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Resumo
A inovação como fonte de vantagem competitiva da firma é u m tema consolidado na
literatura. Ela é, geralmente, alcançada mediante um processo estruturado, onde a
capacidade tecnológica desempenha um papel chave. Contudo, uma questão que continua
pendente nesta área de pesquisa é a d e identificar por que nem todas as firmas que
investem em capacidade tecnológica conseguem ser inovadoras e u sufruir desses
investimentos. Onde está o elo perdido? Até o presente momento, muitos esforços já foram
realizados em busca dessa resposta. Alguns acreditam que o e lo perdido está no que é
chamado de complementary assets, organizational assets, external assets e enabling
processes. Entretanto, o estudo deste elo, como fonte de vantagem para a firma, ainda
merece maior profundidade. O presente artigo tem por objetivo apresentar um framework
com duas dimensões essenciais, que são: (1) a capacidade tecnológica e (2) a capacidade
transacional. A capacidade tecnológica é a h abilidade da firma para fazer uso efetivo de
conhecimento técnico no i ntuito de melhorar processos produtivos e desenvolver novos
produtos e serviços. Esta é uma capacidade dinâmica, onde os processos de aprendizagem
ajudam a absorver conhecimento externo, além de criar novo conhecimento. Por outro
lado, a c apacidade transacional é definida como um leque de habilidades, rotinas e
conhecimento capazes de reduzir os custos de transação (ex-ante e ex-post). A capacidade
transacional, também, tem traços dinâmicos, os quais permitem que a firma possa
acompanhar as mudanças transacionais do seu entorno. Tendo em vista que o estudo se
caracteriza como um artigo teórico, metodologicamente está amparado em uma revisão
bibliográfica. O principal achado da presente proposta é o elo perdido da inovação, sendo
este a c apacidade transacional. Nesse sentido, para ser inovadora, a f irma além de ter
capacidade tecnológica, precisa desenvolver capacidade transacional. Também, é indicado
que nenhuma das duas capacidades possui superioridade sobre a outra, pois a taxa de
utilização delas depende da firma e do setor no qual esta atua. Finalmente, ressalta-se que o
desempenho superior das firmas é o resultado de uma combinação das capacidades, onde
necessariamente a tecnológica e transacional devem estar presentes. Sobre as implicações
práticas, sugere-se que os gestores desenvolvam os dois tipos de capacidades. Assim
sendo, o desenvolvimento da capacidade tecnológica será fundamental para que a firma
possa criar novas soluções. Já a capacidade transacional permitirá que esta possa, por
exemplo, comprar matérias-primas, monitorar o mercado e transacionar as novas soluções
criadas pela capacidade tecnológica.
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1. Introdução
Por que algumas firmas superam outras é uma questão que, embora pareça simples
de responder, ainda continua vigente. Segundo diferentes autores, as firmas superam as
suas concorrentes porque estas possuem capacidade tecnológica, a q ual lhe permite criar
novos produtos e serviços que sejam reconhecidos pelo consumidor ao ponto de que este
decida comprá-los.
Capacidade tecnológica é resultado de processos de aprendizagem (JONKER, 2006). A
mesma faz uso intensivo de conhecimento, mobilizando recursos científicos e tecnológicos
que possibilitem a criação de produtos inovadores (GARCÍA-MUIÑA E NAVAS-LÓPEZ,
2007). Desse modo, firmas que tenham capacidade tecnológica desenvolvida ampliam as
suas chances de sucesso frente àquelas com fraca capacidade tecnológica.
Apesar de que tem se apresentado uma relação positiva entre a capacidade tecnológica
e a inovação, diferentes pesquisadores (TEECE 1986; PATEL E PAVITT, 1997) ressaltam
que, para uma firma ser inovadora, a capacidade tecnológica é importante, mas não
suficiente. Os fundamentos desta afirmação podem ser encontrados no mesmo cerne do
processo de inovação, já que esta é uma atividade extremamente complexa e depende de
capacidades que muitas vezes se encontram dispersas ao longo da firma, mas alinhadas
com as exigências estratégicas da companhia para atender às condições especiais do
ambiente competitivo (GUAN E MA, 2003).
Adler e Shenhar (1990) argumentam que um erro comum que se comete ao analisar
a inovação é l imitar os seus estudos a uma só dimensão, neste caso, à capacidade
tecnológica. Apesar de que muitas firmas com desenvolvida capacidade tecnológica têm
resultados acima da média, é comum observar que nem todas as firmas que tem bom
desempenho possuem desenvolvida capacidade tecnológica. Para Adler e Shenhar (1990),
analisar a inovação é possível desde que as firmas tenham um conjunto de capacidades que
a possibilitem: (1) de senvolver novos produtos que atendam as atuais necessidades do
mercado; (2) m anufaturar esses produtos usando apropriados processos tecnológicos; (3)
desenvolver ou adaptar novos produtos e processos tecnológicos para atender as
necessidades futuras projetadas e (4) responder prontamente a movimentos tecnológicos
inesperados por parte dos concorrentes e a oportunidades imprevistas.
Segundo Cristensen (1995), a inovação requer uma constelação específica de
ativos, sendo estes: ativos de pesquisa científica; ativos de processos inovadores; ativos de
aplicação para produtos inovadores; e ativos de design estético. Esta forma de conceber a
inovação tecnológica é oposta à concepção unidimensional de P&D. Esta forma
multidimensional tende a v er a P &D mais como um ativo funcional que sustenta a
inovação, ao lado de outros ativos complementares como as operações e d esign, o
marketing, etc. Assim, inovar seria resultado de vários ativos (inovadores) localizados,
frequentemente, em vários contextos organizacionais da firma.
Como se observa até aqui, as firmas superarão outras desde que estas possam
desenvolver capacidade tecnológica que lhe permita criar produtos e serviços inovadores.
Entretanto, nem todas as firmas que tem capacidade tecnológica conseguem ter sucesso no
processo de inovação. Portanto, as firmas precisam complementar a s ua capacidade
tecnológica com outras capacidades (TEECE 1986; ADLER E SHENHAR, 1990;
CRISTENSEN,1995; PATEL E PAVITT, 1997; GUAN E MA, 2003).
No presente artigo, acredita-se que a inovação é resultado da existência da
capacidade tecnológica, mas complementada com uma capacidade essencial, a capacidade
transacional. Esta capacidade é um conjunto de habilidades, conhecimentos e rotinas que a
firma desenvolve com o objetivo de reduzir os custos de transação. A mesma permite,
também, que a firma possa estar ligada ao ambiente externo, tanto para comprar, quanto

