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1.1. ProbleMática e objetiVo

A discussão que propomos neste artigo pretende aprofundar os elos entre 
competências individuais, competências coletivas e competências estratégicas. 
Trataremos aqui especialmente dos possíveis quadros teóricos que permitem 
explorar as articulações entre conceitos de competências que são desenvolvi
dos em diferentes campos da ciência da administração.

O conceito de competência individual foi explorado progressivamente, 
em particular nos campos da gestão de recursos humanos e da sociologia do 
trabalho, a partir dos anos de 1980, com o surgimento do que foi batizado 
de a “abordagem competência”. Um corpus teórico e empírico considerável 
permite situar atualmente esse conceito em nível internacional. Já no âmbito 
das empresas, o que é sobretudo enfatizado é o uso operacional do conceito 
(reflexão sobre a avaliação pelas competências, referenciais de competências, 
gestão previsional dos empregos e das competências, etc.). De modo geral, 
a operacionalização da competência individual não se vincula ao campo da 
competência coletiva.

Ao mesmo tempo, o conceito de competência coletiva foi associado inicial
mente aos fenômenos sociocognitivos analisados principalmente em psicolo
gia, em psicosociologia ou, ainda, em ergonomia, no contexto das coletivida
des de trabalho, em especial dos grupos e das equipes. Na ciência da admi
nistração, o conceito de competência coletiva foi desenvolvido na década de 
1990, mas sua difusão maior ocorreu a partir dos anos 2000, gerando a co
existência de várias concepções sobre o tema. Além da competência coletiva 
na forma de “efeito equipe”, concepção dominante ainda hoje, a competência 
coletiva está ligada também a fenômenos de aprendizagem coletiva na ação, 
fenômenos esses resultantes da adaptação da coletividade a mudanças diver
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sas, do confronto de práticas profissionais no contexto de grupos de reflexão 
ou, ainda, da mobilização de competências coletivas transversais para en
frentar os imprevistos quotidianos. Pesquisas (Michaux, 2003, 2005a, 2005b, 
2007, 2008) mostram que é mais pertinente considerar formas diferenciadas 
de competências coletivas em função da natureza do grupo e da situação de 
trabalho. Um exemplo disso é a especificidade das competências coletivas que 
emergem no contexto das comunidades de práticas ou das redes (Michaux, 
2003, 2005a, 2005b, 2007, 2008). Ainda hoje são desenvolvidos trabalhos de 
pesquisa empíricos e teóricos que permitem apreender melhor os fenômenos 
coletivos sociais e cognitivos em questão, sua relação com o desempenho, a 
forma como podem ser desenvolvidos... Pode se dizer, então, que esse concei
to ainda está em processo de apropriação na academia.

Por fim, a competência estratégica faz parte dos conceitos desenvolvidos 
no quadro da teoria da Visão Baseada em Recursos (VBR). Na segunda me
tade dos anos de 1980, essa abordagem renovou o quadro teórico da análise 
estratégica, a qual, até então, era centrada quase exclusivamente na análise 
do ambiente. Nessa perspectiva, a vantagem concorrencial não residiria ape
nas na exploração de uma posição dominante em um mercado, mas também 
em uma maior valorização de seus recursos internos tanto tangíveis quanto 
intangíveis. É por isso que, progressivamente, a noção de “competência orga
nizacional” ou “estratégica”, apareceu na literatura internacional voltada ao 
tema estratégia como um saber fazer distintivo que permite a uma empresa se 
diferenciar e, portanto, como uma fonte de vantagem concorrencial. Na Fran
ça, se emprega também a abordagem “recursos e competências” para tratar 
da evolução da corrente VBR. (Tywoniak, 1998). Por vezes, se critica o fato 
de os conceitos de competências organizacionais e competências estratégicas 
serem abstrações teóricas e, por isso, difíceis de serem apreendidos de uma 
forma mais empírica. Por isso, a noção de “rotinas organizacionais” é ainda 
hoje a noção empírica mais empregada a fim de dar conta da aparência física 
da competência organizacional e/ou competência estratégica. De modo geral, 
tanto os elos entre competências individuais e competências estratégicas são 
pouco investigados nos estudos sobre estratégia, quanto a noção de competên
cia coletiva é pouco explorada nesse contexto.

De qualquer modo, o que se observa, é que os conceitos de competência 
individual, competência coletiva e competência estratégica se associam a cor
rentes teóricas e empíricas muito diferentes. Para explorar os vínculos entre 
esses conceitos (Figura 1.1), é necessário explorar as articulações entre cada 
uma dessas correntes.

É possível abordar essas diferentes articulações, apoiando se na teoria 
dos sistemas (Von Bertalanffy, 1951; Mélèse, 1990; Morin, 1990, entre outros) 
e com base no princípio de que um sistema se constrói a partir da interação 
de suas partes. É a perspectiva que foi desenvolvida de forma explícita, por 
exemplo, por Tywoniack (1998) ou Dejoux (2000) os quais postulam que, da 
interação entre as competências individuais emerge uma competência coletiva 
e, por sua vez, da interação entre competências coletivas emergem as compe
tências organizacionais (Figura 1.2). 

Neste artigo, porém, escolhemos outro caminho. Optamos por abordar as 
articulações entre os conceitos de competências individuais, coletivas, organi
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zacionais e estratégicas de uma forma diferente, introduzindo um conjunto de 
referências baseado na teoria do capital social. De fato, sustentada em obser
vações empíricas realizadas em contextos extremamente variados, essa teoria 
considera o capital humano (conjunto das competências dos indivíduos) e 
o capital social (normas de reciprocidade, referencial cognitivo que permite 
interações relevantes) como duas dimensões independentes. Além disso, o ca
pital social propicia às coletividades e às organizações “capacidades para se 
coordenarem e cooperarem internamente”, capacidades que aproximam esses 
fenômenos do entendimento de competência coletiva, e também da noção de 
“rotinas organizacionais tácitas”, defendida pelos autores da teoria dos recur
sos como um dos fundamentos da competência estratégica das organizações.

