
Cultura e Agilidade Organizacional:
Apresentação de um modelo de gestão

aplicado a ambientes dinâmicos

Letícia Nascimento Ossola
leticiaossola@gmail.com

UFRRJ

Anna Paula Barros da Silva
annapaula.barrosdasilva@gmail.com

UFRRJ

Eder de Carvalho Januário
eder.januario@usp.br

UFRRJ

Marcello Vinicius Doria Calvosa
mvcalvosa@yahoo.com.br

UFRRJ

Resumo:A abordagem desenvolvida visa contribuir aos estudos organizacionais. Analisamos
capacidades dinâmicas gerenciais em motivar suas equipes para a agilidade organizacional. Esse modelo
congrega práticas de incentivos associando a diferentes tipos de cultura organizacionais. A motivação é
considerada uma variável importante no para a mudança e adaptação alinhadas as diferentes formas de
motivação individual. Para se chegar no modelo teórico proposto foram utilizados dados secundários
obtidos de artigos de periódicos, publicações e trabalhos de conferência globalmente. Para tanto, foi
realizada uma revisão da literatura com base nas teorias de cultura, comportamento e motivação
(Goal-Framing). Adicionalmente, apresentamos um roadmap, que apresenta pistas de como os lideres e
gerentes articulam visão e missão da organização, criando uma cultura flexível e ágil, através das
estruturas organizacionais apresentadas no estudo. A revisão utilizou principalmente a análise de
conteúdo mencionada e discussões específicas para o estudo as variáveis foram identificadas, analisadas
e criticadas. Adicionalmente, foi utilizada uma metodologia qualitativa de coleta de dados, denominada 
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1. INTRODUÇÃO

As organizações estão constantemente enfrentando mudanças. A globalização, os rápidos
avanços tecnológicos, a concorrência, os modelos de negócios disruptivos, mercados emergentes, as
preferências dos consumidores em constante evolução, e a mais recente a pandemia do Covid-19.
Esses são os desafios diários para grandes e pequenas organizações. Combinados com os riscos
mais tradicionais dos ciclos de vida dos negócios e da economia, esses constantes desafios obrigam
as  organizações  a  se  adaptaram  ao  novo  ambiente  com  agilidade  organizacional  (ŽITKIENĖ;
DEKSNYS, 2018; CRICK; CHEW, 2020). 

A agilidade organizacional está em responder as mudanças externas em tempo hábil. Tal
agilidade é classificada como um tipo de capacidades dinâmicas, gerencial, inerente do indivíduo,
condicionada habilidade do líder em motivar sua equipe, com o intuito de construir, integrar pessoas
de forma abrangente alinhando estratégia, estrutura, pessoas, processos e tecnologias. Esse processo
precisa ser iterativo porque nem tudo pode ser planejado, antecipadamente em ambientes dinâmicos
(DAVIS; EISENHARDT; BINGHAM, 2009; CRICK; CHEW, 2020).

No processo de mudança, uma característica importante são os aspectos cognitivos para a
tomada de decisões e promoção mudanças. Os fatores cognitivos dos líderes são exemplificados em
três  modelos  conceituais,  inicialmente  propostos  em Pitelis  e  Teece  (2009),  Teece  (2007)  e
incrementado por Helfat e Peteraf (2015), que são as capacidades dinâmicas gerenciais que podem
ser  expostas  nas  dimensões  cognitivas  organizacionais:  i)  capacidade  detecção  (sensing) de
oportunidades e ameaças, ii) capacidade de apreensão (Seizing) das oportunidades, iii) e capacidade
de reconfiguração diante de mudanças no ambiente, reconfigurando suas competências internas para
responder  às  mudanças  ambientais  (Reconfiguring)  (ADNER;  HELFAT,  2003;  HELFAT;
PETERAF 2015; CRICK; CHEW, 2020).

No  ambiente  dinâmico,  gerentes  e  lideres  organizacional  procuraram  novos  arranjos  e
soluções para coordenar e manter suas organizações lucrativas no mercado mutável. Para isso, é
preciso que algumas variáveis sejam levadas em consideração tal como adaptação, flexibilidade da
estrutura organizacional para uma transformação ágil, que envolva a empresa como um todo, para
isso, o líder precisa saber orquestrar ativos tangíveis (exemplo: processos e pessoas) e intangíveis
(cultura, motivação) (CRICK; CHEW, 2020). Para influenciar, pessoas e processos os mecanismos
de governança suas as práticas  de incentivos  podem ser utilizadas  na criação e manutenção da
vantagem competitiva. (AKKAYA; TABAK, 2020).

Quanto a gestão de ativos intangíveis, cultura é importante para motivar os funcionários da
organização.  Funcionários  motivados  são  pode  ser  um  caminho  de  melhorar  desempenho  nas
organizações como descrito por Schein (2010), Fiordelisi e Ricci (2014) encontraram motivação
funcionários  sejam  um  fator  importante  na  melhoria  do  desempenho  ao  atingir  as  metas
organizacionais.  A  literatura  sobre  cultura  organizacional  contém  informações  sobre  como  os
líderes usam cultura organizacional eficaz para melhorar o desempenho e a produtividade Flamholtz
e Randle (2012) e O'Reilly et al. (2014). Nesse mesmo contexto, a literatura não apresenta como,
líderes  e  gerentes  podem utilizar  aspectos  da  cultura  na  motivação  e  agilidade  organizacional
(EATON E KILBY, 2015).

 Diante do exposto, o nosso objetivo é propor um modelo conceitual e gerencial que parte da
necessidade  dos  gerentes  reconfigurar  suas  organizações  alinhando  suas  estratégias  através  da
motivação da equipe Helfat e Peteraf (2015). O modelo assume que o modo como se induz a adoção
de uma estratégia depende da escolha de mecanismos de coordenação internos, compostos pelos
seguintes mecanismos de governança: mercado, comunitária, burocrática e democrática Grandori e
Furnari (2008, 2010), levando em consideração os objetivos individuais de cada funcionário Foss e



Lindenberg  (2013).  Seguindo  Lindenberg  (2003),  argumentamos  que  o  comportamento  dos
indivíduos  é  influenciado  por  três  estruturas:  hedônica  (objetivo  de  curto  prazo),  de  ganhos
(objetivo  de  maximização  dos  ganhos),  normativa  (apropriada  para  o  contexto)  da  mudança
organizacional.

Nessa  lógica,  será  proposto  um modelo  conceitual  que  congrega  práticas  de  incentivos
associando aos valores da cultura organizacional.  Os valores são considerados importantes  para
motivação no momento  nesse e  têm diferentes  atributos  organizacionais  vinculados  à  agilidade
organizacional,  como  adaptabilidade  à  mudança,  trabalho  baseado  no  conhecimento  e
descentralização de autoridade, entre outros. Para a modelagem qualitativa utilizaremos a teoria do
“goal framing” Foss; Lindenberg (2013) estabelece as motivações humanas em termos hedônicos,
de ganhos e normativos. Sob uma perspectiva das estratégicas corporativas, a adoção de modos de
governança,  mediante  ao  uso  de  artefatos,  é  considerado  o  caminho  para  o  surgimento  dos
“framings”  comportamentais  (FOSS;  LINDENBERG  2013;  MACEDO;  SAES,  2020).  Por
exemplo,  Grandori  e  Furnari  (2008),  Grandori  (2017)  qualificam  as  estruturas  de  governança
interna como mecanismos de governança organizacionais que incluem uma coleção de práticas de
incentivos e rotinas que geram comportamento esperado. 