para vender. Além de ser chave para analisar os sinais do mercado e alinhar a o ferta da
firma com as necessidades do consumidor.
A capacidade transacional seria o elo perdido da inovação. Firmas sem capacidade
transacional são incapazes de entender as demandas dos consumidores e de transacionar no
mercado ao menor custo possível. Portanto, por mais de que as firmas sejam possuidoras
de capacidade tecnológica para criar novos produtos e s erviços, estas precisam da
capacidade transacional.
Após uma apresentação das capacidades da firma, o presente artigo aprofunda os
diferentes aspectos em torno da capacidade tecnológica. Na seção 4 são discutidas as
diferentes categorias teóricas propostas para formar a capacidade transacional.
Posteriormente, integram-se as duas capacidades em um framework que ajuda a explicar
por que algumas firmas superam outras. E, por fim, são apresentadas as considerações
finais.

2. As Capacidades da Firma
A firma é o agente econômico capaz de suprir as necessidades de outro agente
econômico, o c onsumidor. Para desempenhar esta tarefa, a firma precisa de um insumo
estratégico fundamental, o conhecimento. É co m base neste conhecimento, traduzido em
capacidades, que a firma arranja seus recursos tecnológicos e produtivos no intuito de gerar
novas soluções de valor (inovações).
O estudo das capacidades começou com o trabalho de alguns estudiosos que
chamaram a atenção sobre a importância dos recursos humanos. Para estes autores, as
firmas, além de recursos físicos, deveriam ser capazes de atrair os melhores recursos
humanos dentro de suas fronteiras.
As capacidades são “conhecimentos, experiências e habilidades” (RICHARDSON,
1972, p. 888) que as firmas desenvolvem para encontrar o melhor arranjo dos seus recursos
humanos e físicos (BARNEY, 1991; GRANT, 1992). D este modo, as batalhas
competitivas que as diferentes firmas enfrentam no seu ambiente de negócios poderiam se
reduzir a uma luta entre capacidades.
Assim sendo, as firmas com capacidades mais desenvolvidas superarão as suas
concorrentes e conseguirão se adaptar ao ambiente no curto e no longo prazo (NELSON E
WINTER, 1982). As capacidades da firma são múltiplas. Estas podem ser capacidade
absortiva (COHEN E LEVINTAL, 1990); capacidades tecnológicas (LALL, 1992)
capacidades organizacionais (CHANDLER, 1992), capacidades dinâmicas (TEECE ET
AL., 1997); capacidades de marketing (KOTABE ET A L., 2002), c apacidades
operacionais (WU, MELNYK E FLYNN, 2010), entre outras.
Uma vez que as capacidades estão ocupando parte importante das pesquisas
entorno à resposta de porque algumas firmas são mais bem sucedidas do que seus pares, o
desafio atual é identificar, dentre as múltiplas capacidades, quais são as que garantem
aquele desempenho superior.
Para Prahalad e Hamel (1990) as firmas mais sucedidas são aquelas que possuem o
que eles chamam de capacidades essenciais. Segundo esses autores, poucas firmas
conseguem construir a sua liderança em mais do que 5 ou 6 capacidades essenciais. Para
Prahalad e Hamel (1990), aquela firma que compile uma lista de 20 ou 30 capacidades,
provavelmente não apresenta capacidades essenciais.
De acordo com Patel e Pavitt (1997) dentre as múltiplas capacidades, a tecnológica
é uma das essenciais. Esta permite que a firma crie novos conceitos, processos e soluções