Figura 1.1

Problemática explorada neste artigo.
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Figura 1.2

exemplos de abordagens que fazem o vínculo entre o nível individual e o nível organizacional das 
competências com base na teoria dos sistemas.
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Em um primeiro momento, a análise do contexto no qual aparecem os 
conceitos de competência estratégica e competência organizacional, no final 
dos anos de 1990, permite identificar diferenças entre os dois conceitos e de 
precisar as realidades empíricas sobre as quais se baseiam.

Nesta primeira etapa, é possível isolar um fator de desempenho, huma
no, coletivo e específico que permita aos atores interagirem e se coordenarem 
de forma pertinente quaisquer que sejam as circunstâncias: esses processos 
ocorrem no âmbito das rotinas organizacionais. A teoria dos recursos insiste 
particularmente no caráter não reprodutível (singular) e interativo dessas ro
tinas. Em um segundo momento, mostraremos que este fator de desempenho 
humano e coletivo específico pode ser associado à noção de capital social, 
noção cujas referências internacionais parecem estar próximas da concepção 
de competência coletiva. Esta proximidade da noção de competência coletiva 
com a de capital social permite diferenciá la da noção de competência indivi
dual (próxima da noção de capital humano), revelando uma possibilidade de 
articulação empírica e teórica entre esses dois conceitos e, ao mesmo tempo, 
trazendo ao debate as relações entre competências individuais, competências 
coletivas, competências organizacionais e competências estratégicas.

1.2. a teoria Vbr e as articulações entre 
coMPetências inDiViDuais, coletiVas, 
organizacionais e estratégicas

Na área da administração, a noção de competência organizacional aparece, 
inicialmente, na literatura estratégica, sobretudo no quadro da abordagem 
ou teoria dos recursos (Resource Based View). Nesta seção, vamos recuperar 
conceitos desta teoria que podem auxiliar na construção de referências acerca 
da articulação entre os três tipos de competências acima citados.

1.2.1. a emergência das noções de competência 
organizacional e de competência estratégica 

Na literatura estratégica, o que aparece primeiro é a noção de capability.* A 
introdução do termo distinctive capabilities, como elemento constitutivo das 
características de uma organização, remeteria a Selznick (1957) e a Penrose 
(1959). Alguns autores retomam esse termo na segunda metade dos anos 
1980 e falam de organizational capabilities como ativos imateriais e tácitos da 
empresa (por exemplo, Collis, 1991). Isso diria respeito a um saber coletivo, 

* N. de T.: Os termos mencionados em inglês foram mantidos na tradução para o português, assim 
como os termos usados em francês, quando pertinentes para o significado  do conceito. A expressão 
capability, por exemplo, poderia ser traduzida por capacidade. Entretanto, nesse caso, não corres
ponderia ao significado que lhe é atribuído quando empregada no idioma inglês, no contexto da 
teoria denominada Dynamic Capabilities.
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tácito, que pode constituir uma fonte de lucro ou uma renda econômica. Gal
braith (1977, 1994) utiliza também o termo organizational capability para de
signar a capacidade de uma organização executar uma tarefa com sucesso. Ele 
designa, assim, o momento em que a organização sabe quais são os indivíduos 
mais competentes para executar uma tarefa, as informações das quais precisa, 
a maneira de avaliar o desempenho e a forma de estruturar seu esforço. São 
autores tais como Teece et al. (1997) que agregam a noção de “tempo” e de 
“adaptação” ao conceito de dynamic capabilities. Para a empresa, é o caso não 
apenas de obter uma vantagem concorrencial no mercado, mas também de 
ser capaz de conservá la no decorrer do tempo. Não se trata somente de uma 
capacidade de fazer um produto ou serviço, mas da capacidade de desenvol
ver novos know ‑hows e de permanecer competitivo. Esse momento (a década 
de 1990) nos parece chave na evolução do conceito. De fato, é o momento em 
que os pesquisadores começam a introduzir a noção de “competências orga
nizacionais”. O meio ambiente é avaliado como cada vez mais “turbulento”, 
os produtos se tornam mais rapidamente superados, os consumidores menos 
fieis. Trata se, portanto, de desenvolver a capacidade de se adaptar às evolu
ções do mercado para conservar uma vantagem concorrencial a longo prazo.

Entretanto, há uma diversidade de entendimentos sobre esse tema. Alguns 
autores defendem a idéia de que as competências podem se tornar obsoletas e 
perder seu caráter estratégico (por exemplo, Leonard Barton, 1992; Lawler e 
Ledford, 1997; Mascarenhas et al., 1998, etc.). Outros entendem que a noção 
de competência contém a noção de adaptação (Collis, 1996; noção de dynamic 
capabilities defendida por Teece et al., 1990/1997 ou, mais recentemente, os 
trabalhos de Feldman e Pentland, 2003). Os autores que mais simbolizaram essa 
mudança de perspectiva são Prahalad e Hamel (1990) que introduziram o con
ceito de “competências essenciais” (core competencies) em um artigo pioneiro, 
um dos mais reeditados da história da Havard Business Review. Para Prahalad 
e Hamel (1990) não é pertinente definir uma empresa pelos produtos que ela 
fabrica e vende (noção de portfólio de produtos), já que estes são destinados 
a perder espaço a médio ou longo prazo. Segundo eles, é imprescindível que a 
empresa analise as competências que são subjacentes e comuns ao conjunto de 
seus produtos, a fim de construir sua estratégia. Sem essa ação, a empresa corre 
o risco de vender ou de interromper certas atividades porque passaram a não 
ser rentáveis e podem, assim, perder um know ‑how que pode garantir futuros 
desenvolvimentos. De fato, core competencies contêm os fermentos das futuras 
gerações de produtos competitivos e são definidas por Prahalad e Hamel (1990) 
como o resultado de aprendizagens coletivas. Esses autores privilegiam parti
cularmente aquelas que permitem à empresa coordenar know ‑how e integrar 
diversas tecnologias. Segundo eles, é essa capacidade específica de coordenação 
e de integração que é dificilmente imitável. Realmente, é mais simples para um 
concorrente se apropriar de uma tecnologia ou de um saber fazer distintivo, 
mas muito mais difícil duplicar processos de coordenação (pattern), de aprendi
zagem coletiva e de integração.

