzer (2004), os valores podem ser objeto de sucesso 

para os membros de uma organização e estabelecerem os limitadores para o alcance do sucesso. 

Nesse sentido, Freitas (2007) complementa que os valores são aquilo que é importante para o 

sucesso da organização, e devem ser considerados guias para o comportamento organizacional, 

pois permitem mostrar a empresa ao mundo exterior. Ademais, os valores tendem a ser 

duradouros e possuírem certa adaptabilidade às mudanças que possam ocorrer, ou seja, não é 

incomum que elementos como a inovação e a excelência sejam valores organizacionais. 

Mead e Andrews (2009) confirmam essa percepção de valores, afirmando que eles 

permitem elaborar predições dos comportamentos futuros dos membros de uma organização 

com o objetivo de atingir maiores resultados. 

Outro elemento importante da cultura organizacional refere-se às crenças e aos 

pressupostos, os quais, segundo Freitas (2007), têm sido utilizados como a verdade da 

organização, ou seja, não são questionados ou discutidos. Caso a empresa tenha sucesso na 

resolução de um problema por meio da hipótese do uso dos pressupostos, aquela visão de 

mundo passa a ser válida e correta, sendo incorporada na organização e utilizada quando 

problemas semelhantes ocorrerem. 

Os rituais e cerimônias também constituem relevantes elementos da organização. Para 

Freitas (2007), os rituais são atividades planejadas que manifestam o lado concreto da cultura 

organizacional e têm por objetivo definir a maneira como as pessoas se comunicam e se 

comportam, sinalizam os padrões de intimidade e decoro, demonstram a maneira como os 
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processos são executados, os valores básicos e compartilham experiências que poderão ser 

lembradas mais facilmente.  

Entre as principais funções da cultura destaca-se a necessidade de dar estabilidade aos 

membros da organização, construindo regras partilhadas em relação à forma de agir em certas 

situações e de perceber o nível de importância das coisas. Esses elementos são expressos por 

meio dos ritos da organização (FREITAS, 2007). 

Hofstede, Hofstede e Minkov (2010) afirmam que há outros elementos na cultura 

organizacional, como as sagas e os heróis, cujos símbolos heroicos ou épicos demonstram o 

caminho percorrido, enfatizando os obstáculos encontrados e a forma como foram superados 

ao longo da história da organização. 

Para Freitas (2007), uma das principais funções da saga é despertar a admiração dos 

membros da organização e suscitar o orgulho em fazer parte de algo especial, captando a 

necessidade de associação positiva e identificação entre os membros da organização. Os heróis 

fazem parte dessas sagas, e demonstram que o sucesso organizacional está relacionado ao ser 

humano e que pode ser atingido, fornecendo um modelo de comportamento e simbolizando a 

organização para o mundo exterior. 

A esse respeito, French (2010) afirma que as sagas e os heróis são características 

marcantes de organizações familiares e das empresas que possuem sua estratégia de inovação 

e avanço tecnológico calcados nas ideias de um indivíduo.  

Schein (2004b), por sua vez, assegura que o líder de uma organização é o seu principal 

agente da formação cultural, também tido como herói ou representante de uma situação 

temporal. Outro elemento importante na formação da cultura organizacional são as estórias, que 

são narrativas baseadas em eventos reais que informam alguma situação sobre a organização 

ou reforçam comportamentos existentes ou, ainda, enfatizam a forma como este se ajusta ao 

ambiente organizacional desejado. As estórias operam de forma que os participantes tenham as 

suas ações coordenadas para um objetivo comum, ao mesmo tempo em que fornecem sugestões 

sobre a forma de agir, podendo ser simbólicas e flexíveis, e se adaptarem à situação na qual 

serão aplicadas (FREITAS, 2007). 

Outro ponto importante da cultura organizacional, igualmente ressaltado por Freitas 

(2007), são as normas e regras da organização, as quais dizem respeito aos procedimentos ou 

comportamentos desejáveis e considerados padrões. Na maior parte das situações, os sistemas 

normativos organizacionais fundamentam-se na impessoalidade, ou seja, devem ser seguidos 

por todos. Da mesma forma, todos devem conhecer a estrutura normativa de uma organização, 

seu funcionamento e os detalhes da dinâmica organizacional, os quais são considerados 
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previsíveis e complementados pelas respostas adequadas a serem seguidas em cada situação 

(FREITAS, 2007). 

A avaliação da cultura organizacional tem no modelo de Hofstede (1980) sua orientação 

básica, também chamada de cross-cultural. Suas origens provêm de duas pesquisas realizadas 

entre os anos de 1968 e 1973 nos diferentes centros de computação da IBM localizados ao redor 

do mundo. De acordo com French (2010), Geert Hofstede é considerado um dos principais 

escritores da análise da cultura organizacional. Seu modelo foi desenvolvido e testado ao longo 

de significante período, sendo relativamente fácil e compreensivo de ser aplicado. O modelo de 

Hofstede apresentava escala de 1 a 5, dividida inicialmente em quatro principais dimensões 

dentro de uma organização. São elas: 

a) distância do poder, ou seja, o nível de desigualdade entre os membros de uma 

organização, tanto esperado quanto aceito;  

b) aversão à incerteza, ou seja, o nível de aceitação de uma mudança em detrimento 

de algo incerto;  

c) individualismo coletivismo, ou seja, o nível de aceitabilidade de trabalho em 

grupos em contraste com o trabalho de forma individual; e 

d) masculino e feminino, ou seja, o nível em que a cultura enfatiza os chamados 

“valores masculinos”, como a competitividade e o desenvolvimento, ou aos 

“valores femininos”, como os relacionamentos e a qualidade de vida. 

Hofstede adicionou uma quinta dimensão ao seu modelo, chamando-a, inicialmente, de 

“tempo” e depois, em sua nova publicação, ele a redefiniu, passando a chamá-la de “orientação 

de longo-tempo”. Nas sucessivas pesquisas sobre o assunto, Gert Jan Hofstede, filho de Geert 

Hofstede, apresentou nova abordagem, sendo a cultura organizacional expressa por meio de 

práticas manifestadas pelas ações do dia a dia das organizações, seja por símbolos, heróis ou 

rituais existentes na organização. Diferentemente da cultura nacional, esta tem como base os 

valores compartilhados pelos indivíduos, proporcionando uma visão em diferentes níveis. 

Importa informar que as dimensões da cultura organizacional não existem em um 

sentido tangível, pois são constructos. Por essa razão, a cultura organizacional não é diretamente 

acessível à observação, mas é o corolário das declarações verbais e de outros comportamentos, 

sendo útil para prever outro comportamento verbal ou não verbal observável e mensurável. A 

própria cultura organizacional é um constructo, assim como os valores, e não faz sentido 

perguntar quantas dimensões existem já que é uma questão de definição. O significado prático, 

o qual tem seu próprio critério, é mutável e pode-se ter uma visão momentânea, também 

denominada “cultura organizacional corrente” (HOFSTEDE; HOFSTEDE; MINKOV, 2010). 
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Clegg (2008) é considerado um crítico ao modelo de Hofstede porque utiliza médias de 

pontuação para cada nacionalidade ou dimensão, e não a influência como um fator externo. 

Além disso, as pesquisas foram efetuadas em uma única empresa, no caso a IBM, e o modelo 

exclui a ocupação e outras influências dentro da organização. As pesquisas de Hofstede, 

Hofstede e Minkov (2010) relativas às dimensões da cultura organizacional representada pela 

expressão de suas práticas internas, no entanto, são aceitas no meio acadêmico como a origem 

fundamentalista dos trabalhos contemporâneos da cultura de uma organização.  

Ailon (2009), todavia, desconstrói as proposições de Hofstede, espelhando contra os 

seus próprios pressupostos e lógica. O autor encontra inconsistências no nível de teoria e 

metodologia e adverte contra uma leitura acrítica das dimensões culturais de Hofstede que 

respondeu a essa crítica com argumentações científicas de seu modelo. 

Anos depois, Hills (2002) examinou os estudos de ambos os autores e criou seis 

orientações baseadas nas sociedades como elementos de formação da cultura organizacional, 

tais como: i) o relacionamento com a natureza humana; ii) atitudes no tempo; iii) visões da 

natureza humana; iv) atividades exercidas; v) relacionamentos entre as pessoas; e vi) espaço 

que ocupam. 

Para Hills (2002), a questão que se apresenta é: o uso da palavra “cultura” está sendo 

aplicado de forma correta por esses pensadores? Cultura organizacional tem a ver 

definitivamente com “força”, “melhor” ou “pior”? Existe, de fato, a cultura organizacional 

“correta”? Se a cultura é “boa” ou “má”, “funcionalmente eficaz” ou não, esta é uma questão 

que não se pode tratar isoladamente, mas de acordo com a relação que mantém com o seu 

ambiente.  

A cultura pode explicar todos os fenômenos norteadores da empresa, bem como a forma 

como ela trabalha, mas esse processo, no entanto, não tem funcionalidade de forma isolada, 

sem a leitura do ambiente organizacional, ou seja, sem analisar se de fato a cultura pode ser 

adaptada nessa empresa (ROMANO, 2014).  

Para Bastos e Cyrne (2017), pode-se ter uma noção da ação da liderança na cultura 

organizacional porque, se o ambiente é um fato de primordial importância nesse quesito, caberá 

à liderança saber como alinhar a cultura e o ambiente, ou seja, alinhar o grupo em prol do 

desenvolvimento, pois quando se olha liderança e cultura, observa-se que ambas caminham 

juntas.  

Crenças e valores são outros dois tópicos importantes ao se dar atenção à cultura 

organizacional, visto que os grupos refletem suas crenças, valores e os respectivos sentidos do 

que devem ser, bem diferente do que são ante um desafio ou uma nova tarefa. As soluções 
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refletem suposições próprias do indivíduo sobre o que seria correto ou errado, o que funciona 

ou não, e influenciam seus grupos a adotar uma abordagem diante de uma problemática. No 

final serão identificados como líderes ou fundadores (SCHEIN, 2009b).  

Douglas (1986) afirma que as ações emocionais também fazem parte dos estudos sobre 

cultura, assim sendo é preciso estudar um pouco a função do ego, dado que os mecanismos de 

defesa atuam em nível egoísta. Silva (2010) afirma que a função do ego é mediadora, 

integradora e humanizadora entre as pulsões de vida e de morte, ou seja, é uma unidade com 

instância psíquica que assegura a identidade da pessoa.  

Os mecanismos de defesa do ego são processos inconscientes desenvolvidos pela 

personalidade, os quais possibilitam a solução de conflitos, ansiedades hostilidades, impulsos 

agressivos, dentre outros. É, portanto, mais fácil formar do que modificar os padrões dos 

mecanismos de defesa de um indivíduo (SCHEIN, 2009b).  

Bradford, Gibb e Benne (1964) e Schein (1983) afirmam que todos os grupos iniciam 

com algum tipo de evento, que pode ser um acidente; uma ameaça repentina que ocorre em uma 

comunidade e requer uma resposta comum; uma decisão tomada por um iniciador com o 

propósito de reunir um grupo de pessoas com algum intuito; um evento divulgado ou uma 

experiência comum que atrai vários indivíduos.  

A questão fundamental que os membros enfrentam é: “O que estamos fazendo aqui?”; 

“Qual é a nossa tarefa enquanto grupo?”. Ao mesmo tempo, cada indivíduo enfrenta questões 

básicas de sobrevivência, como: “Serei incluído nesse grupo?”; “Terei um papel a cumprir?”; 

“Minha necessidade de influenciar os outros será atendida?”; “Atingirei um nível de intimidade 

que atenda a minhas necessidades?”.  

À medida que o grupo reúne vários participantes, de acordo com a nova situação, esses 

mostrarão o seu próprio estilo de competir ou irão aguardar os eventos em silêncio; outros 

formarão alianças imediatas com colegas; e alguns começarão a expressar a sua importância a 

alguém disposto a ouvi-los, afirmando que sabem como lidar com esse tipo de situação 

(SCHEIN, 1999).  

No quesito estrutural dos estudos formais de cultura organizacional, Schein (1999) 

afirma que é possível definir cultura a partir desse ponto de vista, no entanto, não diz qual o 

conteúdo e quais são as suas suposições culturais. Para o autor, algumas questões se apresentam 

como: Que tipos de questões qualquer grupo enfrenta e que levam as suposições culturais? 

Colocadas de outra forma, que funções críticas a cultura desempenha para o grupo? Por que 

certas suposições culturais sobrevivem? Assim que os grupos crescem e se desenvolvem nas 
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organizações, essas questões são complementadas por outras que se tornam a base para 

formação cultural. 

Essas questões destacam a necessidade de identificar as dificuldades que qualquer grupo 

enfrenta desde o momento de sua origem, passando pela maturidade até o seu declínio. Em 

outras palavras, é preciso entender as dimensões em que os líderes se encontram ao criar e 

gerenciar os seus grupos. Com isso, Schein (1983) afirma que qualquer organização 

provavelmente trabalhe a maioria das etapas de forma simultânea, desde que estejam em plena 

atividade. São elas:  

a) Missão e estratégia: obter entendimento compartilhado da missão essencial, da 

tarefa principal e das funções manifestas e latentes; 

b) Metas: desenvolver consenso sobre as metas, como derivadas da missão essencial; 

c) Meios: desenvolver consenso sobre os meios a serem usados para atingir as metas, 

como estrutura da organização, divisão do trabalho, sistema de remuneração e 

sistema de autoridade;  

d) Mensuração: desenvolver consenso sobre os critérios a serem usados ao mensurar 

quão bem o grupo trabalha para atender as suas metas, tais como os sistemas de 

informação e controle. Isso envolve, também, o ciclo de obtenção das informações, 

de alcançá-las no local correto da organização e interpretá-las, de modo que a ação 

corretiva apropriada possa ser adotada; e 

e) Correção: desenvolver consenso sobre a terapia apropriada ou as estratégias 

reparadoras a serem usadas se as metas não forem atingidas. 

Schein (1983) informa, ainda, que cada grupo recém-iniciado deve desenvolver um 

conceito de compartilhamento dos seus problemas de sobrevivência final, do qual deriva o seu 

senso mais básico de missão, que é a tarefa primária ou a sua razão de ser. Na maioria das 

organizações empresariais essa definição compartilhada gira em torno da questão de 

sobrevivência econômica e do crescimento que, por sua vez, envolve a manutenção de um bom 

relacionamento com seus principais stakeholders, que são: a) investidores e acionistas; b) 

fornecedores dos materiais necessários para a produção; c) gerentes e funcionários; d) 

comunidade e governo; e e) clientes dispostos a pagar pelo produto ou serviço. 

Na perspectiva de Porras e Collins (1994), a manutenção do equilíbrio entre todos esses 

stakeholders é fundamental para a missão e o crescimento em longo prazo da empresa e o 

indivíduo é detentor de um significado, cujo objetivo é organizar as percepções, filtrar o 

pensamento e as coisas sem importância, enquanto foca no que é importante e nas pré-condições 

necessárias para qualquer ação coordenada.  
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As seis importantes ações referentes à linguagem e integração do grupo são descritas 

por Porras e Collins (1994): 

a) criar uma linguagem e categorias conceituais comuns: se os membros não 

podem se comunicar e se entender, por definição torna-se impossível a formação 

de um grupo; 

b) definir fronteiras do grupo e os critérios de inclusão e exclusão: o grupo deve 

ser capaz de se definir, quem faz parte e quem não faz, e por quais critérios 

determina-se uma filiação; 

c) distribuir poder e status: qualquer grupo deve determinar seu padrão básico de 

organização social, seus critérios e regras sobre como os membros obtêm, mantêm 

e perdem o poder e o consenso. 

d) desenvolver normas de intimidade, amizade e amor: qualquer grupo deve 

determinar as regras do jogo para os relacionamentos entre os membros, os sexos, 

e sobre como a abertura e a intimidade devem ser tratadas no contexto do 

gerenciamento das tarefas da organização; 

e) definir e alocar recompensas e punições: qualquer grupo deve saber quais são 

seus comportamentos heroicos e pecaminosos e chegar ao consenso sobre o que 

são recompensas e o que é punição; e 

f) explicar o inexplicável, ideologias e religião: qualquer grupo ou sociedade 

enfrenta eventos inexplicáveis que devem receber significado, de modo que os 

membros possam reagir a eles, evitar a ansiedade de lidar com o inexplicável e o 

incontrolável. 

Ao finalizar, fica clara a importância das Capacidades Dinâmicas como meio de 

sobrevivência de uma empresa, adaptando os processos, buscando prosperar ao longo do tempo, 

envolvendo os recursos num direcionamento estratégico a fim de maximizar a sua 

competitividade. Esse aprendizado precisa ser constante para criar um pensamento sistêmico 

sobre quando se deve ou não fazer mudanças, bem como as melhores formas de consegui-las, 

os limites de cada etapa e as medidas que levam a melhorar as operações.  

 

2.2 GOVERNANÇA 

 

2.2.1 Evolução histórica da governança  
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A sociedade modificou-se profundamente ao longo do século XX, obtendo maior 

consciência na busca da excelência e da transparência. Alguns pesquisadores admitem que o 

debate sobre Governança começou quando Means (1931) examinou a natureza do controle em 

companhias norte-americanas. A percepção das necessidades, porém, deu-se há poucas décadas 

e vem crescendo desde então. Por meio do Banco Mundial foram criadas reflexões sobre o 

conhecimento de condições que garantem um Estado eficiente. 

O significado da palavra “governança” para Peters (2013), no entanto, vem da 

preocupação com a forma de administrar a economia e a sociedade na busca de objetivos 

comuns e metas. Sua origem vem da transformação das organizações que deixaram de ser 

geridas pelos proprietários, passando para executivos pagos com delegação de poderes. Nessa 

mudança, surgiram conflitos causados pelo desequilíbrio de informação e de poder. Com o 

objetivo de reduzir os conflitos, sintonizar os procedimentos e gerar segurança para os 

proprietários, foram estudadas e desenvolvidas várias formas embrionárias de governança.  

Berle e Means (1932) desenvolveram um dos primeiros estudos acadêmicos que tratam 

de assuntos correlatos à governança, e concluíram que é papel do Estado regular as 

organizações privadas. Logo depois, em 1934, foi criada, nos Estados Unidos, a US Securities 

and Exchange Comission, organização responsável por proteger investidores, garantir a justiça, 

a ordem e a eficiência dos mercados e facilitar a formação de capital.  

No fim do século XX, com sucessivas crises financeiras, o Banco da Inglaterra criou 

uma comissão para elaborar o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, que 

resultou no Cadbury Report. Em 1992, o Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO) publicou o Internal Control-Integrated Framework.  

Anos mais tarde, em 2002, após escândalos envolvendo demonstrações contábeis 

fraudulentas ratificadas por empresas de auditorias, os Estados Unidos publicaram a Lei 

Sarbanes-Oxley, cujo objetivo era melhorar os controles para garantir a fidedignidade das 

informações constantes dos relatórios financeiros. No mesmo ano, com vistas a apoiar a 

investigação independente e induzir à melhoria da governança, fundou-se o European 

Corporate Governance Institute (ECGI) (BRASIL, 2014). 

Em 2004, o COSO publicou o documento Enterprise Risk Management-Integrated 

Framework, que virou referência no tema de gestão de riscos. A partir daí, espalhou-se a 

preocupação com a governança, e vários outros códigos foram publicados. 

No Brasil, o tema passou a ser de crescente preocupação a partir dos anos 2000, com a 

maior abertura econômica e a internacionalização das empresas, com melhorias constantes, 

além da criação de leis para dar segurança aos atores envolvidos.  
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Peters (2013) afirma que a análise de governança, para ser bem-sucedida, deve se 

concentrar em funções importantes, como avaliar a forma como é realizada em diferentes 

sistemas políticos, sejam democracias avançadas, regimes autocráticos ou algo intermediário. 

Da mesma forma, compreender onde poderão surgir falhas, considerando os mecanismos para 

aperfeiçoar a qualidade do desempenho do setor público, assim como de seus parceiros.  

Gonzalez (2012), porém, afirma que a governança surgiu a partir dos debates para 

solucionar gestões em que o proprietário (acionista) delega a um agente especializado 

(executivo) o poder de decisão sobre a sua propriedade. Os interesses do gestor, porém, nem 

sempre estão alinhados com os do proprietário, resultando em conflito. 

A governança está presente desde que o uso da corporação criou a possibilidade de 

conflito entre proprietários e gestores e remonta aos séculos XVI e XVII, quando foram 

fundadas as grandes companhias comerciais. A expressão “governança corporativa” despontou 

nos Estados Unidos na década de 1970, e em pouco tempo se tornou tema mundial entre 

acadêmicos, reguladores, executivos e investidores (CHEFFINS, 2012). 

Para Catapan e Cherobim (2011), a governança se destacou na formação e evolução do 

capitalismo, no desenvolvimento do mundo corporativo e no poder das corporações, na difusão 

do capital de controle, na separação entre a propriedade e a gestão e, principalmente, nos 

conflitos de agência.  

No entendimento de Gomide e Silva (2009), entretanto, são vários os tipos de 

governanças, entre os quais se destacam: corporativa, ambiental, pública, urbana, e eletrônica 

ou e-governança (e–gov), os quais constituem focos de conflitos e coesão da preservação ou 

deterioração, assim como respeito ou violação dos direitos humanos e das liberdades. 

Segundo Roma (2019), a governança é fonte do estudo da Declaração do Milênio das 

Nações Unidas, elaborada no Congresso de Monterrey, que reconheceu a sua importância para 

o desenvolvimento sustentável.   

Apesar de não haver opiniões entre os pesquisadores que se contrapõem ou 

complementam o papel de governança, todos a veem como um meio de adoção de sistemas de 

procedimentos e controles para a autogestão. A governança organiza as partes sociais, os 

sistemas de representação e de adaptação às mudanças, deslocando o foco estritamente 

econômico para uma visão mais abrangente, envolvendo as dimensões políticas e sociais, sendo 

a sua avaliação parte do princípio de como exercer o poder.  

No cotidiano, a governança tem sentido de eficiência, organização, planejamento e 

mitigação. É sinônimo de bons princípios que permeiam a vida laboral das empresas e das 

pessoas, relativa à transparência e ao cumprimento das normas. Os procedimentos, as regras e 
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os objetivos também são formas de exercer funções de poder, e em conjunto com a governança, 

minimizam conflitos entre os stakeholders4, buscando maximizar os resultados. 

 

2.2.2 A Governança Corporativa – conceitos, evolução e objetivos 

 

A expressão “governança corporativa”, fundamentada pelos princípios e desempenho 

das atividades, há muito tempo faz parte da rotina da gestão, dada à inserção cada vez mais 

globalizada de empresas. As discussões sobre o tema começaram ainda na década de 1980, nos 

Estados Unidos, sendo o caso Texaco, em 1984, o idealizador do movimento de boas práticas 

de governança (DEUTSCH, 2019).  

As práticas de governança corporativa vinculadas às temáticas da responsabilidade 

social corporativa e da sustentabilidade têm sido tema de múltiplos estudos. Sua principal 

origem está no trabalho de Bowen (1957), que abordou uma visão de responsabilidade social 

alinhada às políticas da empresa, em contraponto à abordagem filantrópica que o tema 

carregava nos primórdios. 

Na visão de Milani et al. (2012), a responsabilidade social corporativa deixaria de ser 

apenas um conjunto de ações paternalistas de filantropia para estar inserida nas políticas das 

organizações. 

Duas causas, porém, ocorreram e levaram à necessidade de organizar os procedimentos 

e práticas. A fraude dos balanços no caso da falência da Enron – uma das maiores empresas de 

energia dos Estados Unidos – levou junto várias outras empresas, entre elas a Arthur Andersen, 

responsável por auditar os balanços. O mesmo voltou a acontecer em 2008, durante a crise 

financeira, com a atuação de agências de riscos que não tiveram competência para prever a 

insegurança de investimentos (FEIGL, 2005).  

Maranho (2014) afirma que o estado atual da discussão sobre a governança corporativa 

é o resultado de trabalhos desenvolvidos desde a década de 1930, o que disponibilizou um 

grande embasamento para uma teoria já consolidada.  

Conforme Kolk (2008), a Governança Corporativa pode funcionar como instrumento 

para obter legitimidade na medida em que engloba a transparência nos procedimentos 

contábeis, mitiga a assimetria de informações e reconhece direitos dos stakeholders, podendo, 

também, ser indutora de ações em prol da sustentabilidade para divulgação em seus relatórios. 

                                                 

4 Significa público estratégico e descreve uma pessoa ou grupo que tem interesse em uma empresa, negócio ou 

indústria, podendo ou não ter feito um investimento neles (CAMARGO, 2019). 
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As práticas de governança, portanto, além da preocupação com o registro de transações 

econômicas, valorizam evidenciações que envolvem a dimensão ambiental. 

A essência da sustentabilidade, capturada nos estudos de Elkington (1999, 2012), sugere 

que os negócios necessitam de uma medida de sucesso que considere não somente o bottom 

line5 do desempenho financeiro, mais frequentemente expressa em termos de lucros, retorno 

sobre o investimento ou valor para os acionistas, mas, também pelos seus amplos impactos na 

economia, no ambiente e na sociedade na qual opera. 

A governança corporativa baseia-se na premissa dos conflitos de interesse e no mundo 

corporativo. A dinâmica ocasionada pela concorrência e crescentes pressões têm levado 

modificações às empresas nas relações com os demais agentes da sociedade. A superação de 

conflitos ocasionados por fatores como corrupção e denúncias tem contribuído para a 

implantação de medidas governamentais (DUARTE; CARDOSO; VICENTE, 2012).  

Há, portanto, muitas formas de conceituar governança, sendo que cada pesquisador 

acrescenta algumas variáveis que lhe interessam e pareçam apropriadas, dependendo dos 

objetivos e das atividades em questão.  

Para Hand, Isaaks e Sanderson (2004), governança corporativa é um conjunto de 

relações existentes entre a administração de uma companhia, seu conselho de administração, 

acionistas e outros stakeholders. Ela provê a estrutura pela qual os objetivos da companhia são 

estruturados, os meios pelos quais serão atingidos e a forma como o monitoramento do 

desempenho é determinado. 

Silveira (2015), por sua vez, afirma que governança corporativa é a maneira pela qual 

as sociedades são dirigidas e controladas, incluindo regras explícitas e tácitas. O autor destaca 

o relacionamento entre diretoria, conselho de administração e acionistas, tema que exige 

abordagem multidisciplinar, contemplando ética, gestão, liderança, psicologia social, direito, 

economia, finanças, contabilidade, entre outras.  

Carvalho (2002) expressa que a governança corporativa é um conjunto de regras que 

visam minimizar os problemas de agência. Esse conceito já foi defendido por La Porta et al. 

(1996), que afirmam ser um conjunto de mecanismos por meio dos quais os investidores 

externos se resguardam contra ações inadequadas dos membros das organizações. 

A Comissão de Valores Mobiliários (2002, p. 2) define governança corporativa como: 

 

                                                 

5 É um termo de contabilidade usado para se referir ao último número no final de uma conta, o saldo ou o custo 

total que alguém precisa pagar (ELKINGTON, 1999; 2012). 
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O conjunto de práticas que tem por finalidade medir o desempenho de uma companhia 

ao proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, empregados e 

credores, facilitando o acesso ao capital. A análise das práticas de Governança 

Corporativa aplicada ao mercado de capitais envolve, principalmente, transparência, 

equidade de tratamento dos acionistas e prestação de contas. 

 

A OCDE (2004) manifesta que o conceito envolve o conjunto de relacionamentos entre 

a gestão da companhia, seus conselheiros, acionistas e stakeholders. Da mesma forma provê a 

estrutura por meio da qual os objetivos da firma são realizados, determinando as formas para 

atingir os objetivos e monitorar os seus resultados. 

Em publicação de 2015, a OCDE expressa que a governança corporativa está 

preocupada em estimular as partes interessadas a empreender ótimos níveis econômicos de 

investimento, tanto de capital físico como humano. Para ela, o sucesso da organização está 

ligado ao resultado do trabalho em equipe, da cooperação entre interessados, tanto de 

fornecedores, funcionários, credores como também de clientes, dentre outros. Ademais, a boa 

governança assegura aos sócios equidade, transparência, responsabilidade pelos resultados e 

obediência às leis do país.  

No passado recente das empresas privadas os acionistas eram gestores, confundindo as 

pessoas física e jurídica. A profissionalização, a privatização, a globalização e o afastamento 

das famílias colocaram o Conselho entre a propriedade e a gestão (OCDE, 2015).  

Para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2015), Governança 

Corporativa é um sistema em que as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os 

relacionamentos entre acionistas, conselhos de administração, diretoria, auditoria independente 

e conselho fiscal. A preocupação é criar um conjunto eficiente de mecanismos, tanto de 

incentivos quanto de monitoramento, para assegurar que o comportamento dos administradores 

esteja sempre alinhado com o melhor interesse da empresa. 

A Governança Corporativa deve zelar pela sustentabilidade das organizações, visando 

à sua longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos 

negócios e operações. De modo geral, o sistema compreende uma combinação entre 

mecanismos internos e externos (IBGC, 2015). 

Em seu relatório annual o IBGC definiu o sistema pelo qual as organizações são 

dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, 

conselho de administração, diretoria e órgãos de controle (IBGC, 2017). 

Quantos aos princípios básicos, o IBGC (2017) destaca os seguintes:  

a) Transparência: informar e disponibilizar para os stakeholders as informações que 

sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou 
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regulamentos que resultem em clima de confiança, tanto internamente quanto nas 

relações da empresa com terceiros, conduzindo a criação de valor;  

b) Equidade: tratamento justo de todos os sócios e demais partes interessadas e 

atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são inaceitáveis; 

c) Prestação de contas: os sócios, administradores e os demais conselheiros devem 

prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências dos seus 

atos e omissões; e 

d) Responsabilidade corporativa: os agentes de governança devem zelar pela 

sustentabilidade nas organizações, visando à sua longevidade, considerando a 

ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações. 

Em decorrência dos diversos fenômenos que envolvem falhas na administração das 

organizações, na década de 1990 começaram a surgir as primeiras iniciativas de códigos de 

boas práticas de governança corporativa. O Quadro 5 apresenta tais princípios básicos:  

 

Quadro 5. Princípios básicos de Governança Corporativa 

Princípios OCDE Descrição 

Proteção aos direitos dos 

shareholders 

Implica a proteção dos acionistas e manutenção da confiança dos 

investidores de forma a assegurar a entrada contínua de capital 

necessário. 