Em  vista  dos  argumentos  citados  anteriormente,  o  presente  estudo  tem  o  propósito  de
contribuir com a agenda de pesquisa sobre cultura e agilidade organizacional, através de um olhar
de  aspectos  do  ambiente  na  motivação.  Complementarmente,  à  proposta  a,  desenvolve-se  um
modelo teórico que busca relacionar mudanças externas e seus impactos nas organizações, e como
isso  impacta  os  processos  internos.  Desta  forma,  apresentamos  roadmap de  como os  gestores
podem utilizar o estudo em suas rotinas organizacionais.  Adicionalmente,  o roadmap, apresenta
pistas de como os lideres e gerentes articulam visão e missão da organização, criando uma cultura
flexível  e  ágil,  através  das  estruturas  organizacionais  apresentadas  no  estudo.  Por  fim,  serão
apresentadas as considerações finais e discutidos as contribuições e implicações teóricas do estudo
para a literatura de gestão estratégica e agilidade organizacional, por fim e apontamos avenidas para
pesquisas futuras.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CULTURAS ORGANIZACIONAL

Este artigo utiliza taxonomias  os quatro tipos de cultura delineados por Cameron e Quinn
(2006),  está entre as mais reconhecidas e estruturas amplamente aplicadas na pesquisa de cultura
organizacional. A busca por esse termo leva a 2.100.000 resultados no Google Scholar. Portanto, os
quatro tipos de cultura  serviu como base e fonte de inspiração teórica e insights gerenciais para
muitos acadêmicos e consultores organizacionais.

A tipologia compreende duas dimensões. Uma dimensão opõe-se à ênfase na flexibilidade,
adaptabilidade e dinamismo, com ênfase na estabilidade,  ordem e controle,  enquanto a segunda
dimensão confronta uma orientação interna com foco na integração, colaboração e unidade, com
uma orientação com foco na diferenciação, competição e rivalidade. Essas dimensões, combinadas
juntos, levam à identificação de quatro tipos distintos de cultura (ou seja, cultura de clã, cultura de
mercado, cultura de Inovação e cultura de hierarquia) que envolvem particulares e idiossincráticas
características. Uma breve delimitação conceitual dos quatro tipos culturais é apresentada abaixo
Cameron e Quinn (2006), como demonstrados na Figura 1 e descritos da seguinte maneira:



Figura 01: Tipos de cultura

Fonte: Cameron, K.S. e Quinn, R.E. (2006). 

Smircich (1983) ressalta que o fato de pertencer e ser criado na cultura estudada dificulta a
criação de questionamentos. Ou seja, o objeto de pesquisa em questão (a cultura) é produto dos
pesquisadores que, por sua vez, são influenciados pela cultura em que estão inseridos (Berger e
Luckmann, 2004). Corroborando com a visão de que é complicado pesquisar a cultura,  Bertero
(1989) cita que “a cultura é uma dimensão cultural complexa cujo simples entendimento por parte
de um consultor demanda tempo, paciência, reflexão e está sempre sujeito à revisões.”.

A  antropologia  veio  contribuir  com  noções  sobre  elementos  simbólicos,  ou  seja,  com
artefatos e rituais que não necessariamente estão definidos e rigorosamente explícitos na estrutura
de uma organização (Fleury, 1989). Schein (1984) define cultura organizacional como:

   “... padrões organizacionais de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou
desenvolveu  enquanto  aprendia  a  lidar  com  seus  problemas  de  adaptação  externa  ou
integração  interna,  e  que  foi  trabalhado  o  suficiente  para  ser  considerado  válido  e,
posteriormente, ser ensinado a novos membros como a maneira correta de perceber, pensar
e sentir em relação a estes problemas.” (Schein, 1984, tradução livre).

Na definição de Schein, é possível perceber a presença do invisível, do aprendido pela tentativa,
percepção e sentimento – e é deste modo que a cultura se estabelece e pode ser percebida dentro de
uma organização.

a) Cultura Clã: local de trabalho bastante amigável, quase familiar. As pessoas compartilham
sobre  si  mesmas.  Os  líderes  são  considerados  mentores  e  a  organização  é  baseada  na
tradição e na lealdade. Alto nível de comprometimento. Um dos objetivos da empresa é a
valorização dos membros. A organização incentiva o trabalho em equipe, a participação e o
consenso. Tal definição nos direciona para:

b)  Cultura  da  Inovação:  local  de  trabalho  dinâmico,  criativo  e  que  incentiva  o
empreendedorismo  e  incentiva  correr  riscos.  Os  líderes  são  inovadores.  A  organização



valoriza a experimentação e inovação, e seu foco é ser uma empresa de vanguarda. Busca o
crescimento e aquisição de novos recursos. Incentiva a iniciativa individual e liberdade.

c) Cultura Hierárquica: local de trabalho formal e estruturado, as pessoas trabalham de acordo
com  procedimentos  pré-estabelecidos.  Líderes  organizados  e  eficientes.  A  empresa  é
baseada em políticas e regras, e a preocupação é com estabilidade, performance e eficiência.
A organização tem foco na segurança de seus funcionários e na previsibilidade, direcionado
para:

d) Cultura  de  Mercado:  foco  para  resultados,  a  maior  preocupação  é  fazer  o  trabalho.  As
pessoas  são  focadas  nos  objetivos  e  competitivas  e  o  ambiente  da  organização  é  de
competição e vencedores. Reputação e sucesso são importantes e o foco é em atingir metas e
objetivos. O estilo da organização é de alta competitividade. 

 Cameron e Quinn (1999) advogam que “Nenhuma organização no século XXI se gabaria de
sua constância, uniformidade ou status quo em comparação com dez anos atrás. [...] A incerteza
sempre  foi  considera  um fantasma  que  assombrava  uma  mudança  organizacional  e  a  agora  a
incerteza permanece no mesmo lugar, mas assombrando quem fica parado, na mesma”. Ainda em
Cameron e Quinn apontam em seu trabalho seminal “Diagnosticar e mudar a cultura organizacional
com base na estrutura de valores concorrentes”, que a maioria das organizações frequentemente
falha em suas tentativas de gerenciar mudanças de maneira eficaz, devido à sua incapacidade de
programar mudanças culturais com precisão. 

O efetivamente aplicado a aspectos-chave distintos do desempenho organizacional (ou seja,
gestão da qualidade total, funções de gerenciamento de recursos humanos e mudança cultural, entre
outros)  Cameron  e  Quinn  (1999). A  cultura  é  importante  para  motivar  os  funcionários  da
organização.  Funcionários motivados são os principais drivers para melhorar o desempenho nas
organizações (Simoneaux e Stroud, 2014). Schein (2010) Portanto, a aplicação da tipologia cultural
também pode ser uma ferramenta poderosa para analisar a influência da Cultura nas capacidades
dinâmicas (FELIPE; ROLDÁN; LEAL-RODRÍGUEZ, 2017).

2.3 CAPACIDADES DINÂMICAS 
Essas tais mudanças podem ser efetivadas com base na abordagem Capacidades dinâmicas,

que considera os recursos existentes nas estruturas organizacionais, que foi definida como a visão
baseada nos recursos (RBV), pois sua ênfase abrange as mudanças à tomada de decisão, ou seja,
quando a empresa se ajusta às alterações dos ambientes externos para aprimorar os seus processos
Peteraf (1993). Sendo assim, a organização que atua conforme as mudanças são mais suscetíveis em
ter eficácia nos processos, além de possuir vantagem competitiva. (WILDEN et al., 2013).