Alguns autores franceses traduziram o termo core competencies por com
petências estratégicas (Trachard, 1994) ou, também, por competências chave 
(Leroy, 1998). No debate francês, há também uma distinção importante entre 
competência organizacional (de acordo com a definição de Galbraith, 1994: 
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 capacidade da organização em executar uma tarefa com sucesso) e competên
cia estratégica (entre as competências organizacionais, aquelas que permitem 
à empresa obter uma vantagem concorrencial no mercado). Como se observa, 
o que distingue esses dois conceitos é a perspectiva da concorrência.

1.2.2. aprofundamento da noção de competência organizacional: 
quais são os fundamentos empíricos de um conceito 
normalmente qualificado como abstrato?

O objetivo não é fazer uma revisão exaustiva da literatura sobre a noção de 
competência organizacional, mas identificar, através de concepções recupera
das da teoria VBR, um certo número de fatores convergentes e de fundamen
tos comuns capazes de traduzir uma realidade empírica para esta noção. Nes
te sentido, estaríamos contribuindo para estabelecer uma perspectiva menos 
abstrata da noção de competência organizacional.

1.2.2.1. a noção de rotina organizacional 

É na corrente evolucionista (Nelson e Winter, 1992) que a relação entre a 
noção de rotina organizacional e competência organizacional passa a assumir 
um papel destacado.1 Isso porque essa corrente reforça os resultados de estu
dos empíricos realizados nos anos 80, os quais revelam que empresas de su
cesso atuando num mesmo setor são diferentes umas das outras, sendo essas 
diferenças marcadas pelas suas trajetórias específicas. Posteriormente, esse 
fenômeno foi batizado de path dependancy (dependência de trajetória). Para 
explicar esses processos de aprendizagem cumulativa em função de trajetórias 
diferentes, a corrente evolucionista aprofundou, tanto em economia, como 
em ciência da administração, a noção de “rotina organizacional”. Segundo 
essa corrente, o conhecimento resultante da aprendizagem é incorporado às 
“rotinas organizacionais” ou a modelos de ações e de interações que consti
tuem soluções eficazes para problemas particulares (Nelson e Winter, 1992). 
Essas rotinas organizacionais expressam práticas coletivas que são tornadas 
rotinas e que resultam em competências organizacionais das quais algumas se 
revelam estratégicas.

Por essa razão, parte importante dos autores considerados referência na 
construção da teoria VBR utilizam a noção de “rotina organizacional” a fim de 
expressar a especificidade da noção de competência organizacional.

1.2.2.2. a relação entre competência organizacional, 
capacidade de se coordenar e de agir coletivamente 
e competência individual

O conceito de rotina organizacional permite fazer uma ligação entre a dimen
são micro e a dimensão macro das organizações, garantindo uma função de 
coordenação, mas, ao mesmo tempo, uma função de coesão (Reynaud, 1998). 
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A noção de rotina organizacional se apóia na noção de rotina como capaci
dade de encontrar a boa resposta em um repertório de rotinas existentes sem 
que uma longa reflexão seja necessária (Coriat e Weinstein, 1995). Ela se 
baseia em saberes e em saberes fazer obtidos individualmente (um conheci
mento preciso do trabalho a ser realizado em um contexto coletivo específico, 
bem como o conhecimento do que os outros indivíduos devem fazer nesse 
contexto, uma interpretação ajustada das mensagens enviadas pelos demais 
indivíduos envolvidos numa interação). São as rotinas organizacionais que 
permitem aos indivíduos se coordenarem de maneira eficaz e garantem a pre
visibilidade dos comportamentos individuais, o que é indispensável para a 
ação coletiva (Thuderoz, 1996). Nelson e Winter (1992) definem as rotinas 
como modelos, roteiros ou modalidades de interações (Dosi, Teece e Winter, 
1992) os quais permitem aos atores entrar em contato uns com os outros, de 
forma pertinente, no momento adequado, e garantir a coerência entre suas 
decisões e ações individuais. Essas rotinas são memorizadas pelos coletivos 
e construídas ao longo da atividade quotidiana por um princípio de seleção 
permanente (memorização dos modelos eficazes). É por isso que autores mais 
recentes defendem que as rotinas constituem uma base de saberes ou um 
repertório compartilhado que não depende, portanto, de ações de indivíduos 
isolados (Dubuisson, 1998). As rotinas organizacionais independem de com
petências individuais.

1.2.2.3. o papel da competência organizacional na 
limitação dos individualismos e no estímulo à cooperação

Quando Nelson e Winter (1982) buscam definir o que entendem por “rotinas 
organizacionais”, abordam, primeiramente, o aspecto “cognitivo”, isto é, o que 
os membros de uma organização sabem para poder agir e para se coordenar 
e/ou associar suas tarefas individuais a fim de obter um desempenho. Inicial
mente, esses autores não consideram a motivação dos atores na escolha de 
fazer ou não o que lhes é exigido nas rotinas. Num segundo momento, os au
tores recorrem ao tema motivação mostrando que, apesar das divergências de 
visão, de conflitos e de estratégias pessoais dos indivíduos, o exercício das ro
tinas operacionais constitui, de um certo modo, uma “trégua”, já que limita o 
comportamento oportunista dos atores e define uma margem, em limites acei
táveis, de comportamentos coletivos a serem cumpridos no decorrer da ação. 
Assim, Nelson e Winter mostram que a construção das rotinas leva em conta 
o aspecto operacional e, ao mesmo tempo, prevê e contorna, de antemão, os 
problemas de divergências que poderiam interferir na relação dos indivíduos. 
As rotinas operacionais contêm assim certas “regras de jogo”, convenções, no 
sentido de economia das convenções. Elas são construídas não somente para 
agir, para interagir, mas também para fazer com que as regras do jogo sejam 
respeitadas (rule ‑enforcement mechanism) (Nelson e Winter, 1982, p. 110). 
Enfim, há, portanto, na noção de rotinas organizacionais um fator cognitivo e 
um fator cooperativo (condições de uma certa trégua que limita os oportunis
mos individuais) que faz parte da capacidade de realizar bem uma tarefa com 
certo nível de desempenho.
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1.2.2.4. rotinas organizacionais: fenômenos tácitos 
difíceis de serem imitados e, portanto, capazes 
de constituir fatores de sucesso para uma empresa