Tratamento equitativo dos 

shareholders 

Tratamento equitativo para todos os investidores, incluindo os 

acionistas minoritários. 

Proteção aos direitos dos 

stakeholders 

Habilidade de consideração e ponderação dos interesses de todos os 

stakeholders, incluindo colaboradores, clientes, parceiros e 

comunidade local. 

Divulgação precisa das 

informações (Disclosure) 

Divulgação precisa e oportuna de informações claras, consistentes e 

comparáveis, em bons e maus momentos. 

Exercício diligente das 

responsabilidades do Conselho de 

Administração 

As decisões devem ser livres de interferências políticas, e os seus 

membros devem exercer suas responsabilidades de forma diligente e 

independente. 

Fonte: Miller et al. (1999). 

A partir daí, a Governança Corporativa passou a ser importante na busca de regras, 

códigos e contratos que regem a dinâmica das operações nas empresas, dando aos agentes 

envolvidos proteção, garantindo ambiente mais transparente e a necessidade de cada parte 

cumprir suas responsabilidades.  

Para Stead e Stead (2013), a perspectiva dominante que consta nos artigos sobre 

Governança Corporativa compreende:  

a) proteger os direitos, assegurando o tratamento equitativo de todos os acionistas, 

inclusive minoritários e estrangeiros;  
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b) reconhecer os direitos de todos os stakeholders certificarem-se de que a divulgação 

deve ser feita englobando todas as questões relevantes relacionadas à empresa; e 

c) garantir a orientação estratégica, o controle eficaz da gestão pelo conselho e a 

prestação de contas da diretoria para a empresa e acionistas. 

Pesquisa feita por Duarte, Cardoso e Vicente (2012) conclui que o objetivo principal da 

governança corporativa é ser um mecanismo de monitoramento da gestão e desempenho das 

organizações, capaz de alinhar os objetivos da alta administração aos interesses dos acionistas 

ou proprietários por intermédio do controle das práticas empresariais que envolvem 

transparência, responsabilidade, justiça e respeito.  

Ribeiro (2014) afirma que as boas práticas de governança corporativa aperfeiçoam o 

desempenho, a criação de valor e o controle organizacional. Seus mecanismos facilitam o 

acesso ao capital e atraem investidores em potencial, tornando-se condição fundamental para a 

estabilidade do ambiente econômico. Essas boas práticas maximizam a capacidade competitiva 

das empresas, ampliando a avaliação de seu desempenho no mercado de capitais, norteados 

pelos princípios do disclosure6, accountability7, fairness8 e compliance9. 

Andrade e Rossetti (2012) destacam que o sistema de governança corporativa contribui 

para o fortalecimento das empresas, reforça as competências para enfrentar novos desafios, 

amplia a estratégia para criação de valor, contribui para os resultados se manterem estáveis e as 

informações transparentes, aumentando a confiança dos investidores. 

Oliveira (2011) informa que o aprimoramento contínuo da transparência na prestação 

de contas tem demonstrado que a prática atrai mais investimentos, pois os investidores buscam 

informações e prestações de contas objetivas, as quais possibilitem conhecimento da companhia 

em que pretendem investir. Em contrapartida, os administradores buscam informações que 

auxiliem de forma eficiente nas suas decisões.  

Michelon e Parbonetti (2012), por sua vez, afirmam que a boa governança corporativa 

e a divulgação das ações em prol da sustentabilidade são percebidas como mecanismos 

complementares de legitimidade e que as empresas podem utilizá-los para a construção de 

diálogos com os stakeholders.  

                                                 

6 É um termo contábil usado para descrever o processo de fornecimento do acesso público a informações 

financeiras de uma empresa com o objetivo de dar transparência a esses dados (RIBEIRO, 2014). 
7 É a obrigação e a transparência de pessoas pertencentes a um órgão administrativo ou representativo, as quais 

prestam contas a instâncias controladoras ou a seus representados (RIBEIRO, 2014).  
8 Aplicação equitativa da lei, imparcialidade processual (RIBEIRO, 2014).  
9 Agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido, ou seja, estar em “compliance” 

é estar em conformidade com leis e regulamentos externos e internos (RIBEIRO, 2014).  
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Por fim, pode-se afirmar que a governança corporativa é, atualmente, um dos temas 

mais debatidos em todo o mundo e, independentemente da definição, praticamente toda 

empresa segue um modelo de governança, caseiro ou alinhado aos manuais de boas práticas 

existentes, que permeiam a busca da excelência, a transparência e a clareza de seus atos, 

mostrada na forma da gestão e seus procedimentos com reflexos nas suas políticas e na cultura. 

Soma-se a isso a existência de conselhos independentes e a ideia de que os cargos de presidente 

sejam ocupados por pessoas diferentes a fim de evitar conflitos. A questão é considerada de 

interesse global, assunto multidimensional, interdisciplinar, tanto em relação às finanças quanto 

na questão ética.  

 

2.2.3 Gestão de pessoas 

 

2.2.3.1 A evolução histórica da gestão de pessoas 

  

A gestão de pessoas teve seu início no final do século XIX com o movimento da 

administração científica, que foi marcada por Frederick W. Taylor (1856-1915) e Henri Fayol 

(1841-1925). Seu objetivo era proporcionar fundamentação científica e padronização das 

atividades administrativas a fim de que a improvisação e o empirismo fossem substituídos e a 

falta de processos organizacionais eliminada (GIL, 2009).  

O mesmo autor explica que, por meio da técnica de observação, Taylor concluiu que os 

operários produziam muito menos do que poderiam e, partindo desse pressuposto, desenvolveu 

o seu sistema de administração científica, que tinha como fundamento a racionalização do 

trabalho, que buscava na redução do tempo a simplificação dos movimentos necessários para a 

execução das tarefas, tornando-as mecânicas e repetitivas (GIL, 2009).  

A Gestão de Pessoas passou por um longo processo de modificação. Na época da 

Segunda Revolução Industrial, os empresários perceberam a necessidade de aperfeiçoar os 

métodos que regulamentavam as relações trabalhistas, já que tudo era feito a partir do bom 

senso (PAULA; NOGUEIRA, 2016).  

Com o surgimento da Teoria Clássica da Administração e da Teoria da Burocracia 

iniciou o processo de padronização da gestão de pessoas, que passou a adquirir uma forma 

piramidal, e tinha o autoritarismo e o mecanismo como as suas características principais 

(CALDAS et al., 2015). 

Nessa fase, as organizações passaram a estruturar o departamento de pessoal e 

implementar normas para garantir o seu bom funcionamento. Esse processo foi lento, por conta 
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da forte influência da antiga forma de se administrar as empresas, que foram bem resistentes às 

mudanças. Os colaboradores eram vistos como máquinas e como tal deveriam ser padronizados 

(COSTA, 2010).  

De acordo com Paula e Nogueira (2016), no fim da Segunda Guerra Mundial, as 

indústrias, o transporte e os meios de comunicação deram início às transformações, dando 

espaço a uma estrutura funcional e flexível, com maior interação entre os setores. O 

comportamento humano nas organizações aumentou em número e importância e foram 

incluídos temas como motivação, liderança, participação nas decisões, resoluções de conflitos, 

saúde e lazer (TONELLI; LACOMBE; CALDAS, 2002).  

Mesmo com essas transformações o processo seguiu lento, era de difícil gestão, pouco 

produtivo, contudo, não parou. As organizações começaram a implementar a área de gestão de 

pessoas afim de desenvolver os setores, alocando cada funcionário em suas tarefas específicas. 

Foram em busca de profissionais qualificados, que passaram a ser desenvolvidos, avaliados e 

recrutados (MELO et al., 2012). 

Essa preocupação pela qualificação de clientes e colaboradores levou as organizações a 

ver as pessoas como seres dotados de inteligência, conhecimento, habilidades e parceiros 

(VILAS BOAS; BERNARDES; RUI, 2009). 

Segundo Chiavenato (2009), no período da Indústria Clássica, ocorrido entre o início do 

século XX até o fim da Segunda Guerra Mundial, houve um fato surpreendente que mudou o 

rumo da História – a expansão da indústria –, que gerou países desenvolvidos, assim como a 

fabricação de produtos manufaturados.  

Para Fischer (2002), alguns fenômenos da Psicologia Organizacional e da Sociologia do 

Trabalho despertaram o interesse das grandes organizações ainda no início do século XX e 

grandes empresas motivadas a compreender a relação com os trabalhadores decidiram 

patrocinar estudos relacionados ao tema.  

Na década de 20 do século passado, observou-se o surgimento do movimento de 

Relações Humanas, atrelado a um novo conceito, no qual empregados e empregadores já 

apresentavam sinais de desencontro de interesses. O reconhecimento da importância das 

pessoas surgiu quando se descobriu que os fatores psicológicos e sociais influenciam na 

produtividade dos trabalhadores (MONTANA, 2010).  

Chiavenato (2009), afirma que o segundo período ficou conhecido como Era Industrial 

Neoclássica, e ocorreu entre 1950 e 1990. As transformações ocorreram em velocidade maior, 

rompendo barreiras territoriais, alterando o rumo da economia local para uma economia 

globalizada.  
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A Administração de Recursos Humanos teve seu início na década de 1960, quando a 

expressão passou a substituir as utilizadas no âmbito das organizações: Administração de 

Pessoal e Relações Industriais (GIL, 2009).  

A Gestão Estratégica de Pessoas surgiu a partir da década de 1980 com a internalização 

de novas formas de pensar como parceiro, tendo como finalidade agregar valor à organização, 

por meio da identificação e desenvolvimento de comportamentos e práticas para executar as 

ações (DUTRA, 2002). 

A partir da década de 1990, o ambiente corporativo começou a passar por mudanças 

cada vez mais velozes e intensas, tanto no ambiente organizacional quanto na forma como as 

empresas utilizam as pessoas (GIL, 2009). 

Roncon (2010) explica que o mundo dos negócios a partir da década de 1990 

experimentou um processo de mudanças contínuas, exigindo uma dinâmica organizacional que 

compreendesse um ambiente mutável e incerto. Nessa nova Era da Informação, as equipes de 

gestão de pessoas passaram a assumir atividades estratégicas de orientação global que 

substituíram os antigos Departamentos de Recursos Humanos (GIL, 2009). 

Chiavenato (2009) denomina o período pós-1990 como a Era da Informação, com 

muitas mudanças bruscas e improváveis, e com o avanço da Tecnologia da Informação, que 

auxiliou as organizações de vários países no acesso à economia mundial, aumentando ainda 

mais a concorrência e o favorecimento da qualidade e das inovações.  

Para Araújo (2008), as tarefas operacionais e burocráticas são transferidas para terceiros, 

enquanto a gestão é focada no gerenciamento com e para as pessoas. Os colaboradores são 

considerados sujeitos dotados de talento, capacidade, habilidade e atitudes, capazes de gerar 

sucesso organizacional.  

Com as contínuas transformações, tanto do ambiente externo quanto interno, a gestão 

de pessoas precisou se reposicionar para atuar nesse novo cenário internacionalizado, 

tecnológico e veloz. A integração de seus subsistemas e a capacidade de influenciar e ser 

influenciado no desempenho da organização a transformaram em premissa básica, quebrando 

o paradigma de simples executor da folha de pagamento (DUTRA, 2002). 

A gestão de pessoas, porém, não estava consolidada, pois os trabalhadores ainda eram 

considerados recursos, assim como os materiais e os financeiros, ideia que era preciso modificar 

(GIL, 2006).  

No entendimento de Martins (2010), o tradicional Departamento de Recursos Humanos 

já não é capaz de atender de maneira eficiente os requisitos das organizações devido à 

centralização, realidade expressa na Figura 5. 
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Figura 5. Departamento de Recursos Humanos centralizado 

 
Fonte: Martins (2010). 

 

A atual Era da Informação é a terceira fase, e corresponde ao período pós-1990, que 

trouxe consigo muitas mudanças bruscas e improváveis (CHIAVENATO, 2009). A partir de 

1990, a Administração de Recursos Humanos ampliou a sua atuação nas rotinas trabalhistas, 

gerando diferenças entre prestação de serviços e produção de bens. O momento estava muito 

propício a esta divisão, e o mercado iniciou uma nova fase de crescimento, exigindo novas 

atividades de serviços (CHIAVENATO, 2004a).  

Ainda segundo Chiavenato (2004a), essa nova fase possui características específicas, 

tais como: duplos padrões de interação; produção de bens e serviços; alta capacidade de 

informação; atividades inovadoras; adaptação para ambientes e tecnologias instáveis; rápida 

oferta de resposta diante das mudanças; o homem deixou de ser um funcionário para ser um 

colaborador da organização.  

Para Burini, Pinheiro e Vieira (2006), os primeiros anos de 2000 foram importantes para 

o trabalhador ser valorizado pelo seu potencial e criatividade. Chiavenato (2004b) afirma que 

suas principais características são: maior autonomia para as equipes; autonomia elevada entre 

equipes internas; processo organizacional rápido e inovador; cargos bem definidos; atividades 

complexas e variadas; o processamento da informação adquire capacidade expandida; 

inovação, criatividade e mudança ganham destaque; ambientes dinâmicos e tecnológicos 

tornam imprescindível o uso do conceito de gestão de pessoas.  

Chiavenato (2004b) segue afirmando que a partir de 2004 surgiu um novo perfil do 

trabalhador – proativo, criativo, empreendedor e inovador – cujas características pessoais 

proporcionaram melhor aproveitamento e desenvoltura às organizações.  
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A mudança de uma economia de origem industrial para outra do conhecimento alterou 

os objetivos organizacionais e exigiu uma nova tarefa da gestão de pessoas Queiroz; Siqueira; 

Figueiredo e Novaes (2005) e Martins (2010) classifica esses novos objetivos no Quadro 6: 

 

Quadro 6. Classificação dos objetivos organizacionais e individuais 

Objetivos organizacionais Objetivos individuais 

- Sobrevivência 

- Crescimento sustentado 

- Lucratividade 

- Produtividade 

- Qualidade nos produtos e serviços 

- Redução de custos 

- Participação nos mercados 

- Novos mercados 

- Novos clientes 

- Competitividade 

- Imagem no mercado 

- Melhores salários 

- Melhores benefícios 

- Estabilidade no emprego 

- Segurança no trabalho 

- Qualidade de vida no trabalho 

- Satisfação no trabalho 

- Consideração e respeito 

- Oportunidades de crescimentos 

- Liberdade para trabalhar 

- Liderança liberal 

- Orgulho da organização  
Fonte: Martins (2010). 

 

Para Gil (2006), o desafio proposto aos gestores de pessoas neste início de milênio é 

superar a atual transição, pois precisam aprender, continuamente, e com a maior velocidade e 

naturalidade, a usar inovações e a assumir as novas estratégias impostas. 

Paula e Nogueira (2016) entendem que a área de Gestão de Pessoas representa o início 

do processo, pois é ali que se avalia e se desenvolve o colaborador para que se torne qualificado 

e desempenhe com qualidade as suas atribuições.  

A gestão de pessoas passou a assumir um papel de liderança, auxiliando a organização 

na busca dos seus objetivos, mediante a implementação de políticas e práticas adequadas ao 

novo cenário a fim de aproveitar as oportunidades e enfrentar as dificuldades ou ameaças 

(IVANCEVICH, 2011). 

2.2.3.2 Práticas de gestão de pessoas: conceitos e objetivos 

 

Para Laloux (2007), a humanidade vive um momento de grande transformação e, como 

consequência, está nascendo um novo paradigma de gestão. O autor explica que a humanidade 

evolui em estágios e a cada transição mudam os fundamentos da sociedade: tecnologia, 

economia, política, ideologia etc.  

Com os fundamentos, também muda a forma como os indivíduos se organizam para 

cooperar e produzir coletivamente aquilo que a sociedade precisa, ou seja, em cada grande era 

da humanidade surge um modelo de gestão que corresponde à visão de mundo e ao modus 

operandi da época.  
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O trabalho sempre foi parte importante, porém, no século XXI tornou-se fundamental, 

pois ao longo dos anos o trabalhador não somente conquistou espaço, mas surgiram novas 

necessidades profissionais. O espaço da mulher cresceu não apenas gerando números, mas de 

forma qualitativa interferiu na gestão de pessoas. E, com o advento da globalização, o 

desenvolvimento de competências técnicas tornou-se mais que uma necessidade, mas também 

um desafio para atender as novas demandas do mercado de trabalho atual (SANTOS; ROCHA, 

2013). 

O crescente e acelerado aumento da competitividade gerou uma corrida em busca de 

qualificação daqueles que desejam ocupar as vagas no mercado de trabalho. A importância da 

gestão de talentos tornou-se o foco com o objetivo de agregar e fomentar um comportamento 

produtivo para o desenvolvimento das organizações e canalizar os saberes para o 

desenvolvimento de competências necessárias ao alcance dos objetivos dessas organizações 

(SANTOS; ROCHA, 2013). 

De acordo com Gil (2006), a gestão de pessoas corresponde a um novo modelo nas 

organizações e não pode denominar uma nova profissão. Constitui-se mais num propósito do 

que numa função e tem como tarefa o desenvolvimento de processos para suprir as demandas, 

aplicar e monitorar as pessoas. Para tanto, deve possuir uma visão dos funcionários, 

considerando-os parte essencial de todo o processo, uma vez que são as pessoas que 

impulsionam as organizações.  

Gestão de pessoas pode ser conceituada como a função gerencial que objetiva o 

relacionamento entre as pessoas que atuam nas empresas em busca dos objetivos das 

organizações e dos indivíduos (GIL, 2006; CHIAVENATO, 2009).  

Mathis e Jackson (2003) definem a gestão de pessoas como a habilidade de gerenciar os 

recursos humanos por meio de políticas e práticas para conquistar e manter vantagem 

competitiva. O modelo de gestão possibilita alinhar os objetivos da organização com as ações 

de recursos humanos em busca do crescimento e desenvolvimento (LOPES, 2007). 

Para o Instituto Brasileiro de Coaching (IBC, 2019), a gestão de pessoas tem como 

objetivos administrar o comportamento, fortalecer o capital humano dentro das organizações e 

disseminar a cultura organizacional. Deve, portanto, conhecer todos os processos internos e os 

mecanismos que fazem a empresa funcionar. 

Segundo Gil (2001, p. 51), tais objetivos dependem das informações que a gestão 

conseguiu levantar com base em observações, sem deixar de ser administrador de recursos 

humanos. 
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A Gestão de Pessoas passa a assumir um papel de liderança para ajudar a alcançar a 

excelência organizacional e enfrentar desafios competitivos, como a globalização, a 

utilização das novas tecnologias e a gestão do capital intelectual, porém, o setor 

precisa estar preparado para uma série de transições. (GIL, 2001, p. 60). 

 

Um dos passos importantes para se atingir os objetivos organizacionais é o planejamento 

de pessoal que, segundo Chiavenato (2009), visa antecipar a força de trabalho e os talentos 

humanos necessários à futura ação organizacional. O autor afirma, ainda, que essa pesquisa de 

necessidades não deve ser esporádica ou ocasional e, sim, contínua e constante, envolvendo 

todas as áreas. 

Chiavenato (2000b) segue afirmando que para uma empresa ser bem-sucedida ela deve 

refletir sobre toda a sua estrutura organizacional, dando fundamental importância ao capital 

humano. Para Santos (2004), por um longo tempo se cultuou demasiadamente o capital 

financeiro como o principal recurso da organização. Hoje, contudo, a realidade é outra, pois 

muitas empresas com elevado nível de capital financeiro simplesmente desapareceram.  

As empresas, segundo o autor, são construídas de pessoas, e são elas que fazem as 

práticas de gestão de pessoas, apesar de nem sempre serem adequadamente utilizadas e 

motivadas pelas organizações. Muitas vezes, elas são submetidas a uma cultura organizacional 

bitolada e estreita com chefias igualmente obtusas, que se baseiam na teoria da burocracia 

(SANTOS, 2004).  

As práticas de gestão de pessoas são basilares para o desempenho da organização, tendo 

em vista que podem “gerar melhoria na motivação, satisfação no trabalho, maior 

comprometimento com atividades e tarefas, na qualidade dos relacionamentos entre indivíduos 

e equipes, e aumento das capacidades e geração de competências”, tanto para as pessoas como 

para a organização (RIBEIRO et al., 2015).  

A área de gestão de pessoas é um processo de planejamento, organização, direção e 

controle de pessoas dentro da organização. Suas práticas de gestão devem promover o 

desempenho eficiente de pessoas para alcançar os objetivos organizacionais e individuais, 

relacionados direta ou indiretamente com a empresa (VILAS BOAS; BERNARDES; RUI, 

2009). 

A forma como funciona a área de gestão de pessoas nas organizações pode revelar a 

forma como ela é vista numa diversidade de práticas, as quais se diferenciam tanto na forma 

quanto na nomenclatura, de acordo com o contexto organizacional (RIBEIRO et al., 2015).  

As boas práticas de gestão devem prover as organizações de pessoas necessárias, mantê-

las trabalhando, desenvolver as suas atribuições e funções, além de controlá-las. Esses 
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processos estão interligados e são independentes na área de gestão de pessoas (CHIAVENATO, 

2000a).  

De acordo com Bolgar (2002), a gestão de pessoas deve encontrar um ponto de 

equilíbrio adequado para que os seus principais papéis dentro da organização funcionem 

adequadamente. Da mesma forma, a gestão de pessoas deve ter tempo, foco em estratégia no 

longo prazo e operacional no curto prazo, de forma simultânea, englobando a administração de 

processos e de pessoas. Nessa perspectiva, a gestão de pessoas deve concentrar sua atenção nas 

metas e resultados da organização, buscando o sucesso de forma sustentada.  

Morassutti (2013) afirma que grandes empresas como a Volvo do Brasil, eleita como 

uma das melhores empresas para se trabalhar, vêm colocando em ação boas práticas de gestão 

de pessoas com excelência. Na visão da Volvo, para uma organização ser bem-sucedida, não 

basta possuir a melhor tecnologia, instalações modernas, estrutura organizacional bem definida 

e um planejamento estratégico, mas, sim, ter profissionais qualificados (NÓBREGA; 

FERRUCCIO, 2002).  

Nesse sentido, Nóbrega e Ferruccio (2002) afirmam que o sucesso da corporação vai 

além da qualidade dos produtos da Volvo, mas se somou à bem-sucedida política de bem-estar 

social, fazendo com que a organização cresça e conquiste o mercado.  

Para os autores, a Volvo do Brasil se preocupa com seus colaboradores e com as suas 

famílias. Esse processo faz parte da cultura organizacional da empresa, pois trata gente como 

gente, o que constitui uma missão para a organização. Seus valores básicos consistem em tratar 

as pessoas com respeito, oportunidade de crescimento, remuneração adequada e com um pacote 

de benéficos, o que faz toda a diferença (NÓBREGA; FERRUCCIO, 2002).  

Segundo Pereira (2007), o mundo empresarial exige cada vez mais motivação dos 

trabalhadores no desempenho de suas atividades, a fim de trazer resultados satisfatórios para a 

empresa. E, devido à crescente competição entre as organizações, estas estão cada vez mais 

investindo em um ambiente motivacional, de aprendizado e em programas de desempenho para, 

com isso, obter resultados satisfatórios (MARINHO et al., 2014).  

A empresa é desafiada a ver o colaborador não somente como um funcionário, mas 

como pessoa capacitada, com habilidades únicas e com capital intelectual da organização para 

gerar melhores resultados (CASSOL et al., 2014). 

Para Freitas (2012), as práticas de gestão de pessoas estão se tornando cada vez mais 

estratégicas, competitivas e sustentáveis em um mundo de constantes transformações. A 

moderna gestão de pessoas vem desempenhando suas funções com foco nos negócios, 
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coordenando todas essas alterações, desenvolvendo e ampliando os horizontes das organizações 

e de seus colaboradores (CHIAVENATO, 2014).  

Motta e Vasconcelos (2010), por sua vez, acrescentam que o desafio das boas práticas 

de gestão de pessoas está no equilíbrio da articulação do desempenho dos indivíduos ao da 

organização, passando do seu alinhamento ao cargo sem esquecer o contexto externo. 

Bohlander e Snell (2009) complementam que a gestão de pessoas nas organizações é 

especialmente estratégica, uma vez que suas políticas e práticas devem criar capacidades 

organizacionais que levem à obtenção de melhores resultados. Os objetivos estratégicos devem 

estar alinhados de acordo com as metas da organização (VILAS BOAS; BERNARDES; RUI, 

2009).  

O século XXI traz consigo um grande desafio à gestão de pessoas, que é desenvolver 

líderes que aprendam a lidar com gente. Encontra-se, porém, neste contexto, um grande 

paradoxo relacionado ao perfil da nova geração de profissionais que, apesar de talentosos, 

comprometidos e com grandes expectativas profissionais, já não se satisfazem facilmente com 

o plano tradicional de carreira (NASCIMENTO, 2016).  

As organizações que pretendem hoje manter seus talentos precisam investir em novos 

processos de seleção, retenção e avaliação de desempenho. Estudos mostram que grande parte 

das empresas tem consciência de não oferecer programas de liderança que desenvolvam 

habilidades de gestor em seus empregados. Apesar do potencial que a maior parte das 

organizações possui em gerar e manter programas eficientes de gestão e treinamento de líderes, 

visando reconhecer e estimular novas lideranças, este setor ainda representa uma das mais 

fracas atuações do mercado (SAVARESE, 2014). 

Para Santos e Rocha (2013), existem muitas variáveis no Brasil quando se trata de 

compreender e gerir recursos humanos. Isso se deve à complexidade do comportamento do 

homem que, inserido em grupos de cultura, costumes e experiências diferentes, busca sempre 

a compreensão de seus valores e atitudes.  

Dessa forma, algumas das considerações na gestão de recursos humanos, tais como os 

efeitos da cultura organizacional, políticas e estratégias contemporâneas da gestão de pessoas 

por competências, têm mudado neste século. O crescimento do mercado de trabalho e a abertura 

para a atuação da mulher traz um novo perfil ao trabalhador, seja pelo seu comportamento ou 

pelo que agrega aos demais (SANTOS; ROCHA, 2013). 

 

2.2.4 Psicologia 
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2.2.4.1 Evolução histórica, conceitos e objetivos 

 

Desde os primeiros estudos da Psicologia, diversos autores a definiram, todavia, 

problemas no âmbito da Filosofia e da Ciência em geral têm refletido no seu entendimento 

conceitual, sendo o mais conhecido a Psicologia como o estudo da mente. A dificuldade em 

entender o que é mente e a intangibilidade dessa informação leva muitos a afirmarem que a 

Psicologia é a ciência da vida mental, enquanto outros a definem como o estudo do 

comportamento humano.  

Para Spector (2005), a Psicologia é a ciência do comportamento humano e não humano, 

da cognição, da emoção e da motivação. Sampaio (1995) divide a Psicologia em Industrial, 

Organizacional e do Trabalho, todas ligadas ao âmbito empresarial. Seu embasamento teórico 

e suas práticas são direcionados ao que acontece nos setores, com os recursos e as pessoas.  

Atualmente, a Psicologia Industrial faz parte da Psicologia Organizacional e, juntamente 

com a Psicologia do Trabalho, compõe a mesma área de atuação. Embora com alguns pontos 

de diferenciação, ambas são desenvolvidas simultaneamente e, na maioria das vezes, pelo 

mesmo profissional, portanto, são próximas. A diferença está na sua abrangência, pois o 

trabalho não está na dependência de uma única empresa, havendo várias formas laborais, tendo 

como foco a pessoa, princípios e práticas. A Psicologia Organizacional visa à empresa e seus 

recursos humanos (CAMPOS et al., 2011).   

Na prática, o psicólogo organizacional atua com diagnóstico de processos, aplicação de 

treinamentos e habilidades, enquanto o psicólogo do trabalho se preocupa com o bem-estar da 

pessoa. A diferença, portanto, está na caracterização de cada uma, na prática diária e nos 

resultados que se confundem. No caso da Psicologia Organizacional, as diferenças com as 

demais áreas da Psicologia concentram-se no objetivo de entender o que influencia no 

desempenho e na satisfação das pessoas, assim como nos métodos utilizados para o crescimento 

e a satisfação com o meio (CAMPOS et al., 2011).  

Ferreira, Azevedo e Cruz (2008) afirmam que desde cedo o ser humano estipula e 

organiza o seu tempo. No seu cotidiano, lida com as mais diversas etapas que são por ele 

estruturadas e organizadas. Nesse contexto, a complexidade da organização do cotidiano pode 

ser entendida em domínios, como a escola, a família, ou até mesmo a atividade profissional. Da 

mesma forma, o desenvolvimento de uma organização, de qualquer dimensão, é caraterizado 

por um conjunto de etapas sequenciais e progressivas. 

Para Moraes (2007), a aplicação começou com as mudanças que vêm ocorrendo desde 

a Revolução Industrial – um marco histórico no contexto do trabalho e do trabalhador, bem 
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como da Administração e da capacitação profissional. Foi, também, nesse período histórico que 

a Psicologia do Trabalho emergiu atrelada à indústria. Suas primeiras teses foram voltadas ao 

processo de seleção de pessoas e ao estudo da produtividade em relação ao esforço. Mais 

adiante, em 1925, a Psicologia Industrialcomeçou a resolver as subjetividades, estudando o 

comportamento das organizações, a motivação e a comunicação, que foram incorporadas à 

Psicologia Organizacional, abrangendo as três áreas: industrial, trabalho e organização. A 

grande evolução, porém, ocorreu no período após a Segunda Guerra Mundial, vindo a contribuir 

com inúmeras mudanças na sociedade (CAVALCANTE; SILVA, 2011). 

De acordo com Schein e Bennis (1968), a diferença entre a Psicologia Industrial dos 

anos 1920 a 1940 e a Psicologia Organizacional é de duas ordens, ou seja: 

a) primeiro, os problemas tradicionais (recrutamento, testes, seleção, treino, análise 

de tarefas, incentivos, condições de trabalho) passam a ser tratados como inter-

relacionados e ligados ao sistema social da organização; e 

b) segundo, essa Psicologia se interessa por uma nova série de problemas da 

organização enquanto um sistema complexo, não sendo limitado ao 

comportamento individual, mas abrangendo os grupos, subsistemas e a 

organização global como reação a estímulos externos e internos. 

Ainda conforme Schein e Bennis (1968), a Psicologia Organizacional emerge em função 

da influência de conceitos da Sociologia e Antropologia, e pelo próprio desenvolvimento da 

Psicologia Social, trazendo novos conceitos (papel social, cultura, classe) e métodos 

(entrevistas, questionários, observação, além dos experimentos e laboratórios). 