Segundo  Zollo  e  Winter  (2002),  as  capacidades  dinâmicas  são  atividades  coletivas,
padronizadas, estáveis e aprendidas pelas quais a organização cria e modifica sistematicamente suas
rotinas operacionais ao visar melhorar seu desempenho. Assim sendo, os autores apontam que uma
capacidade dinâmica é estruturada, recorrente e persistente. Nesse sentido, uma organização que se
adapta ao meio externo de forma criativa, mas desordenada, não exerce uma capacidade dinâmica
(ZOLLO; WINTER, 2002).

Ainda  em Zollo  e  Winter  (2002),  a  origem e  evolução  das  capacidades  dinâmicas  são
fundamentadas por três mecanismos de aprendizagem: acumulação de experiência tácita por meio
do exercício recorrente das rotinas; articulação do conhecimento para entender as relações de causa
e efeito entre as ações e o desempenho das rotinas por meio do compartilhamento e discussão das
experiências entre os membros da organização; e a codificação do conhecimento relacionado ao



funcionamento e desempenho das rotinas por meio de ferramentas escritas em manuais, planilhas,
esquemas, etc. 

De  forma  complementar  Eisenhardt  e  Martin  (2000),  advogam  que  as  capacidades
dinâmicas não são habilidades abstratas, mas sim processos nos quais as organizações integram,
reconfiguram,  adquirem  e  descartam  recursos.  Os  autores  citam  como  exemplos  processos  de
desenvolvimento de produtos, aliança com outras organizações e tomada de decisão estratégica.
Eisenhardt  e  Martin  (2000).  Desse  modo,  as  capacidades  dinâmicas  são  rotinas  operacionais  e
estratégicas pelas quais as organizações obtêm novas configurações de recursos para acompanhar as
mudanças do mercado (EISENHARDT; MARTIN, 2000).

2.4 CAPACIDADES GERENCIAIS DINÂMICAS 

O conceito de capacidades gerenciais dinâmicas foi primeiramente apresentado por Adner e
Helfat (2003), (ADNER; HELFAT, 2003); (FELIPE; ROLDÁN; LEAL-RODRÍGUEZ, 2017).

Nessa linha de pensamento, Helfat e Peteraf (2015) enraizados no framework elaborado por
Teece (2007) com pressupostos em pesquisas em psicologia e neurociências do comportamento e
propõem  um  modelo  alinhado  com  os  pressupostos  cognitivos  das  capacidades  gerenciais
dinâmicas.  Helfat  e Peteraf (2015) advogam que a capacidade dinâmica em decifrar  questões e
oportunidades do ambiente (sense) é fundamentada pelas capacidades cognitivas de percepção, que
consiste das atividades mentais  que envolvem o reconhecimento de padrões e interpretação dos
dados  do  meio  ambiente;  e  atenção,  que  é  o  estado  de  consciência  focada  em  determinada
informação.

No âmbito da capacidade dinâmica de apreender processar as oportunidades (seize) tem por
base as capacidades cognitivas de resolução de problemas, que é o pensamento direcionado para
resolver um problema específico e que parte de um estado inicial para um estado alvo por meio de
operações mentais;  e raciocínio,  que o uso de informações para determinar se uma conclusão é
válida  ou  razoável.  Tais  capacidades  cognitivas  dão  suporte  para  os  gestores  realizarem
investimentos estratégicos e elaborar modelos de negócios (HELFAT; PETERAF, 2015).

Por fim, Helfat e Peteraf (2015) descrevem que capacidade dinâmica de  reconfiguração e
orquestração de ativos é fundamentada nas capacidades cognitivas de linguagem e comunicação,
que  consiste  nas  linguagens  oral  (escuta  e  fala),  escrita  (leitura  e  escrita),  receptiva  (escuta  e
leitura), produção de linguagem (fala e escrita) e linguagem não-verbal; como também se baseia na
cognição social, que são atividades mentais que influenciam o comportamento social que envolve
relacionamentos e interação entre pessoas.

Essas  capacidades  cognitivas  favorecem os  gestores  realizarem o  alinhamento  de  ativos
estratégicos  por  meio  da  orientação  e  cooperação  da  sua  equipe  e  subordinados;  e  também
(cognição  social)  contribui  para  superar  a  resistência  à  mudança  ao  permitir  que  os  gestores
enxerguem a mudança do ponto de vista dos demais membros da organização e crie prática de
incentivos, gestão de comunicações facilitando o gerenciamento e coordenando as relações de poder
que atendam a perspectiva dos demais (HELFAT; PETERAF, 2015).

Por conseguinte,  Helfat e Martin (2015) afirmam que as capacidades gerenciais dinâmicas
são fundamentadas por três tipos de recursos gerenciais: cognição gerencial, capital social gerencial
e  capital  humano,  esses  recursos  congregam  os  aspectos  padronizados  da  intencionalidade,
deliberação, tomada de decisão e ação gerencial (EISENHARDT; MARTIN, 2000). 

A cognição gerencial  consiste  de modelos  mentais,  crenças,  estruturas  de conhecimento,
processos mentais e emoções, que influenciam as heurísticas e vieses dos gerentes na compreensão
do meio ambiente e na tomada de ações Helfat e Peteraf (2015). O capital social gerencial trata de
relacionamentos  formais  e  informais  que  os  gerentes  possuem com outras  pessoas  e  que  eles



utilizam para obter recursos e informações  Helfat  e Martin (2015). As organizações não seriam
capazes de empregar suas capacidades dinâmicas para criar, modificar e descartar recursos sem o
capital social dos seus membros. 

O  capital  humano  está  relacionado  ao  conhecimento,  anos  investidos  em  educação  e
qualificação, experiência e habilidades gerenciais, que podem ser mais gerais ou específicos para
determinado  contexto  (equipe,  organização,  tecnologia,  setor,  etc).  Helfat  e  Martin  (2015).  As
diferentes  combinações  do  capital  humano  entre  os  gerentes  fazem  com  que  as  capacidades
dinâmicas gerenciais sejam coordenadas de forma diferente; como também o trabalho em equipe
pode gerar  um desempenho superior  para  a  organização,  devido à  complementaridade  entre  os
capitais humanos da equipe (HELFAT; MARTIN, 2015; SCHREYOGG; KLIESCH, 2007). 

As  capacidades  organizacionais  consistem  em  padrões  de  processos  recorrentes  que
envolvem os membros da organização na resolução de problemas Dosi e Nelson e Winter (2000),
no  entanto  a  replicação  bem-sucedida  na  resolução  de  problemas  também  faz  com  que  as
capacidades  sejam  barreiras  para  adaptação  às  mudanças  do  ambiente  externo  ao  dificultar  a
flexibilidade  das  organizações  Schreyögg  e  Kliesch  (2007).  Essa  incapacidade  para  mudar  as
maneiras familiares de fazer as coisas diante de novas situações, é causada por três fenômenos:
dependência do trajeto e bloqueio, inércia estrutural e comprometimento psicológico.

A inércia  estrutural  é  a  capacidade  de  produzir  resultados  coletivos  de  forma repetitiva
Hannan e Freeman (1984). Essa inércia é necessária para manter a organização como uma unidade
distinta e consistente, o que garante a sua sobrevivência Schreyögg e Kliesch (2007). No entanto,
paradoxalmente, essa inércia estrutural também pode trazer o risco de a organização não conseguir
se adaptar  às  mudanças  do ambiente  externo;  pois ela  fica presa nas suas  estruturas  estáveis  e
padrões  de  ação,  o  que  pode  levar  a  sua  extinção  Schreyögg  e  Kliesch  (2007).  Assim,  nos
momentos  de  mudança,  é  necessário  que  as  organizações  superem  a  inércia  estrutural
(SCHREYOGG; KLIESCH, 2007). 