Todos os autores concordam que as rotinas organizacionais são tácitas e, por
tanto, dificilmente reprodutíveis, transferíveis ou imitáveis. De fato, essas roti
nas são oriundas de um processo coletivo de aprendizagem e de experimenta
ção acumulativas com o passar do tempo, as quais dependem ao mesmo tem
po, dos indivíduos que aprenderam durante esse período e, das relações que 
costuraram ao longo das aprendizagens. Por isso, a apropriação (ou mesmo, a 
imitação) de uma competência organizacional específica exigiria a reprodução 
desse processo de aprendizagem.

1.3. o que recuPerar Da teoria Do caPital social 
Para Melhor aPreenDer a relação entre 
coMPetência inDiViDual, coletiVa, 
organizacional e estratégica

1.3.1. emergência das noções de capital 
humano e de capital social e por que essas 
noções são destacadas neste trabalho

A noção de capital humano foi introduzida por Théodore Schultz (1961) e Gary 
Becker (1964) nos anos de 1960 para dar conta do papel essencial das compe
tências humanas e dos conhecimentos no sucesso econômico e mostrar, assim, 
o interesse de investir nessa nova forma de capital via educação e via formação. 
A partir desse período, o conceito de capital humano foi objeto de uma atenção 
crescente e gerou numerosas pesquisas. Na década de 1980, a incerteza, a com
plexidade e a crescente necessidade de adaptação a mudanças vão estimular a 
difusão do conceito de capital social. O conceito de capital humano se concen
trava nos indivíduos e expressava a necessidade de investir nas competências 
dos indivíduos. O capital social trata das relações entre indivíduos e expressa 
também a importância de investir nessas relações.

Os promotores do conceito de capital social no contexto acadêmico 
 (Coleman, 1988; Putnam, 1995 e 2000, entre outros) e também no organiza
cional (o Banco Mundial ou a Organização para Cooperação e Desenvolvimen
to Econômico, OCDE, para citar apenas essas duas instituições) apoiam se na 
ideia de que as redes sociais, o compartilhamento de certas normas e valores 
e o sentimento de confiança facilitam a coordenação e a colaboração entre 
indivíduos e grupos. O conceito de capital social seria útil para compreender 
o papel que essas relações e essas redes sociais têm no desenvolvimento eco
nômico e social. A novidade residiria no fato de considerar a sociabilidade, o 
compartilhamento de normas e valores e a confiança como um estoque de ca
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pital em escala macrossocial (uma região, ou mesmo um país), e de considerar 
que esses fenômenos sociais são capazes de gerar impactos múltiplos (o bem
estar, o crescimento econômico, a saúde, a eficácia governamental e a segu
rança, etc.). Em outras palavras, o que é novo é o fato de se levar em conta que 
as relações sociais constituem uma forma de capital potencialmente gerador 
de resultados. Schuller (2001, p. 22) propõe de colocar em paralelo o capital 
social e o capital humano os quais coexistiriam de maneira independente.

No plano teórico, inúmeros pesquisadores provenientes de áreas de pes
quisa muito diferentes (sociologia, economia, ciência política principalmente, 
etc.) buscaram construir um quadro de referência em torno desse conceito. O 
conceito de capital social mais reconhecido é o de James Coleman, sociólogo 
da educação. Ele se inscreve na corrente da “nova sociologia econômica”, mais 
difundida durante os nos anos de 1970. Seu percurso se inscreve explicita
mente no quadro do individualismo metodológico e na reconciliação entre 
o indivíduo racional para os economistas (cujas ações refletem as escolhas 
conforme seu interesse) e a concepção de ator para os sociólogos (cujas ações 
são guiadas por normas, regras e obrigações). Em um artigo fundador (Co
leman, 1988), retomado integralmente em uma obra mais detalhada (Cole
man, 1990), esse autor desenvolve uma dupla argumentação. Por um lado, ele 
mostra que todo ator controla um certo número de recursos. Esse número de 
recursos pode aumentar se desenvolver transações com outros atores que lhe 
permitam ter acesso a recursos dos quais não dispõe e que apresentam para 
ele um interesse. A estrutura social e a rede social se tornam então recursos e 
fontes de resultados individuais. Por outro lado, Coleman (1990) mostra que 
certas características da organização social (valores e normas compartilha
das) constituem capital social, isto é, um recurso que permite atingir total ou 
mais facilmente certos objetivos coletivos: economia dos custos de transações, 
capacidade de organização, qualidade de vida, lucro, etc. Coleman faz um 
paralelo entre capital social e capital humano e físico:

“Assim como o capital físico é criado através de mudanças materiais que 
dão forma aos instrumentos que facilitam a produção, o capital humano 
é criado através da mudança nas pessoas a fim de dar a elas habilidades e 
capacidades para fazê ‑las aptas a atuar de outras maneiras. O capital social, 
por sua vez, é criado quando as relações entre pessoas mudam de modo a 
facilitar ações. (...) Capital físico e capital humano facilitam a atividade 
produtiva e capital social a torna melhor.” (Coleman, 1990, p. 304).