Roe (1995) informa que a primeira fase do desenvolvimento dessa disciplina deu-se 

entre 1890 a 1940, com os estudos ocupacionais e métodos de trabalho associados ao cansaço. 

Com os crescentes problemas da indústria e da transportação, todavia, surgiu a necessidade de 

resolver problemas práticos de recrutamento, produtividade e satisfação associada ao trabalho.  

Nos 20 anos do século passado, e em decorrência da primeira fase, nasceu o segundo 

período da relação entre a Psicologia e o trabalho, já em plena Segunda Guerra Mundial.  A 

fase foi marcada por um desenvolvimento industrial crescente e com problemas associados, 

contudo, com métodos e teorias especializadas (ROE, 1995). 

Bycroft (2010) afirma que nesse período foram realizados estudos voltados ao 

comportamento humano, em que se destacam fatores como a cultura organizacional e costumes 

organizacionais impregnados de tradições, ética, análise do trabalho e domínio social. 

Foi, porém, somente a partir da década de 70 do século passado que a Psicologia 

Organizacional passou a ser referência de sinalização de qualidade, com o início dos estudos 
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sobre os efeitos do ambiente e da tecnologia nesse contexto. Como objetivo central definiu-se 

a compreensão do trabalho humano em todos seus significados e na melhoria da produtividade 

e do lucro da empresa (CARVALHO, 1999).  

No Brasil, com a transformação da economia agroexportadora para a industrialização, 

começaram a surgir trabalhadores aptos às indústrias, contribuindo com os ditames da produção 

que visava a máxima produtividade. A presença do psicólogo organizacional passou a ser rotina 

nas funções de examinar, classificar, selecionar como práticas de submissão e controle. O ser 

humano, nesse contexto, passou a ser visto como uma máquina que deveria atingir o melhor 

funcionamento possível e, por meio dos testes psicológicos, buscava-se identificar indivíduos 

aptos para as fábricas, fazendo uma triagem dos potencialmente nocivos (CARVALHO, 1999).  

Consoante Borges-Andrade e Pagotto (2010), foi do final da década de 1980 até os dias 

atuais que ocorreu o período de maior florescimento desse campo no país, podendo ser 

visualizado a partir de vários marcos históricos recentes, dentre os quais a multiplicação de suas 

linhas de pesquisa na pós-graduação stricto senso10 e o aumento gradual do número de 

pesquisadores. 

Os mesmos autores entendem, no entanto, que esse florescimento não emerge, 

abandonando a tendência à polêmica, característica própria do campo, mas que ocorre em um 

contínuo processo de questionamento crítico, palco do desabrochar das dúvidas sobre a 

realidade e natureza do campo. Surgiram, assim, várias hipóteses, tais como: É mesmo um 

campo do saber? Qual seu objeto principal? O que o torna uno? Que divergências persistem? A 

quem seus profissionais servem? Tais questionamentos básicos e profundos atravessam e 

ultrapassam a discussão epistemológica sobre o campo, adentrando pelas visões de mundo de 

cada pesquisador e de cada profissional (BORGES-ANDRADE; PAGOTTO, 2010). 

Para Lima, Costa e Yamamoto (2011), a história da inserção do psicólogo no contexto 

do trabalho remonta ao desenvolvimento da própria Psicologia no Brasil, e é permeada de 

polêmicas que abrangem desde a sua denominação, as atividades que seriam de sua 

competência, até o lugar que o profissional desse campo ocuparia na divisão capitalista do 

trabalho. 

A literatura registra diversas tentativas de sistematização da evolução da área. Para 

Sampaio (1998) e Freitas (2002), a Psicologia das Organizações se desenvolveu no Brasil em 

três fases, que são: 

                                                 

10 É uma expressão latina que significa, literalmente, “em sentido específico”, por oposição ao “sentido amplo” de 

um termo. No âmbito do ensino, refere-se ao nível de pós-graduação que titula o estudante como mestre ou doutor 

em determinado campo do conhecimento (FERREIRA, 1986). 
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a) a primeira corresponde à chamada Psicologia Industrial, inaugurada em meados da 

década de 1930, quando o profissional ainda era intitulado “psicotécnico” e o 

trabalho do psicólogo resumia-se primordialmente à seleção e à colocação 

profissional no ambiente, especialmente nas empresas ferroviárias; 

b) o segundo momento é identificado como o da Psicologia Organizacional, 

representando uma ampliação do objeto-alvo sem, contudo, haver uma ruptura 

radical com a fase anterior, visto que os psicólogos permaneceriam voltados a 

assegurar a produtividade das empresas. Nessa fase, porém, agregam-se as 

atividades provenientes da Psicologia Industrial, ou seja, ações com os grupos 

componentes da organização; e 

c) a última fase corresponde à Psicologia do Trabalho, considerada um campo cujo 

aspecto central é o estudo e a compreensão do trabalho humano em todos os seus 

significados e manifestações.  

Outra abordagem sobre a constituição histórica da Psicologia Organizacional, não 

restrita ao âmbito nacional, é encontrada em Borges, Oliveira e Morais (2005). Os autores 

afirmam ser o primeiro momento dessa Psicologia caracterizado por um enfoque individualista, 

ligado diretamente ao contexto do capitalismo mais tradicional, com a consolidação do setor 

industrial, produção em massa, extensão da jornada de trabalho, fragmentação e desqualificação 

do fazer laboral.  

Segundo Antunes (1999), as mudanças sociopolíticas e econômicas e o consequente 

fortalecimento dos movimentos sindicais e das lutas trabalhistas se mostraram limitados frente 

às demandas das organizações. A Psicologia, nesse contexto, teria adotado o enfoque sistêmico, 

caracterizado pela ampliação de seu objeto de análise do nível individual para o grupal e 

organizacional. Em consequencia, o ambiente de trabalho passou a ser visto como um sistema 

com elementos inter-relacionados e dinâmicos, e as atividades do psicólogo se voltaram para o 

ajuste da organização ao indivíduo e vice-versa.  

A partir do movimento de reestruturação do capital em escala mundial e seus efeitos 

sobre as empresas, sociedade e a organização da classe trabalhadora, Harvey (2010) explica 

que foi construída uma nova abordagem para essa Psicologia.  

Nesse contexto, Martin-Baró (1989) chama esse terceiro ciclo de enfoque político, pois 

para intervir na Psicologia Organizacional é necessária a análise do comportamento que leve 

em conta as mediações políticas que tratem, em âmbito estratégico, as políticas organizacionais, 

públicas de trabalho e de emprego.  
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Godim, Borges-Andrade e Bastos (2010) caracterizam a Psicologia das organizações 

em uma perspectiva evolutiva, em que cada face se agrega às demais. São elas: 

a) a primeira face seria a de uma Psicologia aplicada ao trabalho, preocupada com a 

busca da eficiência e a aplicação dos conhecimentos psicológicos à lógica da 

produção industrial e da racionalidade instrumental. Seu foco estaria no 

desenvolvimento de medidas psicológicas e ergonômicas para oferecer condições 

apropriadas de trabalho que evitem problemas de má adaptação com repercussões 

na saúde e qualidade de vida do trabalhador; 

b) a segunda face emergiu quando a estrutura das organizações se tornou um ponto 

importante na compreensão do comportamento humano no trabalho e, portanto, os 

olhares se voltaram às contribuições da Psicologia e à valorização do 

comportamento humano no trabalho. Também teve papel decisivo no aparecimento 

dessa segunda face – da Psicologia das organizações – quando ajudou a demarcar a 

temática de comportamento e desenvolvimento organizacional, gerencial e 

mudanças organizacionais passaram a ocupar um lugar de destaque;  

c) a terceira face coincide com a abordagem do trabalho como um fenômeno 

psicossocial não circunscrito somente às organizações de trabalho, em que adota 

uma postura crítica em relação à Psicologia Organizacional, vendo-a como 

amortecedora das contradições da divisão do trabalho arrefecidas pelo processo de 

industrialização e empobrecimento das tarefas.  

Borges-Andrade e Pagotto (2010) definem a Psicologia das organizações como 

subárea de conhecimento e campo de aplicação ou de intervenção, que tem o fazer humano 

enquanto objeto de estudo e os contextos do trabalho e das organizações como locais e campo 

de aplicação ou intervenção. Necessita, porém, dar respostas a questões práticas concernentes 

a interações entre o comportamento humano, o trabalho e as organizações onde possa ocorrer, 

bem como às questões relacionadas às práticas.  

Para Clot (2006, p. 55), Psicologia Organizacional é: 

 

Aquela que visa analisar e modificar os comportamentos e as situações do homem, no 

que diz respeito às condições de trabalho exteriores a esse indivíduo e deve-se buscar 

promover, nos espaços organizacionais, ambientes onde as pessoas se sintam bem e 

motivadas. 

 

Já Zanelli e Bastos (2004) definem a Psicologia Organizacional como aquela que busca 

compreender o comportamento das pessoas que trabalham, tanto em seus determinantes e suas 
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consequências, como nas possibilidades da construção produtiva das ações de trabalho, com 

preservação máxima da natureza, da qualidade de vida e do bem-estar humano. Torna-se, assim, 

foco de interesse em diferentes níveis ou âmbito de análise, sendo objeto de estudo e de 

intervenção nos níveis individual, grupal e organizacional. 

No início da aplicação da Psicologia das organizações buscava-se apenas profissionais 

adequados para cada função dentro da empresa, ou seja, havia preocupação com o que era 

melhor para o negócio. Com o tempo, porém, ocorreram mudanças devido à ligação da eficácia 

produtiva entre a pessoa e a organização, bem como a geração de qualidade de vida. O foco, 

então, deixou de ser apenas atingir as metas no trabalho, e passou a ser, também, o alcance de 

realizações profissionais e pessoais. 

Desde cedo, o ser humano estipula e organiza o seu tempo e o seu cotidiano, lidando 

com as mais diversas etapas por ele estruturadas e organizadas. A complexidade da percepção 

da organização do cotidiano, porém, pode ser entendida em domínios como a escola, a família 

ou até mesmo a atividade profissional (FERREIRA; AZEVEDO; CRUZ, 2008). 

Em suas pesquisas, os autores concluem que há necessidade de compreender as 

características da dinâmica humana em qualquer organização. O desenvolvimento, 

independente da sua dimensão, é caraterizado como um conjunto de etapas sequenciais e 

progressivas. As organizações, nesse contexto, estão sujeitas a mudanças internas e externas, 

causadas pela globalização econômica, o que pressupõe práticas rápidas e eficientes como uma 

forma de resposta (FERREIRA; AZEVEDO; CRUZ, 2008). 

A Psicologia ligada às organizações surgiu como uma forma de atender as necessidades 

relacionadas ao comportamento humano e à organização do trabalho, numa base científica 

estruturada acerca das questões teóricas e práticas. Inicialmente, foi denominada Psicologia 

Industrial, e seu objetivo era dar respostas a questões práticas concernentes a interações entre o 

comportamento humano, o trabalho e as organizações onde esse comportamento pudesse 

ocorrer. Visava atender, também, as questões relacionadas às práticas dessas organizações, pois 

tratava da relação do ser humano com o trabalho, a saúde e o bem-estar como foco primeiro, já 

que para a Psicologia o objetivo secundário é a produtividade, desempenho e lucros (AUSTIN; 

DAVIES; KAZDIN, 2000). 

Para os autores, a Psicologia das organizações avalia habilidades, conhecimentos e 

atitudes nos processos seletivos, busca elementos que informem com alguma segurança a 

possibilidade de liderança, conflitos, rotatividades, oscilações de humor no ambiente do 

trabalho e a forma como afeta as suas relações e performance. Por fim, estuda, avalia e intervém 
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no trabalho, nos cargos e perfis para adequar o indivíduo às características organizacionais etc. 

(AUSTIN; DAVIES; KAZDIN, 2000). 

De acordo com Baldanza, Abreu e Silva (2013), a evolução e emergência de novos 

formatos de trabalho na contemporaneidade são constantemente acompanhadas pela inovação 

tecnológica de comunicação e informação que, de algum modo, lhes dão suporte. Paralelo a 

isso, os envolvidos na organização necessitam se adaptar a essa nova realidade, mas se deparam 

com questões que, muitas vezes, perpassam a simples adaptação ao uso da tecnologia para 

adentrar em aspectos que atingem diretamente a sua percepção de liberdade de ação e clima 

organizacional, podendo, inclusive, causar impactos nas práticas de trabalho da empresa.  

A perspectiva conceitual de competência que ultrapassa a ideia de acervo 

individualmente acumulado e acessível ao sujeito sempre que este a requisita parte do 

pressuposto teórico mais amplo para os processos humanos de produção de significado em 

qualquer contexto, denominadas “funções psicológicas superiores” (VYGOTSKI, 2014). 

Vygotski (2014) afirma, nesse sentido, que é na situação de conflitos que aparecem as 

soluções transitórias para os imprevistos nas relações humanas e laborais, e é por meio da rede 

de contato que envolve o seu contexto social que surge a competência individual e grupal. O 

trabalho, portanto, é gerado pela ação de competência dos indivíduos perante as situações, não 

sendo mais visto como uma sequência de rotinas já estabelecidas de ações. Como resultado 

tem-se a necessidade de buscar a satisfação do indivíduo no cargo que ocupa, eliminando 

possíveis doenças ocupacionais, orientação de carreira, desenvolvimento e treinamento, 

diagnóstico organizacional para que seja possível melhorar aspectos que poderiam causar 

insatisfação no trabalhador etc. 

Powell-Williams (2009) afirma que a intervenção dos psicólogos organizacionais pode 

melhorar o clima e a coesão, o rendimento e a produção, a saúde e a segurança nas condições 

de trabalho. A experiência no conhecimento e a avaliação sobre o comportamento humano são 

particularidades da atividade profissional, sendo mais-valia para a organização que acolhe esses 

profissionais. 

Os psicólogos ligados às organizações projetam atividades de trabalho, bem como 

horários e locais, planejam princípios baseados nas teorias motivacionais, estabelecem e 

avaliam formações, desenvolvem procedimentos de seleção, avaliam o desempenho, 

aconselham sobre desenvolvimento e evolução da carreira. Essa atividade, porém, está ligada 

aos gestores de recursos humanos, embora haja diferenças entre as funções, pois enquanto a 

gestão trabalha com evidências práticas, observando a ciência e a estatística, o psicólogo 

desenvolve procedimentos que envolvem a questão humana (WONG, 2008). 
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Segundo Bryson e Hosken (2005), o psicólogo organizacional assume funções 

essenciais, cujas competências proporcionam uma apreciação de valores, normas e motivações 

capazes de influenciar as atitudes e os comportamentos organizacionais.  

Para Benjamin e Louw-Potgiester (2008), o psicólogo organizacional deve realizar 

serviços de recrutamento e seleção de indivíduos, administrar a cultura e o clima organizacional 

e intervir em acidentes de trabalho.  

Por fim, pesquisadores demonstram que a prática da Psicologia nas organizações é 

relevante para fins de prevenção de acidentes do trabalho, de doenças ocupacionais, de 

insatisfação e de mal-estar. Contribui, assim, para a melhora do ambiente, diagnosticando 

problemas e intervindo diretamente na agravante detectada, que é a melhora do indivíduo 

acometido por doenças ocupacionais ou distúrbios emocionais.  

 

2.3 A VOLVO  

 

2.3.1 Evolução histórica do Grupo Volvo  

 

A Volvo é uma empresa sueca, fundada em 1927 pelo engenheiro Gustav Larson e o 

economista Assar Gabrielsson, na cidade de Gotemburgo. O objetivo daquela sociedade era 

produzir veículos que fossem seguros, resistentes e adequados ao clima frio do país. O Volvo 

OV4 foi o primeiro modelo produzido, porém a marca havia sido registrada pela empresa SKF, 

em 1915, para ser usada como uma série especial de rolamentos para o mercado americano, o 

que nunca ocorreu (GARCIA, 2017).  

A Volvo iniciou suas atividades implantando o modelo sociotécnico, que surgiu em 

decorrência de problemas de implantação do modelo taylorista com as relações de trabalho, 

sempre marcadas por conflitos (NUNES et al., 2009). 

 

O Volvismo corresponderia ao estágio mais evoluído do ajuste em que a indústria se 

desdobra para a comunidade, sobretudo pela publicidade e consumo como no primeiro 

caso, nem pela pseudovinculação vitalícia, empregado, empregador, mas pelos 

investimentos da empresa no amparo, promoção e desenvolvimento nos extramuros 

da escola, da igreja, dos equipamentos sociais e a imagem de generosidade e respeito 

humanos significa, na realidade, ampliação do espaço político da organização sobre a 

vida dos cidadãos, fortalecendo, no cotidiano, sua força de influência. 

(GONÇALVES, 2007, p. 81). 

 

Bondarik e Pilatti (2007) informam que sua criação tinha como objetivo produzir 

veículos que fossem seguros, resistentes e adequados ao clima frio da Suécia. Somava-se a isso 

a falta de estradas adequadas ao tráfego de veículos, e a Volvo voltou a sua produção até 1970 
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apenas para o mercado sueco interno. Em 1974 adquiriu a DAF, uma montadora holandesa, 

iniciando a internacionalização de mercado e produção. 

Wood Júnior (1992) destaca que a evolução produtiva da Volvo se deu guiada por um 

alto grau de experimentalismo, com introduções gradativas de inovações tecnológicas e 

conceituais, nas plantas de Kalmar, em 1974; Torslanda, em 1980 e 1981; e a mais 

revolucionária de todas as plantas, em Uddevala, inaugurada em 1989. 

Moniz e Machado (2001) relatam que a inovação foi uma resposta à crise com a mão de 

obra que surgiu com a rejeição ao modelo fordista de trabalho especializado e de parceria que 

a companhia operava desde 1960. 

Em 1973, a Volvo inaugurou em Kalmar, na Suécia, um pioneiro projeto sociotécnico 

em sua nova unidade fabril automotiva, cuja meta era fabricar 30.000 unidades por ano. 

Especificações como forma dos prédios, layout de distribuição do pessoal e condições de meio 

ambiente foram concebidos, visando proporcionar a organização das condições de trabalho da 

maneira mais otimizada possível em conjunto com o projeto de engenharia da instalação 

industrial (SANTOS, 2003).  

Bondarik e Pilatti (2007) ressaltam que Kalmar pode ser considerada o primeiro 

exemplo de uma planta para manufatura automobilística, onde a técnica foi planejada às 

necessidades dos homens, em contraposição à prática até então utilizada pelos sistemas de 

produção em massa e japonês. Deu-se, assim, um passo decisivo na concepção de uma nova 

tecnologia para a organização do trabalho. 

Santos (2003) informa que novas plantas da Volvo foram projetadas para serem uma 

evolução da experiência de Kalmar, fazendo de Uddevalla um projeto antropocêntrico11, cujo 

objetivo era ser tão rápida quanto às já existentes. Os resultados em relação à mudança de séries 

ou de modelos revelaram ser mais vantajosos e racionais do que o trabalho em cadeia, na medida 

em que a produção era mais flexível e prestava-se a mudanças técnicas, organizacionais e a 

flutuações do mercado. 

Celli (2008) afirma que a Volvo, ao longo de sua existência, acompanhou a evolução do 

setor, desenvolvendo um processo dinâmico de adaptações e respostas aos mercados que 

atende, construindo transformações e avanços tecnológicos. 

Também foram desenvolvidas e implantadas novas formas de gestão, de produto e da 

organização e produção. Muitas de suas inovações são hoje utilizadas em fábricas de ônibus e 

                                                 

11 É uma visão de mundo que considera o ser humano o fator mais importante e de valor no Universo (PECOTCHE, 

2007).  
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caminhões, inclusive no Brasil, como kits12 de peças enviadas à linha de montagem, elevação 

do grau de autonomia das equipes, redução de níveis hierárquicos (CELLI, 2008).  

Segundo Celli (2008), nos anos seguintes foram lançadas diversas marcas, sempre 

buscando attender as tendências futuras, tais como novo design, veículos com teto fechado, 

invenção do cinto de segurança de três pontas e dos amortecedores individuais, que dão maior 

estabilidade, sendo, também, a primeira marca a aplicar Airbags. 

De acordo com Nilsson (2014), o Grupo Volvo é um dos líderes mundiais na produção 

e comercialização de produtos relacionados ao transporte comercial: caminhões, ônibus, 

equipamentos de construção, motores marítimos e industriais, turbinas e propulsores para 

aeronaves comerciais e foguetes espaciais. Atua, também, na área de serviços financeiros, com 

linhas de financiamento, arrendamento mercantil, consórcio e seguros. 

Em 1999, a divisão de automóveis, conhecida como “Volvo Cars”, foi vendida à 

montadora americana Ford Motor Company, e passou a ser utilizada por duas empresas 

distintas. Houve aumento das marcas de veículos, sempre mais luxuosas, e em 2005 foram 

lançados os primeiros modelos com motores Flex, que nunca se viabilizou economicamente. 

Em 2010, devido à crise financeira vivida pela Ford, foi obrigada a vendê-los à chinesa Geely, 

maior fabricante privada de automóveis da China (NUNES et al., 2009).  

Nos anos seguintes, novos modelos foram lançados, buscando atingir um público mais 

jovem, com visual aventureiro e esportivo, com rodas especiais, suspensão elevada, entre outras 

novidades. Em 2015, a montadora anunciou planos de construir a sua primeira fábrica nos 

Estados Unidos, seis décadas depois de ter iniciado suas vendas no país, juntando-se às já 

existentes na Suécia, na Bélgica, na China e na Malásia (SANTOS, 2003).  

 

2.3.2 A Volvo no Brasil 

 

Almeida (2013) afirma que devido ao rigoroso inverno e forte queda na venda de 

automóveis na Suécia e em toda Europa, foram buscadas outras opções de comércio, como a 

busca por países de clima quente e mercados com características diferentes. Vieram, assim, em 

1936, os primeiros veículos da marca Volvo para o Brasil, por meio de importação e, depois, 

vieram os ônibus. Finalmente, em 1977, foi criada a Volvo do Brasil Ltda, com a instalação da 

sua primeira fábrica na cidade de Curitiba-PR.  

                                                 

12 Conjunto de objetos ou materiais agregados para uma finalidade específica (PAGANINI, 2009). 
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Antes da instalação da fábrica no Brasil, as importações cresceram e foram se 

consolidando. Em pouco tempo já havia diversos revendedores, e foram ocorrendo novos 

lançamentos até ser criado o projeto de instalação de uma fábrica em território brasileiro. Com 

a crise de 1954, a empresa adiou essa instalação, inclusive com a saída da marca do Brasil, mas 

o quadro começou a mudar em 1972, com a criação do Programa de Benefícios para Estímulo 

às Exportações (Befiex). Em 1977 houve a volta da companhia, marcada pela inovação e 

tecnologia, sendo produzidos os primeiros motores e os chassis de ônibus B58 em 1979, e em 

1980 começaram a ser produzidos os caminhões, com o início da marinização dos motores 

AQB41 pela Volvo Penta (ALMEIDA, 2013).  

Conforme dados do Relatório da Volvo do Brasil (2008), no início da década de 80 do 

século passado, surgiu um grande problema, pois era difícil convencer os transportadores de 

que haveria, em curto espaço de tempo, uma ampla rede de concessionárias para prestar 

atendimento de pós-venda. Criou-se, assim, a Volvo Atendimento Rápido, 24 horas por dia, 

para todos os veículos da marca, em qualquer ponto do país. 

O sistema Velox de entrega emergencial propunha entregar em qualquer capital do país, 

peças de reposição em prazos reduzidos. No mesmo ano foi lançado o motor TD100G, com 

maior potência e torque, e menor consumo de combustível. Outro lançamento importante foi o 

dos ônibus B58E 4x2 e 6x2, que era uma versão mais moderna do B58, e atendia aos níveis de 

emissão de poluentes exigidos pela legislação ambiental do País para os próximos anos, o qual 

trazia o “E” de “ecológico”, enquanto a Volvo Penta introduziu os motores MD13 e MD16, a 

diesel (VOLVO DO BRASIL, 2008). 

A Volvo do Brasil (2008) relata ainda outras novidades surgidas nos anos 80 do século 

passado, entre elas o lançamento da série F de motores, equipando a nova linha de caminhões 

Intercooler, com resfriador do ar de admissão do turbo para o motor. A Volvo Penta introduziu 

o VP229, que podia ser usado como motor de centro ou rabeta em embarcações. Meses depois 

foi apresentado o chassi de ônibus B10M, e lançado o Programa Volvo de Segurança nas 

Estradas que, em seguida, teve seu nome alterado para Programa Volvo de Segurança no 

Trânsito. A Companhia ainda fez uma associação mundial com a Michigan e a Euclid, dando 

origem à VME Equipamentos de Construção, que já tinha fábrica em Pederneiras, SP. No final 

da década de 80 do século passado, a Volvo do Brasil apresentava a linha de caminhões NL, 

formada pelos caminhões NL10 e NL12.  

Na década de 90 do século passado, de acordo com a Volvo do Brasil (2008), iniciou a 

abertura das importações, que favoreceram a volta dos automóveis Volvo ao País, bem como a 

chegada dos caminhões FH12 de cabine avançada da Suécia e, ainda, a entrada em operação 
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dos ônibus Volvo B58 (os ligeirinhos, biarticulados) que, inicialmente, foram desenvolvidos 

sobre chassis B58 e, mais tarde, sobre os B10M e B12M. Naqueles anos, a Companhia adquiriu 

o Transbanco (Banco de Investimentos S/A) a fim de operar na captação de recursos para o 

financiamento de produtos da marca. 

Ainda na mesma década de 1990, a Volvo decidiu importar o moderno chassi de ônibus 

B12, o primeiro da montadora com motor traseiro. Além disso, criou outra opção para a 

aquisição da marca com o Consórcio Nacional Volvo, lançando a linha de caminhões Electronic 

Diesel Control (EDC) em três faixas de potência: 320, 360 e 410 CV; implantou a certificação 

ISO 9000; lançou o ônibus B12B – uma versão especial para o mercado brasileiro do B12, 

originalmente importado; inaugurou a fábrica de cabines; e, no final da década de 1990, lançou 

o NH12, versão “nariguda” do FH12, os primeiros veículos a ter computador de bordo, com 

tela que informava ao motorista todos os dados sobre o veículo (VOLVO DO BRASIL, 2008).  

Conforme dados da Volvo do Brasil (2013), no início dos anos 2000 foi criado o Centro 

de Entregas Volvo, onde os proprietários ou seus motoristas podem retirar os seus novos 

caminhões diretamente na fábrica, recebendo cursos de direção segura e econômica, além de 

conhecer a produção. Em 2001 foi lançado o Trip Manager, um software que permite ao frotista 

baixar dados do computador de bordo dos caminhões para os computadores (PCs) da empresa. 

Outra inovação foi a ampliação da linha de caminhões, introduzindo os semipesados Volvo VM 

17 e VM 23, ambos com chassi rígido, nas versões 4x2 e 6x2 para ônibus, e a introdução do 

chassi B12R na linha de caminhões pesados, que foi inteiramente renovada com a introdução 

de novas versões do FH, NH e FM. Já na linha de equipamentos de construção, as novidades 

eram o caminhão articulado A30D e a carregadeira L220D. 

Na Volvo Serviços Financeiros uma nova opção de Leasing Operacional passou a ser 

oferecida e, em seguida, a empresa lançou o maior ônibus do mundo: o B12M biarticulado com 

27 metros de comprimento e capacidade para 270 passageiros. Lançou, também, o caminhão 

FM 8x4, para uso nos segmentos de mineração e construção; também renovou a linha FH/FM, 

com novos motores mais potentes e econômicos e nova transmissão I-Shift, para 60 t, e a linha 

Total Performance. A linha de motoniveladoras também foi atualizada, com a introdução da 

série G900, e a de equipamentos de construção foi ampliada com a introdução das 

minicarregadeiras em ônibus. Houve, também, o lançamento do B9R e do caminhão FM10x4, 

que transporta até 50 toneladas em operações de construção e mineração. Em seguida, ampliou 

sua linha de equipamentos com a introdução de uma família de compactadores para 

pavimentação de ruas, pátios e estradas e de miniescavadeiras e retroescavadeiras e novos 

motores IPS, com potências de 1050 e 1200 HP (VOLVO, 2013).  
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Desde o ano de 2011, a Companhia Volvo apresentou novas linhas F e VM de 

caminhões com tecnologia Euro 5 e o Dynafleet, seu gerenciador de frotas. A Construction 

Equipment iniciou a produção da série F de caminhões articulados e das escavadeiras 

EC210BLC, EC140B e EC240B, caixa de câmbio I-Shift e motor de 11 litros; a Volvo Penta 

lançou programa de revisões preventivas para motores de barcos a laser; e a Volvo Financial 

Services lançou um grupo de consórcio exclusivo para ônibus (VOLVO DO BRASIL, 2013). 

Foram apresentadas ao mercado as novas minicarregadeiras da Volvo – série “C”, 

retroescavadeiras série “B” e escavadeiras série “D” – a marca do ano em caminhões pesados 

e FH440 cv. A Companhia ganhou Prêmio Lótus pela terceira vez, automatizou a área de 

pintura da fábrica de cabines, com novos robôs e máquinas. A Volvo Penta lançou os motores 

marítimos V8 380 e V8430, também fabricou o ônibus B270F com suspensão pneumática, o 

caminhão FH16 750cv (o mais potente do mundo), e a linha VM ganhou configurações de eixos 

8x2 e 8x4. E, por fim, a Volvo Construction Equipment iniciou a produção de escavadeiras 

SDLG no País, e lançou a carregadeira L250G (VOLVO DO BRASIL, 2013). 

O parque fabril localizado em Curitiba foi ampliado e modernizado com novos prédios, 

instalação de novos equipamentos e robôs, e inaugurou um complexo de 20 mil m² para atender 

clientes. A Volvo Construction Equipment lançou sua linha de vidros acabados e compactadores 

de asfalto, ampliando a sua atuação no setor de construção de estradas e o FH com eixo 

suspensor, enquanto a Volvo Financial Services apresentou seguros de cargas de caminhão e 

para barcos equipados com motores Volvo Penta. Meses depois apresentou o novo caminhão 

VM 32 toneladas, que traz mais eficiência para operações de construção e mineração leves. A 

Volvo Penta nacionalizou o motor industrial de 13 litros e lançou o novo chassi de ônibus 

rodoviário B310R (VOLVO DO BRASIL, 2013). 

Para Bondarik e Pilatti (2007), a Volvo passa uma imagem positiva e, a despeito de seu 

porte, se sustenta como uma montadora ligada à segurança e à qualidade dos veículos que 

produz, distinguindo-se por seu alto grau de experimentalismo. 