O comprometimento  relacionado  às  capacidades  se  baseia  na  psicologia  social,  como o
efeito do pensamento em grupo, que é a tendência de os grupos agirem em favor do pensamento
estabelecido e evitar confrontações ou perturbações com feedbacks e sinais negativos Trispsas e
Gavetti (2000). Outro efeito é a percepção seletiva ou mapas mentais, que trata da necessidade de
seleção de padrões para lidar com a capacidade limitada dos humanos em processar informações.
Devido  às  tendências  de  reforço,  esses  padrões  se  tornam  engessados  (SCHREYÖGG;
KLIESCH,2007). 

Esses processos de reforço de padrões se tornam mais proeminentes à medida que o agente
enfrenta situações cada vez mais incertas e ambíguas Heiner (1983) e North (1990). Os mecanismos
de socialização também provocam a persistência das capacidades, pois os gestores se socializam em
um sistema de crenças pelo qual as capacidades estão imersas Schreyögg e Kliesch (2007). Essa
socialização  dentro  de  um  sistema  de  crenças,  que  tornam  inquestionáveis  os  padrões  de
capacidades, provavelmente gera resistência emocional e psicológica contra os sinais de alerta que
apontam  a  necessidade  de  mudar  os  padrões  estruturados  (SCHREYOGG;  KLIESCH,  2007;
WESTPHAL; BEDNAR, 2005).

Estudos indicam que, mesmo quando os gestores têm conhecimento da mudança necessária,
eles não conseguem desenvolver capacidades novas, que diferem das usuais, e evitam atitudes não
convencionais de forma automática. Desse modo, segundo Schreyogg e Kliesch (2007), o paradoxo
das capacidades  consiste de o dilema das organizações  construírem uma arquitetura de padrões
confiáveis  para resolução de problemas (capacidades)  a fim de sobreviver  e até  mesmo ganhar
vantagem  competitiva;  mas  ao  mesmo  tempo  essas  capacidades  provocam  a  rigidez  das
organizações  diante  de  mudanças  críticas  do  ambiente  ao  prendê-las  a  padrões  passados.  Tais
padrões  que  antes  eram  fontes  de  vantagem  se  tornam  fardos  perante  as  novas  condições



ambientais. O desenvolvimento das capacidades dinâmicas tem sido apontado como a solução para
resolver o paradoxo das capacidades (EISENHARDT; MARTIN, 2000; TEECE, 2007).

As  diferentes  abordagens  sobre  capacidades  dinâmicas  envolvem  rotinas  desde  simples
regras para lidar com o caos dos ambientes Eisenhardt e Martin (2000) até rotinas de aprendizagem
com  estruturas  complexas,  padronizadas  e  recorrentes  Zollo  e  Winter  (2002)  e  também  uma
combinação de rotinas com ação gerencial  Teece (2007).  No entanto, em maior ou menor grau,
essas rotinas reproduzem padrões baseados em uma lógica que pode ser inadequada para enfrentar
mudanças  que exigem uma quebra  de  paradigmas,  o  que  limita  a  capacidade  de  mudança  das
capacidades dinâmicas (SCHREYOGG; KLIESCH, 2007).
Desse modo, até mesmo o conceito de capacidades dinâmicas não consegue superar o paradoxo das
capacidades em situações de profunda mudança ambiental. Com efeito, Helfat et al. (2007) afirmam
que as capacidades dinâmicas não implicam uma capacidade ilimitada para mudança, mas sim uma
capacidade de mudança com restrições. Helfat et al. (2009) e Teece (2014) reconhecem que casos
de mudança radical, principalmente em grandes empresas, são raros; mas a existência de casos de
renovação radical de grandes empresas é um indício da existência real das capacidades dinâmicas. 

A adaptação dos indivíduos a mudanças no ambiente externo é um grande desafio para os
gestores,  sendo  assim,  a  motivação  é  uma  variável  importante  para  o  entendimento  do
comportamento humano. Para vários pesquisadores, utilizando a noção de motivação, é possível
analisar  a  disponibilidade  dos  funcionários  se  envolverem  em  suas  atividades  profissionais,
individualmente ou em equipe Frey et al. (2013). Tradicionalmente, a motivação das pessoas no
interior  das  organizações  tem  sido  analisada  de  forma  unidimensional  pelas  lentes  da  teoria
econômica,  sobretudo  na  abordagem  neoclássica,  que  considera  os  indivíduos  como  racionais
maximizadores de utilidade, que sempre agem auto-interessados (FISCHBACHER; FEHR, 2002).

Recentemente,  outra  vertente  de  estudo  vem  tentando  estabelecer  visão  alternativa,
procurando compreender,  ou abordar,  outros aspectos  da motivação das pessoas.  Construindo a
partir de estudos na psicologia, essa visão alternativa, chamada de Goal Frame, adota compreensão
multidimensional  das  características  motivacionais,  denominada  Teoria  do  Goal  Frame
(LINDENBERG; FOSS, 2011).

Para essa abordagem, a motivação intrínseca é impulsionada pelo “objetivo hedônico”, de se
sentir  bem ou  buscar  a  satisfação  pessoal, e  pelo  “objetivo  normativo”  ou  pró-social,  de  agir
apropriadamente  em  determinados  ambientes  ou  contextos  Lindenberg  e  Foss  (2011),  Para
Lindenberg  e  Foss  (2011),  a  motivação  dos  indivíduos  não  está  simplesmente  relacionada  aos
padrões  presentes  nos  estudos  da  Economia  Neoclássica  (exemplo: os  indivíduos  são  auto-
interessados e maximizadores de recursos), essa visão negligencia o que se pode ser alcançado por
meio  da  motivação  pró-social,  que  poderá  ser  atingido  utilizando  incentivos  não  monetários,
alinhando-os através das metas e objetivos organizacionais. O desafio da liderança está, portanto,
em alinhar os incentivos que motivam os indivíduos a desenvolverem resultados desejados (FOSS;
LINDENBERG, 2013; LINDENBERG; FOSS, 2011). 

Do ponto de vista do  design ou do projeto organizacional, uma possível solução apontada
para problemas de motivação é moldar a organização para trazer o alinhamento de interesses entre a
organização e seus membros e, assim, aumentar a eficiência das decisões  Frey et al.(2013). Em
particular,  a  motivação  compreendida  pela  Teoria  do  Goal  Frame,  não  é  apenas  questão  de
incentivos monetários; as formas de recompensas podem ser monetárias, mas também podem ser
não monetárias, como por exemplo: relacionadas à satisfação pessoal ou aprovação social e status
Lindenberg  e  Foss  (2011).  Para Lindenberg  e  Foss  (2011),  além disso,  embora  o problema da
motivação esteja principalmente relacionado ao indivíduo, pode ser elevado para níveis agregados,
como equipes, departamentos ou divisões (FREY; HOMBERG; OSTERLOH, 2013). 



Burocráticos (autoridades, regras, planos e divisão de trabalho); estrutura de governança (divisão de
conhecimento,  valores e cultura);  e por fim, as estruturas de governança (difusão de direitos de
propriedade  e  direitos  de  representação  em  órgãos  dirigentes  direitos  de  autodeterminação  de
tarefas) (FURNARI; GRANDORI,  2008;  GRANDORI,  2017;  JARDIM,  SAES;  MESQUITA,
2013, MACEDO; SAES,2020).