Esse paralelo trata da maneira como se desenvolvem as diferentes for
mas do capital (a transformação) e do objetivo que esse processo pretende 
(facilitar a atividade produtiva). Fundando se nos trabalhos de Coleman, o 
cientista político Robert Putman da Universidade de Harvard faz da noção de 
capital social um conceito mundialmente conhecido (1995, 2000). No entan
to, distancia se da abordagem fundadora ao fazer do capital social um recurso 
de coordenação e de cooperação por um benefício mútuo. Como ponto de 
partida, existe uma questão (por que algumas democracias são mais eficazes 
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do que outras?) e uma hipótese (o desempenho das instituições políticas se 
deve ao envolvimento cívico dos cidadãos). Putnam compara várias regiões 
italianas e mostra que envolvimento cívico, desempenho institucional e suces
so econômico são correlatos. Para o autor, trata se de um círculo vicioso. Os 
vínculos sociais horizontais entre atores (ao contrário das relações verticais 
de poder ou de clientelismo) contribuem para o desenvolvimento de normas 
de reciprocidade generalizada, ou seja, estimulam a adoção de um compor
tamento cooperativo imediato, pois se adquire confiança no comportamento 
cooperativo dos outros atores. Nas sociedades em que são desenvolvidas as 
normas de reciprocidade generalizada, as tentações de comportamentos opor
tunistas são menores. A confiança que se instaura, portanto, favorece a troca, 
a reciprocidade e o engajamento coletivo. Desse modo, o capital social, defini
do como uma noção relativa às características da organização social, tais como 
as redes, as normas e a confiança que facilitam a coordenação e a cooperação, 
permite reconciliar interesse individual e interesse geral.

1.3.2.  coexistência de duas abordagens distintas: 
o capital social como recurso de um indivíduo 
e as formas coletivas de capital social

De maneira geral, são as redes sociais, as normas e a confiança as formas 
mais citadas do capital social atualmente (Judge, 2003). No entanto, como 
pudemos constatar, as abordagens dos fundadores enfatizam a ambiguidade 
entre:

n uma abordagem mais centrada no capital social como bem público ou valor 
pertencente à comunidade e visando a objetivos coletivos; e

n uma abordagem mais focada no capital social como recurso que permite 
aos atores atingirem mais facilmente seus objetivos individuais.

Essa ambiguidade é ainda mais forte hoje, como mostram, por exemplo, 
os relatórios da OCDE (OCDE, 2001, p.13). Esses documentos revelam que o 
capital social pode ser objeto de uma abordagem mais sociológica ou de uma 
mais econômica. A abordagem sociológica enfatiza as características da or
ganização humana, especialmente a confiança e as normas de reciprocidade, 
bem como as regras e as sanções que regem os comportamentos dentro dos 
grupos. Dessa forma, o capital social permite, aos indivíduos, aos grupos e às 
coletividades resolver juntos, mais facilmente, problemas comuns. A aborda
gem econômica enfatiza a hipótese de que os atores maximizam sua utilidade 
pessoal, decidindo interagir com outros, e recorrem aos recursos do capital 
social para realizar diferentes tipos de atividades. Por exemplo, os trabalhos 
de Bourdieu (1980, 1986) fazem parte dessa segunda abordagem. Realmente, 
ele se interessou pela maneira como as elites utilizam suas redes sociais para 
manter, reforçar e reproduzir seu estatuto privilegiado ou melhorar sua posi
ção na hierarquia social.
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1.3.3. o conceito de capital social em ciências 
da administração: diferentes realidades empíricas 
por trás de um conceito abrangente e pioneiro 

O conceito de capital social tem sido utilizado de forma crescente na área das 
ciências da gestão e da administração para diferentes problemáticas. Algumas 
dizem respeito à esfera dos recursos humanos: impacto do capital social no 
sucesso das carreiras profissionais, na busca de emprego, na qualidade da con
tratação, na redução do turnover, etc. Outras se referem à área organizacional 
ou estratégica: impacto do capital social na capacidade de trocar e de inovar 
entre várias unidades organizacionais, na eficácia das equipes projetos, no 
fortalecimento das parcerias entre as empresas e seus fornecedores, nos efei
tos de aprendizagem nas alianças entre organizações, nos riscos de fracasso 
ou, ainda, na cultura empresarial.3

No campo das ciências da administração, é possível identificar as duas 
abordagens do capital social desenvolvidas em economia. A abordagem pela 
estrutura das redes é a mais difundida atualmente. Essa abordagem, que se 
apoia na sociologia das redes, salienta o recurso produtivo que as redes so
ciais representam para os indivíduos ou para as organizações na expectativa 
dos objetivos específicos. Essa perspectiva (às vezes chamada de “externa”) 
permite explicar em que o capital social confere vantagem (acesso a infor
mações, acesso a recursos, etc.) a certos indivíduos ou a certas organizações 
em seu ambiente concorrencial (carreira ou mercado). Vê se também, nessa 
abordagem trabalhos orientados para a análise dos efeitos produtivos provo
cados pela estrutura das relações no seio de uma rede, os efeitos benéficos ou 
negativos de uma posição em uma rede, o impacto complementar das relações 
fortes ou fracas (Lazega e Lebeaux, 1995) ou, ainda, o impacto dos “ furos es
truturais” definidos como situações em que os atores só podem se comunicar 
através de um intermediário (Burt, 1992, 2000).

A abordagem pelos fenômenos sociais subjacentes às redes (normas 
compartilhadas, nível de confiança, etc.) é a menos explorada na área das 
ciências da administração atualmente. Essa abordagem mostra como o capi
tal social facilita a ação coletiva, confere uma capacidade em cooperar e em 
se coordenar e contribui para o desempenho coletivo. Essa perspectiva (às 
vezes chamada “interna”) está mais focada nas características internas da 
rede social, as quais contribuem para o desempenho coletivo: ver os traba
lhos de Fukuyama (1995), que privilegiam a confiança; os de Staber (2003), 
que aproximam a noção de capital social da de cultura organizacional; ou os 
de Lesser e Storck (2001), que aproximam o capital social das comunidades 
de práticas. 