Em 2014, o Grupo Volvo revisou e atualizou o processo de identificação de temas 

materiais para a organização e os stakeholders. Nesse processo, a matriz de materialidade da 

organização se encontra, atualmente, composta por temas como satisfação do cliente, 

compliance legal, eficiência energética, ética nos negócios etc. 

Além da marca Volvo, a organização possui, ainda, outras chancelas no segmento de 

transporte comercial para atender mercados distintos e com diferentes especificações. As quatro 

marcas de caminhões do Grupo Volvo, Renault Trucks, Mack e UD Trucks  têm presença 

garantida na América Latina. O Grupo detém, ainda, a marca Eicher, estabelecida na Índia, 
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além de acordos com a Dongfeng, na China. No segmento de equipamentos de construção, a 

Volvo trabalha com uma segunda marca a SDLG (CIESLAK; CASAGRANDE; BANISKI, 

2019). 
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3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta o detalhamento dos procedimentos e das etapas utilizadas na 

pesquisa, assim como o embasamento teórico-metodológico que subsidia o processo de 

mapeamento, sistematização e análise dos dados.  

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

Este estudo constitui-se numa pesquisa descritiva, realizada por meio de um processo 

indutivo, com base na abordagem qualitativa, a fim de responder o problema e atingir os 

objetivos geral e específicos.  

Para Denzin, Lincoln e Netz (2006) a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem 

interpretativa do fenômeno em relação aos seus significados.  

Para Yin (2016), a pesquisa qualitativa possui ampla área de investigação devido à sua 

relevância em diferentes disciplinas e profissões. Para a sua definição, o autor considera cinco 

características: 

a) estudar o significado da vida das pessoas nas condições da vida real; 

b) representar as opiniões e perspectivas das pessoas; 

c) abranger as condições contratuais em que as pessoas vivem; 

d) contribuir com revelações sobre conceitos existentes ou emergentes que podem 

ajudar a explicar o comportamento social humano; e 

e) esforçar-se por usar múltiplas fontes de evidências em vez de se basear em uma 

única fonte.  

O método escolhido foi o estudo de caso na perspectiva exploratória e descritiva. A 

pesquisa exploratória traz ao leitor a experiência buscada por meio da descoberta, enquanto a 

pesquisa descritiva é utilizada por meio de técnicas que convencem o leitor a entender o caso 

(MERRIAM, 2009). 

Os estudos de caso, segundo Godoi, Mello e Silva (2010, p. 127), são especialmente 

indicados na exploração de processos e comportamentos dos quais se tem uma compreensão 

limitada. Os autores afirmam que existem diferentes tipos de estudos de caso, tais como: 

descritivo, interpretativo e avaliativo.   

Nesta pesquisa utilizou-se a análise qualitativa de entrevistas e documentos e depois da 

coleta de dados serão reunidas as informações captadas nas entrevistas e nas leituras 

selecionadas tendo como base os objetivos propostos. Será feita a análise de conteúdo das 
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entrevistas que tem como função original descrever e interpretar o conteúdo de uma mensagem 

(FARIAS FILHO; ARRUDA FILHO, 2015).  

 Em relação ao problema de pesquisa proposta foram feitas as análises com base em 

dados documentais que informam os procedimentos históricos de ações de Capacidade 

Dinâmica na Volvo. A análise do conteúdo das entrevistas ocorrerá em quatro fases: a pré-

análise do material, onde se organiza o material coletado; o “recorte” do conteúdo; a análise e 

descrição do material “recortado”; a interpretação do material já “filtrado” (FARIAS FILHO; 

ARRUDA FILHO, 2015).  

 

3.2 SELEÇÃO DE CASO  

 

Ao escolher o “caso” o investigador estabelece um fio condutor lógico e racional que 

guiará todo o processo de coleta de dados (CRESWELL, 2014). 

O estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende um método que abrange tudo, 

tratando da lógica de planejamento, das técnicas de coleta de dados e das abordagens específicas 

à sua análise. Nesse sentido, não é uma tática para a coleta de dados, tampouco meramente uma 

característica do planejamento em si, mas uma estratégia de pesquisa abrangente (YIN, 2005). 

A Volvo foi escolhida por ser uma organização que tem histórico de procedimentos de 

práticas de Capacidades Dinâmicas e de governança e utiliza métodos da Psicologia 

Organizacional moderna. Desde a sua fundação a empresa sempre teve a preocupação de 

estabelecer uma relação de confiança com todos os seus públicos estratégicos (VOLVO DO 

BRASIL, 2013).  

 

3.3 PROPOSIÇÕES TEÓRICAS 

 

Apesar das diversas pesquisas feitas por atores organizacionais que agem como 

produtores de conhecimento, inúmeras identificações de características básicas da estrutura e 

dos princípios gerais norteiam a tomada de decisão (KEYNES; EDEWORTH, 1926).  

Zingales (1997) argumenta que, antes de discutir sobre a forma como uma empresa deve 

ser governada, cumpre definir, preliminarmente, o que é uma empresa. No âmbito da ciência 

econômica, ela pode ser tratada de distintas formas, constituindo um constructo, ou seja, uma 

categoria que somente pode ser compreendida a partir da apreciação de distintos conceitos. 

Para Tometich et al. (2019) diversos estudos convergem no suporte à afirmação de que 

as organiozações têm necessidade de desenvolver um conjunto de capacidades para serem 
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inovadoras, no entanto, não há ainda a definição exata de quais seriam essas capacidades ou 

como mensurá-las. Em decorrência surge a primeira proposição teórica desta dissertação: 

 

P1 – As Capacidades Dinâmicas são ações afirmativas que evoluem na história, criam uma cultura 

organizacional de modelo de gestão com implicação na eficácia da organização, formada a partir 

dos processos de difusão, ratificação ou mudanças de crenças, valores e princípios. 

 

  

Os procedimentos corporativos utilizam o potencial humano nas atuações, e é relevante 

o reconhecimento das ações de inovação na economia. Alguns autores ressaltam, porém, que a 

relação entre governança corporativa e responsabilidade corporativa não é tão simples. Aguilera 

et al. (2006) argumentam que a principal dificuldade é a falta de dados comparáveis para avaliar 

em que medida essas questões integram a agenda.   

Ottoboni e Sugano (2009) atribuem às habilidades desenvolvidas nas organizações a 

forma como proporcionam vantagem competitiva em um ambiente dinâmico. Zahra e George 

(2002) consideraram essas capacidades como rotinas de alto nível e como aquelas atividades 

que produzem resultados e, consequentemente, garantem sobrevivência e prosperidade às 

organizações. 

Em função das diversas opiniões conflitantes e convergentes de pesquisadores com 

relação às capacidades, torna-se importante debater competências. Esses recursos, que 

necessitam ser reconfigurados à medida que as organizações interagem com o ambiente 

externo, foram descritos por Katkalo, Pitelis e Teece (2010) como ativos organizacionais, 

tangíveis e intangíveis, de fronteiras difusas e dependentes do contexto em que estão inseridos. 

Desta forma, a segunda proposição estabelecida para a dissertação é: 

 

P2 – A governança corporativa evolui na história, cria práticas que melhoram a gestão, mecanismos 

de controles, otimiza e uniformiza a divulgação na empresa, com procedimentos, objetivos e metas. 

  

 

A transparência dos processos é importante para ligar o ser humano diretamente à 

vivência de valores. A Psicologia Organizacional, nesse contexto, aparece como transmissor 

dos comportamentos que distinguem o ser humano.  

Para Santos e Campos (2012), a Psicologia Organizacional faz referência ao estilo 

gerencial, motivação de trabalhadores, satisfação no trabalho, desenvolvimento, qualidade de 

vida e pesquisa. 

Para Lemes (2015), a Psicologia Organizacional é a área de atuação que tem como foco 

o desenvolvimento e a aplicação de princípios científicos. Seu objetivo é estudar o 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809227616306415#bib0220
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809227616306415#bib0285
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809227616306415#bib0285
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809227616306415#bib0145
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P3 – A Psicologia Organizacional mostra o comportamento dos atores e envolve a compreensão 

do que é a organização e suas determinações. 

comportamento humano relacionado ao ambiente de trabalho, possibilitando níveis excelentes 

de qualidade a toda a organização, bem como atuar sobre os problemas organizacionais da 

gestão, diretamente ligados ao bem-estar dos colaboradores, uma vez que se passa a maior parte 

do tempo trabalhando. Dessa forma, a terceira proposição teórica estabelecida para a dissertação 

é:  

 

 

 

 

 

Atualmente, os talentos humanos das organizações são uma preocupação dentro das 

áreas de gestão de pessoas, já que o diferencial está nas pessoas, que agregam valor à 

organização e se tornam o foco principal na administração empresarial. Uma cultura 

organizacional voltada à gestão de pessoas valoriza o capital humano e procura melhorar a 

qualidade de vida de seus funcionários, trazendo vantagem competitiva para a organização. 

Nesse sentido, a Volvo utiliza o potencial humano com diferencial decisivo para o sucesso 

empresarial, baseado nos equipamentos e nas tecnologias (COMERLATO; TERRA; 

FURTADO JÚNIOR, 2012). 

Essa orientação nas práticas de gestão implica a adoção de um estilo que governa na 

gestão das emoções, na criação de empatia e de estados de sintonia, requisitos que vão além de 

uma gestão puramente racional centrada em objetivos, mas que pressupõe uma capacidade para 

gerir o componente emocional das pessoas (GOLEMAN; BOVATZIS; McKEE, 2002). 

Segundo Chiavenato (2004a), não basta atrair talentos para a empresa, é preciso saber 

mantê-los acesos e estimulados, despertando o seu interesse em desenvolver talentos que até 

então eram pouco notáveis, para que se tornem indivíduos extremamente valiosos, capazes de 

atuar como protagonistas. Surge, então, a quarta proposição teórica desta dissertação:  

 

P4 – A evolução histórica da Volvo como organização centrada em administrar seus talentos, 

analisando a importância dessas práticas como formação de cultura organizacional vem  

trazendo vantagens competitiva. 

 

 

A partir deste momento, apresenta-se o constructo que foi determinante para a 

elaboração das perguntas utilizadas nas entrevistas. 

3.4 CONSTRUCTO 
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Para Suddaby (2010), os constructos formam a base de uma importante teoria para a sua 

construção, os quais devem ser definidos claramente, especificando as situações onde são 

aplicáveis, e descrevendo a sua relação com outros constructos a fim de demonstrar consistência 

lógica.  

Apresenta-se, a seguir, o constructo da pesquisa em relação aos objetivos específicos, 

as categorias de práticas de Capacidades Dinâmicas e de governança e gestão de pessoas e 

subcategorias desenvolvidas pela Volvo do Brasil mediante a aplicação da Psicologia 

Organizacional, seus autores e os itens correspondentes ao instrumento de coleta de dados.  

O constructo está dividido em dois blocos que vão responder aos objetivos específicos: 

no primeiro são diagnosticadas as práticas das Capacidades Dinâmicas desenvolvidas na Volvo 

do Brasil e, em seguida, analisa-se a governança de gestão de pessoas da empresa à luz da 

Psicologia Organizacional. 

O diagnóstico das práticas de Capacidades Dinâmicas desenvolvidas na Volvo do Brasil 

corresponde ao primeiro objetivo específico desta pesquisa, o qual é apresentado no Quadro 7r.  



 

 8
2
 

 

Quadro 7. Práticas de Capacidades Dinâmicas e as relações com os sistemas operacionais da empresa 
C

a
te

g
o
ri

a
 

Subcategoria: 

Definição Constitutiva das 

Capacidades Dinâmicas 

Fatores: 

Definição Constitutiva 

Gestão do Conhecimento 

Fatores: 

Definição dos Sistemas 

Operacionais das 

Práticas de Capacidades Dinâmicas 

Autores 

S
u

b
ca

te
g
o
ri

a
 

Capacidades Dinâmicas são definidas 

como a capacidade de a empresa 

integrar, construir e reconfigurar 

competências internas e externas para 

resolver mudanças rápidas no ambiente. 

Pertencem a uma classe de capacidades 

em particular, possuem enfoque nas 

mudanças. 

Há duas classes de capacidades: as 

ordinárias, que envolvem o desempenho 

de funções administrativas, operacionais 

e em matéria de governança, necessárias 

à realização das tarefas; e as dinâmicas, 

que envolvem atividades de nível 

superior e que podem permitir que uma 

empresa direcione suas atividades a 

empreendimentos de alto desempenho.  

Processo organizacional que 

coaduna e coordena os esforços 

de geração, disseminação e 

aplicação do conhecimento. O 

sucesso da gestão da 

informação nas empresas é um 

ativo estratégico, resultado da 

interação de dimensões 

organizacionais como a 

infraestrutura, processos, 

pessoas (capital humano) e 

cultura. Ferramentas de gestão 

do conhecimento tornaram-se 

muito importantes para as 

organizações, com a finalidade 

de atingir vantagem 

competitiva. 

 

 

Está ligada às decisões sobre a forma 

como alocar os recursos da 

organização. São elementos causais 

impulsionadores da inovação, é causa 

e consequência de mudanças, 

estabelecendo um ciclo contínuo com 

orientação para a renovação dinâmica 

de processos, rotinas e capacidades. 

O desenvolvimento e a aplicação 

exigem da gerência de nível superior 

habilidades para a renovação do 

negócio, fato que pode envolver 

questões tecnológicas, de 

competição, de alterações nas 

necessidades e nos desejos dos 

clientes, entre outras.  

 

 

 

 

 

Davis, Miller e Allan 

(2006); 

ZadJabbari, 

Wongthongtham e 

Hussain (2010); 

Teece (2007); 

Harreld, O’Reilly e 

Tushman (2007); 

Mazza e Silva Filho 

(2013); 

Teece (2014a); 

Eisenhardt e Martin 

(2000); 

Kleinbaum e Stuart 

(2013). 

 

Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, 

Q6, Q7, Q8, Q9 e 

Q10. 

Fonte: o autor (2019).
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Ao responder o primeiro objetivo específico da pesquisa e diagnosticar as principais 

práticas dinâmicas desenvolvidas na Volvo, conclui-se que o objeto social de estudo contempla 

todas as principais ações desenvolvidas pela Volvo do Brasil. 

O segundo bloco, que visa responder aos objetivos específicos, analisa a participação 

das Capacidades Dinâmicas na governança corporativa à luz da Psicologia Organizacional 

(Quadro 8).  
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Quadro 8. Práticas de gestão de governança em recursos humanos e o papel do Business Partner 
C

a
te

g
o
ri

a
 

Subcategoria: 

Práticas da Gestão de Governança 

em Recursos Humanos  

Fatores: 

Definição Constitutiva da 

Política de Recursos Humanos 

Fatores: 

Definição Operacional 

Analista de Recursos Humanos 

Business Partner 

Autores 

S
u

b
ca

te
g
o
ri

a
 

É o sistema pelo qual as 

organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, 

envolvendo os relacionamentos entre 

proprietários, conselho de 

administração, diretoria e órgãos de 

controle. 

No modelo político de recursos 

humanos, a mudança organizacional 

é percebida como uma resposta a um 

meio ambiente negociado e 

estruturado pelas organizações do 

setor, as quais influenciam 

ativamente o rumo dos 

acontecimentos e dos fatos 

característicos de sua indústria. A 

necessidade de equipes capacitadas e 

de retenção dos melhores 

funcionários é a causa mais 

recorrente para o aumento de 

programas voltados para o 

treinamento e o desenvolvimento 

dos profissionais nas organizações. 

A área de recursos humanos é 

marcada pela adoção intensiva de 

novos modelos e práticas como 

headhunters, profissionais 

especializados em selecionar 

executivos, com novos e 

sofisticados métodos de avaliação, 

que passaram a promover a adoção 

de códigos de ética e de políticas de 

responsabilidade social e 

diversidade. Políticas de recursos 

humanos se referem às maneiras 

pelas quais a organização pretende 

lidar com seus membros e por 

intermédio deles atingir os 

objetivos organizacionais, 

permitindo condições para o 

alcance dos objetivos individuais. 

As ações da empresa devem primar 

não só pela permanência do 

trabalhador, o que garante o 

andamento das atividades que se 

propõe a fazer dentro do mercado, 

mas também visar a 

sustentabilidade do negócio. 

O analista de recursos humanos é 

aquele que permite que todas as 

pessoas envolvidas tenham o mesmo 

entendimento e avaliem da mesma 

forma a característica em questão. 

Tem a preocupação de resolver 

problemas de ação coletiva e de 

reconciliar conflitos.  Cabe ao 

business partner coordenar as 

atividades dos diferentes 

profissionais da gestão de governança 

em recursos humanos para que 

tenham harmonia entre as ações, 

aproxima as redes de negócios, 

auxilia na incorporação dos planos 

empresariais e na análise de 

demandas. Conhece a estrutura 

operacional e atua de forma 

estratégica no negócio, fazendo a 

diferença nas operações e, por 

consequência, no clima 

organizacional das esquipes.  

 

IBGC, (2009, p.19); 

Vasconcelos (2009); 

Demo et al. (2011); 

Wood, Tonelli e 

Cooke (2011);  

Cielask (2013); 

Chiavenato (2004a); 

Holanda (2020). 

 

Q11, Q12, Q13, Q14, 

Q15, Q16, Q17 e 

Q18.  

Fonte: o autor (2019).
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O constructo como instrumento de pesquisa possibilitou o avanço a uma nova etapa na 

elaboração desta dissertação. 

 

3.5 INSTRUMENTO DA PESQUISA 

 

Para conhecer a temática pretendida foi colocado em prática o método de abordagem 

qualitativa, cuja essência do questionamento é interpretativa, baseada em experiências, 

situacional e humanística, a fim de buscar o entendimento do contexto (STAKE, 2011). 

Com base em Drori e Honig (2013), foram elaboradas as perguntas mediante a utilização 

de um roteiro semiestruturado, assim como as entrevistas, que permitiram ao entrevistado uma 

flexibilidade para demandar e formular as questões, possibilitando ao entrevistado expressar-se 

livremente. 

A fim de buscar o refinamento do roteiro de perguntas semiestruturado foi realizada 

uma entrevista-piloto com o gerente responsável pela direção da política de Recursos Humanos 

da Volvo. O gestor indicou a necessidade de melhorias na abordagem do entrevistado e na 

formulação das perguntas, já que o indicativo era dialogar sobre o tema.  

Durante as entrevistas, procurou-se reconstruir um guia dos conteúdos oferecidos pela 

teoria das Capacidades Dinâmicas e da gestão de pessoas. Para Flick (2009, p. 158), o guia da 

entrevista prepara o pesquisador e garante a manutenção do foco da conversa, permitindo, 

ainda, algum improviso sobre as questões.   

 

3.6 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Um estudo de caso qualitativo utiliza várias fontes de evidência, como documentos, 

registro em arquivos, entrevistas, observação direta, participante ou artefatos físicos (YIN, 

2001). Visando a compreensão do objeto de estudo, as estratégias de pesquisa escolhidas foram 

a qualitativa, como entrevistas semiestruturadas, análise de documentos e observação não 

participante.  

Ocorre, então, um movimento indutivo-dedutivo na pesquisa qualitativa. Inicialmente, 

de forma indutiva, os dados são apresentados, em parte baseados na perspectiva dos 

respondentes e, em parte, na própria interpretação do pesquisador. Em seguida, dedutivamente, 

os achados são comparados com a visão pessoal do pesquisador, com a literatura existente e 

com os modelos emergentes que possam transmitir a essência dos achados (STAKE, 2005). 
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As entrevistas têm como objetivo obter os dados primários, buscando identificar o 

desenvolvimento das Capacidades Dinâmicas, o impacto na governança e a contribuição da 

Psicologia Organizacional. A comunicação não verbal dos entrevistados recebeu atenção 

especial, observando comportamentos, estados emocionais, pausas e autenticidade nos relatos.   

A identificação dos entrevistados considerou a sua participação em áreas estratégicas na 

condução das Capacidades Dinâmicas e na governança de gestão de pessoas dentro da Volvo 

do Brasil e em grupos interculturais, visando assegurar a homogeneidade e o roteiro da 

entrevista por meio de técnicas que resguardem os pressupostos teóricos com rigor científico.  

O roteiro das entrevistas foi guiado por procedimentos teóricos que orientaram o 

percurso. O primeiro passo a passo do roteiro foi realizado durante os meses de agosto a 

dezembro de 2019, e teve como objetivo buscar a informação sobre as principais práticas de 

Capacidades Dinâmicas e as suas relações com o sistema operacional da empresa.  

Numa visão sistêmica, buscou-se perceber o modo como os entrevistados entendiam as 

perguntas. Os dados qualitativos são analisados por indução de premissas do particular para 

perspectivas mais gerais (CRESWELL, 2014). 

Conforme Yin (2010), é possível reunir as fontes em três grupos principais: observação, 

documentos e entrevistas. Este trabalho foi realizado durante as 10 visitas à sede da Volvo do 

Brasil, em Curitiba, no período de agosto a dezembro de 2019.   

As visitas geraram informações que não foram obtidas nas entrevistas, apenas nas 

conversas informais. Com relação ao acesso a documentos secundários, esses compreenderam 

relatórios, dissertações e teses de conclusão de cursos, revistas eletrônicas e jornais da empresa, 

relatório de sustentabilidade e acervos fotográficos. Quanto aos relatórios internos, analisou-se 

o plano estratégico da Volvo, a descrição de cargos, as diretrizes da política de RH e o 

treinamento e desenvolvimento, o que permitiu estabelecer convergências entre as práticas de 

Capacidades Dinâmicas e a governança de gestão de pessoas. 

Por fim, em relação aos documentos secundários, analisou-se um acervo de fotos 

mantido pela Volvo, o qual demonstra a sua história ao longo de sua existência, desde a sua 

fundação, na Suécia, até as duas plantas instaladas no Brasil – a de Curitiba/PR e a 

Pederneiras/SP.  

As entrevistas foram feitas por meio da aplicação de um roteiro de perguntas 

semiestruturadas para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito. Segundo Yin 

(2010), isso possibilita ao investigador desenvolver uma ideia sobre a maneira como os 

respondentes interpretam aspectos do mundo. Na Volvo, além das entrevistas, houve reuniões 

com o analista de Saúde e Segurança e com o vice-presidente de Recursos Humanos.  
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3.7 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

 

Os dados oriundos das entrevistas foram analisados juntamente com as evidências 

encontradas nos documentos institucionais e as observações realizadas durante a sua coleta. 

Com isso, melhorou a possibilidade de esclarecimento e de reforço de algumas questões, 

conforme é possível identificar ao longo da análise de dados. 

Os dados secundários foram coletados por meio de pesquisa documental que, para 

Appolinário (2009), se restringe à análise da declaração escrita que comprova algo e faz a 

indicação para observar as estratégias de coleta de dados. Tanto a pesquisa documental como a 

bibliográfica, porém, têm o comprovante como objeto de investigação. 

Segundo Martins e Theóphilo (2009, p. 88), a pesquisa documental “busca material que 

ainda não foi editado, como cartas, memorandos, correspondências de outros tipos, avisos, 

agendas, propostas, relatórios, estudos, avaliações etc.”  

Trata-se de fontes auxiliares que dão condições para o entendimento das informações 

levantadas na coleta de dados. Entre as fontes de dados secundários destacam-se os registros 

públicos, documentos privados e discussões via e-mail (CRESWELL, 2010, pp. 191-192). 

Os tipos de coleta de dados documentais relatados por Creswell (2010, pp. 191-192) 

podem ser visualizados no Quadro 9: 

 

Quadro 9. Tipos de coleta de dados documentais 

Opções Vantagens Desvantagens 

Registros públicos: atas de 

reuniões e jornais. 

Documentos privados: 

registros, diários e cartas. 

Discussões via e-mail. 

Obtenção da linguagem e as 

palavras dos participantes.  

Acesso conveniente para o 

pesquisador (fonte de 

informações discretas). 

Representa dados refletidos 

(compilado pelos 

participantes). 

Prova escrita: economiza 

tempo e transcrição. 

Pode ser informação protegida, 

indisponível ao acesso público 

ou privado. Locais difíceis de 

encontrar. Requer 

digitalização. 

Pode estar incompleto. Podem 

não ser autênticos ou precisos. 

Fonte: Creswell (2010, pp. 191-192). 

 

Os documentos representam a lista de dados secundários utilizados, tais como: o Plano 

de Desenvolvimento Institucional, a Política de Recursos Humanos, Relatórios de 

Sustentabilidade, Código de Conduta, Manual de Segurança no Trânsito, revista online, missão 

e visão.  
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Com relação aos dados primários, alguns cuidados devem ser tomados ao utilizar a 

pesquisa qualitativa, tais como: o fato de ocorrer em seu ambiente natural, o entendimento do 

pesquisador com o instrumento de coleta de dados, o emprego indutivo de múltiplos métodos, 

emergentes, interpretativos e holísticos (CRESWELL, 2010).  

Assim, os dados primários serão recolhidos a partir de entrevistas em profundidade e 

observações não participantes. Quanto à multiplicidade de métodos para a coleta de dados, esta 

pesquisa lançou mão da observação não participante do local onde aconteceram em 

profundidade as entrevistas semiestruturadas. As observações ocorreram quando o pesquisador 

registrou em suas anotações de campo o comportamento e as atividades dos sujeitos no local 

da pesquisa (CRESWEL, 2010).  

Foram realizadas 10 visitas à sede da empresa, o que deu sustentação às observações. A 

permanência na sede da empresa em cada uma das visitas foi de aproximadamente duas horas, 

considerando o acesso às instalações, a realização das entrevistas e as observações durante os 

intervalos entre uma entrevista e outra. Foram realizadas, também, três reuniões com o 

entrevistado C1, duas com os entrevistados C2 e C3, e um encontro com os entrevistados C4, 

C5 e C6.  

Os entrevistados C1, C2, C3 e C4 responderam perguntas referentes à governança e 

gestão de pessoas, enquanto os entrevistados C1, C3 e C5 se declinaram sobre as práticas das 

Capacidades Dinâmicas. Todos esses entrevistados são pessoas que trabalham ou trabalharam 

diretamente nessas áreas da empresa e possuem vivência e conhecimento sobre o assunto, o 

qual faz parte da prática diária de suas atividades.  

As entrevistas tiveram como objetivo perceber o grau de significado que os atores 

envolvidos na gestão das Capacidades Dinâmicas e na Governança de Gestão de Pessoas dão 

ao cotidiano. Durante as entrevistas foram utilizadas anotações em um diário, registrando as 

respostas, percepções, ideias dos pesquisados, as dúvidas do pesquisador, os procedimentos das 

atividades, formas de mensuração etc. Esses registros foram feitos imediatamente durante e 

após a realização das entrevistas. As seis pessoas entrevistadas foram codificadas como C1, C2, 

C3, C4, C5 e C6, a fim de preservar suas identidades.    

A entrevistada C6 não é e tampouco foi funcionária da Volvo, mas trata-se de uma 

professora pesquisadora, cuja tese, realizada em 2018, foi baseada em pesquisa feita na Volvo 

do Brasil.  

O Quadro 10 mostra as características dos entrevistados.  
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Quadro 10. Características dos entrevistados 

Entrevistado Cargo Tempo na Volvo 

C1 Analista de Saúde e Segurança  20 anos 

C2 Diretor de Soluções e Serviços para Gestão de Pessoas 25 anos 

C3 Vice-presidente de Recursos Humanos 20 anos 

C4 Ex-vice-presidente de Recursos Humanos (aposentado) 38 anos 

C5 Engenheiro de Vendas – Área Comercial 20 anos 

C6 Professora e Pesquisadora - 
Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

  

Para Merriam (2009), a coleta de dados é um processo simultâneo na pesquisa 

qualitativa, enquanto a análise de dados é uma busca pela resposta das questões da pesquisa.  

Tem origem naquilo que as pessoas dizem e o que o pesquisador vê no universo pesquisado, 

portanto, é um processo retrospectivo.  

Utilizou-se como método a análise de narrativas que, para Alves e Blikstein (2006), 

constituem elementos importantes na criação de sentidos e conteúdos simbólicos nas 

organizações e em seu ambiente. Segundo Brown e Rhodes (2005), as principais áreas de 

pesquisa em estudos organizacionais que fazem uso da narrativa são: sensemaking, 

comunicação, política e poder, aprendizagem/mudança, e identidade e identificação.  

A utilização da análise de narrativas, portanto, está alinhada com este estudo. Narrativas 

organizacionais são criadas, mas, também, alteradas por ações humanas ao longo da história, e 

funcionam como scripts e instruções para futuras performances (CZARNIAWSKA, 1998). 

Para Alves e Blikstein (2006), as análises narrativas correspondem a um método que 

recupera a experiência passada por meio da combinação de uma sequência verbal de causas a 

eventos, as quais se confirmaram nesta pesquisa.  

Com relação à administração do processo de pesquisa em busca do desenvolvimento da 

narrativa, Sá e Mello (2009, pp. 179-180) afirmam que em entrevistas qualitativas, a maior 

parte das falas não é narrativa, mas, sim, uma troca sucessiva de perguntas e respostas, 

argumentos e outros tipos de discurso. Assim, enquanto raciocina e constrói as informações, o 

entrevistado é interpolado a responder a próxima questão, interferindo na sua narrativa.  

Para Pentland (1999), é praticamente inevitável que entre uma e outra questão proposta 

a um entrevistado, surjam “causos”, narrativas descompromissadas, emocionadas, cômicas, 

enfim, histórias que fazem aprender, desde que se permita ouvi-las como tais. Esse método de 

análise fornece importante compreensão dos processos organizacionais, pois seu caráter 

retrospectivo permite compreender a forma como os participantes da narrativa fazem sentido 

sobre o seu mundo.  
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Os acontecimentos são sentidos de diferentes maneiras durante as narrativas 

apresentadas por cada indivíduo. Pentland (1999, p. 713) define a narrativa como “uma 

sequência pura de eventos, cuja base serve para construir escolhas e comparações.” O autor 

coaduna com Tamboukou (2008, p. 284), que define as narrativas como “eventos discursivos 

que expressam um conjunto de linhas de pensamento entrelaçadas em torno de momentos 

temporariamente cristalizados em formas narrativas.”  

Acredita-se que a análise de narrativas se dê ao longo do tempo e que vá se formando 

junto com a cultura organizacional, dando significado à construção dos pilares que norteiam a 

visão e a missão das organizações. Apesar de Pentland (1999) enfatizar a sequência dos eventos 

no desenvolvimento da narrativa, ressalta-se que esta se constitui apenas num elemento de 

análise. O Quadro 11 demonstra as propriedades de uma narrativa. 