Apesar de existir ampla literatura sobre estruturas de governança Frey et al.,2013; Furnari e
Grandori, 2013; Grandori, 2017;  Jardim et al. (2013); Lee e Puranam  (2017),  existe escassez de
estudos  sobre  como  os  gestores  coordenam  estruturas  de  governança  durante  o  processo  de
mudança, seja institucional, organizacional ou tecnológica. Com base nos estudos de Grandori e
Funari (2013),  Jardim et al. (2013) e Januário (2020),  as organizações utilizam sempre a forma
multimodal  de gestão das  práticas  de incentivos.  Primeiro,  os  gestores  podem introduzir  novos
práticas de incentivo sem compreender de fato como tais elementos se associam aos existentes.
Sendo  assim, a  sobreposição  de  diferentes  e,  até  mesmos  contraditórios  práticas  de  incentivo,
podem produzir resultados indesejáveis. Segundo gestores podem tentar implementar novos planos
de ação sem implementar mudanças necessárias na estrutura de governança. 

Consistente  com  trabalhos  prévios  Barney  (1991),  o  presente trabalho  mostra  como  as
percepções  dos  indivíduos  são  diferentes  sobre  o  uso  das  práticas  de  incentivo  no  interior  da
organização e a percepção em relação ao ambiente institucional. 

Como citado por Barney (1991) a percepção e motivação interagem de forma complexa, e os
resultados  de  tais  processos  diferem nas  organizações.  Isso  também implica  que  a  intervenção
seletiva para uma boa causa pode ser confundida com intervenção para algo não positivo, e vice-
versa.  Por  exemplo,  nem  todos  compreendem  como  determinadas  práticas  de  incentivo  (mais
reuniões e espaços de socialização) contribuíam para melhorar desempenho Januário (2020). Tais
diferenças  podem ser suficientes  para produzir  vieses na relação entres líder  e liderado Barney
(1991).

2.5 PROPOSTA DE MODELO DE CONCEITUAL E PREPOSIÇÕES

A proposta de Adner e Helfat (2003), Helfat e Peteraf, (2015) e Teece (2007, 2009), agrega
uma lógica voltada à liderança, ou seja, o tomador de decisão e suas capacidades cognitivas em
motivar  a equipe.  Dessa forma, podemos apresentar um modelo teórico em que consolida estas
abordagens, a seguir: 

Figura 1: Modelo de Análise da Capacidade dinâmica gerencial: motivação e desempenho



                 
Fonte: Elaborado pelo autor

A primeira parte do modelo está relacionada à lógica da abordagem apresentada por Helfat e
Peteraf,  (2015),  que  trata  da  capacidade  o  líder  em observar  a  realidade,  aprender  com ela  e
reconfigurar estratégias (I, II, II). Entretanto, no caso de organizações complexas a reconfiguração
depende da adesão dos indivíduos  envolvidos  (equipe).  A adesão está  relacionada à  motivação
destes em engajarem coletivamente na estratégia. A gestão da motivação é, em grande medida, a
gestão  de  cognições  (IV).  Qualquer  atividade  produtiva  que  envolve  recursos  heterogêneos  e
externalidades depende do esforço conjunto de criação de valor. 

A motivação pode implicar suspensão parcial  do risco moral ou oportunismo e reduzir a
necessidade de mecanismos de controle dispendiosos. A motivação para produção conjunta tem
consequências benéficas para a organização, impacta as tarefas que os membros estão dispostos a se
envolver e no esforço que eles vão empreender para essas tarefas. Está associada a comportamento
pró-social,  tais  como a  partilha  espontânea  de  conhecimento,  que,  por  sua  vez,  pode impactar
positivamente  a  produtividade  do  trabalho  e  de  inovação,  ou  seja:  desempenho.  Nos  modelos
econômicos estabelecidos  considera-se a motivação do indivíduo dependendo apenas de ganhos
monetários.  Tal  premissa  enraizada  na  Teoria  da  Agência  é  insuficiente  para  determinar  a
motivação dos indivíduos de uma forma geral de acordo com Foss (2003; 2011). 

Nesse sentido, o referido projeto de pesquisa busca discutir e avançar na compreensão dos
microfundamentos que garantem as organizações melhores desenvolvimento organizacional. r Foss
e Lindenberg (2013) argumentam que o comportamento do indivíduo em situações coletivas resulta
da  sua  motivação,  que  decorre  da  maneira  pela  qual  são  processadas  as  informações.
Diferentemente da teoria neoclássica, em que os indivíduos em situação de transação econômica
têm o objetivo único de maximização, os autores definem três motivações (ou goal-framing) para o
comportamento  humano em tais  situações:  i)  objetivo  normativo  (leva  em conta  os  valores  do
indivíduo  na  sociedade  /  empresa),  objetivo  hedônico  (busca  de  prazer  efêmero)  e  objetivo  de
ganhos (busca de ganhos monetários). Foss aponta que no cerne da motivação para a produção
conjunta está o goal-framing normativo, cujos objetivos são adotar ações de acordo com as normas
e os valores da organização per se (Cultura Organizacional) (V). 

Adicionalmente,  Goal-framing theory nos permite:  i)  identificar o que exatamente o que
precisa  ser  mobilizado  e  sustentado  em  termos  de  motivação  direcionando  as  ações  para  o
desenvolvimento da organização, ii) Desenvolver as características estruturais e de governança que
são necessárias para mobilizar e sustentar a motivação dos processos e pessoas na organização e iii)
integrar  insights  importantes para literatura comportamento organizacionais.   Lindenberg e Foss
(2011) afirmam a necessidade de estudos que avancem nas motivações individuais e coletivas dos
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colaboradores dentro das organizações, analisando aspectos cognitivos e motivacionais nas ações
que visam um melhor desempenho (VI). A cultura organizacional pode ser vista com um exemplo
de como a informação poderia levar a ações cooperativas ou pró-sociais em detrimento das outras
duas motivações, evitando risco moral e comportamento oportunista. Vale observar, entretanto, que
a presente proposta tem como foco as relações entre Reconfiguração (Agilidade Organizacional)
(III), Prática de incentivos (IV) e Motivação (V).

A primeira parte do modelo está relacionada à lógica da abordagem apresentada por Helfat e
Peteraf,  (2015),  que  trata  da  capacidade  o  líder  em observar  a  realidade,  aprender  com ela  e
reconfigurar estratégias (I, II, II). Entretanto, no caso de organizações complexas a reconfiguração
depende da adesão dos indivíduos  envolvidos  (equipe).  A adesão está  relacionada à  motivação
destes em engajarem coletivamente na estratégia. A gestão da motivação é, em grande medida, a
gestão  de  cognições  (IV).  Qualquer  atividade  produtiva  que  envolve  recursos  heterogêneos  e
externalidades  depende  do  esforço  conjunto  de  criação  de  valor.  A  motivação  pode  implicar
suspensão  parcial  do  risco  moral  ou  oportunismo  e  reduzir  a  necessidade  de  mecanismos  de
controle dispendiosos. De forma sintética, apresentamos na Tabela – 01, um roadmap que reúne
todos os constructos teóricos de forma aplicada para o gerenciamento de organizações e equipes de
trabalho.

Tabela 1: Cultura organizacional e mecanismos de governança: Princípios comportamentais e práticas dos incentivos.

Cultura 
Organizacional

Mecanismos de 
Governança

Princípios do 
comportamento

Práticas predominantes 
dos Mecanismos de 
Governança

Goal Frame

Cultura de 
Mercado:

Mercado

Cria incentivos com 
grande potencial de 
coordenar a ação com 
comunicação mínima.