Em uma tentativa de síntese do conjunto dessas correntes, Adler e 
Know (2002) buscam construir um quadro de referência único, permitindo 
enriquecer a teoria das organizações. Esse percurso leva os autores a analisa
rem as vantagens e desvantagens de um único conceito para designar tantos 
fenômenos sociais diferentes. Eles concluem, após uma longa argumentação, 
que o conceito de capital social é um conceito do tipo “guarda chuva”. Essa 
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contribuição aos resultados econômicos legitima, segundo eles, a iniciativa de 
agregar em um único conceito, no caso o de capital social, certos fenômenos 
bem conhecidos e já estudados como, por exemplo, a organização informal, 
a confiança, a cultura, os recursos sociais, as trocas, os contratos, as redes in
traorganizacionais e interorganizacionais, etc. As vantagens dessa agregação 
são múltiplas mesmo que, ao buscar dar conta de diferentes fenômenos por 
um mesmo conceito, se perca a capacidade explicativa de cada fenômeno.

A primeira vantagem do conceito de capital social é criar uma ponte 
entre disciplinas diferentes que tratam dos mesmos fenômenos e dos mes
mos tipos de efeitos. Paldam (2000, p. 631) refere se a ele como um “con
ceito comum a todas as ciências sociais”. Segunda vantagem do conceito: 
ele mostra, explicitamente, que o conjunto desses fenômenos constitui uma 
categoria de ativos imateriais específicos para as organizações do mesmo 
modo que outras categorias de ativos imateriais (competências individuais) 
ou materiais. Adler e Know (2002) sustentam essa posição. O que faz do 
capital social uma forma de capital no sentido amplo, ao lado do capital 
físico, financeiro e humano? Em geral, o capital é um recurso no qual se 
pode investir, que pode ser acumulado e usado para movimentar um fluxo 
de vantagens potenciais no futuro. Quatro argumentos centrais permitem 
legitimar a referência à noção de capital social: i) é investindo na construção 
e na manutenção do capital social que tanto os indivíduos quanto as orga
nizações podem aumentar seu desempenho individual e coletivo (acesso à 
informação, solidariedade, capacidade de agir coletivamente, etc.); ii) como 
outras formas de capital, o capital social pode ser transformado em vanta
gens econômicas (desempenho organizacional) ou outras (bem estar, por 
exemplo) e pode substituir ou complementar as outras formas de capital que 
contribuem para o desempenho; iii) assim como o capital humano e o capital 
físico, o capital social exige uma espécie de “manutenção”. De fato, as redes 
sociais e as relações sociais precisam ser reativadas, mantidas, ou mesmo 
adaptadas com o passar do tempo. Se as condições mudam, o investimento 
pode se revelar, aliás, contraproducente; iv) finalmente, o capital social é um 
recurso coletivo público (mesmo que possa constituir também um recurso 
individual).

No entanto, algumas reservas ainda existem. Não é possível avaliar a 
depreciação (imprevisibilidade, etc.) do capital social. Assim, se torna difícil 
avaliar com precisão os resultados de um investimento na criação e na manu
tenção das redes sociais. É por isso que Adler e Know preferem falar, no plano 
teórico, de “referência metafórica” à noção de capital social, referência que 
se mostra extremamente útil no plano empírico, tanto na área das ciências 
políticas ou econômicas, quanto na área empresarial. De fato, a vantagem do 
conceito de capital social é permitir uma distinção entre capital humano (com
petência individual) e capital social (capital cooperativo que dota os coletivos 
de uma capacidade de agir junto e de se coordenar). Essa distinção permite 
sensibilizar os administradores para investir nas duas direções, uma vez que, 
como salientam Lengnick Hall e Lengnick Hall (2003), a combinação entre 
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capital humano e capital social de alta qualidade parece ser a peça chave na 
obtenção de vantagem competitiva numa sociedade cada vez mais baseada na 
informação e no saber.

1.3.4. quais as relações possíveis entre a teoria dos recursos 
(competências organizacionais e estratégicas) e a 
teoria do capital social (capital social e capital humano)? 

Um número crescente de pesquisadores (por exemplo, Nahapiet e Ghoshal, 
1998) tende a definir o capital social através de três dimensões principais:

n estrutural (a estrutura das redes ou a natureza das interconexões entre os 
indivíduos que compõem a rede, analisadas especialmente no quadro da 
sociologia das redes);

n cognitiva (uma representação ou um referencial compartilhado, modos de in
terpretação compartilhada sem os quais a ação coletiva não seria possível);

n relacional (normas, obrigações e valores compartilhados ou, mais comu
mente, o tipo de relações estabelecido pelos indivíduos envolvidos através 
de um histórico de interações).

Neste artigo, decidimos desenvolver a forma como se estruturou inicial
mente o conceito de capital social na ciência da administração. Essa abordagem 
histórico econômica revela o aprofundamento das normas coletivas de recipro
cidade, as quais transcendem o aspecto puramente operacional das ciências da 
administração (dimensão relacional). As abordagens administrativas privile
giam cada vez mais o compartilhamento de aspectos cognitivos e a presença 
de aspectos estruturais relacionados às redes sociais. Essa abordagem histórico
econômica permite mostrar também que o capital social é uma noção rela
cionada com uma forma de agregação de valor específica: a capacidade de se 
coordenar para agir e reagir coletivamente. Essa forma de agregação de valor 
aproxima o conceito de capital social da noção de competência coletiva.

Como mostramos na primeira parte deste artigo, as rotinas organiza
cionais tácitas desenvolvidas no quadro da teoria VBR constituem roteiros de 
interações e de cooperação operacionais estabilizados, memorizados ao longo 
do tempo pelos indivíduos, as quais dotam as organizações de uma capacidade 
de se coordenar para agir e reagir coletivamente. Elas apresentam, portanto, 
três dimensões relacionadas ao capital social: uma dimensão estrutural (inter
conexões de natureza informal entre os indivíduos), uma dimensão cognitiva 
(um referente compartilhado), uma dimensão relacional (noção de trégua or
ganizacional e de condições reunidas para cooperar).

