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Resumo 
A teoria das capacidades dinâmicas proposta por Teece         

tem grande impacto em várias áreas da administração e         
tem maior impacto no mundo globalizado de hoje em dia          
como afirma Meirelles e Camargo (2014). O objetivo        
desse projeto é associar essa teoria a um ambiente         
internacionalizado, visto que as teorias presentes nos       
dias de hoje não atendem totalmente esse aspecto        
dentro da academia. 
 

Introdução  
As teorias das capacidades dinâmicas, inicialmente      

proposta por Teece, 1997 é uma das teorias mais         
importantes da atualidade que abrange diversas áreas       
da administração e tem ainda mais relevância num        
mundo cada vez mais dinâmicos, como afirma Meirelles        
(2014). O termo primeiramente foi definido como a        
habilidade de integrar, construir e reconfigurar suas       
competências de acordo com as mudanças rápidas no        
ambiente. (Teece, 1997) 

Kretschmer (2019) afirma que as capacidades      
dinâmicas são essenciais no processo de      
internacionalização, o que torna a compreensão entre a        
relação destes termos algo relevante no contexto atual. 

Material e Métodos 
A pesquisa foi feita através de um estudo bibliográfico,         

que de acordo com Boccato (2006) busca resolver        
problemas através de análises e discussões de artigos já         
publicados, ressaltando que a análise deve relevar       
fatores como a situação a qual aquele referencial foi         
feito.  

Foram encontrados 9 artigos dentro dos padrões de        
busca, sendo 2 na língua portuguesa e 7 na língua          
inglesa. Através do sistema de busca avançada, foram        
buscados artigos que continham os termos “dynamic       
capabilities” e “internationalization” no título dentro do       
banco de dados de publicações da Coordenação de        
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –       
CAPES. 

 
 

Resultados e Discussão 

Foi possível perceber durante a leitura dos textos que as          
capacidades dinâmicas são de extrema importância para       
o sucesso em um ambiente internacionalizado.  
Porém pode se observar que as empresas de médio e          
pequeno porte tem um maior risco ao entrar no mercado          
internacional por conta da falta de recursos e        
conhecimento estratégico para a ação, mas isso não        
inviabiliza a internacionalização e o desenvolvimento das       
capacidades dinâmicas. 
   

Conclusão ou Conclusões 
O objetivo deste artigo era relacionar os termos        
Capacidades Dinâmicas e Internacionalização através     
da análise bibliográfica de artigos que tem relação com         
ambos os temas simultaneamente.  
Analisando os artigos é possível perceber grande       
relevância das Capacidades Dinâmicas nos processos      
de internacionalização. Tanto grandes empresas quanto      
empresas de médio e pequeno porte podem desenvolver        
essas capacidades dinâmicas e se internacionalizar.  
A internacionalização tem vários benefícios, e faz com        
que a empresa tenha um crescimento considerável,       
desenvolvendo suas habilidades e aumentando os      
conhecimentos da empresa. 
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