Pagamento por 
desempenho individual, da
equipe e da firma, 
terceirização, mobilidade 
de trabalho interno.

Ganho

Cultura 
Hierárquica:

Burocráticos

Possibilita maior 
previsibilidade, 
transparência e 
responsabilidade.

Sistema de avaliação 
formal, regras formais, 
processo e programa, 
articulação da estrutura 
formal.

Hedônico

Cultura Clã: Comunitários

Permite criação de 
identidade e coesão, 
homogeneidade de 
julgamentos e interesses.

Práticas de divisão do 
conhecimento, políticas 
comunitárias, trabalham 
em equipe, baseados na 
auto-organização.

Normativo

Cultura da 
Inovação

Democráticos
Integra de diferentes 
julgamentos e interesses.

Práticas que levam à 
difusão dos direitos de 
decisão e de propriedade, 
assim como, os direitos de 
representação.

Normativo

Fonte: Adaptado de Camenron e Quinn (2006) e Grandori e Funari (2008), Grandori (2016; 2017).

Cada um dos mecanismos de governança relaciona, os a um tipo de cultura e mecanismos de
incentivos,  pois  atuam  criando  estímulos  para  acionar  um  “goal  frame”  distinto.  No  caso  do
mecanismo mercado, trata-se de uma estrutura que permite estimular incentivos de ganhos. No caso
dos mecanismos de governança burocráticos, atua de forma a inibir que o comportamento hedônico



se  sobressaia,  mediante  meios  de  controle/monitoramento  dos  indivíduos,  os  mecanismos  de
governança comunitários atuam através da identidade comum e coesão entre indivíduos,  que se
orientam a partir de padrões normativo. Por fim, os mecanismos de governança democrático, que
pode ser associado tanto para o normativo, quanto para o hedônico, a escolha está condicionada a
atividade e o gestor. Os métodos ágeis ilustram essa necessidade de um equilíbrio razoável entre
diferentes,  abordagens  culturais,  mas  complementares,  as  organizações  de  sucesso  geralmente
concentram-se em uma mistura diversificada de valores e culturas. (FELIPE; ROLDÁN; LEAL-
RODRÍGUEZ, 2017).

A  motivação  para  produção  conjunta  tem  consequências  benéficas  para  a  organização,
impacta  as  tarefas  que  os  membros  estão  dispostos  a  se  envolver  e  no  esforço  que  eles  vão
empreender  para essas tarefas. Está associada a comportamento normativo,  tais  como a partilha
espontânea de conhecimento,  que, por sua vez, pode impactar positivamente a produtividade do
trabalho e de inovação, ou seja: desempenho. Nos modelos econômicos estabelecidos considera-se a
motivação  do  indivíduo  dependendo  apenas  de  ganhos  monetários.  Tal  premissa  enraizada  na
Teoria da Agência é insuficiente para determinar a motivação dos indivíduos de uma forma geral de
acordo com Foss (2003; 2011). 

Adicionalmente, a gestão do Goal-framing Theory, associado com a cultura organizacional
e as práticas de incentivos permite: i) identificar o que exatamente o que precisa ser mobilizado e
sustentado em termos de motivação direcionando as ações para o desenvolvimento da organização,
ii) Desenvolver as características das práticas de  governança que são necessárias para mobilizar e
sustentar a motivação dos processos e pessoas na organização e iii) integrar  insights  importantes
para literatura comportamento organizacionais Foss (2003; 2011). 

Fundamentado  nessas  abordagens  teóricas  e  no  modelo  conceitual  derivamos  duas
proposições:

P1:  Quando  a  reconfiguração  estratégica  implicar  em  mudanças  que  requerem  atividades
codificadas e a participação de cada indivíduo no resultado final é facilmente mensurável maior
serão os efeitos das motivações que alterem goal-framing ganhos e hedônico proporcionados por
mecanismos de governanças mercados e burocráticas.

Adler e Golany (2001), Zenger et al. (2011), argumentam que nem o mercado e a hierarquia,
são bem adequados para os desafios da economia do conhecimento. Argumentam também que a
forma  comunitária  depende  de  confiança.  O  conhecimento  que  é  um  recurso  eficiente  no
desempenho de tarefas de rotina, ou sobre hierarquia, encontra grande dificuldade em desempenhar
tarefas de inovação que dependem da geração de novos conhecimentos. 

P2:  Quando  a  reorganização  implicar  em  mudanças  que  requerem  atividades  tácitas  e
cooperativas e a participação de cada indivíduo no resultado final é impossível de ser mensurável
maior  serão  os  efeitos  das  motivações  que  alterem  goal-framing  normativo  proporcionando
mecanismos de governança comunitárias e democrático

Quando os membros da equipe devem atuar cooperativamente como parte de um projeto,
compartilhando o seu conhecimento cognitivo nas demais tarefas que executam, contribuindo para
ganhos  e  resultados  inovadores,  os  ganhos  monetários  podem  levar  a  criação  de  caronas  e
desincentivos para os demais membros da organização.  Nessa situação, é importante que os líderes
transmitam  a  cultura  da  organização  e  o  sentimento  de  trabalho  em  equipe,  incentivando  a
colaboração e desenvolvimento da organização.

Esses colaboradores devem entender que tarefas e metas são desenvolvidas para que sejam
atingidas as metas desenvolvidas para a manutenção da equipe e organização. Cada membro da



equipe exerce um papel importante no alcance da estratégia. A ativação do goal frame normativo,
reverto a possibilidade de inércia estrutural. Assim, nos momentos de mudança, é necessário que as
organizações superem a inércia estrutural (SCHREYOGG; KLIESCH, 2007). 

3. METODOLOGIA

Este artigo adotou um desenho de pesquisa qualitativa que envolveu uma revisão crítica da
literatura  sobre capacidades  dinâmicas  gerenciais:  Teece  (2007,  2009),  Helfat  e Peteraf  (2015),
Lindenberg e Foss (2011), Foss e Lindenberg (2013), Lindenberg e Foss (2011). E sobre abordagem
combinatória  do  design:  Grandori  (2017);  Grandori  e  Furnari  (2008).  A  justificativa  para  esse
design foi interrogar visões, métodos e achados dos autores sobre as relações entre as variáveis do
estudo.  Portanto,  o  estudo  utilizou dados  secundários  obtidos  de  artigos  de  periódicos,  livros,
publicações e trabalhos de conferência globalmente. A revisão utilizou principalmente a análise de
conteúdo  mencionada  e  discussões  específicas  para  o  estudo  das  teorias  utilizadas  que  foram
identificadas, analisadas e discutidas.

Adicionalmente, foi utilizada uma metodologia qualitativa de coleta de dados, denominada
"focus group" ou grupo de discussão centrada num determinado assunto "foco", constituída por
grupos de pesquisa  FEA/USP e GeCaPEP/ UFRRJ, temas são objetos de estudos e consultorias dos
grupos, o tema é recorrente aos membros do grupo de pesquisa. 

De acordo com Krueger (1994), a técnica de Focus Group tem sido amplamente utilizada na
área de pesquisa de mercado e só mais recentemente outros campos das ciências sociais, e passaram
a se interessar por esta técnica como uma alternativa à entrevista em profundidade, do tipo face a
face. Este autor define "focus group" como uma discussão cuidadosamente planejada, cujo objetivo
seria obter dados sobre as percepções dos entrevistados acerca de uma área específica de interesse.