úteis para o consumidor, que pagará por elas, possibilitando permanência da firma ao
longo do tempo.
Nesta proposta, acredita-se que firmas com capacidade tecnológica têm mais
chances de ampliar seus lucros frente à concorrência. Contudo, ter capacidade tecnológica
é, somente, uma das capacidades essenciais que Prahalad e H amel (1990) ressaltam; a
outra poderia ser a capacidade transacional. A seguir são aprofundadas as mesmas.

3. A Capacidade Tecnológica
Dentro do re pertório de capacidades que todas as firmas utilizam para criar
produtos e serviços diferenciados, uma delas tem ocupado um proeminente lugar nos
diferentes estudos sobre este tema: a capacidade tecnológica.
Para Afuah (2002), cada firma tem certos recursos tecnológicos específicos (e.g.,
patentes, engenheiros qualificados, estoque de conhecimento em forma de base de dados,
unidades especializadas e licenças, etc.), os quais são utilizados para oferecer produtos e
serviços que superem as expectativas do consumidor. Capacidade tecnológica, então, é a
sua habilidade para utilizar esses recursos, combinar/recombinar componentes, ligações
entre os componentes, métodos, processos e t écnicas e conceitos fundamentais que
sustentam a oferta inovadora (AFUAH, 2002).
Entre os aspectos mais importantes sobre a capacidade tecnológica, neste artigo tem
se identificado que 4 características precisam uma especial atenção, sendo estas: (a) os
processos de aprendizagem; (b) o foco estratégico (c) a dificuldade de ser transferida e (d)
seu componente dinâmico.
Os processos de aprendizagem, segundo Figueiredo (2002), influenciam a
capacidade tecnológica. Dentro da firma, estes processos podem se caracterizar por sua
variedade, intensidade e funcionalidade (FIGUEREIDO, 2002). Segundo este autor, a
forma na qual a firma coordena seus mecanismos e processos de aprendizagem ao longo do
tempo desempenham um papel central na acumulação da capacidade tecnológica e, por sua
vez, no de sempenho da firma. Ressalta-se, ainda que a capacidade tecnológica não pode
ser nem vendida nem comprada, somente transferida. Para Kim (1997), esta transferência
pode ser dar através de processos de aprendizagem, o qua l é um instrumento utilizado
pelas firmas para cumprir este fim. Esta transferência acontece de dois modos, formal e
informal. Mecanismos formais de transferência tecnológica são aquisição de licenças,
patentes e demais formas de propriedade intelectual (KIM, 1997). Mecanismos informais
constituem revisão da literatura, tours de observação, produtos de amostra, mobilidade dos
funcionários, etc. (KIM, 1997). Independentemente, da forma que se utilize para aumentar
esta capacidade, reconhece-se que isto não acontece ao acaso, pois esforços propositais
destinados a assimilar, adaptar e modificar tecnologias existentes e/ou desenvolvimento de
novas tecnologias são necessários (MADANMOHAN ET. AL., 2004).
O foco estratégico, para Rush et al. (2007), é aq uela característica da capacidade
tecnológica que faz com que a f irma escolha e u tilize a t ecnologia para obter vantagem
frente aos concorrentes. Devido às características existentes no ambiente competitivo, onde
“existem crescentes níveis de competição na indústria, a capacidade tecnológica é cada vez
mais vista como crucial para as empresas manterem a sua vantagem competitiva de longo
prazo” (ACUR, 2011, p. 916). D e acordo com McEvily et al. (2004), f irmas com
capacidade tecnológica superior tendem a ser mais inovadoras, e desse modo conseguem
altos níveis de desempenho.
A sua dificuldade de ser transferida é um traço típico, pois a capacidade
tecnológica, assim como qualquer capacidade, não é comercializável. Segundo Teece et al.