 

Quadro 11. Propriedades da narrativa 

Propriedade 

narrativa 
Indicador Operacionalização 

 

Sequência 

 

Padrões de eventos 

A partir das entrevistas transcritas foram 

selecionadas as narrativas que envolvem a 

descrição de fatos, eventos que dizem respeito à 

evolução histórica do caso. 

 

Ator focal 

Função, rede social e 

demografia 

Foram identificados os papéis dos indivíduos e a 

forma como esses interagiram no contexto do caso 

estudado. 

 

 

Voz 

 

Ponto de vista, 

relacionamentos sociais e 

poder 

Foram identificadas as perspectivas que orientaram 

as narrativas. No caso estudado alguns 

entrevistados privilegiaram a narrativa sob uma 

perspectiva pedagógica, enquanto outros sob o 

ponto de vista da gestão. 

Contexto 

moral 

Valores culturais e 

pressupostos 

Foram identificados outros elementos importantes 

para a construção da narrativa. 

Outros 

indicadores 

Outros aspectos do 

contexto 

Foram identificados outros elementos importantes 

para a construção da narrativa. 

Fonte: adaptado de Pentland (1999, p. 173). 

 

Quanto à sequência, a narrativa é composta por um claro início, meio e fim, embora 

estórias fragmentadas também possam representar tempo e sequência (PENTLAND, 1999).  

Para o autor, a descrição da sequência do evento é um dos aspectos principais analisados 

na narrativa. A identidade e os relacionamentos dos personagens requeridos no desenrolar da 

estória permitem compreender a estrutura das funções e das redes sociais em que esse processo 

está constituído, cuja voz narrativa refere-se aos diferentes pontos de vista no momento de se 

contar uma estória (PENTLAND, 1999).  
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Uma narrativa possui diferentes formas de ser contada, o que depende de cada pessoa. 

É preciso, porém, identificar as informações privilegiadas e silenciadas, as quais, para a sua 

compreensão, possuem dimensões políticas de interesse do pesquisador. Nesse cenário, o 

silêncio possui uma dimensão política interessante, pois permite a compreensão da mudança de 

sentido de um discurso ou narrativa. Sabe-se que o discurso é, também, a práxis, e que o silêncio 

carrega um potencial estratégico para a ação, podendo-se afirmar que o silêncio é, também, uma 

estratégia (ALVES; BLIKSTEIN, 2006, p. 417).  

Os outros indicadores do contexto referem-se a uma série de aspectos que influenciam 

no desenvolvimento da narrativa, como ambiente físico, estado psicológico dos personagens e 

as características demográficas dos participantes (PENTLAND, 1999).  

Misoczky e Imasato (2005, p. 93) apontam que assumir as histórias e as narrativas em 

suas dimensões ontológicas, epistemológicas e metodológicas pode ser um caminho que leve o 

autor ao encontro consigo mesmo enquanto contador e ouvinte de histórias.  

 

3.8 TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir do tema, da definição do problema e dos seus 

objetivos geral e específicos. Na segunda etapa consta o quadro teórico de referência, 

detalhando as Capacidades Dinâmicas, a governança, a Psicologia e a história e evolução da 

Volvo do Brasil. A terceira fase traz o constructo com a definição da metodologia utilizada para 

alcançar as informações primárias e secundárias e, em seguida, a quarta etapa apresenta a 

análise dos resultados, seguida da fase final, que detalha as conclusões e recomendações.  

A trajetória da pesquisa pode ser visualizada graficamente na Figura 6. 
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Figura 6. Representação gráfica da trajetória da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definição do problema de pesquisa: Quais os impactos ds capacidades dinâmicas, à luz da 

Psicologia Organizacional, na governança de gestão de pessoas? 

Definição do Objetivo Geral: demonstrar como a Volvo do Brsil desenvolve capacidades 

dinâmicas à luz da Psicologia Organizacional. 

 

Definição dos Objetivos Específicos: 

 

a) Diagnosticar as principais práticas de capacidades dinâmicas desenvolvidas  

na Volvo do Brasil; 

 

b) Analisar a governança de gestão de pessoas da empresa  

à luz da Psicologia Organizacional. 

Tema: desenvolvimento de capacidades dinâmicas à luz da Psicologia Organizacional na 

governança de gestão de pessoas na Volvo do Brasil. 

1
ª 

  
  
E

 T
 A

 P
 A

 

 

Revisão de literaturas e  

Estudos anteriores 

 

Posicionamento teórico: 

 

Capacidades dinâmicas; 

Governança; 

Psicologia e Volvo. 

 

 

QUADRO TEÓRICO 

REFERENCIAL 

 

2
ª 

  
 E

 T
 A

 P
 A
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3
ª 

  
 E

 T
 A

 P
 A

 
Delineamento da pesquisa: 

- Quanto à abordagem do problema: qualitativa 

- Quanto aos objetivos: descritiva 

- Quanto aos procedimentos técnicos: estudo de  

   caso 

O caso Volvo do Brasil – 

critérios de seleção: 

- empresa com expressão de  

  liderança em fase madura; 

- possui unidades em dois  

  Estados.  

 

Proposições teóricas: 

 

P1 – As capacidades dinâmicas são ações afirmativas que evoluem na história a partir de 

processos de difusão, ratificação ou mudança de crenças, valores e princípios. 

 

P2 – A governança evolui na história, cria práticas que melhoram a gestão com 

procedimentos, objetivos e metas. 

 

P3 – A Psicologia Organizacional mostra o comportamento dos atores. 

  

Categorias: práticas de capacidades dinâmicas – 6 subcategorias 

Governança e gestão de pessoas – 6 subcategorias 

Instrumento de pesquisa: 

Roteiro de perguntas 

semiestruturado: 12 perguntas 

 

Protocolo de pesquisa – entrevista 

piloto na Volvo 

 

Procedimentos éticos: 
 

Etapa que antecede a coleta de dados; 
 

Apreciação pelo Comitê de Ética do 

ISAE 

Procedimentos de coleta de dados: 

 

Pesquisa documental:   Observação: 

- Estratégias de organização  Notas de campo sobre as ocorrências em 

- Relatórios de sustentabilidade  reuniões 

- Jornal eletrônico da Volvo  Notas de campo sobre as ocorrências nas  

     Entrevistas 

Entrevistas: 

Entrevistas na Volvo do Brasil, utilizando um roteiro semiestruturado com funcionários 

com mais de 10 anos de casa e alguns já aposentados.  
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Fonte: Casagrande (2015). 

 

 

Na sequência são abordadas as eventuais vulnerabilidades e limitações do estudo. 

 

3.9 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa demostrou o desenvolvimento das Capacidades Dinâmicas à luz da 

Psicologia Organizacional na governança de gestão de pessoas da Volvo do Brasil. E, apesar 

de oferecer caminhos que contribuíram para esclarecer o tema, houve algumas limitações 

relevantes, especialmente quanto ao método, as quais devem ser explicitadas e enfrentadas.   

Os resultados obtidos não podem ser estendidos para todas as organizações que utilizam 

os mesmos modelos, tampouco para as que estão no mesmo setor econômico, pois há limitações 

inerentes a qualquer estudo.  

4
ª 

  
  
E

 T
 A

 P
 A

 

 

Limitação da pesquisa: refere-se ao diagnóstico das capacidades dinâmicas, por 

exemplo, uma vez que sempre há divergência e aceitação dos conceitos adotados e 

escolhas feitas e nas análises sobre governança em gestão de pessoas. A informação 

nessa área é restrita e quase sempre são as mesmas já divulgadas pela empresa. 

Tratamento dos dados: 

- Forma qualitativa 

- Descrição de documentos 

- Transcrição das entrevistas 

- Relato das observações 

Procedimento de análise dos 

resultados: 

- Leitura das entrevistas 

- Agrupamento das respostas de  

   acordo com o constructo e  

   desenho da pesquisa 

- Triangulação entre documentos,  

   entrevistas e observação 

- Análise de dados narrativos 

- Discussão das proposições de  

   pesquisa 
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Conclusão e Recomendações 

Sugestão de novos Estudos 
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Uma das limitações refere-se à escolha do diagnóstico das Capacidades Dinâmicas, por 

exemplo, uma vez que sempre há divergência e aceitação dos conceitos adotados e das escolhas 

feitas. A opção se deu em razão da proximidade com o problema levantado e a possibilidade de 

respondê-lo.  

A segunda limitação diz respeito às escolhas feitas nas análises sobre governança em 

gestão de pessoas. As informações nessa área são restritas e quase sempre as mesmas já 

divulgadas pela empresa. Alguns dados foram encontrados em fontes documentais da Política 

de Recursos Humanos, com destaque para as diretrizes locais de recrutamento e seleção, 

descrição do cargo e treinamento e desenvolvimento. As demais surgiram nas entrevistas com 

pessoas que trabalham no setor.   

O compromisso de identificar as principais Capacidades Dinâmicas utilizadas pela 

empresa e seus efeitos operacionais obrigou o pesquisador a escolher as mais importantes, o 

que exigiu um cuidado especial na descrição de cada uma, provocando detalhamento sobre a 

forma como a operacionalização, o desempenho e os processos se relacionam na prática.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esta dissertação tem como objetivo demostrar, à luz da Psicologia Organizacional, a 

forma como a Volvo do Brasil desenvolve as suas Capacidades Dinâmicas. Para atingir este 

propósito foram definidos dois objetivos específicos, que são: (a) diagnosticar as principais 

práticas de Capacidades Dinâmicas desenvolvidas na Volvo do Brasil; (b) analisar a governança 

de gestão de pessoas da empresa à luz da Psicologia Organizacional.  

O Grupo Volvo é uma empresa sueca que produz caminhões, ônibus, equipamentos de 

construção, além de motores marítimos e industriais. A Volvo Automóveis não pertence mais 

ao Grupo, pois foi vendida, em 1999, para a Ford e, em 2010, adquirida pelo grupo chinês 

Geely.  

Destarte, todas as menções feitas aqui aos produtos fabricados pela empresa referem-se, 

principalmente, a caminhões e ônibus. É uma empresa global com mais de 90 anos de fundação 

e conta com mais de 95.000 funcionários, com instalações em 19 países e operações comerciais 

em 190 mercados. 

É uma empresa de capital aberto com ações negociadas na Bolsa de Valores de 

Estocolmo. No Brasil, porém, a Volvo é uma empresa de capital fechado, respondendo pelos 

negócios do Grupo em toda a América Latina.Em nível global a empresa trabalha com:  

a) Caminhões (Volvo, UD, Renault Trucks, Mack, Eicher* e Dongfeng*)13; 

b) Ônibus (Volvo, UD, Prevost, Novabus e Sunwin*); 

c) Equipamentos de construção (Volvo, SDLG* e Terex); 

d) Motores marítimos e industriais (Volvo Penta); e 

e) Serviços financeiros (Volvo Financial Services). 

Em 2020, a Volvo completa 42 anos desde a instalação de sua primeira fábrica no Brasil, 

localizada na cidade de Curitiba (PR), onde produz caminhões, chassis de ônibus e motores. Os 

equipamentos de construção são fabricados na cidade de Pederneiras/SP. 

Outras duas unidades de negócios do Grupo Volvo estão sediadas em Curitiba/PR – a 

Volvo Financial Services, responsável por soluções financeiras direcionadas ao segmento de 

transporte; e a Volvo Penta, que comercializa motores marítimos e industriais.  

                                                 

13 Joint venture.  

(*) Aliança estratégica (Disponível em: www.volvogroup.com).  
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De acordo Volvo do Brasil (2018), na fábrica de Curitiba são empregados mais de 2.500 

colaboradores, além de estagiários e aprendizes, responsáveis pela produção de caminhões 

pesados, semipesados, motores, caixas de câmbio e chassis de ônibus.  

4.1 AS PRÁTICAS DE CAPACIDADES DINÂMICAS DESENVOVIDAS PELA VOLVO 

DO BRASIL 

 

A empresa Volvo do Brasil tem todos os seus sistemas integrados de Intranet, o que 

produz velocidade de compartilhamento com articulação do contexto, codificação do 

conhecimento e acúmulo de utilização da experiência. Nas suas fábricas, entre as diversas 

Capacidades Dinâmicas em operação, estão máquinas com elevado nível de automação, 

auxiliando os montadores de veículos a melhorar a qualidade do produto, a exemplo do Volvo 

VM Autônomo. Para Geronasso e Oliveira (2019) é um veículo com alto nível de automação e 

com variadas denominações, utilizado na colheita da cana-de-açúcar, na coleta de lixo urbano 

e na mineração. 

Esse projeto foi apresentado em ambientes de laboratório e, posteriormente, em grande 

escala, até ser oferecido aos clientes. Essas tarefas facilitaram a sua implementação, pois os 

hardwares já eram utilizados pela Volvo Equipamentos de Construção (GERONASSO; 

OLIVEIRA, 2019).  

Práticas de gestão do conhecimento são objetos de Capacidades Dinâmicas utilizadas 

pela Volvo do Brasil, e incluem as Plataformas Virtuais de Conhecimento, Big Data, 

Storytelling, Seminários Volvo de Tecnologia e Inovação, Conselhos de Excelência, Memorial 

de Segurança no Transporte, o Volvo Production System (VPS) e a Comunidade de Práticas 

(Gestão de Projetos, Finanças e Engenharia). Trata-se de um aglomerado de registros que 

estruturam os dados da empresa a fim de extrair informações relevantes e transformá-las em 

valor por meio da criação de conhecimento. 

O Big Data é um instrumento de Capacidade Dinâmica, representado por um conjunto 

de dados que se torna grande e dinâmico. Trata-se de uma plataforma criada pela Volvo para 

descrever ganhos de vantagem competitiva com novas tecnologias, reconhecida como umas das 

práticas de gestão do conhecimento que opera a partir da informação contida em banco de dados 

(GOLDMAN et al., 2012). 

Para Hino, Guesser e Duarte (2019), o Big Data é um processo que gira em torno da 

capacidade de captar, gerar, traduzir, modelar, transformar, armazenar, disseminar e usar 

informações e conhecimentos. Segundo os autores, deve fazer parte da estratégia de toda 

empresa cuidar desse ativo e utilizá-lo na geração de valor, produtos e serviços. 
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O The Volvo Way é outro instrumento de Capacidades Dinâmicas que representa a 

filosofia empresarial da organização, descreve os valores da companhia, retrata a sua cultura 

corporativa, a forma de trabalho e os objetivos que a empresa pretende concretizar.  Trata-se 

de um documento relevante e constantemente divulgado em todos os níveis, pois é tido como 

diferencial competitivo.  

Para a Volvo do Brasil (2019), o documento corporativo The Volvo Way traz 

informações que geram vantagens, pois permite a proximidade da empresa com os clientes e a 

melhor utilização dos recursos, habilidades e competências, além de consolidar expertises em 

áreas importantes e com escala global.  

O conhecimento, quando programado, é o ativo estratégico mais importante das 

Capacidades Dinâmicas. Seu objetivo é a busca do aumento da eficiência operacional dos 

negócios e da inovação, e tem o cuidado especial para não escapar ao domínio das práticas 

estratégicas contínuas e consistentes (VOLVO DO BRASIL, 2019). 

O aprimoramento contínuo, as inovações tecnológicas e os esforços são práticas 

cotidianas de Capacidades Dinâmicas aplicadas pela Volvo do Brasil para aumentar a segurança 

e reduzir o impacto ambiental de seus produtos, de acordo com o modo como a empresa cuida 

dos seus parceiros e da vida social e econômica do país.   

Na Inteligência Artificial, as práticas de Capacidades Dinâmicas utilizam smartphones 

com sistemas Android, Samsung, LG, Motorola ou IOs Apple, além de assistentes pessoais, 

Google e Siri, respectivamente, os quais estão preparados para responder a uma infinidade de 

perguntas sobre a previsão do tempo, horários do cinema e até cotação de ações na Bolsa de 

Valores. Para realizar o reconhecimento de voz e decidir pela melhor resposta, são utilizados 

algoritmos complexos que a compõem e têm como objetivo aprimorar a experiência dos clientes 

em viagens por meio de micromomentos ou que agradem o viajante. 

Esse conhecimento gerado é compartilhado com seus parceiros estratégicos, buscando 

o desenvolvimento e aprimoramento de toda a cadeia produtiva. Myburgh (2004, p. 46) afirma 

que inteligência não se produz somente a partir dos dados e informações, mas depois da análise 

é que se transformarão em conhecimento para ser compartilhado por outras pessoas da 

organização. 

A Volvo do Brasil utiliza o MyTruck, que é um aplicativo que permite o acesso remoto 

a informações sobre o veículo, como nível de combustível e do óleo, assim como o 

funcionamento das lanternas e dos faróis. Também, a tecnologia I-See, que memoriza as 

condições geográficas das regiões em que os caminhões trafegam para gerenciar as trocas de 
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marchas e o uso do freio motor em viagens futuras. E, ainda, o sistema Dynafleet, que é um 

importante gerenciamento de frotas para aumentar a produtividade dos caminhões Volvo.  

A manutenção preditiva é outro procedimento de gestão de Capacidades Dinâmicas 

criado pela equipe de Pesquisa e Tecnologia Avançada sobre as paradas não planejadas, 

gerando resultados significantes na criação de custos extras de reparo, perda da receita do 

transporte, inconveniência para o motorista e prejuízo à reputação do cliente. 

A Volvo investe em projetos de conectividade, como o In4Time, cujo objetivo é usar 

todos os dados disponíveis enviados por telemática pelo veículo, histórico de serviços nas 

concessionárias e externos, a fim de identificar fatores que podem gerar falha de componentes. 

Há, também, o serviço de programação remota, em que o veículo se comunica com a base da 

Volvo e pode receber, automaticamente, as atualizações de software e de parâmetros, sem a 

necessidade de visita à concessionária, o que é transmitido por meio de telemática para os 

veículos no campo.  

Na Volvo do Brasil a cultura organizacional ocorre a partir da gestão do conhecimento, 

da difusão da informação e do meio onde se dá o processo de criação. Esse ambiente recebe 

nomes como Ba Organizacional, contexto capacitante ou, ainda, espaço de colaboração 

(STRAUHS, 2012). 

Nowacki e Bachnik (2016, p. 1578) concordam ao considerar que os processos e os 

sistemas relacionados à gestão do conhecimento organizacional deveriam ser projetados para 

alavancar as competências das equipes organizacionais, adicionar valor a partir da colaboração 

na criação de informação nova e a buscar dados essenciais às efetivas necessidades do ambiente.  

O objetivo concentra-se na inovação e nos resultados, com agregação de valores à 

empresa, aos negócios e à sustentabilidade. A visão estratégica na Volvo do Brasil se expressa 

em uma pirâmide organizacional assentada em valores que fundamentam as aspirações do 

grupo dentro dos seus segmentos de atuação, direcionando a sua visão e missão.  

A meta do Grupo Volvo é ser o maior fornecedor de soluções de transporte comercial 

mundial. Para que isso ocorra, todavia, entende que é preciso a participação dos clientes, bem 

como o colaborador acreditar na proposta e sentir a percepção da mudança e da adaptação da 

empresa a novos desafios e horizontes. 

Para atender os clientes foi criada a Volvo Production System (VPS), sistema 

organizado, estruturado e formalizado que define e dá suporte à aplicação dos conceitos com 

princípios comuns e estratégias a fim de garantir a sua prática, a padronização de rotinas, 

procedimentos e instruções. É responsável por assegurar e estimular a busca pela excelência da 

qualidade, produtividade, flexibilidade e a entrega do produto no tempo correto. É uma jornada 
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de melhoria permanente para a excelência, sendo o seu principal objetivo a satisfação do cliente 

(MORASSUTTI, 2012). 

De acordo com Strauhs, Victorio e Souza (2019), na cultura Volvo o embasamento está 

nos compromissos de gestão, em especial no da liderança, vinculado à melhoria contínua e aos 

comportamentos desejados para que possam dar bons exemplos. No VPS, a atribuição do 

gerenciamento é alcançar o bom comportamento da liderança do método, ter uma imagem com 

focos bem formulados, um processo eficaz de implantação da visão e da estratégia, mediante o 

uso de processos vivos, atualizados e flexíveis, a fim de criar senso de fluxo em toda a 

organização, com comunicação e diálogo regulares em todos os níveis na organização.  

Os elementos que propõem a solução da sustentação desse sistema, segundo Strauhs, 

Victorio e Souza (2019), passam pela gestão de desempenho, desnvolvimento de pessoas, 

melhoria contínua, práticas Lean e o alinhamento entre as funções: 

A Melhoria Contínua é outro programa de capacidade dinâmica lançado pela Volvo do 

Brasil desde 2001, cujo propósito é desenvolver a cultura e a estrutura interna, propor 

aperfeiçoamento em processos industriais ou administrativos, com foco nos objetivos 

estratégicos da empresa quanto à Segurança, Qualidade, Entrega, Custo, Meio Ambiente e 

Pessoas (SQDCEP). 

Trata-se de um movimento em que as pessoas realizam e implementam as melhorias, 

identificando o antes e o depois para a contabilização dos ganhos.  O resultado é visualizado a 

partir do número de evoluções finalizadas com sucesso pelos funcionários, mostrando que a 

cultura está cada vez mais enraizada.  

Strauhs, Victorio e Souza (2019) mostram algumas dessas atividades, a saber:  

a) Dia da melhoria: é uma exposição mensal de avanços aplicados nas áreas 

industriais e administrativas, com o objetivo de reconhecer e promover as pessoas, 

levando o grupo de lideranças até o Gemba14; 

b) Mostra anual de melhorias: é o maior evento de reconhecimento no qual se leva 

o Gemba até as pessoas. É aberto ao público da empresa, não apenas para as áreas 

da manufatura, mas também para as comerciais e outras divisões de toda a Volvo 

do Brasil, inclusive para alguns fornecedores e prestadores de serviço; 

c) Repórter Kaizen: é a apresentação do desenvolvimento em formato de vídeo, em 

que o representante de Melhoria Contínua faz o papel de entrevistador e o 

representante da melhoria é o entrevistado. Discute-se o problema atual, a solução 

                                                 

14 Local onde as coisas realmente acontecem (FERREIRA, 2016). 
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encontrada e os benefícios diretos da melhoria, bem como o vídeo apresentado no 

local de trabalho e na TV Corporativa.  

Há, ainda, outras práticas de Capacidades Dinâmicas em projetos e programas na Volvo 

do Brasil, de acordo com Strauhs, Victorio e Souza (2019), tais como: 

a) Projeto Quarta Onda: é um case de sucesso, utiliza as ferramentas Lean, e 

consiste em mover algumas das pré-montagens do veículo. O resultado é a redução 

de tempo de estoque; 

b) Projeto Rastreabilidade de Empilhadeiras: visa melhorar a coleta de dados em 

relação aos equipamentos de logística. Com a instalação de GPS nas empilhadeiras 

foi possível medir a sua eficiência, o que gerou ganhos para a empresa; 

c) Programa Rota de Utilização da Cadeia de Suprimentos – SCORE: é 

identificado pelo fornecedor junto com a Volvo e o mapeamento do processo; e 

d) Cost Deployment e Kaizen Week: é uma metodologia chamada Custo de 

Transformação, que mede os desperdícios da fábrica, consolidando a informação 

numa matriz com o objetivo de transformar o desperdício em valor monetário no 

nível da planta, ou seja, informando para cada operador os minutos que está 

perdendo no valor agregado ao produto. A implementação de uma ferramenta 

chamada Kaizen Week – metodologia do Lean – permite focar num objetivo 

específico para fazer o evento, o que acontece dentro de uma semana e reúne 

pessoas de todas as áreas, inclusive de fora, ou seja, de outros processos. 

A fim de garantir as Capacidades Dinâmicas na gestão do conhecimento, a Volvo do 

Brasil permite o acompanhamento visual e transparente das metas estabelecidas, definindo 

estruturas apropriadas para rastrear o desempenho e o progresso de atividades operacionais e 

táticas. Ademais, fornece embasamento para enfrentar problemas e desafios com o suporte 

necessário para que indivíduos e organizações criem, capturem sistematicamente, reutilizem e 

compartilhem conhecimento, interna e externamente e, assim, gerem melhorias contínuas e 

aprendendizado.  

O storytelling, ou narrativa, é outro mecanismo das Capacidades Dinâmicas utilizado 

na Volvo do Brasil. Trata-se do relato oral de um ou mais eventos que podem ser verdadeiros 

ou fictícios. Gargiulo (2005, p. 8) cita como possíveis sinônimos do storytelling: história, 

anedota, conversação, experiência, memória, conto, imagem, mito, parábola, metáfora, fábula, 

analogia, ilustração, clichê, alegoria, narrativa, piada, instantâneo e cena. 
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Segundo Taylor, Fischer e Dufresne (2002), ao se aplicar storytelling para compartilhar 

conhecimentos ou exemplificar a cultura da organização, devem ser contadas histórias 

solidamente vinculadas à experiência dos narradores.  

Outro estímulo recente para o uso de storytelling, devido ao rápido andamento da 

inovação, é a valorização da palavra falada no ambiente organizacional, já que não há tempo 

disponível para se escrever, sendo necessário partir diretamente da conversa para a ação. 

Storytelling tem obtido crescente interesse no ambiente organizacional e, para Batista e 

Quandt (2015, p. 23), essa técnica pode ser utilizada com diversos propósitos gerenciais, tais 

como: a) exemplificar a cultura organizacional, modificar e controlar comportamentos; b) 

resolver problemas, tomar decisões e gerenciar mudanças; c) elaborar planejamento estratégico 

e melhorar a imagem do líder; d) transferir conhecimento, treinando futuros líderes, 

transmitindo visão de futuro, estimulando a colaboração, silenciando rumores e motivando as 

equipes.  

Segundo Brusamolin et al. (2019), o Storytelling na Volvo do Brasil, concentrado num 

contexto de supervalorização de intangíveis e com velocidade de inovação, é aplicado pelos 

integrantes da Volvo em diversos cenários e com variados propósitos. Entretanto, é no Fenatran 

– Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas, considerado o maior evento do setor 

de transporte rodoviário da América Latina, que a técnica é mais intensa e conscientemente 

utilizada.  

Brusamolin et al. (2019) afirmam que se trata de uma oportunidade de comunicar a 

identidade da empresa em todos os seus aspectos, transmitindo a cultura Volvo a partir de uma 

síntese não apenas dos caminhões, equipamentos, serviços prestados, rede de concessionária, 

mas, também, das pessoas que produzem todos esses produtos e serviços. 

Além do resgate da memória, as reuniões de socialização servem de base para a 

combinação com sugestões da equipe, criando conhecimentos que serão aplicados e testados na 

nova edição da Feira Nacional dos Transportes (Fenatran).   

Os colaboradores participantes são selecionados de áreas não comerciais, como 

Engenharia, Finanças, Recursos Humanos, Compras, Fábrica e Administrativo, participam do 

evento levando cada um as suas próprias histórias e experiência de vida na empresa para 

socializar com os clientes na feira. Para tanto, se preparam estudando em detalhes todos os 

produtos e serviços do showroom a fim de transmitir informações aos visitantes. Pessoas de 

outras organizações também participam da preparação, e até mesmo uma agência de 

publicidade prepara histórias para serem narradas em performances por atores durante o evento. 
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Nessas histórias são embutidas mensagens que a empresa deseja comunicar aos potenciais 

clientes e visitantes (BRUSAMOLIN et al., 2019). 

Os profissionais da Volvo se posicionam no showroom, apresentam os produtos aos 

visitantes e, por vezes, contam suas histórias e ouvem os casos dos clientes. Alguns visitantes 

se surpreendem ao tomarem conhecimento de que o expositor trabalha na empresa, o que 

estimula a curiosidade, a qual se manifesta em perguntas sobre a fabricação dos produtos. 

Diariamente é realizada uma reunião antes da abertura da feira para socializar entre os 

participantes o que está dando certo ou errado e, se algo não estiver funcionando bem, são 

discutidas as possibilidades de melhoria. Uma opção é escolhida para mitigar ou eliminar o 

problema antes que a feira comece. Também se dispõe de um livro para documentar as 

informações relevantes e registrar uma análise crítica dos pontos fortes, de melhorias e das boas 

experiências. 

Em cada entrega ou encerramento de projetos na Volvo elabora-se o White Book, que é 

uma técnica de documentação das informações relevantes, por meio da qual é feita uma análise 

crítica dos pontos fortes, de melhoria e das excelentes experiências. 

Estudo desenvolvido por Baniski (2018) mostra o contexto capacitante (Ba) Volvo. Suas 

relações interculturais exercem influência nos resultados organizacionais baseados em 

dimensões de respeito, solicitude, entregas e estruturas. A pesquisa destacou que a autonomia 

das equipes, a forma de reconhecimento coletivo, o acesso à informação disponível em toda a 

organização de modo integrado e facilitado são elementos que favorecem a criação e o 

compartilhamento do conhecimento. A Figura 7 mostra a gestão intercultural do conhecimento.  
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Figura 7. Gestão intercultural do conhecimento da Volvo do Brasil 

 
Fonte: Baninsk e Cieslak (2018). 

 

Para Raimundo e Cieslak (2019), as principais práticas de gestão de conhecimento como 

instrumento de Capacidades Dinâmicas na Volvo, são: 

a) Desenvolvimento de produto com foco em conhecimento e tecnologia: gestão 

de projetos automotivos Volvo (Project Handbook – Develop Product & 

Aftermarket Product – DVP), Portfólio, Seminários Volvo de Tecnologia e 

Inovação, Portal de Engenharia (DVG – Design & Verification Guidalines), 

Powertrain Engineering School, Volvo Tech Expo, Big Data, parceria com 

instituições de ensino tecnológico e comunidade de práticas (mestres e doutores, 

grupos de especialistas em Engenharia Automotiva), profissionais de 

gerenciamento de projetos certificados internacionalmente (PMP/PMI – Project 

Management Institute); 

b) Produção de caminhões e ônibus com foco na eficiência operacional: sistema 

de produção (Volvo Production System – VPS);  

c) Processo comercial com base no relacionamento com os clientes: Programa 

Voz do Cliente, gestão de satisfação e sucesso de clientes, VPS comercial, 

estratégia e relacionamento com a rede de concessionárias e importadores, sistema 

Global Dealer System (GDS), gestão Big Data Management (BI), gestão da 

carteira de clientes, gestão do Customer Information Base (CRM), gestão do 

estoque de peças de reposição (LPA), gestão de marcas: Viking, DEX, Rode 
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Volvo, programa 100% Volvo, gestão de eventos comerciais, tais como: Fenatran,  

Volvo Action Service (VAS)  e Volvo Atendimento Rápido (VOAR);   

d) Gestão e suporte com base em eficiência em serviços: educação corporativa 

Volvo do Brasil e universidade corporativa do grupo Volvo (Volvo Group 

University), comunidade de prática de profissionais financeiros (Finance Business 

Partner), uso de narrativas organizacionais (Storytelling) para o fortalecimento da 

cultura organizacional, Volvo Student Experience (programa de estágio da 

empresa), programa de preparação para o pós-carreira (De Olho no Futuro),  

conselhos de excelência e, ainda, o Memorial da Segurança no Transporte e a Casa 

Verde – espaços patrocinados pela marca por meio da Lei Federal de Incentivo à 

Cultura.  