Nas  reuniões,  sempre  são  levantadas  e  discutidas  questões  envolvendo  lacunas  sobre
aplicação prática do tema, para a aplicação organizacional direta, de forma geral a literatura trata a
abordagem do tema de forma teórica associada com outros temas de ciências sociais aplicadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na era da informação e da inteligência  artificial  as Organizações  que nascem ágeis  são
relativamente  comuns  no  setor  de  tecnologia  (por  exemplo,  Spotify  ou  Riot  Games),  havendo
alguns raros exemplos em outros setores (a Hilcorp, empresa norte-americana de petróleo e gás, é
uma  delas).  Mas  no  atual  momento  a  maioria  das  organizações  tem  de  passar  por  uma
transformação interna de sua estrutura para se tornar ágil.

Nesse sentido, este artigo teve o objetivo de analisar a literatura de capacidades dinâmicas
sobre  mudanças  no  ambiente  concorrencial  de  negócios,  alinhando  aspectos  da  mudança  e
reconfiguração  da  estrutura  de  governança  interna.  Com base na  revisão  da literatura,  o  artigo
revelou  a  necessidade  de  um modelo  conceitual  unificado  que  apoie  os  gestores  a  um melhor
desempenho e agilidade organizacional.  Nesse sentido, apresentamos um modelo conceitual que
fornece  pistas  para  os  gestores  aplicarem  no  momento  de  reconfiguração,  para  isso  foram
apresentadas informações de como deve ser a comunicação, linguagem entre outros aspectos da
capacidade dinâmica gerencial.

Nesse  caso,  tratamos  a  reconfiguração  como  agilidade  organizacional.  Sendo  assim,
agilidade  organizacional  é  definida  como a capacidade  organizacional  de reconhecer  mudanças
inesperadas no ambiente e responder de maneira  rápida e eficiente,  utilizando e reconfigurando
recursos humanos, obtendo assim vantagem competitiva no processo. 

O processo de adaptação organizacional começa com a mudança no ambiente externo por
meio  de  fatores  de  agilidade  (mudanças  no  mercado;  mudanças  na  competição;  mudanças  nas
preferências  do  cliente;  mudanças  na  tecnologia;  mudanças  sociais  e  fatores  econômicos  os



capacitadores de agilidade referem-se a quais recursos às organizações  têm que os ajudam a se
adaptar e ser ágeis). Uma vez que a mudança é detectada e reconhecida, os tomadores de decisão
devem panejar às ações da atual situação. 

Uma vez estabelecido o plano, os tomadores de decisão da organização devem responder aos
fatores do ambiente utilizando as práticas de incentivos e gestão da comunicação.  A resposta é
representada por ação ou prática, que leva a um resultado, como o desenvolvimento de um novo
produto  ou  mudanças  em procedimentos.  Esse  processo  de  adaptação  às  mudanças  ambientais
aumenta  a  organização  maior  agilidade  através  do  compartilhamento  de  experiências.  Como o
ambiente  de  negócios  muda  constantemente,  a  organização  ágil  também  está  constantemente
aplicando  seus  capacitadores,  recursos  e  práticas  para  se  adaptar  para  essas  mudanças.  Um
mapeamento  prévio  da  cultura  da  organização  alinhando  com os  mecanismos  da  “Abordagem
Combinatória” do Design podem induzir os funcionários a se comportarem de forma socialmente
apropriada (GRANDORI, 2017; LINDENBERG, 2003).

As organizações podem adotar diferentes formas de organizar a sua produção interna, seja
combinando  uma  ou  mais  prática  de  incentivos  dos  mecanismos  de  governança  citados
anteriormente.  Ao  desenvolver  soluções  para  melhorar  a  motivação  dos  funcionários,  todas  as
condições  de  incentivos  devem  ser  consideradas  pelos  gestores  na  elaboração  de  políticas  de
recursos humanos.

Como instrumento para gestão de pessoas e mobilização frente  ao “novo” ambiente,  foi
apresentado  às  estruturas  de  governança  e  suas  práticas  de  incentivos,  isso  se  deu  através  da
abordagem  combinatória  do  design  que  foram  associadas  às  formas  de  motivação,  propondo
incentivos além dos ganhos financeiros, no modelo são apresentados incentivos monetários e não
monetários que poderão ser utilizados contexto de mudança. 

O esforço da primeira parte da pesquisa que também contará com uma fase quantitativa, que
será  aplicado  por  meio  de  entrevistas,  a  gestores  disseminadores  de  gestores  Cultura
Organizacional, em organizações competitivas e ágeis. Dessa a proposição foi verificada de maneira
teórica, isso é uma fragilidade do trabalho, mas na parte sequencial da pesquisa que envolvera a fase
quantitativa da análise essas proposições serão revisitas e verificadas. Mas de antemão, prevemos
que proposição: Quando a reconfiguração estratégica implicar em mudanças que requerem trabalho
individuais efeitos das motivações que alterem goal-framing ganhos e hedônico proporcionados por
mecanismos de governanças mercados e burocráticos. Excite a possibilidade de ser positiva, dado a
facilidade  de  mensurar  o  desempenho  individual  de  um  colaborador.  Em  aditividades
multidisciplinar, na qual diferentes profissionais tomam decisões distintas dentro de um projeto, fica
claro a participação e competência individual no processo.

Em relação a preposição 2: Quando a reconfiguração estratégica implicar em mudanças que
requerem trabalho coletivo a participação de cada indivíduo no resultado final é impossível de ser
mensurável  maior  serão  os  efeitos  das  motivações  que  alterem  goal-framing normativo
proporcionando  mecanismos  de  governança  comunitárias  e  democrático.  Precisaríamos  de  um
estudo  transversal  para  verificar  a  preposição  com  maior  rigor,  dados  que  os  mecanismos  de
governança  são  mais  de  cunho  social,  não  monetário.  Diante  da  falta  de  estudos  práticos  e
empíricos, negativamos a proposição previamente, com base na revisão teórica.

Em  conclusão,  modelos  de  negócios  contemporâneos,  estão  cada  vez  mais  levando  as
organizações a enfrentar grandes desafios, não apenas para manter o sucesso, mas também para
subsistir. Líderes, gerentes estão começando a internalizar o papel da Agilidade Organizacional a
pandemia de Covid-19 e as medidas de isolamento social para conter o avanço do vírus afetaram
diretamente as organizações, que precisam se adaptar a novos hábitos dos consumidores e mitigar
riscos de disrupturas de abastecimento e sobrevivência.



Como  limitações  nosso  principal  argumento  teórico  é  que,  para  lidar  com  a  mudança
organizacional,  os  gestores  modificam,  adaptam  ou  incrementam  as  estruturas  de  governança.
Enquanto  as  estruturas  estão  bem  descritas  na  literatura,  o  como  está  pouco  discutido.
Apresentamos  o  modelo  teórico  e  seus  pressupostos,  mas  não  temos  estudos  empíricos  que
suportem nosso modelo. Com isso, sugerimos estudos futuros para investigar os principais fatores
ou antecedentes  da Agilidade  Organizacional,  É preciso explorar  a  relação e ações  concretas  e
mecanismos internos subjacentes à agilidade.

5. REFERÊNCIAS

ADNER, R.; HELFAT, C. E. Corporate effects and dynamic managerial capabilities. Strategic Management Journal,
2003. 

ADLER, N.; GOLANY, B. Evaluation of deregulated airline networks using data envelopment analysis combined with
principal component analysis with an application to Western Europe.  European Journal of Operational Research,
2001. 