(1997) e Winter (2000), as capacidades deveriam ser estabelecidas, e não necessariamente
compradas. Não existe um mercado de capacidades. As mesmas são intangíveis e baseadas
na interação, razão pela qual são difíceis de serem compradas, imitadas ou duplicadas
(COOMBS e BIERLY; NELSON 1991 e ACUR; 2010). Estas podem ser desenvolvidas
mediante os processos de transferência e de aprendizagem, acima apresentados, mas não
transacionadas. Como conseqüência, desenvolver capacidade tecnológica requer tempo e
recursos (HO et al., 2011) para estabelecer uma estrutura capaz de criar, desenvolver e
manter essa capacidade.
O seu componente dinâmico é o encarregado de liderar a mudança técnica dentro da
firma. Em um ambiente onde os gostos e preferências dos consumidores mudam
constantemente, as firmas precisam de um repertório de habilidades e r otinas que lhes
garanta adaptação sempre. Estas requerem estar sintonizadas aos movimentos do ambiente
competitivo e, quando possível, adiantarem-se aos mesmos, com novos conceitos,
soluções, processos, produtos e serviços. Ou seja, a firma deve ter a habilidade necessária
de mudar as suas capacidades, habilidades e co nhecimentos tecnológicos. Quando isto
acontece se diz que uma firma tem capacidade tecnológica.
No Quadro 1 são apresentadas algumas definições de diferentes estudiosos a
respeito das capacidades tecnológicas. Após a r evisão teórica o conceito de capacidade
tecnológica proposto neste artigo é “um conjunto de habilidades dinâmicas que gerenciam
a mudança técnica no intuito de que a firma supere as suas concorrentes”.

Autores
Bell e Pavitt (1995,
p. 78)

Nelson (1991, p. 68)
Kim (1999, p. 99)
Madanmohan,
Kumar e Kumar
(2004, p. 82)
Coombs e Bierly (
2006, p.425)
Jonker (2006, p.
122)
García-Muiña e
Navas-López (2007,
p. 31)
Jim e v on Zedtwitz
(2008, p.328)
Acur, et al. (2010, p.
917)

Definições
“As capacidades tecnológicas necessárias para gerenciar mudança técnica incluem
habilidades, conhecimento, e ex periência que frequentemente (mas não sempre)
difere substancialmente daquelas necessárias para operar sistemas técnicos
existentes, bem como os tipos particulares de estruturas institucionais e vínculos
necessários para produzir insumo para mudança técnica”.
“Essas capacidades serão definidas e r estringidas pelas habilidades, experiência, e
conhecimento do pessoal no departamento de pesquisa e desenvolvimento”.
“Refere-se à habilidade de fazer uso do conhecimento tecnológico”.
“O conhecimento e as habilidades requeridas por firmas para escolher, instalar,
manter, adaptar, melhorar e d esenvolver tecnologias. Ela tem que ser adquirida,
exigindo esforços propositais destinadas a assimilar, adaptar e modificar tecnologias
existentes e/ou desenvolvimento de novas tecnologias”.
“Capacidade tecnológica, embora grandemente estudada, é principalmente um
construto intangível e inobservável, muitas vezes com um grande componente
tácito”.
“O conhecimento tecnológico e as habilidades que resultam de esses processos de
aprendizagem”.
“A habilidade genérica, intensiva em conhecimento, para modificar conjuntamente
diferentes recursos científicos e t écnicos que permitem que a firma desenvolva
sucedidamente seus produtos inovadores e/ou processos produtivos, através da
implementação de estratégias competitivas e cr iando valor em um determinado
ambiente”.
“A capacidade para fazer uso efetivo de conhecimento técnico e h abilidades, não
somente em um esforço para melhorar e desenvolver produtos e p rocessos, mas
também para melhorar a t ecnologia existente e g erar novo conhecimento e
habilidades em resposta ao competitivo ambiente de negócios”.
“Um conjunto de atividades e co mportamentos implementados para detectar e
modelar oportunidades e a meaças, aproveitar oportunidades e manter a
competitividade através do aumento, combinação, proteção e, quando necessário,
reconfiguração de recursos tangíveis e intangíveis da firma”.