A Volvo acrescenta à relação das Capacidades Dinâmicas as parcerias com especialistas 

em gestão do conhecimento, mestres e doutores, cujo objetivo é aprofundar a visão conceitual 

e rever suas práticas. Internamente, a empresa criou um grupo multidisciplinar para 

desenvolver, disseminar e revisar rotinas, compartilhar as lições aprendidas e, a partir do 

monitoramento de novas tecnologias e cenários futuros, propiciar a antecipação desses 

indicativos com a visualização de novos conhecimentos e futuras competências críticas à 

organização. 

A realização de cursos e treinamentos, tanto internos como externos, também fazem 

parte das Capacidades Dinâmicas na Volvo do Brasil. Trata-se de um processo contínuo de 

educação para todos, como o Programa de Desenvolvimento de Lideranças Volvo (PDLV), a 

parceria com instituições de ensino e toda a modulação de investimentos feita para o 

treinamento técnico de profissionais da montadora, rede de concessionárias e de distribuidores, 

fornecedores, encarroçadores e comunidade.  

As principais modalidades utilizadas pela Educação Corporativa estão distribuídas entre 

os seguintes programas: 

a) Programas para lideranças e funcionários: compartilhamento de conhecimentos 

que permeiam a organização, desde aqueles formalmente estruturados até os que 

acontecem de maneira informal. Dentre as principais formas utilizadas para 

desenvolver e compartilhar os conhecimentos destacam-se: 

1) Programa de Desenvolvimento de Liderança Volvo (PDLV): implementado 

em 2001 e promove a formação e reciclagem dos gestores; 
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2) Programa de Educação Volvo (PEV): graduações, especializações, mestrados 

e doutorados para funcionários, visando incorporar novas concepções 

acadêmicas no processo de gestão da empresa; 

3) Programa Volvo de Idiomas (PIV): estimula o desenvolvimento da 

competência linguística em inglês e espanhol; 

4) Processos de expatriação e impatriação: os funcionários têm a oportunidade 

de troca de experiências globais e multiculturais com as sedes do Grupo Volvo 

em todos os continentes; 

5) Seminários Volvo de Tecnologia e Inovação:  realização periódica de 

seminários técnicos internos com vistas à disseminação de conhecimentos; 

6) Semana Volvo da Diversidade: estímulo ao fortalecimento da gestão da 

diversidade por meio de temáticas que visam à inclusão e o respeito às diferenças; 

7) Conselhos de Excelência: equipes multidisciplinares e multidepartamentais, 

estruturados desde 2003, possibilitam troca de conhecimento transversal a todos 

os processos a fim de fomentar o aprendizado em toda organização e promover 

melhorias, inovação e disseminação de práticas de excelência; 

8) Preparação para o Pós-Carreira (De Olho no Futuro): iniciado em 2003, 

fornece recursos e informações para que todos os funcionários tenham um 

adequado planejamento para o pós-carreira e a aposentadoria, com regras e 

orientações qualificadas às diferentes faixas etárias, focado em educação 

financeira, previdenciária e planejamento de vida e carreira; 

9) Visitas de benchmarking: realizadas em organizações de classe mundial, 

visando identificar oportunidades de melhoria e atingir níveis de estado da arte 

nas práticas de gestão; 

10) Fóruns permanentes com fornecedores, rede de concessionárias, clientes e 

clínicas de aprendizagem: eventos que possibilitam troca de informações e 

propiciam a identificação de novas tecnologias, demandas, tendências e 

oportunidades no segmento automotivo; 

11) Mestres, doutores e certificações internacionais: a empresa estimula a 

formação altamente qualificada e especializada dos seus colaboradores nas 

diversas especialidades mediante constante estímulo ao compartilhamento das 

informações, conhecimentos e experiências a partir de seminários, conferências, 

palestras técnicas e atuação como instrutores internos. 
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b) Centro de Desenvolvimento em Manufatura: área que executa um trabalho 

ininterrupto, dividido por segmentos de atuação, como solda, pintura, movimentação 

de materiais e montagem de veículos; 

c) Centro de Desenvolvimento de Competências: tem como base as concessionárias 

da marca, oferece simuladores e oficinas para treinamento em veículos reais, com 

espaço para aulas teóricas e práticas, com vistas ao estímulo do modelo 

metodológico; 

d) Universidade Corporativa Volvo: centro de excelência e desenvolvimento de 

competências, a Universidade Corporativa (Volvo Group University – VGU) está 

sediada em Gotemburgo, na Suécia. Os treinamentos são distribuídos nas academias 

de Liderança, Gestão de Engenharia, Compras e Projetos, Administração de 

Negócios, Vendas e Marketing, Operações, Processos e Tecnologia da Informação; 

e) Programas para o público externo: o destaque é o Programa Volvo de Segurança 

no trânsito (PVST), cujo objetivo é mobilizar e conscientizar a sociedade brasileira 

para um trânsito mais seguro. Já a “Casa Verde” oferece projetos de educação e 

pesquisa na área ambiental e diversas oficinas culturais gratuitas à comunidade, tais 

como aulas de teatro, canto coral, violino e criação de figurinos cênicos, entre outros. 

E, por fim, o Memorial de Segurança no Transporte possui foco na educação para 

um trânsito mais seguro, e é patrocinado pela Volvo por meio da Lei de Incentivo à 

Cultura e Recursos Diretos;  

f) Sistema de Gestão Volvo: software de apoio à melhoria contínua que se ajusta 

dinamicamente às necessidades da Volvo; 

g) Programa Jovem Aprendiz: atende pessoas de 18 a 24 anos, inclusive as com 

deficiências, nas áreas Administrativa e Técnica, contemplando a participação de 

jovens de baixa renda, com risco social e dificuldades financeiras que residam no 

entorno da empresa. 

A gestão do conhecimento, da educação corporativa e da aprendizagem organizacional 

é outra prática das Capacidades Dinâmicas utilizada pela Volvo. A empresa acredita que os 

fenômenos precisam ser compreendidos na sua contextualização e na infinita busca das suas 

origens e novas compreensões, pois a realidade educacional na qual se vive atualmente traz 

consequências preocupantes, como a perda das mentes humanas, já que no meio produtivo da 

globalização não há mais fronteiras. A Volvo entende que diante desses cenários, as empresas 

brasileiras precisam redobrar os seus investimentos e esforços para se manterem em 

funcionamento e na vanguarda.  
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Para atingir esses objetivos, a Volvo entende que é importante fazer um diagnóstico das 

problemáticas institucionais, tendo presentes os cenários externos, as tendências do mercado e 

a realidade interna, que pode mostrar as fragilidades e necessidades institucionais frente aos 

cenários.  

A Volvo do Brasil entende que os cursos e treinamentos promovidos, tanto interna 

quanto externamente, estão ligados a uma estratégia maior, que é a gestão do conhecimento. 

Sob esse escopo estão compreendidas a gestão do capital intelectual, a gestão de seu ambiente 

organizacional, as parcerias estratégicas e a educação corporativa. Trata-se de um processo 

contínuo de educação para todos, com seus diversos treinamentos e cursos por meio do 

Programa de Desenvolvimento de Lideranças Volvo (PDLV), da parceria com instituições de 

ensino e de toda a gama de investimentos feita para o treinamento técnico de profissionais da 

montadora da rede de concessionárias e de distribuidores, fornecedores, encarroçadores e 

comunidade em geral. 

Hengemühle, Cieslak e Morassutti (2019) citam as principais modalidades utilizadas 

para a educação corporativa. São elas:  

a) Programas para Lideranças e colaboradores: muitos programas de 

compartilhamento de conhecimentos permeiam a organização, desde aqueles 

formalmente estruturados como os que acontecem de maneira informal. Dentre as 

principais formas utilizadas para desenvolver e compartilhar os conhecimentos 

destacam-se: 

1) Programa de Desenvolvimento de Lideranças Volvo (PDLV): promove a 

formação e reciclagem dos gestores em parceria com as principais instituições 

de ensino do país, estimulando o contato permanente dos funcionários da 

empresa com mestres e doutores de referência, propiciando as relevantes redes 

de contato acadêmico;   

2) Programa de Educação Volvo (PEV): apoia as graduações, especializações, 

mestrados e doutorados para os colaboradores, visando incorporar novas 

concepções acadêmicas no processo de gestão da empresa; 

3) Programa Volvo de Idiomas (PIV): fomenta o desenvolvimento da 

competência linguística em inglês e espanhol; 

4) Processos de Expatriação e Impatriação: os colaboradores têm a 

oportunidade de trocar experiências globais e multiculturais com as sedes do 

Grupo Volvo em todos os continentes;  
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5) Seminários Volvo de Tecnologia e Inovação: realização periódica de 

seminários internos técnicos, visando à disseminação de conhecimentos; 

6) Semana Volvo da Diversidade: estímulo ao fortalecimento da gestão da 

diversidade por meio de semana temáticas, visando à sensibilização pela 

inclusão e respeito às diferenças; 

7) Conselhos de Excelência: equipes multidisciplinares e multidepartamentais 

que possibilitam a troca de conhecimento de forma transversal a todos os 

processos, fomentando o conhecimento e disseminando as práticas de 

excelência; 

8) Preparação para o pós-carreira: fornece recursos e informações para que 

todos os colaboradores tenham um adequado planejamento e aposentadoria;  

9) Visitas de Benchmarking: realizadas em organizações mundiais com vistas à 

identificação das oportunidades de melhoria e alcance dos níveis de estado da 

arte nas práticas de gestão;  

10)  Fóruns permanentes com fornecedores, rede de concessionárias, clientes e 

clínicas de aprendizagem: esses eventos possibilitam a troca de informações, 

propiciando a identificação de novas tecnologias, demandas, tendências e 

oportunidades no segmento automotivo; e 

11)  Mestres, doutores e certificações internacionais: a empresa estimula a 

formação altamente qualificada e especializada nas diversas especialidades. 

b) Centro de Desenvolvimento em Manufatura (CDM): divide os segmentos de 

atuação, como: solda, pintura, movimentação de materiais e montagem de veículos. 

A área coordena as atividades de integração de novos colaboradores, treinamentos 

em sala e laboratório, os encarroçadores, os módulos do “Sistema Volvo de 

Produção” (VPS), bem como o acompanhamento dos montadores diretamente nas 

linhas de montagem; 

c) Centro de Desenvolvimento de Competências (CDC): voltado ao 

desenvolvimento das competências para o Negócio Volvo, seu foco são as 

concessionárias da marca, a quem oferece simuladores e oficinas para treinamento 

em veículos reais, com espaços de aulas práticas integradas às aulas teóricas, 

reforçando o modelo metodológico e integrando a vivência junto à prática; 

d) Universidade Corporativa Volvo: é um centro de excelência e desenvolvimento 

de competências distribuído em sete academias (Liderança e Gestão, Engenharia e 
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Compras, Gestão de Projetos, Administração de Negócios, Vendas e Marketing, 

Operações e Processos e Tecnologia da Informação); 

e) Programas para o Público Externo: trabalho de educação voltado à sociedade, 

com destaque para o Programa Volvo de Segurança no Trânsito (PVST). Atua como 

catalisador e articulador, incentivando a educação, a geração de ideias, bem como a 

promoção do debate, a conscientização e o reconhecimento das iniciativas que 

contribuem de forma efetiva para gerar mais segurança no trânsito; 

f) Sistema de Gestão Volvo: software de apoio à gestão em melhoria contínua que se 

ajusta dinamicamente às necessidades por meio da organização, do 

compartilhamento e da conexão das pessoas entre si e dos conhecimentos. Auxilia, 

sistematicamente, na compreensão da gestão, colocando as diversas práticas e 

processos num mesmo contexto a fim de estabelecer a natureza de suas relações. 

Há, ainda, outros programas importantes, como o “Programa Jovens Aprendizes”, 

destinado a jovens que residem no entorno da empresa, especialmente os de baixa renda, com 

risco social e com dificuldades financeiras. Também, o Volvo Student Experience, 

especialmente desenhado para novos talentos e novas gerações, o qual vem conseguindo 

superar as crises num contexto de severas restrições econômicas. 

A gestão do conhecimento e gerenciamento de projetos é outro instrumento das 

Capacidades Dinâmicas praticadas pela Volvo do Brasil. A empresa entende que a criação e 

transferência de conhecimento são funções importantes, mas só podem acontecer quando mais 

de uma pessoa estiver envolvida. No contexto de gerenciamento de projetos os dados são 

geralmente referidos a fatos numéricos coletados em conjunto e o conhecimento é derivado do 

pensamento, sendo uma combinação de informação, experiência e percepção. Proceder o 

conhecimento da informação, entretanto, requer julgamento humano pois é baseado no contexto 

e tende a aumenta o seu valor com o uso. 

As frequentes mudanças das necessidades dos stakeholders, a comunicação efetiva, 

legal e regulatória da gestão de riscos, bem como das pessoas, do projeto, o efeito das 

transformações (avanços tecnológicos, mudanças demográficas, escassez de recursos e 

urbanização) e mesmo outras oportunidades no mercado devido à globalização, são algumas 

das forças motrizes que levaram a um maior interesse em estudar a forma como o conhecimento 

é usado, aplicado e alavancado em gerenciamento de projetos, constituindo em justificativa para 

a gestão do conhecimento em gerenciamento de projetos. 

O processo de transferência de habilidades de gerenciamento de projetos é parte do 

modelo de maturidade de gerenciamento. Para a Volvo do Brasil o conhecimento é um recurso 
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crítico para organizações, sendo que a comunicação e a colaboração aprimoram as habilidades 

dos funcionários com foco na melhoria da produtividade. O líder e o gerente são importantes 

em diferentes estágios do ciclo da gestão e desempenham um papel crítico no desenvolvimento 

e na implementação de sistemas ou iniciativas. A capacidade de criar, compartilhar e absorver 

o conhecimento entre membros organizados dispersos, de origens culturais variadas, é um 

requisito essencial para o sucesso em projetos. 

A Volvo tem lançado vários projetos a cada ano, muitos deles em colaboração com 

equipes localizadas ao redor do mundo, os quais são transmitidos pela Volvo Group University. 

Com isso, a empresa visa oferecer aos colaboradores de todo o mundo, cursos presenciais, à 

distância e de forma mista nas áreas de Gerenciamento de Projetos, Engenharia e Compras, 

Operações, Liderança, Gestão, dentre outras. Um dos seus frutos foi a Project Management 

Academy (Academia de Gerenciamento de Projetos), que implementou, por intermédio dos 

escritórios de projetos em todo o mundo, ferramentas para facilitar o fluxo de compartilhamento 

de conhecimentos durante o gerenciamento de projetos.  

Entre os procedimentos aplicados à gestão de projetos no Grupo Volvo, de acordo com 

Muncinelli, Flesch e Pepino (2019), estão: 

a) Banco de dados de conhecimento de gerenciamento de projetos: fornece um 

mecanismo ágil de armazenamento, busca e coleta de conhecimento que ajuda as 

equipes a encontrar soluções para os desafios. Pode servir como fonte de inspiração 

para encontrar inovações ou soluções criativas para as demandas vindas do mercado 

ou do cliente;  

b) Comunidades de prática: têm como objetivo oferecer diretrizes, dicas e modelos 

de sites-padrão para hospedar comunidades de gerenciamento de projetos a fim de 

fomentar a troca de experiências; 

c) Grupos de estudo: a Volvo identifica potenciais líderes que possam atuar como 

gerentes de projetos e lhes dá um conjunto de informações e treinamentos a fim de 

prepará-los para assumirem posições de responsabilidade; e 

d) Project Model Canv: ocorre quando alguém da equipe foi inscrito, mas não possui 

clareza em relação às razões e objetivos do projeto. Nesses casos, um gerente de 

projetos experiente trabalha no termo de abertura, no caso de negócio ou no plano 

do projeto, ajudando a alinhar os conceitos que não estavam claros entre as partes. 

O objetivo é garantir que a informação correta esteja disponível no momento certo 

e de forma clara para todos os envolvidos;  
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O manual do Project Handbook – Develop Product & Aftermarket Product (DVP) é 

outro instrumento das Capacidades Dinâmicas da Volvo. Trata-se de uma metodologia de 

gestão utilizada em todo o grupo Volvo, a qual apresenta o desenvolvimento efetivo de 

produtos, os prazos de entrega, as soluções de transporte e os programas. Inclui, também, 

melhores práticas e anos de experiência adquiridos durante a execução de projetos passados. 

Seu objetivo é garantir a satisfação do cliente e a competitividade no mercado.  

O manual do projeto DVP é um modelo que apresenta uma base de valor comum, 

constituindo-se numa caixa essencial de ferramentas para o Grupo Volvo. Consiste, também, 

na definição das fases de um projeto e a forma como os pontos de decisão devem ser 

conduzidos. 

A gestão de conhecimento está integrada à de projetos e a empresa se preocupa em 

relação à forma de perpetuar as lições aprendidas e, de alguma maneira, garantir que os 

envolvidos no projeto contemplem todas as necessidades de negócio desde o seu início, 

colaborando com informações úteis para o planejamento e execução. 

É o caso do Project Model Canva (PM Canvas), ou Quadro de Modelos, que desafia a 

forma tradicional de planejamento e propõe um método ágil e colaborativo para uma clara 

declaração de projetos. É utilizado como piloto da ferramenta para projetos menores e de 

negócio, em ambientes controlados e com autonomia do gerente, expandindo-se 

posteriormente, para projetos maiores e mais complexos, que utilizam o Manual do Projeto 

DVP como guia de referência. Na prática, e na maioria das vezes, os projetos do Grupo Volvo 

seguem um ciclo de vida no modo desempenho, composto por fases e pontos de decisão com 

critérios de avaliação e que necessitam ser contemplados para permitir o avanço à próxima 

etapa. 

Quanto aos detalhes práticos do PM Canvas, a metodologia está baseada em Finocchio 

Júnior (2013), e sua estrutura é dívida em cinco etapas principais, suportada pela ferramenta 

conhecida como 5W2H1515. Os participantes iniciam nas seguintes fases:  

a) Por quê? São listados os motivos, benefícios e os objetivos do projeto;  

b) O quê? São listados o produto e seus requisitos;  

c) Quem? São focadas os stakeholders externos e internos do projeto;  

d) Como? São definidos os pressupostos, entregáveis e restrições; e 

e) Quando e quanto? Listagem dos riscos, da linha do tempo e dos custos criados. 

                                                 

15 É uma ferramenta administrativa que pode ser utilizada em qualquer empresa a fim de registrar, de maneira 

organizada e planejada, a forma como serão efetuadas as ações, por quem, quando, onde, por que, como e quanto 

irá custar para a empresa (VOLVO DO BRASIL, 2016). 
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A prática do PM Canvas começa com uma reunião para definir a etapa de preparação, 

que consiste em um encontro inicial entre o gerente de projetos, que irá conduzir a decisão de 

abertura formal; o representante do escritório de projeto, com conhecimento sobre a 

metodologia; o facilitador do workshop; e do planejamento e estratégia do produto que, 

normalmente, é o solicitante do projeto. O PM Canvas precisa ser fixado na parede e estar 

acessível aos participantes. É uma boa prática, também, uma apresentação de slides com alguns 

conceitos que irão apoiar o facilitador durante a concepção. 

Quando todo o material do workshop estiver finalizado, ele é apresentado ao Comitê de 

Decisão, formado pela alta gerência do Grupo Volvo. Nesse momento, os resultados da oficina 

precisam ser integrados ao modelo de apresentação global e, se aprovados, são comunicados à 

organização. 

Muncinelli, Flesch e Pepino (2019) informam que algumas práticas são seguidas pelo 

facilitador do encontro, com a finalidade de tornar o processo mais eficiente e garantir uma boa 

experiência para todos os presentes, principalmente para os iniciantes: 

a) Gerente de projetos: sempre apoia a metodologia e as orientações do workshop, e 

não se envolve emocionalmente nas discussões; 

b) O workshop: não deve ser subestimado, mesmo que previamente mostre que a 

proposta de projeto não deva exigir muito esforço dos participantes devido à baixa 

complexidade de escopo, por exemplo, e sua duração não deve ser inferior a duas 

horas; 

c) Os participantes não devem ser informados quanto à realização da pré-análise do 

workshop, pois isso pode diminuir a motivação; 

d) É solicitado que os participantes levem computadores e/ou outros itens que possam 

influenciar o bom andamento da sessão; e 

e) Os participantes precisam estar cientes de que o workshop possui regras e devem 

receber o conteúdo da proposta de projeto com antecedência para que possam chegar 

ao encontro um pouco mais contextualizados. 

A gestão do conhecimento e do capital intelectual na Volvo do Brasil é uma prática 

corriqueira das Capacidades Dinâmicas utilizadas pela empresa, que defende a necessidade de 

a Ciência Organizacional e Administrativa ser vista nas diversas áreas. O capital intelectual e 

seus processos envolvidos são descritos pelas pessoas como um fator determinante para a 

vantagem competitiva das organizações. Essa compreensão encontra eco nos estudos de Zarelli 

e Varvakis (2014), que relacionam o capital intelectual com a capacidade de renovação 

estratégica da organização. 
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Gugliani (2014, p. 18) afirma que o capital intelectual “é utilizado para mensurar as 

dimensões do capital humano, estrutural e relacional.” O capital humano, um dos elementos do 

capital intelectual, é descrito por Vaz et al. (2015) como uma fonte de inovação e renovação 

das empresas, categoria que incorpora a capacitação dos funcionários. 

Entende-se, portanto, que quanto maior o nível de educação formal, maior o nível do 

capital humano presente na organização. Cabe refletir sobre a importância dos doutores para o 

capital humano e, consequentemente, para o capital intelectual das organizações. 

Na Volvo do Brasil trabalham mais de 100 mestres e doutores, os quais fazem parte de 

um banco de dados que contém a sua identificação e os respectivos arquivos com suas teses e 

dissertações. Essas pessoas são estimuladas a participar dos Seminários Volvo de Tecnologia e 

Inovação, que abordam temas de desenvolvimento de produtos, conectividade e interatividade, 

engenharia avançada e tecnologia de informação com vistas à disseminação e o 

compartilhamento de conhecimento. Esses colaboradores são convidados a definir as próximas 

etapas de troca de experiências a fim de contribuir com a organização. 

A empresa tem incentivado os colaboradores a ingressarem em programas de mestrado 

e doutorado mediante endosso claro da alta gestão. Há, contudo, o entendimento de que o 

projeto de pesquisa não precisa ter aplicação direta na organização. O apoio da alta gestão e do 

coordenador de área auxilia na criação de um espírito de equipe para que haja a compreensão 

com eventuais ausências do colaborador que está participando de cursos. 

Alguns gestores de projetos possuem certificado PMI-PMP (Project Management 

Institute e Project Management Professional). A preparação para a certificação é feita de forma 

colaborativa por meio de grupos de estudos onde os profissionais da Volvo se reúnem 

regularmente para discutir tópicos específicos de gerenciamento de projetos e se prepararem 

para o exame de certificação. 

Gestão do Conhecimento e Comunidades de Prática (CoPs) são instrumentos das 

Capacidades Dinâmicas há muito utilizadas pela Volvo do Brasil e debatidas nos meios 

acadêmicos e nas diversas organizações da sociedade. Fatores como mudanças econômicas e 

tecnológicas perpassam as diversas dimensões da vida social, com ênfase à diversidade de 

formas de trabalho e de produção, cujos impactos nas organizações estão inseridos nesse 

contexto.  

O debate sobre as CoPs é uma expressão dessa diversidade, cuja origem está nos estudos 

antropológicos e aparece, inicialmente, no livro “Aprendizagem situada: participação 

periférica legitimada”, de autoria de Lave e Wenger (2001). Esses autores buscam 
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compreender a aprendizagem como um fenômeno social e situado, em oposição à visão que a 

compreendia como um fenômeno individual e cognitivo. 

Para compreender as comunidades de prática com base na condição humana destaca-se 

o uso e a fabricação de instrumentos e o trabalho, que é essencialmente uma atividade coletiva. 

A Volvo do Brasil entende que o conhecimento é uma construção coletiva, social e dinâmica, 

que está em constante transformação. 

Para Wenger e Trayner (2015), as comunidades de prática são formadas por pessoas que 

se envolvem em um processo de aprendizagem coletiva, em um domínio dividido de 

empreendimento humano, e que compartilham de uma preocupação ou de uma paixão por algo 

que eles fazem e aprendem a fazê-lo melhor, pois interagem regularmente. 

O compartilhamento de um interesse é o que define o domínio de uma comunidade de 

prática, ou seja, é o elemento que a diferencia de um grupo ou de uma mera rede de conexões 

entre pessoas, pois define uma identidade.  

Na comunidade de prática, os membros “valorizam sua competência coletiva e 

aprendem uns com os outros, mesmo embora poucas pessoas fora do grupo possam valorizar 

ou mesmo reconhecer seus conhecimentos.” (WENGER; TRAYNER, 2015). 

No caso da Volvo do Brasil, por ser uma empresa com uma cultura intensiva em 

conhecimento compartilhado, as comunidades de prática são entendidas como um grupo de 

pessoas que se reúne para compartilhar expertise por um determinado tema de interesse, visando 

alcançar os objetivos comuns de seus membros ou de interesse da organização (LIMA, 2013). 

A aprendizagem organizacional é entendida por Bapuji e Crossan (2004) como um 

processo de mudança de comportamentos individuais e coletivos, de atividades, rotinas, 

processos e procedimentos a partir da aquisição, conversão, transformação, transferência e 

aplicação de conhecimentos na prática individual e coletiva em contextos organizacionais. 

Assim, a gestão do conhecimento visa manter a transferência do conhecimento 

individual para a criação do coletivo, fatores essenciais no processo de criação de valor. 

Entende-se que a empresa é uma entidade que aprende, processa informações, reflete sobre as 

experiências passadas e possui um estoque de conhecimentos, habilidades e expertise. Senge 

(2013) afirma que a organização que aprende é aquela que está continuamente expandindo a 

sua capacidade de criar seu futuro, cultivando nas pessoas o comprometimento e a capacidade 

de compreender em todos os níveis. 

A Volvo do Brasil entende que quando bem utilizadas, as comunidade práticas 

aproximam e facilitam a conexão entre as pessoas com interesses comuns para o 

compartilhamento de ideias que potencializem a geração de inteligência coletiva, a descoberta 
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de pessoas talentosas e a identificação de agentes de mudança que podem influenciar outras 

pessoas a se tornarem inovadoras. Tais comunidades, portanto, partem das premissas de que as 

atividades organizacionais são tipicamente coletivas, envolvendo a interação autocoordenada 

de grupos de trabalhadores. 

Para Lima (2013), a prática conjuga estruturas, ideias, ferramentas, informações, estilos, 

linguagens, histórias e documentos que os membros da comunidade compartilham e dão 

significado a partir de experiências de vida. 

As comunidades de prática em empresas intensivas em conhecimento, como é o caso da 

Volvo do Brasil, surgiu como opção estratégica, definindo atividades num ambiente propício 

ao uso do conhecimento como um recurso crítico para a criação de vantagens competitivas que 

tragam resultados para todas as partes interessadas. Em relação aos trabalhadores, esses 

desenvolvem um forte senso de identidade coletiva que possibilita, no seu contexto social, a 

potencialização do uso efetivo de seus conhecimentos. 

Os benefícios gerados podem alavancar a inovação pelo apoio e estímulo à criação, bem 

como o desenvolvimento e o uso do conhecimento para a solução de problemas e das suas 

capacidades práticas. O senso de identidade coletiva e o sistema de valores compartilhados 

potencializam o aprendizado individual e grupal, assim como a divisão de conhecimentos. 

O Background é uma comunidade de práticas da Unidade de Negócios de caminhões da 

Volvo, com centros de desenvolvimento na Suécia, França, Japão, Estados Unidos, Índia e 

Brasil, denominado de Design and Verification Guideline (DVG), que pode ser traduzido como 

Guia de Projeto e Verificação (validação) dos produtos. 

O DVG dividiu o conhecimento técnico em 34 grandes áreas denominadas features, em 

que cada grupo é responsável pelo seu desenvolvimento e acompanhamento, seja em novos 

projetos ou em produtos correntes, a fim de solucionar problemas de qualidade. No caso da 

feature Durabilidade, o Grupo Volvo optou pela criação de uma plataforma na intranet que 

disponibiliza conteúdo capaz de fornecer os meios para que os diversos colaboradores possam 

entender e predizer modos de falhas e fenômenos de fadiga em estruturas submetidas a 

carregamentos, que podem ser constantes ou com amplitudes variáveis. 

O grupo é formado por 12 membros oriundos de seis diferentes centros de 

desenvolvimento (Suécia, França, EUA, Brasil, Japão e Índia), com alto nível de qualificação 

técnica. Nesse grupo, ao menos um integrante de cada país deve possuir doutorado em sua área 

de atuação, elevado grau de experiência na área e na Volvo e trabalharar com os mesmos 

processos e ferramentas, com alto grau de afinidade e de interesse pelo tema. A Volvo entende 
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que essas características geram um propósito adicional a todos, e são suficientes para 

caracterizar a existência de uma comunidade prática.  

O ponto de partida para a construção dos tópicos do DVG Durabilidade da Volvo foi a 

definição do público-alvo do material. Nesse quesito foram escolhidos os novos engenheiros, 

os quais não possuem familiaridade com o tema, tampouco com o processo de desenvolvimento 

do produto.  

Ao decidir desenvolver o conteúdo básico, o grupo criou as condições para que o 

público-alvo pudesse acessar o conhecimento necessário para fazer parte da comunidade. O 

objetivo foi garantir ao máximo a disseminação de conhecimentos que não podem estar no 

software, mas ser compartilhados pelos profissionais com diversos graus de experiência, 

proporcionando a formação de um senso crítico e o desenvolvimento de profissionais mais 

criteriosos. 