Essa aproximação teórica e empírica (Quadro 1.1) permite estabelecer a 
relação entre as formas coletivas do capital social e as rotinas organizacionais 
e ainda mostrar que essas formas coletivas de capital social constituem ativos 
específicos dificilmente imitáveis e, portanto, fontes potenciais de competên
cias estrégicas.
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1.3.5. capital humano e competência individual 
versus capital social e competência coletiva

A aproximação entre os conceitos de capital social mobilizado em um contexto 
organizacional e o de competência coletiva parece interessante e fecundo, mas 
pouco explorada (Michaux, 2005b). De fato, esses dois conceitos reúnem os 
mesmos tipos de fenômenos cognitivos e cooperativos que dotam os coletivos 
de uma capacidade de agir e reagir de modo coletivo.

Em um texto anterior (Michaux, 2005a), foi apontado que se podia dis
tinguir diferentes concepções da competência coletiva, as quais coexistem atu
almente na literatura empresarial e nos trabalhos de pesquisa em ciência da 
administração:

 1. uma concepção majoritária relacionada com a dinâmica que se cria dentro 
da equipe, a sinergia e o compartilhamento das competências individuais, 
as regras coletivas de funcionamento que permitem a diferentes indivíduos 
trabalharem juntos de modo eficiente. Nessa concepção, a competência 
coletiva tende a ser sinônimo de um “efeito de equipe”;

 2. uma concepção relacionada com a lógica de aprendizagem e de criação 
de novos saberes na e pela ação. Nessa concepção, a competência coletiva 

A capacidade de coordenar, 
de cooperar e de resolver pro
blemas conjuntamente é ba
seada em fatores cognitivos 
que estruturam interações per
tinentes

A capacidade de coordenar, 
de cooperar e de resolver pro
blemas conjuntamente é base
ada em fatores cooperativos 
que limitam o oportunismo dos 
atores

relação com a competência or
ganizacional

estrutura das interconexões 
memorizadas dentro das redes 
sociais – referencial comparti
lhado

noção de normas de recipro
cidade que limitam o compor
tamento oportunista dos indi
víduos

o capital social dota as organi
zações e os coletivos de uma 
capacidade de se coordenar e 
de agir e reagir coletivamente. 
trata se de um fator de de
sempenho distintivo do capital 
humano

roteiro de interações que per
mitem a atores se conectarem 
de modo pertinente para re
solver problemas – referencial 
compartilhado (rotinas organi
zacionais tácitas)

noção de trégua organizacio
nal que limita o comportamento 
oportunista dos indivíduos

As rotinas organizacionais táci
tas dotam as organizações e os 
coletivos de uma capacidade de 
se coordenar e de agir e reagir 
coletivamente. trata se de um 
fator de desempenho distintivo 
das competências individuais e 
dos outros fatores de desem
penho, tais como podem ser as 
tecnologias

Quadro 1.1
comparação entre a teoria do capital social e a teoria dos recursos

 teoria do capital social teoria dos recursos
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é percebida como o resultado de uma aprendizagem organizacional ou 
coletiva;

 3. uma concepção relacionada com a dinâmica de compartilhamento dos 
saberes e das experiências que pode ser oriunda de uma reflexão coletiva 
guiada (grupo de reflexão, grupo de progresso) ou de trocas de experiên
cias via certas tecnologias da informação e da comunicação;

 4. uma concepção relacionada com uma lógica de comunicação, de trocas 
interindividuais e de cooperação transversal necessária para gerir uma 
incerteza e uma complexidade interna e externa crescentes. Nessa con
cepção, a competência coletiva não está mais vinculada à noção de grupo 
ou de equipe, mas à de desempenho coletivo ou à de rede informal de 
cooperação, redes de atores pertinentes para resolver problemas e de 
gestão dos riscos e dos imprevistos.

É possível aproximar a abordagem coletiva de capital social e o concei
to de competência coletiva (Quadro 1.2). A exploração dos dois conceitos 
(capital social e competência coletiva) resulta na constatação de que ambos 
são conceitos genéricos ou abrangentes (conceitos guarda chuva) que reúnem 
diferentes fenômenos cognitivos e sociais e que favorecem a capacidade de 
agir e de reagir coletivamente. Nos dois casos, esses conceitos agregam, na 
mesma expressão, fenômenos que não ocorrem necessariamente nas mesmas 
situações e que podem ser de natureza diferente. É possível estabelecer um 

Dimensão 
coletiva

Dimensão 
individual

metáfora do “cApitAl sociAl”: ativo 
imaterial específico relacionado às re
des sociais no qual é possível investir 
para gerar um ganho econômico
reunião em um único conceito abran
gente de diferentes fenômenos infor
mais ou tácitos (normas de reciprocida
de, modelos de interações, repertório 
de saberes e saberes fazer comparti
lhados)

metáfora do “cApitAl HumAno”: ati
vo imaterial específico relacionado aos 
indivíduos (qualificações, etc.) no qual 
se pode investir para gerar um ganho 
econômico
Fatores próprios aos indivíduos que 
contribuem para a ação individual e co
letiva e para o desempenho

Ampliação do conceito de competência 
para a noção de “competËnciA co
letivA”: capacidade de se coordenar, 
de cooperar, de agir e de reagir cole
tivamente relacionada às diferentes 
formas de coletivos do trabalho (só é 
constatada na ação)
pode resultar em várias formas (mi
chaux, 2008)

competËnciA individuAl: capaci
da de de agir e de reagir relacionada 
aos indivíduos (só é constatada na 
própria ação)

Quadro 1.2
relações entre os conceitos de competência coletiva e de capital social

 Metáfora do capital conceito de competência 
 (aspecto descritivo e estatístico (aspecto dinâmico, mobilização 
 dos recursos humanos em jogo) dos recursos na ação para agir)
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paralelo entre as dimensões estrutural, cognitiva e relacional/cooperativa, 
relacionando o capital social com os fenômenos subjacentes à competência 
coletiva (saberes e saberes fazer compartilhados, normas e convenções com
partilhadas, cooperação transversal, etc.). Em ambos os casos, existem várias 
formas de capital social, assim como existem várias formas de competência 
coletiva. Além disso, observe se que, apesar de poder reunir esses diferentes 
fenômenos num mesmo conceito genérico, eles são geralmente estudados de 
forma independente.