Quadro 01. Definições de capacidade tecnológica, segundo diferentes autores

Também, é preciso ressaltar os limites existentes entre a capacidade tecnológica e a
capacidade produtiva, pois ainda que alguns autores (LALL, 1992; KIM; 1999) e studem
estas duas como construtos muito próximos, neste artigo, deixa-se claro que capacidade
tecnológica difere da capacidade operacional. Segundo Bell e Pavitt (1995) a capacidade
tecnológica inclui a habilidade para gerenciar a mudança técnica por meio da utilização de
destrezas e co nhecimentos que, geralmente, diferem das capacidades necessárias para
operar sistemas técnicos.
A capacidade tecnológica lida, constantemente, com mudança, enquanto que a
capacidade operacional o faz com estabilidade, custos, eficiência e padronização (MILLER
E ROTH, 1994), pois essas são as qualidades requeridas dos produtos que são
transacionados no mercado. A mudança da capacidade operacional existe, mas acontece de
forma descontínua e em intervalos de tempo mais prolongados.

4. A Capacidade Transacional
Ao fazer um inventário das principais capacidades estudadas na literatura, encontrase que estas são as seguintes: capacidade absortiva (COHEN E LEVINTHAL, 1990),
capacidades tecnológicas (LALL, 1992; BELL E PAVITT, 1995; PATEL E P AVITT,
1997), capacidade operacional (SKINNER, 1969; MILLER E ROTH, 1994; WARD ET
AL., 1998), c apacidade gerencial (STAMP, 1981; DU GAY, 1996; SALOMÓN; 2009),
capacidades organizacionais (CHANLER, 1992; ZANDER E KOUGT; 1995), capacidades
de marketing (KOTABE, 2002), c apacidades centrais (PRAHALAD E HAMEL, 1990) e
capacidade de tecnologia de informação (BHARADWAJ, 2000; SANTHANAM E
HARTONO, 2003). A maioria dessas capacidades (com exceção da capacidade de
marketing e a ab sortiva) olha, principalmente, para aspectos da organização interna da
firma, dando menos importância às habilidades que a firma requer tanto para manter um
vinculo constante com seu entorno, quanto para se dirigir ao mercado e concretizar a
transação.
Neste trabalho se ressalta que o vinculo com o mercado deveria ser mantido
constante mente, pois tão importante como manter a organização da inovação e a produção
a firma precisa manter uma estrutura capaz de alinhar as necessidades do consumidor com
a oferta da firma, além de minimizar os custos de transacionar as matérias primas e o s
produtos terminados. A firma será sucedida no mercado, somente, após a transação.
Portanto, esta dimensão que garante o “verdadeiro” status de firma não deveria ser
negligenciada.
No que tange aos custos de transação, vários estudiosos tem salientado que esta
abordagem tem sito fundamental para entender aspetos sobre a natureza da firma, no
entanto esta precisa ser complementada (MADHOK, 1996; HODGSON, 1998)
Segundo Langlois e Foss (1999, p. 202):
“(...) nos últimos anos, assistimos ao surgimento de uma perceptiva –
aqui chamada genericamente de “perceptiva das capacidades” – que é muito
mais consistente com o lado da produção da firma e representa a natureza da
produção de uma forma que é potencialmente complementar da abordagem dos
custos de transação.”

Para Hodgson (1998, p. 181), “o que é requerido no futuro é o desenvolvimento de
um programa de pesquisa no qual as duas abordagens sejam avaliadas e testadas
conjuntamente. Uma abordagem híbrida poderia resultar usando versões compatíveis de
ambas as abordagens (HODGSON, 1998, p. 181)”.
Sobre a p ossibilidade de ter uma nova abordagem que combine a p erspectiva
transacional (externa) e a perspectiva das capacidades, visionariamente Williamson (1999,