A DVG Durabilidade foi estruturada com base em conceitos teóricos para o 

entendimento da feature, dos materiais de treinamento, congressos, palestras e apresentação das 

etapas dos projetos quanto à commodity de durabilidade. Foram indicadas as áreas correlatas e 

a função de cada uma a fim de entender a dimensão de armazenamento do conhecimento, os 

componentes impactados em desgastes, durabilidade como segurança não redundante, 

redundante, não substituível e substituível. 

Foram apresentadas também, as ferramentas para simulação virtual e dos testes físicos 

de durabilidade adotados pelo Grupo Volvo, além das demandas de aprovação, como cálculo 

de elementos finitos, de modelos multicorpos, testes de bancada e de durabilidade acelerada em 

frotas de veículos. Da mesma forma, foram encontrados problemas no campo e adotadas ações 

corretivas, como a causa-raiz dos problemas e o fornecimento das instruções de procedimentos 

de trabalho necessários à manutenção e melhoria das questões de durabilidade referentes à 

parametrização de testes de bancada, provas de durabilidade acelerada, descrição das 

metodologias de verificação e informações para emissão de relatórios.  

O Conselho de Práticas nas Organizações é outro instrumento das Capacidades 

Dinâmicas. Wood Júnior e Paes (2006) afirmam que a efetiva existência das condições para 

que o conhecimento e a aprendizagem ocorram em comunidades de prática deu lugar a um 

repertório descritivo e prescritivo, priorizando a mera identificação do que seria ou, então, 

indicando o que se deve fazer para produzir. 

Wenger e Trayner (2015) afirmam que na comunidade de prática os membros valorizam 

a sua competência coletiva e aprendem uns com os outros, mesmo que poucas pessoas fora do 

grupo possam aprovar ou reconhecer seus conhecimentos. 
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A cultura organizacional e os valores da Volvo sempre contemplaram a importância da 

produção do conhecimento compartilhado, que vai além da esfera individual, tornando-se um 

acervo disponível para os diversos agentes ao longo do tempo.  

Em 2010, a Divisão de Caminhões do Grupo Volvo iniciou o processo de 

desenvolvimento da gestão de conhecimento das áreas técnicas e a denominou Design and 

Verification Guideline (DVG), que pode ser traduzido como Guia de Projeto, Verificação e 

Validação dos Produtos. O ponto de partida para a construção dos tópicos do DVG Durabilidade 

foi entender quem seriam os leitores, isto é, definir o público-alvo do material para que o 

documento pudesse conter informações úteis, bem como o correto nível de profundidade dos 

temas.   

A gestão estabeleceu que o DVG Durabilidade teria um conteúdo básico conceitual, 

além das partes mais técnicas e específicas, a fim de criar as condições para que o público-alvo 

pudesse acessar o conhecimento necessário para fazer parte da comunidade. O objetivo era 

garantir ao máximo a disseminação de conhecimentos que não podem estar no software, mas 

que são possíveis de serem compartilhadas pelos profissionais com diversos graus de 

experiência, proporcionando a formação de um senso crítico e o desenvolvimento de pessoas 

mais prudentes. O DVG Durabilidade está estruturado em seis partes, que são: 

a) Descrição: neste ponto figuram informações gerais sobre durabilidade, como 

conceitos teóricos fundamentais para o entendimento da feature, além de uma lista 

de referencial teórico para aprofundamento sobre um tema específico; 

b) Requisitos: apresenta as etapas dos projetos que dizem respeito às mercadorias, 

indicando as áreas correlatas e a função de cada uma delas, especialmente quanto à 

dimensão de armazenamento de conhecimento. Seu papel é fundamental em 

proporcionar rápido acesso ao público para que tenha uma visão geral dos processos; 

c) Componentes e sistemas impactados: nessa Unidade, o grupo define a lista de 

componentes em durabilidade, os de segurança não redundante, redundante, não 

substituível, substituível e de desgaste; 

d) Validação: apresenta as ferramentas de simulação virtual e os testes físicos de 

durabilidade adotados pelo Grupo Volvo, além das demandas de aprovação, tais 

como o cálculo de elementos finitos, de modelos multicorpos, de bancada e de 

durabilidade acelerada em frotas de veículos; 

e) Capitalização de falhas: nessa unidade são apresentados os problemas de 

durabilidade encontrados no campo, as ações corretivas adotadas e a causa-raiz dos 

problemas. Tem importância adicional, pois se liga a outros componentes, tais como 
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àquela que trabalha diretamente na solução de falhas detectadas após o produto estar 

no mercado, bem como na produção de conhecimentos para solucionar essas falhas; 

e 

f) Instruções de trabalho: de natureza mais operacional, além da sua importância na 

disseminação do conhecimento, este item fornece os procedimentos de trabalho 

necessários para garantir o acompanhamento das condições exigidas para a 

manutenção e melhoria das questões de durabilidade.   

Para a Volvo do Brasil, as atividades usualmente desenvolvidas e o mundo social nas 

quais elas estão inseridas, são importantes e devem ser mantidas. Essa visão remete à Lave 

(2009), para quem não é possível separar os indivíduos em ação e em interação do mundo social 

concreto onde tudo isso acontece. As circunstâncias e as atividades que ocorrem são 

inseparáveis e devem ser vistas como flexíveis e mutáveis pelo caráter dinâmico, processual e 

inserido no fluxo das vivências diárias. 

4.2 A ORGANIZAÇÃO DE GOVERNANÇA DE GESTÃO DE PESSOAS DA VOLVO DO 

BRASIL 

 

O segundo objetivo específico buscou analisar a governança de gestão de pessoas à luz 

da Psicologia Organizacional. Ao apresentar a descrição das informações inéditas na política 

de Recursos Humanos da Volvo do Brasil entende-se que esse objetivo foi atendido. 

Em todas as suas operações, a Volvo busca nortear a sua gerência nos altos padrões de 

transparência, confiabilidade, valores éticos e moderna governança de gestão de pessoas. Tais 

padrões encontram-se diretamente vinculados ao papel desempenhado pelos seus 

colaboradores, com base nas diretrizes estabelecidas pelo Grupo Volvo, sediado em 

Gotemburgo, na Suécia, que define as suas políticas estratégicas pelo código de conduta The 

Volvo Way. A gestão na subsidiária brasileira é realizada por uma equipe de gerenciamento que 

se configura no mais alto órgão de governança da organização e adota o modelo de Gestão para 

Excelência, da Fundação Nacional da Qualidade.  

Na estrutura de governança da empresa, conforme registram relatórios internos, nota-se 

a responsabilização formal nos aspectos inerentes à gestão do conhecimento, atribuições 

relativas à identificação, desenvolvimento, retenção, proteção e utilização do aprendizado, 

como defendido por Nonaka e Takeuchi (1997). 
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A Volvo do Brasil, por ser uma empresa de vanguarda, com alta tecnologia e olhar 

estratégico, está implementando o RH (4.0)1516, antecedendo tendências para que o recurso 

humano tenha agilidade e velocidade organizacional, com digitalizações de todas as suas 

operações. Desenvolve estratégia sustentada por quatro grandes pilares: gestão, pessoas, 

inovação e sustentabilidade, programas que têm permitido o reconhecimento público (VOLVO 

DO BRASIL, 2018). 

Os principais públicos estratégicos da Volvo no Brasil são seus colaboradores, clientes, 

fornecedores, rede de concessionárias, distribuidores e importadores, representantes do governo 

e de instituições empresariais, sindicatos, organizações não governamentais, além das 

comunidades localizadas do entorno das fábricas e a sociedade em geral.  

No The Volvo Way é traduzido o exercício das práticas e das políticas de Recursos 

Humanos, em que os analistas orientam e dão suporte aos diretores, gerentes e coordenadores, 

baseando-se nas observações dos Busines Partner. O documento sugere e recomenda ações que 

visem o atendimento do negócio da empresa nos seus diversos departamentos, tendo como 

premissa a centralidade na ética e na integridade.  

Cabe, então, situar as principais rotinas e processos de Recursos Humanos adotados pela 

empresa. Na prática, pode-se citar a pesquisa de clima organizacional e a forma de Gestão de 

Remuneração Mensal (PLR), sempre com um olhar voltado à importância dos colaboradores. 

Acrescenta-se, aqui, a cultura organizacional Volvo que preza essencialmente por trazer 

confiança aos colaboradores, expressa na frase: “segurança, paixão e respeito por pessoas”.  

Com relação às necessidades de mudança e implementação de novas ações de Recursos 

Humanos, é importante salientar a produção da leitura organizacional como um todo, 

verificando as tendências de negócios atuais e atendendo à necessidade estratégica de desenhar 

um modelo que se adapte à organização. Nesse contexto, pode-se verificar a mindset 

(mentalidade) do futuro. Para a empresa, essa leitura é fundamental, pois os modelos de gestão 

do passado já não se adaptam ao mercado atual. 

As competências da gestão de governança em Recursos Humanos se baseiam em regras 

transmitidas por treinamentos obrigatórios, tais como o Código de Conduta, políticas, 

regulamentos, procedimentos e conhecimento dos processos de controles internos. É a pessoa 

com ampla experiência e domínio das questões difíceis que pode responder a qualquer pergunta 

sobre habilidade, o que é inovador e formador de opinião. 

                                                 

16 Resposta do segmento de Recursos Humanos àquela que é considerada a quarta Revolução Industrial: a da 

Tecnologia (VOLVO DO BRASIL, 2016). 
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Entre as virtudes do cargo está a necessidade de ser um agente de mudança, com 

habilidade para ouvir as lideranças, visão de negócios para antecipar necessidades, analisar 

viabilidades das alternativas, capacidade de identificar os diferentes clientes, disposição para 

leitura em grupo, lidar com situações conflituosas e críticas, qualidade para trabalhar com as 

diversas funções e subsistemas de Recursos Humanos, desenvolver soluções que pondera e 

considera as necessidades dos diferentes clientes e que seja capaz de definir ações que 

sustentam as lideranças de gestão de  pessoas. 

É preciso, também, que a governança da gestão de pessoas tenha liderança e habilidade 

para definir individualmente as atribuições de cada liderado, além de facilidade na 

comunicação, capacidade de falar ao estilo da empresa, seja decisivo, capaz de identificar riscos 

e passivos em relação às políticas, diretrizes, regulamentos e procedimentos da empresa e, 

ainda, que tenha simpatia em identificar e construir relações internas e externas, a fim de criar 

oportunidades.   

A Volvo incentiva o colaborador a desenvolver uma cultura de inovação, buscando 

promover um ambiente favorável para exercitar as suas ideias. Inovar é trazer para o presente 

uma solução do futuro, é praticar a excelência no aprimoramento contínuo (VOLVO DO 

BRASIL, 2016). 

É cultura do Grupo Volvo investir em pessoas e nos avanços tecnológicos. O objetivo é 

mover a vida e o progresso em todo o mundo a fim de construir uma sólida reputação, tendo a 

marca como sinônimo de qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente.  

Aprimoramento contínuo, inovações tecnológicas e esforços constantes são práticas de 

governança de gestão de pessoas que visam aumentar a segurança, reduzir o impacto ambiental 

de seus produtos projetados e produzidos para satisfazer altos padrões de exigência, 

disponibilidade e produtividade. 

A Volvo do Brasil tem uma política de Recursos Humanos que segue referências 

globais, abrangendo todas as áreas de atividades. O objetivo é estabelecer critérios para os 

procedimentos de seleção e contratação de pessoas, assegurando determinado perfil. Há uma 

metodologia nos recrutamentos que visa selecionar candidatos qualificados para cada cargo da 

empresa e, assim, atender a dirigente em caso de necessidade de contratação, considerando o 

perfil, o modelo de contrato e as competências necessárias para o cargo/função.  

Anterior à contratação de pessoas externas à empresa, o comando deve avaliar 

alternativas internas, privilegiando talentos que tenham a capacidade de desenvolvimento. No 

início do recrutamento utiliza-se uma formalidade que começa com a requisição para aprovação 

de vagas, seguido do processo definido pelas normas com aprovação da gerência.  
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Todos os funcionários internos com contratos ou promovidos há pelo menos 12 meses, 

podem se candidatar à vaga que melhor corresponde ao seu perfil. Os que não possuem vínculo 

com a Volvo são considerados externos, entre esses estão as pessoas com contrato por tempo 

determinado, estagiários, consultores e aprendizes. 

As vagas internas são disponibilizadas como uma oportunidade de carreira e as externas 

são divulgadas no website da Volvo do Brasil. As diversas etapas do recrutamento de pessoas 

são acompanhadas por um comitê envolvendo o psicólogo organizacional e o gestor 

requisitante. Todos os cargos seguem o Programa Operador Econômico autorizado pela 

Organização dos Estados Americanos e ocorrem dentro dos limites da lei. 

É autorizada a contratação de pessoas que já foram funcionários da empresa desde que 

seja a primeira recontratação. Para tanto, devem ter tido bom desempenho durante o período 

em que trabalharam e que sua demissão tenha sido por iniciativa própria ou inadequação do 

perfil à função que estava desempenhando. Ademais, precisa da concordância das antigas 

lideranças e dos gestores de recursos humanos para participar desse processo de recontratação.  

No caso de aproveitar potenciais funcionários da área, de remanejamento interno ou de 

efetivação de estagiário, não há necessidade de abertura de processo de recrutamento, desde 

que tenha a avaliação do gestor de Recursos Humanos e do Busines Partner. A perfomance 

Touch Point é a ferramenta de gestão de conflitos utilizada para minimizar as crises entre os 

colaboradores com relatos das atividades diárias, necessidades e responsabilidade alinhada aos 

interesses da empresa e dos diversos departamentos.  

O psicólogo organizacional na Volvo do Brasil é conhecido como Busines Partner e seu 

eixo de atuação são os serviços de Recursos Humanos, composto por uma equipe de 

especialistas. Ele participa de reuniões periódicas com a gerência e contribui para a formação 

de estratégias com diretores e gestores. Como exemplo, pode-se citar o caso em que a Volvo 

Penta precisa realizar contratações, cuja demanda é repassada ao Busines Partner local que 

solicita ao Busines Partner chefe a autorização para a contratação. Esse processo é feito por 

empresa parceira terceirizada.  Os Busines Partner são funcionários da Volvo.   

Outro dado importante são os instrumentos usados pelo Busines Partner da empresa, 

sendo que os gestores têm reuniões periódicas com a gerência de RH (Busines Partner) da área 

de negociação. É importante ressaltar que, muitas vezes, o Businer Partner não necessariamente 

é um psicólogo, podendo ser um administrador, contador, economista, etc. As políticas de 

recrutamento e consultoria interna para funcionários Volvo são algumas das atuações desse 

profissional na empresa.  



123 

 

 

A responsabilidade e as práticas do Businer Partner na política de Recursos Humanos 

da Volvo do Brasil são avaliadas pela gerência corporativa, a diretoria da área e uma pessoa do 

RH dessa unidade de negociação. Outra função importante desse profissional é o 

desenvolvimento de líderes, treinamento, desenvolvimento e comunicação interna. Deve, ainda, 

construir metodologias e técnicas para a realização da política organizacional, orientar a sua 

aplicação e avaliar os riscos legais.  

Todos esses processos são reforçadores da cultura organizacional da empresa, que busca 

gestão participativa, sustentabilidade, ética, respeito às pessoas, equilíbrio entre os resultados e 

orientação sobre o modo de se fazer as coisas. Atualmente, a chefia de Busines Partner é 

composta por dois psicólogos que estão localizados nas seguintes áreas: Consultoria 

Trabalhista, Remuneração, Gestão de Pessoas, Clima Organizacional e Desenvolvimento de 

Equipes. 

A Volvo do Brasil acredita que um diferencial significativo seja um instrumento de 

alcance de conquistas, mas que precisa ter alto nível de comprometimento. E que para uma 

organização ser bem-sucedida, não basta ela possuir a melhor tecnologia, instalações modernas, 

estrutura bem definida e um planejamento estratégico, mas, sim, ter profissionais qualificados.   

Para alcançar a excelência e manter-se como uma empresa com conceito elevado, uma 

significativa oferta de benefícios – tais como plano de saúde, auxílio farmácia, complemento 

previdenciário, transporte, programa de participação nos lucros e resultados, idiomas, 

alimentação, educação, auxílio creche e aposentadoria – complementam a remuneração 

nominal. Trata-se do chamado “Olho no futuro”, que auxilia antecipadamente os funcionários 

para as transformações decorrentes dessa nova fase da vida.   

Na área da saúde, por exemplo, há anos a Volvo mantém programas de prevenção e 

tratamento da dependência do tabagismo e de drogas químicas, orientações ao hipertenso, com 

treinamentos e campanhas pontuais, apoio nutricional com refeições balanceadas e seguras e 

restaurantes internos com padrão superior à média do mercado.  

A empresa disponibiliza, também, um plano de saúde próprio – o Voam – que conta 

com o atendimento de médicos e dentistas. Entre os seus objetivos está a manutenção dos dados 

de atendimento sob sua tutela, que permitem ações mais efetivas no trato de doenças, controle 

do processo terapêutico e curativo e observação de tendências que permitem um diagnóstico 

mais precoce e ações preventivas. 

O programa “Olho no futuro” visa preparar os funcionários para a aposentadoria, inclui 

apoio psicológico, planejamento financeiro, aspectos previdenciários, saúde, qualidade de vida 

e ações customizadas a cada caso. O programa prevê palestras que abordam temas importantes, 
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em que cada participante, junto com seu cônjuge, participa de reuniões com coaching individual 

com consultores especializados, passando por uma avaliação completa, orientação médica e 

nutricional a fim de identificar e prevenir possíveis riscos para a saúde, bem como estimular a 

adoção de uma vida mais saudável. 

A Previdência para o Futuro é mais um dos programas adotados na governança de gestão 

de pessoas. Denominada “Vikingprev Sociedade de Previdência Privada”, constitui-se numa 

entidade fechada que complementa e oferece benefícios a todos os funcionários. O programa 

visa ampliar as vantagens da aposentadoria que é paga pela Previdência oficial. No caso de o 

colaborador ser desligado da empresa antes da aposentadoria, ele pode continuar ligado ao 

plano como participante externo, exercendo o direito ao autopatrocínio ou ao benefício 

proporcional diferido. 

Para a Volvo, a qualidade de vida no trabalho não é custo e, sim, um investimento 

alinhado aos objetivos da empresa, considerada fator de sucesso. Os desafios na rotina de um 

colaborador fazem parte da tarefa de um líder dentro da organização para que se sinta motivado 

a atingir as metas pessoais e da empresa. 

Outro instrumento da governança em gestão das pessoas na Volvo do Brasil está no 

conceito de competências, cujo objetivo é oferecer referências que possam subsidiar as decisões 

de liderança quanto à gestão de pessoas nos diversos processos de recursos humanos da 

empresa. Os resultados esperados, porém, não se resumem à dimensão da remuneração, 

podendo subsidiar os gestores nas diversas decisões sobre pessoas. 

A avaliação de desempenho pela competência é feita anual e individualmente pela 

liderança, com base em indicadores de desempenho (Key Performance Indicators – KPIs). 

Trata-se de metas que o funcionário deve atingir, tendo a liberdade de expor sua opinião sobre 

as intenções e de falar sobre seus anseios de crescimento ou mudanças dentro da organização. 

O processo é fundamentado no diálogo e na comunicação e seu objetivo é aprimorar o 

desempenho, alinhando a finalidade da empresa com o plano de desenvolvimento pessoal.  

Para a Volvo do Brasil, a expertise é um conjunto de aprendizagens importantes na 

tomada de decisões, pois é de praxe contar as coisas que dão certo, contudo, é importante, 

também, falar sobre o que deu errado, o que deixa a empresa mais resistente e desenvolvida.  

Para 2022, o Grupo Volvo está projetando inovações em seu planejamento estratégico 

a fim de mostrar que a empresa se tornou o que é graças ao seu respeito pelas pessoas. Os novos 

colaboradores não passam mais pelas tradicionais apresentações corporativas, mas as pessoas 

interagem com o novo profissional, auxiliando em seu trabalho e trocando informações durante 

todo o dia. Assim, ele já chega à indústria tendo o seu crachá de identificação, o seu local de 
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trabalho e todos os dados necessários para desempenhar a sua atividade e, ao final do dia, recebe 

uma revista que mostra toda a história da empresa. 

No primeiro dia de trabalho, os colaboradores incorporam a cultura porque encontram 

uma empresa organizada. Este é um projeto que foi pensado para o colaborador, sem aquele 

excesso de informações que não são absorvidas. Dentre os pilares da cultura organizacional da 

Volvo do Brasil estão o investimento contínuo em pessoas e a manutenção dos valores da 

empresa.  

Para a Volvo, a manutenção do propósito, a integração de sistemas, o investimento em 

educação corporativa, clima organizacional diferenciado, remuneração e benefícios atraentes, 

lideranças inspiradoras e recursos humanos estratégicos, são práticas de governança de gestão 

de pessoas. O objetivo da Volvo é desafiar as pessoas, fazendo-as se movimentar passo a passo, 

estimulando equipes e funcionários a partir de intervenções diárias e com a realização de cursos, 

seguindo a filosofia de que as pessoas se identificam com a sua história.  

O Grupo Volvo está implantando globalmente uma nova abordagem para a gestão de 

carreiras e de desempenho, denominada Performance Touchpoint, cujo objetivo é incentivar o 

diálogo estruturado e contínuo nos diversos níveis organizacionais entre lideranças e 

funcionários. Entre colegas, visa assegurar que todos tenham um entendimento mútuo de suas 

responsabilidades e expectativas, estabelecendo áreas potenciais para o desenvolvimento de 

competências e a promoção de diálogos frequentes sobre performance, desenvolvimento e 

diretrizes de negócios.  

A Volvo busca incentivar um ambiente de trabalho marcado por diálogos, trocas, 

relacionamentos e agilidade entre as pessoas, tanto dentro quanto fora da empresa, no 

relacionamento com parceiros de negócios e, também, com concessionárias e fornecedores. 

Segundo a Política de Recursos Humanos, o treinamento e desenvolvimento é uma das 

práticas frequentes para organizar os procedimentos nas ações de Educação Corporativa. Tais 

ações são identificadas por meio do Plano de Negócios Pessoal – documento em forma de 

formulário eletrônico que deve ser preenchido pelos funcionários e suas lideranças, onde 

constam as demandas e sugestões de treinamentos, além da sugestão de outras necessidades.   

Essa mesma política também disponibiliza o analista de Recursos Humanos, 

profissional que visa atender e apurar as demandas de capacitação, educação e desenvolvimento 

dos colaboradores. Seu objetivo é avaliar as demandas e, em conjunto com o gestor da área, 

desenvolver ações de Educação Corporativa. Os requisitos de competências estão definidos e 

estabelecidos nas descrições de cargos e, também, por meio da avaliação de desempenho dos 

colaboradores no Plano de Negócios Pessoal, dos indicadores de desempenho e do piso 
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semiautomático. As metas estratégicas visam as análises de competências mediante 

metodologias, periodicidade e documentação, descrição de cargos e indicadores de 

desempenho.  

Nos processos de inclusão de novos contratados, lançamento de produtos, melhorias, 

auditorias, avaliações e aplicação de novos sistemas e metodologias são definidas as falhas de 

competências. É por meio do formulário eletrônico “Solicitação de Treinamento” que se realiza 

a classificação da necessidade e a definição do plano de ação. 

O planejamento de Educação Corporativa, geralmente, é recebido e produz um projeto 

específico para cada área, com a organização de um calendário de ações dos recursos humanos, 

aprovação e definição das prioridades e competências. As formas de capacitação comuns são 

cursos, palestras, seminários e educação à distância, entretanto, outros modelos poderão ser 

praticados, como estágios, autotreinamentos, visitas técnicas, etc. 

Cada ação de Educação Corporativa tem objetivos estabelecidos, definidos pelos 

envolvidos das áreas demandantes, com conteúdo ajustado a algum plano da VGLA, ou 

totalmente estabelecido pela empresa, enquanto a seleção é feita pelo analista de recuros 

humanos e pelo Departamento de Compras da empresa.  

O processo de avaliação e seleção segue critérios específicos que envolvem análise e 

negociação comercial com o Departamento de Compras e projetos-piloto para avaliar seu 

desempenho e eficácia. Os fornecedores aprovados são identificados na base de dados com sua 

área de atuação, e devem trabalhar de acordo como o Manual de Conduta da Volvo.   

A operacionalização das ações de Educação Corporativa de recursos humanos é 

conduzida pela empresa responsável pela logística de treinamento, sendo os resultados 

avaliados pela sua eficácia, conforme descrito no PRH0015. O monitoramento de melhoria na 

avaliação dos processos é realizado em reuniões diárias com os membros dos Recursos 

Humanos, Psicologia Organizacional e a empresa responsável pela logística do treinamento 

que, na conclusão, define os ajustes necessários.  

Na análise de competência dos indicadores de performance, a responsabilidade fica por 

conta do analista de recuros humanos o business patner, que assessora a liderança ou 

responsável pelo processo, classificação e atendimento das necessidades de Educação 

Corporativa em cada área da empresa, bem como realiza análises críticas e aprova os eventos.  

Quando a empresa é uma terceirizada da Volvo do Brasil, a logística de treinamento 

ocorre por meio da sua inscrição nos eventos, informando ao treinando as condições e a 

realização do treinamento. Em seguida, envia a ficha de avaliação, recebe e confirma as 
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inscrições dos eventos, e insere no sistema do banco de dados as avaliações dos cursos, a lista 

de presença, eficácia e cópia dos certificados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao concluir este estudo, pode-se afirmar que as Capacidades Dinâmicas são oriundas 

das práticas do conhecimento e da gestão, refletindo em avanços, fortalecimento das 

competências e dinamização das inovações, levando a empresa a ser uma das líderes em 

criatividade, qualidade e atendimento, bem como no agregamento de valor aos resultados.  

Os objetivos específicos estabelecidos inicialmente são retomados com vistas a 

descrever o seu atendimento. Assim, o primeiro objetivo específico buscou diagnosticar as 

principais práticas de Capacidades Dinâmicas desenvolvidas na Volvo do Brasil, o que foi 

amplamente atendido.  

A VM Autônomo passou por diversos desafios, o que permitiu desenvolver uma 

tecnologia que atendesse fielmente a demanda. Os resultados mostram que a capacidade de 

integrar soluções existentes em outros produtos é o que faz desse projeto uma inovação única 

para o mercado, permitindo solucionar um problema real do cliente e a subsequente queda de 

custos, redução de perdas, além do consequente aumento da produtividade, que pode chegar a 

10% do total de uma colheita anual de cana-de-açúcar. 

A gestão da cultura organizacional é um instrumento de Capacidades Dinâmicas, sendo 

o Big Data um exemplo que trouxe um diferencial competitivo à empresa, em função da sua 

capacidade administrativa, conseguindo extrair informações relevantes e transformá-las em 

valor por meio da criação de conhecimento.  
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O The Volvo Way sintetiza uma filosofia do Grupo Volvo que tem trazido resultados 

interessantes na medida em que fornece os elementos corporativos para passar do discurso à 

ação, partindo da premissa de que todas as pessoas têm talento e comprometimento com a marca 

e busca enriquecer o seu desenvolvimento profissional. Os resultados mostram a construção 

dos valores, a cultura corporativa, a forma de trabalho e os objetivos que a empresa pretende 

conquistar. A Volvo do Brasil desenvolveu, a partir do The Volvo Way e com as devidas 

adaptações à realidade brasileira, um Código de Conduta disponibilizado a todos os seus 

empregados, tanto em formato impresso como eletrônico, via intranet. 

O MyTruck, I-See e Dynafleet são outros instrumentos da Capacidade Dinâmica, cujos 

resultados mostram o atual estado do veículo, como nível de combustível e bateria, se as portas 

estão fechadas, se o alarme foi acionado, a sua posição, bem como monitorar o seu desempenho 

para que o gestor possa tomar ações que aumentem a eficiência da frota e reduza o seu consumo 

de combustível. 

A Manutenção Preventiva é outro instrumento da Capacidade Dinâmica que utiliza 

iniciativas como do MyTruck®, que é um “Dashboard” do caminhão, e do Dynafleet®, que é 

um sistema integrado de monitoramento de frota. Os resultados mostram que os motoristas 

acompanham seu desempenho e classificação, verificando os pontos que exigem maior atenção, 

chegando a análises preditivas de manutenção. 

Investimentos em projetos de conectividade, como do In4Ti, têm como resultado o 

desenvolvimento de métodos que identificam fatores que podem gerar falha de componentes. 

Com isso, a Volvo pode identificar e providenciar o seu conserto, mesmo antes de o caminhão 

chegar à oficina, reduzindo o tempo de diagnóstico e de manutenção.  

A gestão do conhecimento é uma cultura organizacional da Volvo do Brasil, cujo 

ambiente de compartilhamento, conhecido como Ba, e seus valores traduzidos em algumas 

histórias de vida, vêm do reconhecimento de que o aprendizado é fundamentalmente tácito, 

pessoal e subjetivo. Os resultados mostram que houve evolução da capacidade organizacional 

de criar, gerenciar e difundir a informação, bem como o ambiente onde o processo de criação 

do conhecimento acontece, com o compartilhamento de experiências e de ações. É nessa fase 

que se desenvolvem, principalmente, os modelos mentais e as habilidades técnicas. 

A Volvo Production System (VPS) é outro instrumento das Capacidades Dinâmicas, que 

tem como principal objetivo a satisfação do cliente e a priorização da atividade. Os resultados 

mostram que houve melhora nos processos internos com a eliminação de desperdícios na 

implementação do projeto na cadeia de produção, decorrente da dependência dos fornecedores 

e, na maioria das vezes, com filosofias contrárias à da Volvo.  
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O Programa de Melhoria Contínua é um instrumento de Capacidade Dinâmica lançado 

em 2001 pela Volvo do Brasil. Os resultados são visualizados a partir do número de melhorias 

finalizadas com sucesso pelos colaboradores, mostrando que a cultura está cada vez mais 

enraizada e que cresce a cada ano, contribuindo para a eficiência da fábrica. O “Dia da 

Melhoria”, a “Mostra Anual de Melhoria” e o “Repórter Kaizen” são algumas das atividades 

aplicadas nas áreas industrial, administrativa, manufatura, comercial e outras divisões da 

empresa, inclusive para alguns fornecedores e prestadores de serviço. O “Repórter Kaizen” 

apresenta os resultados em formato de vídeo, em que o representante de “Melhoria Contínua” 

faz o papel de entrevistador e o do “Dia da Melhoria” é o entrevistado. Discute-se o problema 

atual, a solução encontrada e os benefícios diretos. O vídeo é apresentado no “Dia da Melhoria” 

office worker, e na televisão corporativa 

O programa Suplain Chain Optimization Route for Excelence (Score) é uma 

metodologia que trabalha os pontos-chave da empresa, padronizando as suas atividades. Os 

resultados mostram que é possível identificar desvios e só então começar o processo de 

resolução dos problemas e eliminá-los definitivamente. Garante, ainda, que indivíduos e 

organizações criem, capturem sistematicamente, reutilizem e compartilhem conhecimento, 

interna e externamente. É assim que a empresa entende que há garantia de mudança, 

crescimento sustentável e sucesso. 