AKKAYA, B.; TABAK, A.  The link between organizational agility and leadership:  A research in science parks.
Academy of Strategic Management Journal, v. 19, n. 1, p. 1-17, 2020.

BARNEY, J. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 1991. 

BIANCHI,  E.  M.  P.  G.;  QUISHIDA,  A.;  FORONI,  P.  G.  Atuação  do  Líder  na  Gestão  Estratégica  de  Pessoas:
Reflexões, Lacunas e Oportunidades. Revista de Administração Contemporânea, v. 21, n. 1, p. 41–61, 2017. 

CAMERON, K.S.;  QUINN,  R.E.  Diagnosing and changing organizational  culture. San Francisco:  Jossey-Bass,
2006. DOI: 10.2966.

CAMERON, K. S.; QUINN, R. E. Diagnosing and changing organizational culture, 1999.

CRICK, C.; CHEW, E. K. Microfoundations of organizational agility: A socio-technical perspective. Communications
of the Association for Information Systems, 2020. 

DAVIS, J. P.; EISENHARDT, K. M.; BINGHAM, C. B. Optimal structure, market dynamism, and the strategy of
simple rules. Administrative Science Quarterly, 2009. 

DOSI, G.; NELSON, R. R.; WINTER, S. G. The nature of dynamics of organisational capabilities. [s.l: s.n.]. 

EATON, D.; KILBY, G.  Does Your Organizational Culture Support Your Business Strategy?. The Journal for
Quality and Participation, v. 37, n. 4, p. 4, 2015.

EISENHARDT, K. M.; MARTIN, J. A. Dynamic capabilities: What are they? Strategic Management Journal, 2000. 

FIORDELISI, F.; RICCI, O.  Corporate culture and CEO turnover. Journal of Corporate Finance, v. 28, p. 66-82,
2014. 

FISCHBACHER, U.; FEHR, E. Why Social Preferences Matter--The Impact of Non-Selfish Motives on Competition,
Cooperation and Incentives. Economic journal, 2002. 

FLAMHOLTZ, E.; RANDLE, Y. Corporate culture: The ultimate strategic asset. Stanford University Press, 2011.

FOSS, N. J.; LINDENBERG, S. Microfoundations for strategy: A goal-framing perspective on the drivers of value
creation. Academy of Management Perspectives. Anais...2013

FREY, B. S.; HOMBERG, F.; OSTERLOH, M. Organizational Control Systems and Pay-for-Performance in the Public
Service. Organization Studies, 2013. 

GRANDORI, A. Democratic governance and the firm. Revista de Administração, v. 52, p. 353–356, 2017. 

GRANDORI, A.; FURNARI, S. Structural heterogeneity, organizational robustness and innovation performance.
In: Research workshop on institutions and organization. 2010. 

GRANDORI, A.; FURNARI, S. A chemistry of organization: Combinatory analysis and design. Organization Studies,
2008. 



HANNAN, M. T.; FREEMAN, J. Structural inertia and organizational change. American sociological review, p.
149-164, 1984. 

HEINER, R. A.  Heiner - 1983 - The origin of predictable behavior-annotated.pdfAmerican Economic Review,
1983. 

HELFAT, C. E.; PETERAF, M. A. Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capabilities.
Strategic Management Journal, 2015. 

HELFAT, C. E.;  FINKELSTEIN, S.;  MITCHELL, W.;  PETERAF, M.;  SINGH, H.;  TEECE, D.;  WINTER, S. G.
Dynamic capabilities: Understanding strategic change in organizations. John Wiley e Sons, 2009.

HUANG,  Z.;  LEE,  H.  K.  Materials-based  approaches  to  minimizing  solvent  usage  in  analytical  sample
preparationTrAC - Trends in Analytical Chemistry, 2012. 

JANUÁRIO, E.  Mudança Institucional e Estrutura de governança:  como as organizações gereciam as práticas de
incentivo. Tese de Doutorado. Programa de Pós-graduação da FEA/USP. Universidade de São Paulo, São Paulo 2020.

JARDIM, G. F.; SAES, M. S. M.; MESQUITA, L. F. DE. Estruturas de governança interna e a capacidade de inovação
em pequenas firmas brasileiras de torrefação e moagem de café. Revista de Administração, 2013. 

KRUEGER, R. A.  Focus Group: a practical guide for applied research .  Thousand Oaks, CA, Sage Publications,
1994. 

LEE, S.; PURANAM, P. Incentive Redesign and Collaboration in Organizations: Evidence from a Natural Experiment.
Strategic Management Journal, 2017. 

LEIH, S.; LINDEN, G.; TEECE, D. Business Model Innovation and Organizational Design: A Dynamic Capabilities
Perspective. In: Business Model Innovation: The Organizational Dimension. [s.l: s.n.]. p. 24. 

LINDENBERG, S.;  FOSS, N. J.  Managing joint  production motivation: The role of goal  framing and governance
mechanisms. Academy of Management Review, 2011. 

LUCKMANN, T.; BERGER, P. Modernidade, pluralismo e crise de sentido. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.

MACEDO, L. O. B.; SAES, M. S. M. Semiótica e os microfundamentos da lógica de decisão individual. Organizações
e Sociedade, v. 27, n. 92, p. 53-69, 2020. 

NELSON, H. E. National Adult Reading Test (NART): For the Assessment of Premorbid Intelligence in Patients
with Dementia: Test Manual. [s.l: s.n.]. 

NORTH, D. C. A Transaction Cost Theory of Politics. Journal of Theoretical Politics, 1990. 

O’REILLY,  R.  C.  Prefrontal  Cortex  and  Dynamic  Categorization  Tasks:  Representational  Organization  and
Neuromodulatory Control. Cerebral Cortex, 2002. 

PETERAF, M. A. The cornerstones of competitive advantage: a resource‐based view. Strategic management journal,
v. 14, n. 3, p. 179-191, 1993. 

PITELIS, C. N.; TEECE, D. J. The (new) nature and essence of the firm. European Management Review, 2009. 

SCHREYÖGG, G.; KLIESCH, E. M.  How dynamic can organizational capabilities be? Towards a dual-process
model of capability dynamizationStrategic Management Journal, 2007. 

SIMONEAUX, S. L.; STROUD, C. L.  Succession planning: Intentional and systematic preparation for the future.
Journal of Pension Benefits: Issues in Administration, v. 21, n. 2, p. 62-63, 2014.

SMIRCICH, L. Concepts of culture and organizational analysis. Administrative science quarterly, p. 339-358, 1983.

TEECE, D. J.  A Dynamic capabilities-based entrepreneurial  theory of the multinational enterprise .  Journal of
international business studies, v. 45, n. 1, p. 8-37, 2014. 

TEECE,  D.  J.  Explicating  dynamic  capabilities:  The  nature  and  microfoundations  of  (sustainable)  enterprise
performance. Strategic Management Journal, 2007. 

WESTPHAL, J. D.; BEDNAR, M. K. Pluralistic ignorance in corporate boards and firms’ strategic persistence in
response to low firm performanceAdministrative Science Quarterly, 2005. 



ZENGER, T. R.; FELIN, T.; BIGELOW, L. Theories of the firm market boundary. Academy of Management Annals,
v. 5, n. 1, p. 89-133, 2011.

ŽITKIENĖ, R.; DEKSNYS, M. Organizational agility conceptual model. Montenegrin Journal of Economics, 2018. 

ZOLLO, M.; WINTER, S. G. Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities. Organization science,
v. 13, n. 3, p. 339-351, 2002.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