p. 1087) re ssalta que “uma rigorosa pesquisa futura para essas duas perspectivas,
individualmente e em combinação é projetada”. Ou seja, aquela abordagem híbrida que
identifique alguns aspectos compatíveis (HODGSON, 1999) entre as capacidades e as
transações é um assunto pendente.
Os esforços direcionados em integrar, de alguma forma, essas duas áreas são vários
(ARGYRES, 1996; MADHOK, 1996; HODSON, 1998; DYER E SINGH, 1998;
LANGLOIS E FOSS, 1999; ARGYRES E LIEBESKIND 1999; WILLIAMSON 1999;
POPPO E SENGER, 2002; MAYER E ARGYRES, 2004; LEIBLEIN E MILLER, 2003;
JACOBIDES E WINTER 2005; MAYER E SALOMON 2006; HOETKER, 2005;
ARGYRES E MAYER 2007). Estes esforços têm procurado: ressaltar que as duas
abordagens visam responder as mesmas perguntas a respeito da existência, das fronteiras e
da organização interna da firma (LANGLOIS E FOSS, 1999); explicar que a aprendizagem
organizacional e a transmissão cultural poderiam ampliar a resposta sobre a existência da
firma (HODSON, 1998); reconhecer que tanto a perspectiva de governança, quanto a
perspectiva de contratos, são construções de racionalidade limitada e sustento
organizacional, por tanto, ambas compartilham uma base comum, e q ue estudos em
conjunto são um campo de pesquisa promissor (WILLIAMSON, 1999); entender como a
governança influencia a habilidade para gerar rendas através de ativos como conhecimento
e capacidades (DYER E S INGH, 1998) e destacar que os dois campos de estudo estão
entrelaçados (JACOBIDES E WINTER, 1995).
Como se observa, por um lado a necessidade de encontrar pontos de tangência entre
a governança e as capacidades é u m tema de crescente interesse por parte dos
pesquisadores da economia dos custos de transação; e p or outro lado os estudiosos
(PATEL E PAVITT, 1997; ADLER E SHENHAR, 1990; CRISTENSEN, 1995) da
capacidade tecnológica defendem que esta não é suficiente para entender por que as firmas
têm desempenho superior frente às suas concorrentes. Estes achados suportam a hipótese
de que existe uma capacidade complementar à c apacidade tecnológica, que tem sido
negligenciada até a d ata, a q ual é ch amada aqui de capacidade transacional. Parte desta
capacidade localiza-se no que foi denominado de complementary assets (TEECE, 1986),
organizational assets, external assets (ADLER E SHENHAR, 1990) e enabling processes
(CHIESA ET AL.,1998), entretanto a sua definição recém está em construção.
Mesmo que os diferentes esforços, acima mencionados, estão apontando na
construção deste conceito, após a revisão da literatura, alguns achados iniciais podem ser
comentados. Primeiro, percebeu-se que os trabalhos que mais avançaram no estudo desta
capacidade têm se limitado a apontar a importância do diálogo entre a economia dos custos
de transação e as capacidades da firma, sem ter conseguido definir o termo capacidade
transacional e a abrangência deste conceito.
Segundo, os trabalhos que avançaram na direção da capacidade transacional,
negligenciaram a abrangência da mesma, pois se acredita que esta capacidade abrange a
governança e a aprendizagem de contratos, mas também abrange a i da da firma ao
mercado para vender os produtos criados pela capacidade tecnológica3.
Terceiro, dentre as pesquisas realizadas a r espeito da capacidade tecnológica e o
desempenho da firma, muitas delas deixaram de mencionar a existência de uma capacidade
que consiga levar ao mercado os produtos e serviços criados pela mesma. Outras pesquisas
que têm mencionando a cap acidade tecnológica junto com outras capacidades têm se
limitado a fazer referência à capacidade de marketing e, outras, a capacidade de orientação
de mercado.
3

Depois de serem criados os novos conceitos por meio da capacidade tecnológica estes são produzidos em
escala comercial mediante a u tilização da Capacidade Operacional. Portanto, capacidade tecnológica e
operacional são capacidades distintas.

Nesta pesquisa, e após a revisão de diferentes pesquisas, propõe-se que a
capacidade transacional abrange quatro dimensões. (1) Uma de capacidades de marketing,
(2) uma de capacidades de relacionamento com o mercado, (3) uma dimensão que
abrange os relacionamentos que a firma estabelece com os fornecedores e finalmente, (4)
uma capacidade capaz de lidar com os atributos das transações. Esta é uma capacidade
em construção caracterizada pelas diferentes habilidades, destrezas e conhecimentos que a
firma possui no intuito de reduzir os custos quando esta vai ao mercado para transacionar.
Estes custos de transação referem-se tanto àqueles custos que a firma incorre para
vender seus produtos e serviços, quanto os custos para comprar recursos dos diferentes
fornecedores e sócios comerciais. No Quadro 02 s ão apresentadas as dimensões que
formam a capacidade transacional.
Dimensões
Capacidades
de
Marketing

Capacidades
de
orientação para o
mercado
Capacidade de
relacionamento
com os
fornecedores