Quanto ao storytelling ou narrativas como práticas das Capacidades Dinâmicas, os 

resultados mostram que o relacionamento entre as pessoas tem melhorado, fortalecendo a 

memória da organização e a criação da cultura interna. A prática já é rotina na gestão do 

conhecimento, tem popularidade em ambientes que precisam apresentar rápidas respostas e 

pouco tempo para escrever ou externalizar informações. Ademais, ela ajudou no fortalecimento 

da marca e na socialização de conhecimentos entre o fabricante, clientes e concessionários.  

A gestão do conhecimento e as contribuições da interculturalidade é outro instrumento 

importante na gestão das capacidades, cujo objetivo é obter acesso à informação. Os resultados 

mostram que há geração de influência no ambiente organizacional devido às constantes trocas, 

tanto por meio de rotinas como nas transações com outros países, parcerias, aquisição, 

processos de expatriação, equipes multiculturais e nas relações que afetam o próprio indivíduo, 

como viagens e tecnologia. Esse panorama converge com o entendimento de Freitas (2007), ao 

assegurar que o acesso à informação tornou o mundo mais próximo, e culturas diferentes 

puderam conhecer melhor umas às outras. Nesse contexto, a sociabilidade é maior, o transporte 

intercontinental ficou acessível e o turismo entre países é bastante utilizado.  
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Diferentes instrumentos das Capacidades Dinâmicas, como a gestão do conhecimento, 

a Educação Corporativa e a Aprendizagem Organizacional têm como objetivo apresentar novos 

paradigmas e debater sobre os descaminhos da Educação e as consequências das corporações. 

Os resultados apontam preocupação com a Educação no Brasil devido à resistência às 

mudanças. A Volvo entende que o modelo existente não responde mais às necessidades, 

tampouco à formação e à cultura dos professores, sendo este o maior problema que a preocupa, 

pois trava a mudança e dificulta a sua inserção internacional. São inúmeros os empecilhos 

movidos por corporativismos, principalmente no reconhecimento de estudos lato e stricto sensu 

realizados no exterior. Resultados mostram que a empresa aumentou os seus investimentos e 

esforços no sentido de se manter em funcionamento e na vanguarda a partir do diagnóstico das 

problemáticas institucionais, considerando os cenários externos, as tendências do mercado e a 

realidade interna, que registra as fragilidades e as necessidades institucionais frente às 

circunstâncias. 

A gestão do conhecimento e o gerenciamento de projetos é um instrumento das 

Capacidades Dinâmicas que, na prática, está inter-relacionado e serve como condutor, a 

exemplo do Guia Project Management Body of Knowledge – Guia PMI-PMBOK. Os resultados 

apontam novos conhecimentos, colaborando com o aprimoramento das habilidades dos 

funcionários no contexto da tomada de decisões para influenciar a produtividade e a qualidade, 

bem como a melhora na tomada de decisões, produtividade interna e satisfação do cliente como 

beneficiário final. 

Quanto à gestão do conhecimento no ambiente de gerenciamento de projetos, pode-se 

afirmar que as reuniões, o uso de tutoria, a orientação e coaching são utilizados pela empresa 

na transferência do aprendizado, especialmente nos seus aspectos explícitos e tácitos. Para a 

empresa, a conclusão bem sucedida do projeto é determinada pelo conhecimento acumulado e 

pela competência individual e coletiva. Os resultados mostram redução nas despesas gerais e 

manutenção de uma estrutura organizacional enxuta, bem como melhoria nas habilidades dos 

envolvidos, promoção de um clima de participação ativa e um conflito disfuncional mínimo. 

Com relação à gestão de projetos e aspectos organizacionais e humanos, a Volvo 

entende que o compartilhamento de conhecimentos melhora a tomada de decisões e inovação, 

resultando na promoção da cultura colaborativa e nas ações internacionais e projetos globais, 

tornando-se atraentes e se posicionando com os resultados. Nesse sentido, a empresa 

desenvolveu produtos e serviços de forma mais rápida, econômica, com melhor sustentação e 

aumento da vantagem competitiva no mercado global. Há uma grande quantidade de projetos 
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a cada ano e algumas ferramentas são aplicadas à gestão no Grupo Volvo, como banco de dados, 

comunidades práticas, grupo de estudos e o Project Model Canvas.  

Os resultados mostram melhorias na agilidade de armazenamento de dados e na busca 

e coleta de conhecimento. Houve, também, maior compartilhamento entre as diferentes áreas 

de negócio durante os projetos, bem como uma integração colaborativa a ponto de ajudar as 

equipes a encontrar soluções para os atuais desafios, que podem, também, servir como uma 

fonte de inspiração para descobrir inovações ou soluções criativas para as demandas vindas do 

mercado ou do cliente. 

Nas comunidades práticas os resultados apontam que algumas ideias provenientes 

dessas coletividades se tornaram projetos de destaque mundial, como, por exemplo, o veículo 

autônomo, o conceito híbrido de ônibus, alguns projetos de marketing, entre outros. A formação 

de uma cultura empresarial com a consciência de que trabalhar com inovação traz um risco de 

insucesso associado, pode ser convertido em lições, pois deixa de focar apenas nos resultados 

e passa a garantir que todo o processo de construção do conceito seja compartilhado e relevante 

para a comunidade. 

O grupo de estudos busca identificar potenciais líderes que possam atuar como gerentes 

de projetos. Esses profissionais se reúnem regularmente para discutir tópicos específicos de 

gerenciamento de projetos e se preparar para o exame de certificação. A Volvo Group 

University (VGU) fornece todo o material de apoio. O programa funciona em todos os países 

do Grupo Volvo e os resultados mostram números expressivos de gerentes de projetos 

certificados, garantindo a utilização das boas práticas sugeridas pelo Project Management 

Institute (PMI). Ademais, tem servido como ferramenta integradora e de troca de experiências 

teóricas e práticas entre os gerentes de projetos já certificados, e que ainda estão em preparação 

e os mentores, que utilizam o período para se atualizarem, aprimorarem suas redes de contato 

e consolidarem as análises em relação à teoria aplicada no contexto da empresa. 

O Project Model Canvas busca saber se as pessoas envolvidas possuem ou não clareza 

em relação às razões e aos objetivos do projeto. Os resultados apontam uma melhora na 

integração entre os envolvidos nos diversos projetos da empresa, e que o conhecimento tem 

sido buscado e compartilhado de maneira que todos estejam cientes e possam tomar decisões. 

Trata-se de um meio de gerenciar a concordância, minimizar os conflitos na utilização dos 

métodos, agregando uma contribuição ágil em todas as oficinas, com diferentes pontos de vista 

para suportar as necessidades, benefícios, riscos, restrições e premissas das diversas áreas. 

Ademais, esse método colaborativo cria ideias e novas soluções para problemas que 

anteriormente eram endereçados a outras pessoas por meio de outras iniciativas.  
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A gestão do conhecimento e do capital intelectual da empresa é composta pelos 

constructos: capital estrutural, humano, relacional e social. Forma, assim, uma estrutura que 

garante o funcionamento da organização, pois é composto de ativos tangíveis e intangíveis, 

como: inovação, processos e capital tecnológico. Os resultados mostram evidências que 

permitem afirmar que as competências desenvolvidas no processo de doutoramento podem 

gerar valor nas organizações. É possível identificar, também, que funcionários com formação 

de mestrado e doutorado estão aptos a potencializar o desempenho organizacional.  

Constata-se, ao longo do tempo, um processo de maturidade no desenvolvimento do 

produto, na melhoria e acumulação de conhecimento tecnológico e de competências. Isso ocorre 

tanto na inovação incremental e adaptativa, como nas construções de áreas de excelência, nos 

processos de aprendizagem e na transferência de conhecimento e tecnologia para as outras 

empresas que compõem o grupo multinacional. 

A Gestão do Conhecimento e Comunidades de Prática (CoPs), como instrumento de 

Capacidades Dinâmicas, tem se constituído de forma positiva na medida em que a empresa, ao 

debater o assunto, gera uma perspectiva diferenciada do conhecimento e da aprendizagem. O 

compartilhamento de um interesse é o que define o domínio de uma comunidade de prática, e 

é o elemento que a diferencia de um grupo ou de uma mera rede de conexões entre pessoas, 

definindo uma identidade. 

Na Volvo, uma prática de comunidade em atividade é o DVG Durabilidade, que 

constitui uma CoP não só por suas características formais, mas fundamentalmente pelos 

resultados que têm ocorrido ao longo do tempo, e que mostram a revisão do conhecimento já 

produzido e a produção coletiva. Outro resultado importante e especial para o Grupo Volvo é 

aquele que só aparece no médio e longo prazo, quando as pessoas que hoje fazem parte da CoP 

do DVG Durabilidade começarem a se aposentar. Os ganhos não são apenas para as pessoas 

que atualmente fazem parte do grupo, tampouco para a corporação nas suas atividades, mas, 

também, para a organização social, chamada Grupo Volvo e para os participantes de suas 

comunidades de práticas que, com certeza, serão duradouros. 

Em relação às suas tecnologias, houve evolução continuada em toda a história do Grupo 

Volvo. Em 1990, a Volvo do Brasil começou a desenvolver, em Curitiba, o primeiro ônibus 

biarticulado do mundo, atendendo solicitação do então prefeito Jaime Lerner, que pediu a 

fabricação de um ônibus com maior capacidade de transporte de passageiros. O mercado desse 

modelo expandiu-se para todo o Brasil e, também, para países como Colômbia, Chile, Tunísia 

e Dubai (VOLVO DO BRASIL, 2019).   
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Nos últimos anos foram lançados os ônibus híbridos com sistemas organizados de 

transporte coletivo urbano, aplicação da automação em vias públicas em caminhões (I-See), 

cuja tecnologia “lê” a estrada para economizar combustível e, ainda, coleta dados topográficos 

para viagens futuras, gerenciando de forma mais eficiente a aceleração, as trocas de marcha e 

o uso do freio motor, visando reduzir o consumo de diesel (VOLVO DO BRASIL, 2019). 

Na área de segurança, o Grupo Volvo do Brasil inovou com o sistema de proteção 

inferior contra colisões dianteiras, controle de alerta ao motorista na saída e nas mudanças de 

pista, uso adequado dos veículos e equipamentos de construção, sempre com economia e 

consciência ecológica. A Volvo Penta possui a patente de um sistema de propulsão denominado 

IPS (Inboard Propulsion System), que oferece redução de cerca de 30% no consumo de 

combustível diesel em relação a um sistema convencional (VOLVO DO BRASIL, 2019). 

Nos ônibus, a Volvo apresentou nova tecnologia denominada Serviço Conectado de 

Gerenciamento de Regiões de Segurança, cuja ferramenta foi importada da Suécia. A tecnologia 

impede que o motorista acelere o ônibus acima da velocidade determinada para cada trecho, 

sendo os locais e os respectivos limites de velocidades detectados pelo GPS e o motorista é 

avisado pela tela digital do painel sobre a necessidade de mudança de velocidade (VOLVO DO 

BRASIL, 2019).  

A Volvo expõe seus produtos na Tecnoshow – tradicional feira de difusão rural, uma 

vez que os caminhões pesados e semipesados estão diretamente ligados ao agronegócio, onde 

oferecem várias possibilidades de entre-eixos e se adaptam às mais diferentes atividades 

agrícolas. Para operações fora de estrada, por exemplo, a Volvo tem o extrapesado FMX, um 

modelo usado em tarefas severas, como no transporte de cana de açúcar, entre outras.   

A nova linha “F” de caminhões pesados possui acelerador inteligente que pode reduzir 

em até 10% o consumo de diesel, dosando a intensidade da aceleração de acordo com a 

topografia da rota, peso transportado e velocidade. Para os frotistas, os resultados obtidos com 

o uso desses caminhões apontam um diferencial, pois o gasto com combustível representa entre 

35% e 50% dos custos operacionais do transporte rodoviário de carga, dependendo da operação 

(VOLVO DO BRASIL, 2019).  

Outra novidade é o óleo lubrificante do motor Volvo VDS 4.5 (10W30), que possui 

viscosidade reduzida para garantir maior economia de combustível, além de aditivo que protege 

o propulsor. Os resultados mostram um aumento de 33% no tempo de troca, gerando redução 

de custo (VOLVO DO BRASIL, 2019). 

A Volvo também está ampliando a sua oferta de segurança nos ônibus que passam a ser 

equipados com versão moderna do Sistema de Segurança Ativa. A tecnologia funciona por 
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meio de GPS, que identifica o local onde o veículo está circulando, reduzindo, de forma 

automática, a velocidade em áreas críticas e ajudando a evitar colisões (VOLVO DO BRASIL, 

2019). 

Os resultados mostram que o Grupo Volvo está atento aos negócios e às necessidades 

dos clientes, sendo capaz de encontrar soluções de transporte numa cooperação sólida e de 

longo prazo com os fornecedores, garantindo mais eficiência, qualidade e responsabilidade ao 

longo da cadeia de valor. 

No âmbito da infraestrutura industrial e de logística, o Grupo Volvo utiliza tecnologia 

de última geração, a qual opera alinhada com os princípios de melhoria contínua, comprometida 

em trabalhar com altos padrões de qualidade e em atender de forma eficaz às demandas dos 

seus clientes.  

A marca Volvo possui uma rede de distribuição de ônibus e caminhões no Brasil e nos 

demais países da América Latina composta de 97 unidades, as quais estão capacitadas para 

oferecer soluções que maximizam a produtividade e a disponibilidade, mantendo os negócios 

dos clientes sempre em movimento. As metodologias de manufatura enxuta (lean 

manufacturing) possibilitam reduzir a utilização de materiais e de energia, incorporando itens 

recicláveis e gerando menos resíduos (VOLVO DO BRASIL, 2018). 

No Brasil, a rede de distribuidores da Volvo Construction Equipment e SDLG é 

composta de seis grupos e de 15 grupos nos demais países da América Latina. Ademais, 19 

países estão ligados à rede de centros autorizados da Volvo Penta existente no Brasil. Essa 

aliança de concessionárias, distribuidores e centros autorizados é fortalecida por meio de 

investimentos contínuos em programas de capacitação e desenvolvimento e tem como objetivo 

estar perto do consumidor (VOLVO DO BRASIL, 2018). 

Os resultados desta pesquisa mostram que a Volvo, ao longo de décadas, tem construído 

uma história de constante evolução. Suas fábricas são laboratórios de inovações que utilizam 

práticas, tecnologias e métodos desenvolvidos com destaque em todo o Grupo Volvo. Como 

exemplo pode-se citar o caso dos veículos autônomos utilizados no transporte interno de peças, 

cujos exoesqueletos auxiliam os operadores na montagem de determinados componentes e, 

mais recentemente, o uso de drones, que agilizam o reconhecimento e o inventário de peças.  

O StartLab é um laboratório de inovação localizado na planta de Curitiba, o qual reúne  

projetos alinhados com o conceito de Indústria 4.0, relacionados à realidade virtual na 

manufatura, impressora 3D na produção, drones para uso interno e demais ferramentas que 

objetivam manter a Volvo na vanguarda em soluções de tecnologia na indústria automotiva. 
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No segundo objetivo específico buscou-se analisar a governança de gestão de pessoas à 

luz da Psicologia Organizacional. Ao apresentar a descrição de informações inéditas na política 

de recursos humanos da Volvo do Brasil entende-se que esse objetivo foi atingido.  Os 

resultados demonstram que a governança de gestão de pessoas é percebida como prática de 

excelência, assinalando que a ligação entre essa ideia, a busca por capacidade de competir e a 

sustentabilidade são questões importantes para a empresa. 

A adoção de práticas de governança gerou um ambiente de confiança e aumentou a 

segurança quanto às decisões estratégicas e seus resultados, tornando a empresa mais 

competitiva e preparada para enfrentar os desafios do mercado, evidenciados por maior 

abrangência na atuação, profissionalização e atenção às influências externas nos negócios, 

processos, produtos e gestão das organizações.  

A pesquisa demonstrou significativo alinhamento dos princípios de governança às 

práticas de gestão de pessoas, dado que a governança é um dos conceitos fundamentais na 

gestão da Volvo do Brasil e produtora das Capacidades Dinâmicas, com objetivos estratégicos 

evidenciados no planejamento. Entende-se, ainda, que as práticas vão além do recomendado 

pelo Código de Conduta, e são reforçadas por políticas estratégicas nas áreas de qualidade, meio 

ambiente e segurança, bem como pelo Relatório de Sustentabilidade, cuja missão, valores e 

compromissos estão voltados ao desenvolvimento sustentável de longo prazo, com as pessoas 

na base de tudo o que é feito na empresa. 

Um dos objetivos da empresa é promover um ambiente de trabalho cada vez mais 

inclusivo, criativo e dinâmico, em que as pessoas se sintam à vontade para serem elas mesmas 

e, assim, possam utilizar ao máximo o seu potencial, pois quando a colaboração tem 

reciprocidade, os resultados são expressivos. 

Entre os colaboradores há um sentimento de desafio, mas também de oportunidade, pois 

estão comprometidos com o protagonismo das mudanças positivas, e utilizam o aprendizado, 

as melhorias e o trabalho em equipe para mostrar que a prosperidade é compartilhada entre os 

principais públicos estratégicos: clientes, colaboradores, parceiros, empresa e sociedade.  

Os resultados mostram que os investimentos na criação e manutenção de diversos canais 

estreitaram laços, primados pela clareza, veracidade, relevância, consistência e transparência 

na divulgação de fatos, promoção de produtos e atributos da marca em todas as esferas de 

negócio. 

Como estratégia na governança de gestão de pessoas a empresa entende que o trabalho 

inclusivo liberta o amplo potencial da diversidade, promovendo níveis mais altos de 

desempenho e criatividade, os quais fomentam a inovação, aprimoram o processo de tomada 
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de decisões e a gestão de recursos humanos. É preciso, contudo, ter habilidade, atitude e 

inteligência emocional para entender os desafios em lidar com pessoas e atuar no âmbito dos 

comportamentos, humildade e vigilância para os perigos da vaidade. 

O novo modelo de gestão de pessoas (RH 4.0) é parte das preparações do futuro e, nesse 

sentido, a empresa está passando por uma reverificação de suas práticas de gestão, com 

mudanças no The Volvo Way31 e na automatização total dos processos. Os resultados revelam 

mudanças na elaboração e no controle da folha de pagamento e na administração de benefícios, 

porém, não há mudanças em relação à cultura organizacional, pois o Grupo Volvo entende que 

seus colaboradores estão em primeiro lugar.  

A identidade de gênero é outra preocupação da governança da gestão de pessoas e, para 

isso, em 2018, a Volvo estruturou o Grupo V-Eagle, com o objetivo de dar suporte aos 

funcionários LGBT e criar um ambiento interno mais inclusivo. A empresa também é pioneira 

no reconhecimento de casais homoafetivos e na concessão da licença paternidade ampliada para 

seus funcionários, buscando, com isso, estimular a sua participação ativa nas atividades e 

responsabilidades familiares.  

Para a empresa, os resultados dos investimentos no capital humano tem sido fator 

preponderante para o seu crescimento e desenvolvimento. Há um programa já consolidado que 

inclui, de forma sustentável, os profissionais deficientes em seu ambiente de trabalho. Esses 

colaboradores possuem os mesmos direitos, deveres, metas e exigências por resultados como 

qualquer outro. São várias as iniciativas, como curso de Libras e treinamentos de diversidade 

até adaptações do espaço físico, que preparam os colaboradores para receber os deficientes e 

promover a sua inclusão no ambiente de trabalho.  

As carreiras de sucesso da Volvo do Brasil são uma marca da organização, pois grande 

parte dos executivos que ocupa altos cargos na companhia começou como estagiário. 

Programas como Volvo Student Experience, reestruturado em 2014, tem como objetivo dar um 

alinhamento ainda mais profissional às oportunidades para jovens talentos que desejam 

ingressar na organização, propiciando atividades relevantes e significativas para o 

enriquecimento do programa de estágio. Os resultados mostram que quando a política salarial 

é definida com base nas melhores práticas de mercado, a atuação e o desempenho dos 

colaboradores são potencializados. Todos os colaboradores têm acesso ao Programa de 

Participação nos Lucros e Resultados, com exceção da equipe de vendas, que participa de 

remuneração variável distinta baseada em metas, e dos altos executivos, que participam do 

Programa de Bonificação nos resultados do negócio. 
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O Grupo Volvo está implantando globalmente uma nova abordagem para a gestão de 

carreiras e de desempenho, denominada “Performance Touchpoint”. A nova metodologia tem 

como objetivo incentivar o diálogo, estruturado e contínuo nos diversos níveis organizacionais. 

Os resultados mostram que os diálogos mais frequentes sobre performance, desenvolvimento e 

diretrizes de negócios têm reduzido o controle e proporcionado maior autonomia no 

relacionamento entre líderes e suas equipes, reforçando e incentivando as relações entre os pares 

e as conversas.  

Um dos objetivos da gestão de governança de pessoas na Volvo é focar o colaborador 

na transformação e no estímulo à inovação e, portanto, treinamento e desenvolvimento são 

frequentes. Os resultados mostram que essa prática tem desenvolvido as competências técnicas 

e um conjunto de habilidades relacionadas à inteligência emocional, flexibilidade, criatividade, 

resolução de conflitos, trabalho em equipe, entre outras, estimulando a busca da melhoria 

contínua, que permite a qualquer funcionário sugerir e aplicar inovações de maneira ágil.  

A Volvo trabalha com o conceito de aprendizagem “70/20/10”17, pois acredita que 

apenas 10% do aprendizado resultam de um treinamento formal; 20% provêm das interações e 

observações de outras pessoas no ambiente de trabalho; e 70% acontecem de forma orgânica 

nas atividades diárias de ocupação. Os resultados mostram que esse modelo vem despontando 

como alternativa real aos métodos tradicionais de estruturação das ações de recursos humanos, 

e que a aplicação de um sistema de gestão por competências tem transferido vários benefícios 

à gestão de pessoas, tais como o apoio no processo de avaliações, promoções e auxílio à 

efetivação da empresa no mercado em que atua.   

Com o passar dos anos, o modelo de gestão por competência tem se estruturado e 

realizadas as adequações necessárias, mas sempre com foco na remuneração, qualidade de vida, 

mudanças na forma de aquisição de conhecimento, uniformização dos critérios entre as áreas 

etc. Essas mudanças trouxeram muitos benefícios à organização e seus colaboradores.  

Ao concluir, pode-se afirmar que a Volvo do Brasil segue práticas de gestão de pessoas 

que atraem e desenvolvem talentos mencionados como determinantes ao longo desta pesquisa. 

Os resultados obtidos confirmam o desempenho da empresa no mercado em que atua, sendo 

uma organização com baixo índice de rotatividade. 

                                                 

17 Na década de 1990, os professores Morgan McCall, Robert Eichinger e Michael Lombardo, do Center for 

Creative Leadership, na Carolina do Norte (EUA), desenvolveram o modelo de aprendizagem chamado “70: 20 : 

10”. O estudo resultou na percepção de que a expansão da aprendizagem e o estímulo a novas experiências sedão 

a partir de diversas situações. Eles descobriram que, para que essa motivação se faça presente e impulsione os 

profissionais a desejarem verdadeiras e sustentáveis mudanças, é preciso criar um campo fértil, estimulado pela 

mescla de diferentes abordagens (IBC, 2019). 
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É necessário, contudo, expor algumas dificuldades que ocorreram para o aceite e o 

desenvolvimento desta pesquisa, causadas pela posição da empresa nos últimos anos e as 

mudanças operacionais que vêm ocorrendo, principalmente na governança de gestão de 

pessoas. De início, houve discordância em autorizar a pesquisa, que foi negada algumas vezes 

mediante a alegação de que havia mudanças e que não mais permitiriam estudos acadêmicos.  

Depois de várias diligências, muitas das quais sem sucesso, somente com a ajuda do 

professor orientador, que contatou com o responsável pela gestão de Recursos Humanos, 

obteve-se a permissão para realizar o estudo, contudo, dentro de determinadas condições. 

Limitou-se, assim, o número de participantes respondentes aos questionários e a divulgação das 

informações sem o aval da empresa. Em outras palavras, nenhum conhecimento poderia ser 

utilizado sem que a empresa o tivesse tornado público.  

Vale salientar a visão de gestão de pessoas da Volvo e a forma como a empresa observa 

a sua gestão de Recursos Humanos, que tem as pessoas como diferencial. Um novo processo 

está em andamento, em que os indivíduos trazem suas experiências e criatividades ao 

gerenciamento, que precisa produzir conectividade e melhorias constantes na cultura 

organizacional.  

 

RECOMENDAÇÕES 

 

O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou o entendimento de questões que podem 

ser exploradas futuramente. Ao analisar os instrumentos das Capacidades Dinâmicas na 

governança da gestão de pessoas à luz da Psicologia Organizacional foi possível perceber 

aspectos que merecem ser complementados a fim de melhorar a compreensão dos constructos 

envolvidos. Algumas recomendações para estudos futuros podem ser elencadas a fim de ajudar 

nas transformações desejadas pela Volvo do Brasil. 

A busca pela melhor compreensão teórico-prática da gestão do conhecimento pode 

tornar o entendimento mais suscinto, contribuindo para produzir evidências práticas e 

benefícios em diferentes circunstâncias. Um campo interessante para o aprofundamento nos 

estudos sobre a inter-relação das temáticas Governança Corporativa e legitimidade pode ser a 

análise de estratégias organizacionais para a gestão dos conflitos ocasionados por eventuais 

faltas de alinhamento entre a legitimidade interna e as demandas de legitimidade do ambiente 

externo, conforme abordado nos estudos de Johnson, Dowd e Ridgeway (2006) e Drori e Honig 

(2013).  
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Práticas como o compartilhamento do conhecimento somado aos valores universais 

numa cultura de conservação de finalidades também produzem inovações em ambientes 

interculturais, melhorando a sua competição. 

Considerando a velocidade das transformações no mundo contemporâneo e a constante 

necessidade de adequação das organizações ao ambiente, percebe-se que a manutenção de 

determinado modelo de gestão sem quaisquer alterações tem sido um problema. 

Como estímulo às futuras pesquisas sugere-se analisar em maior profundidade a 

manutenção das Capacidades Dinâmicas estabelecidas e praticadas, bem como a forma de 

governança em gestão de pessoas para, com isso, identificar outros modelos e práticas 

administrativas vigentes e estabelecidas em distintas empresas e setores organizacionais. 

O ambiente na Volvo apresenta características próprias que merecem ser objeto de 

estudo e investigação, especialmente das suas razões e relações com a estratégia empresarial e 

outros campos do conhecimento. Como sugestão para estudos futuros, pode-se propor, a partir 

de um estudo multicaso, um lineamento das práticas da gestão de pessoas que mais atraem e 

retêm os talentos na empresa. 

Por ser uma empresa dividida em diferentes áreas é fundamental que haja interligação 

entre elas, por exemplo, marketing, vendas, entrega do produto, recursos humanos etc. 

Ademais, estar sempre ligado com as demandas do mercado, mediante troca de experiências 

em um modelo de treinamento de rede, e o conhecimento emocional, técnico, comercial, uma 

vez que o relacionamento com concessionárias são fundamentais para atingir os objetivos. 

Finalmente, acredita-se que desafios como atender bem os clientes, entregar a melhor 

solução possível de forma rápida, segura, mantendo sempre a qualidade máxima e respeito ao 

meio ambiente são recomendações importantes, principalmente se baseadas na qualidade, 

segurança e meio ambiente.  
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE 

ROTEIRO DE PERGUNTAS SEMIESTRUTURADO 

 

O questionário abaixo é parte da pesquisa do Mestrado Profissional em Governança e 

Sustentabilidade e tem por objetivo demonstrar a forma como a Volvo desenvolve Capacidades 

Dinâmicas à luz da Psicologia Organizacional.  

 

ROTEIRO DE PERGUNTAS SEMIESTRUTURADO 

Categoria: Práticas de Capacidades Dinâmicas  

Subcategoria: Desenvolvida pela Volvo 

 

Q1) Quais as principais práticas de Capacidades Dinâmicas desenvolvidas pela Volvo do 

Brasil?  

Q2)  De que modo as principais plataformas virtuais de conhecimento são utilizadas pela 

Volvo do Brasil?  

Q3) Como é feita a gestão da cultura organizacional como instrumento de Capacidades 

Dinâmicas? 

Q4) Quais os principais projetos e programas utilizados pela Volvo do Brasil como práticas de 

Capacidades Dinâmicas? 

Q5) De que forma a Volvo do Brasil faz a gestão, difusão e o compartilhamento dos projetos 

de interculturalidades? 

Q6) Como é feito o acesso às oportunidades de desenvolvimento? 

Q7) Como a Volvo define as habilidades na integração, construção e reconfiguração de 

competências, a fim de buscar mudanças ambientais rápidas?  

Q8) A educação corporativa e o aprendizado organizacional são utilizados pela Volvo do Brasil. 

Dado as mudanças de cenários, como são feitos a gestão e o compartilhamento? 

Q9) Como ocorre, na prática, a criação e transferências de conhecimentos no gerenciamento de 

projetos? 

Q10) Como é feita a ligação entre o capital intelectual com a capacidade de renovação 

estratégicas na gestão da empresa? 
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Categoria: Governança e gestão de pessoas  

Subcategoria: Busines Partner 

Q11)   Quais as principais práticas adotadas na gestão de governança em Recursos Humanos 

pela Volvo do Brasil? 

Q12)    Quais as principais rotinas e processos de Recursos Humanos adotado pela empresa?  

Q13)    Em que base estão as competências de gestão de governança em Recursos Humanos? 

Q14)   De que modo a cultura de inovação interfere na gestão de governança em Recursos 

Humanos? 

Q15)   Como é feita a contratação de pessoas externas à empresa? 

Q16)   Como é conhecida a função do psicólogo organizacional e onde atua? 

Q17) Quais os principais programas adotados na gestão de governança em Recursos Humanos? 

Q18)    De que maneira é feita a gestão de carreiras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