Nos dois casos, há um aparente interesse empresarial em reunir o con
junto desses fenômenos no mesmo conceito genérico e abrangente. No caso 
do capital social, o uso metafórico desse conceito permite destacar o caráter 
produtivo, e também econômico, desses fenômenos sociais nos quais parece 
ser interessante investir. No caso da competência coletiva, o uso do conceito 
de competência permite privilegiar o potencial produtivo desses fenômenos 
sociais e destacar sua contribuição para a capacidade das organizações em 
administrar e manter um desempenho coletivo.

Tanto em um quanto em outro, esses conceitos surgem para distinguir:

n fatores de desempenho relacionados aos indivíduos (capital humano e 
competência individual);

n fatores de desempenho relacionados aos coletivos, às redes e às comunidades 
(capital humano e competência coletiva).

Nos dois casos, existe, por um lado, uma fase prévia conhecida como 
“de aprendizagem” e, por outro, uma “de acumulação” para desenvolver uma 
competência coletiva ou criar capital social.

À parte seus aspectos comuns, é possível precisar um pouco mais da 
relação entre esses conceitos considerando suas origens. O conceito genérico 
de capital está ligado à posse de recursos específicos, enquanto o conceito de 
competência à mobilização de um recurso à ação para agir. Lembramos que a 
noção de capital social está relacionada à resolução de problemas que podem 
ser individuais e, portanto, distantes dos problemas puramente operacionais e 
coletivos das organizações. Além disso, o capital social está ligado à existência 
de normas coletivas de reciprocidade que transcendem o aspecto puramen
te operacional das ciências da administração. Trata se, assim, de uma noção 
mais estática, porém mais ampla do que a de competência coletiva. Assim, 
toda competência coletiva se apoiaria na mobilização de um capital social 
latente desenvolvido dentro das entidades sociais do tipo das redes sociais, 
mas também, por outro lado, dentro das comunidades de práticas, como mos
tramos em outro trabalho (Michaux, 2007).

1.4. conclusão: quais as articulações 
PossíVeis entre coMPetências inDiViDuais, 
coMPetência coletiVa e coMPetência estrégica?

A aproximação entre essas diferentes correntes teóricas permite discutir a 
existência de uma capacidade coletiva interna às organizações que pode favo

retour.indd   16 23/5/2011   15:02:52



ArticulAr As competênciAs individuAl, coletivA, orgAnizAcionAl...          17

recer a coordenação, a solução coletiva de problemas, a integração dos sabe
res e saberes fazer e que está ligada ao desempenho coletivo. Essa capacidade 
coletiva parece se apoiar sempre em duas grandes categorias de fatores: fa
tores cognitivos (aprendizagem coletiva, repertório de saberes e know ‑hows 
compartilhados, práticas compartilhadas, roteiro de interações, normas, etc.) 
e fatores cooperativos (solidariedades identitárias ligadas às redes, normas de 
reciprocidade, confiança, etc.). Como mostramos nos trabalhos de pesquisa 
mais empíricos (Michaux, 2003, 2005a, 2005b, 2007, 2008), essa capacidade 
coletiva está relacionada à existência de diferentes configurações sociais, inter
nas às organizações (equipes, redes sociais, comunidades de práticas, etc.). A 
comparação entre essas diferentes correntes teóricas permite lembrar também 
o caráter tácito, não reprodutível, dessa capacidade coletiva, o que faz desta 
um ativo estratégico para as empresas. As diferentes etapas de discussão deste 
trabalho levam a propor uma tabela de observação e de análise, unificada e 
simples, dos elos entre competências individuais, coletivas, organizacionais e 
estratégicas (Figura 1.3).

As competências organizacionais (das quais algumas aparecem como ati
vos específicos em um dado momento em um mercado) se apoiam em:

n competências individuais;
n capital social distinto das competências individuais, único e dificilmente re

produtível, que dota as organizações de competências coletivas especí ficas;
n outros fatores organizacionais e tecnológicos mais facilmente reprodu

tíveis.

O esquema proposto (Figura 1.3) privilegia as especificidades do concei
to de capital social: um fator de desempenho puramente humano (em relação 
a outros fatores de desempenho organizacionais ou técnicos) e uma dimensão 
coletiva distinta da competência individual.

Figura 1.3

articulações entre as diferentes dimensões que fundamentam as competências organizacionais e es-
tratégicas.
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dificilmente 
reprodutível

Fatores tecnológicos, materiais e 
outros fatores organizacionais

capital humano (conjunto das competências individuais)

n capital social acumulado ao longo do tempo (capital cognitivo 
e cooperativo) pelas redes sociais, pelas comunidades ou por 
diferentes tipos de equipe, de grupos ou de entidades sociais 
operacionais de uma empresa ou de uma organização

n capacidade de coordenar, de integrar saberes e saberes fazer, 
de cooperar e de resolver problemas coletivamente – 
competências coletivas 

}

}
} }
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Essa discussão contribui para:

 1. aprofundar a descrição dos fenômenos em jogo por trás das diferentes 
dimensões;

 2. destacar o caráter estratégico do desenvolvimento das diferentes formas 
coletivas de capital social.

Nesse contexto, é interessante, por exemplo, notar que as ações de for
mação tendem a se distanciar cada vez mais dos programas de formação tradi
cionais (desenvolvimento do capital humano). Essa nova orientação é voltada 
para a promoção de ações mais originais as quais permitem desenvolver as 
competências dos indivíduos e, ao mesmo tempo, desenvolver o capital social 
pessoal e o capital social da organização: as trocas de serviços (funcionários 
que vão trabalhar por alguns dias em um outro serviço para compreender me
lhor suas dificuldades, etc.) ou os grupos de projeto de formação (por exem
plo, a reunião de funcionários oriundos de departamentos diferentes da em
presa em grupos de reflexão ação).

notas

 1. Durand (1998) apresenta uma adequada revisão de literatura acerca das relações entre 
abordagem evolucionista e conceito de competência organizacional. 

 2. Ver a revisão da literatura bastante completa proposta por Adler e Know (2002) ou Baret 
e Maciel (2004). 
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