Capacidade
contratual

Autores
Ortega (2010)
Souitaris (2002)
Yam et al (2011)

Naver e Slater (1990)
Lukas e Ferrel (2000)
Madanmohan et al.
(2004)
Cannon e Homburg
(2001)

Williamson (1985, 2002,
1996),
Wang (2002)
Cannon et al. (2000)
Liu et al. (2010)

Categorías teóricas
Gestão do relacionamento com o cliente;
“Base de clientes” instalada;
Controle e acesso aos canais de distribuição;
Conhecimento do mercado;
Treinamento oferecido ao pessoal de marketing;
Incentivos para que os trabalhadores de marketing
contribuíam para novas idéias;
Gerenciamento de diferentes segmentos do mercado;
Força de vendas altamente eficiente;
Serviço de pós-venda.
Orientação para o cliente;
Orientação para o competidor;
Coordenação inter-funcional.
Comunicação com o fornecedor (medida através de 4 itens)
Acomodação com o fornecedor (medida através de 2 itens)
Características da oferta e do fornecedor (medida através de 2
itens)
Gestão de custos do comprador (medida através de 1 itens)
Avaliação previa da reputação do contratante
Estabelecimento detalhado de contratos com os principais
fornecedores;
Estabelecimento de contratos formais que detalham as
obrigações de ambas as partes;
Estabelecimento detalhado de contratos formais com os
principais fornecedores;
Desenvolvimento progressivo de mecanismos com os
fornecedores, para evitar contratos formais

Quadro 02. Dimensões e categorias teóricas da capacidade transacional

Do Quadro 02, existem dois pontos a ser ressaltados. O primeiro refere-se às
habilidades que a firma tem de desenvolver para transacionar os produtos criados pela
capacidade tecnológica. Estas habilidades abrangem aspectos de relacionamentos com os
clientes, gerenciamento dos canais de distribuição, serviço de pós-venda, entre outros. O
segundo ponto foca-se nas habilidades da firma para lidar com seus fornecedores,
monitorando e se comunicando com estes com o objetivo de diminuir os custos no
momento de comprar matérias-primas.
Um aspecto que se ressalta neste artigo refere-se a que capacidade transacional, não
é capacidade de marketing, nem capacidade de orientação para o mercado. A capacidade
transacional é um constructo muito maior. Enquanto a capacidade de marketing e a
capacidade de orientação para o mercado analisam os esforços que a firma realiza para
melhor levar o produto ao consumidor final e como age a co ncorrência, a c apacidade
transacional tem um olhar mais completo. Assim sendo, a capacidade transacional, analisa
os fornecedores e os aspetos contratuais existentes nas transações. Ou seja, todos os
aspectos relacionados com a ida da firma ao mercado, tanto para comprar matérias-primas,
quanto para vender produtos e serviços produzidos por e sta. No item a s eguir será
apresentado o framework que integra a capacidade transacional e a capacidade tecnológica.

5. As Dimensões Essenciais da Firma: Um framework
Diferentes trabalhos a respeito da capacidade tecnológica indicam que esta aumenta
as chances de sucesso das firmas. No entanto, uma questão que tem ficado sem resposta é
por que muitas firmas que conseguem acumular capacidade tecnológica, não conseguem
desempenho superior.
Segundo diversos pesquisadores (TEECE, 1986; ADLER E SHENHAR, 1990;
CRISTENSEN,1995; PATEL E PAVITT, 1997; GUAN E MA, 2003), olhar a firma
através de uma só dimensão, neste caso a dimensão tecnológica, não é suficiente para que
as firmas sejam sucedidas. Vale dizer que a cap acidade tecnológica, apesar de ser
considerada essencial para o sucesso das firmas, não basta para garantir o mesmo.
Isto significa que as firmas também precisam desenvolver a cap acidade de levar o
produto criado pela capacidade tecnologia ao mercado. Esta capacidade, além de ser chave
para que as firmas transacionem seu produtos terminados, é i mportante para re duzir os
custos de compra de insumos, de monitoramento e de distribuição incorridos pela firma no
momento de ir além das suas fronteiras.
A proposta aqui apresentada pode ser resumida no framework da Figura 1, segundo o
qual, o desempenho superior das firmas está em função de duas capacidades essências: a
tecnológica e a transacional.
Firmas que objetivem criar produtos inovadores, além de se preocupar em acumular
capacidade tecnológica, devem desenvolver sua capacidade transacional. Assim, como os
processos de aprendizagem são chaves na formação da capacidade tecnológica, estes
processos são imprescindíveis para criar, acumular e desenvolver capacidade transacional.

Figura 1. Framework de Capacidade Tecnológica-transacional da firma

O framework acima apresentado, busca relacionar a capacidade tecnológica e a
capacidade transacional com o desempenho da firma. Para isto, tomam-se subsídios de
diferentes trabalhos que estudaram, de forma separada, o impacto de cada uma dessas
capacidades (ou de parte dessas) no resultado da firma.
Com base em dados empíricos, a r elação entre capacidade tecnológica e o
desempenho da firma foi estudada por Calantone, Cavusgil e Z hao (2002), Coombs e
Bierly (2006) e García-Muiña e N avas-López (2007). Para esses autores, a r elação entre
esses dois construtos, mesmo que seja mais complexa do que usualmente se assume, é
positiva. Portanto, as firma que visem o desenvolvimento dessa capacidade terão maiores
probabilidades de sucesso.
No que tange à capacidade transacional e a s ua relação com o desempenho da
firma, parte do construto transacional (a seu impacto no desempenho) foi analisando
através das capacidades de marketing (KOTABE; SRINIVASAN E AULAKH, 2002,
VORHIES; MORGAM, 2005; MORGAN, DOUGLAS E MASON, 2009) e as
capacidades de orientação para o mercado (DAY, 1994, GREWAL E TANSUHAJ, 2001).
Apesar de que esses trabalhos são importantes contribuições para entender como a firma
transaciona no mercado, os trabalhos que relacionam as capacidades de relacionamentos
com os fornecedores e a cap acidade contratual da firma com desempenho desta são
escassos. Conseqüentemente, o desafio de estabilizar esta capacidade esta vigente.
O framework da Figura 1 pode ser traduzido em uma proposição central a qual se
apresenta para que futuras pesquisas possam ser desenvolvidas nessa direção, sendo esta:
P1: Existe um impacto positivo entre a capacidade tecnológica e
transacional e o desempenho da firma. Firmas com avançada
capacidade tecnológica e transacional superam a firmas com básica
capacidade tecnológica transacional.

6. Considerações Finais
Os estudos em torno da firma e como esta supera as suas concorrentes têm seguido
diferentes caminhos. Dentro desses, aquela corrente vinda das capacidades da firma tem
ocupado um lugar proeminente na literatura. Segundo este enfoque, as firmas de maior
sucesso serão aquelas que conseguirem um repertório adequado de capacidades que lhes
permita a criação de produtos inovadores para os consumidores.
Para Lall (1992) e B ell e P avitt (1995), as firmas que acumulam capacidades
tecnológicas poderão criar produtos e serviços inovadores e, dessa forma, serem mais bemsucedidas. Ainda que esses argumentos têm sido validos para diferentes firmas que se
preocuparam por desenvolver esta capacidade, foi identificado que a cap acidade
tecnológica não é suficiente para que a firma seja inovadora, pois existe um elo perdido
dentro dos estudos das capacidades.
Nesse sentido, depois de uma extensa revisão da literatura, identifica-se que esse
elo perdido é a capacidade transacional. Esta é uma capacidade cujo objeto é minimizar os
custos que a f irma incorre no momento de ir ao mercado para transacionar. Assim, a
capacidade transacional é definida aqui como as habilidades, conhecimentos e destrezas
que todas firma tem para minimizar os custos de transação.
Nesta proposta é ap resentado um framework explicitando-se duas dimensões
essenciais da firma, a capacidade tecnológica e a capacidade transacional. Ressalta-se que
as firmas somente irão superar as outras se conseguirem combinar estas duas dimensões no
intuito de criar novas soluções de valor e as possam vender ao consumidor ao menor custo
possível.
Finalmente, recomenda-se que o seguinte passo nesta linha de pesquisa, também,
desenvolvida por di ferentes estudiosos (ARGYRES, 1996; MADHOK, 1996; HODSON,
1998; LANGLOIS E FOSS, 1999; ARGYRES E LIEBESKIND 1999; WILLIAMSON,
1999; POPPO E SENGER, 2002; MAYER E ARGYRES, 2004; JACOBIDES E WINTER
2005; MAYER E SALOMON, 2006; HOETKER, 2005; ARGYRES E MAYER, 2007),
seja a s ua operacionalização. Talvez, as categorias teóricas sobre esta capacidade aqui
apresentadas possam ser um primeiro passo para a sua futura consolidação.
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