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RESUMO
O presente artigo teve como principal objetivo reunir e organizar os estudos já realizados com o construto “capacidades
especializadas de marketing”. Com isso, procura-se estimular a publicação brasileira e evidenciar a importância destas
capacidades  para  o  desenvolvimento  de  estratégias  de  marketing.  A  metodologia1 de  pesquisa  consistiu  em uma
extensa análise bibliométrica, selecionados por meio da análise de conteúdo (BARDIN, 2006) e classificados de acordo
com a tipologia de Morgan (2012). Ao final foram considerados 44 artigos e destes 27, foram escolhidos para o presente
trabalho.  As  principais  contribuições  deste  estudo  foram  determinar  as  relações  já  estudadas  entre  capacidades
especializadas de marketing com outros construtos e mostrar lacunas de estudos e oportunidades interessantes para
futuras pesquisas. 

PALAVRAS-CHAVE: Capacidades de Marketing; Capacidades Dinâmicas de Marketing; Capacidades Arquiteturais de
Marketing; Capacidades Interfuncionais de Marketing; Marketing Estratégico.

1 INTRODUÇÃO

As capacidades de marketing representam as diferentes áreas de atuação do marketing e se
relacionam  com  as  atividades  utilizadas  para  conhecer  o  mercado,  clientes  e  concorrentes,
instigando assim, que a organização compreenda as mudanças de necessidades e desejos de seus
clientes (NATH et al., 2010). São únicas e inimitáveis, apesar das organizações dividirem o mesmo
mercado  que  seus  concorrentes  e  tentarem  suprir  os  mesmos  objetivos  (VORHIES;  HARKER,
2000).

A pesquisa sobre capacidades de marketing iniciou com Lamont (1972) como o primeiro a
utilizar o tema em seu estudo, retomando somente quando Atuahene-Gimma (1993) propõe uma
escala para mensurar as capacidades de marketing. Day (1994) instigou a comunidade acadêmica a
identificar as capacidades existentes em empresas orientadas ao mercado, e assim o campo teórico
e empírico sobre capacidades de marketing tomou corpo. 

Estas pesquisas se intensificaram ainda mais com as chamadas de trabalhos do Marketing
Science Institute – MSI – nos biênios 2010-2012 e 2012-2014, ampliando ainda mais os estudos na
comunidade internacional. Em contraponto, os estudos sobre o tema no Brasil ainda são poucos
quando comparado com o volume internacional. E isso levou ao seguinte questionamento: por que
no Brasil não existem tantas pesquisas sobre o tema, sendo que é de extrema importância para os
estudos em marketing estratégico? 

Com isso, o objetivo principal deste artigo foi de reunir e organizar os estudos já realizados
sobre o tema, separando os construtos trabalhados e seus resultados. Assim, procura-se apresentar
como o assunto é relevante para o desenvolvimento das estratégias de marketing e desenvolver o
interesse para a aplicação de pesquisas em diferentes contextos.

1 O trabalho foi dividido em dois volumes devido ao espaço reservado neste Congresso, e os resultados estão divididos em dois artigos distintos,

sendo o outro: “Capacidades de Marketing - Lacunas e Tendências para Pesquisas Futuras”, também publicado neste evento.
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Para  o  presente  estudo  foi  iniciado  um  intenso  levantamento  bibliométrico  e,  após  o
refinamento da pesquisa e análise de conteúdo, foram identificados 27 artigos que se dedicaram a
relacionar  diferentes  temas  e  construtos  com as  capacidades  especializadas  de  marketing.  Na
classificação final, utilizou-se a proposta idealizada por Morgan (2012). A análise quantitativa em
relação  aos  construtos  utilizados  versus  o  cruzamento  com  as  capacidades  de  marketing,
apresentaram que as capacidades especializadas de marketing foram as que mais se destacaram
em termos de estudos pela academia internacional, deixando um claro caminho para as demais
capacidades, na seguinte ordem: interfuncionais, arquiteturais e dinâmicas. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

Para  o  presente  estudo  optou-se  pela  pesquisa  bibliométrica  e  análise  de  conteúdo.  A
primeira parte seguiu as etapas para a bibliometria  (VANTI, 2002) suprimindo a análise estatística
descritiva, onde no lugar foi realizada a análise de conteúdo (BARDIN, 2006). 

O primeiro passo consistiu na busca dos artigos sobre capacidades de marketing, e foram
utilizadas  duas  reconhecidas  bases  de  periódicos  internacionais:  Scopus e  Web of  Science no
período de janeiro  a  março de 2014.  Os resultados das buscas vieram por  meio  das palavras
“marketing capability” e “marketing capabilities”, o que gerou 358 artigos encontrados. 

Na sequência, foi realizada a purificação dos artigos que consistiu no cruzamento das bases
para a verificação de duplicidades, acessibilidade, na verificação da relevância do artigo para o
estudo e na eliminação dos estudos qualitativos e ensaios teóricos. No total foram desconsiderados
243 artigos, e assim 115 artigos foram analisados e classificados de acordo com a tipologia proposta
por Morgan (2012): capacidades especializadas, interfuncionais, arquiteturais e dinâmicas. 

Após feito o levantamento e classificação dos artigos, foram identificados 44 artigos que se
dedicaram a relacionar diferentes temas e construtos com pelo menos um tipo de capacidade de
marketing por artigo, conforme apresentado na Tabela 1. Dos 44 artigos, 27 deles se dedicaram
exclusivamente  às  capacidades  especializadas  de  marketing  e  que  serão  detalhados  na  seção
seguinte. 
XTabela 1: Construtos relacionados com capacidades de marketing e quantidade de artigos encontrados

 Capacidades de marketing
Construtos Especializadas Arquiteturais Dinâmicas Interfuncionais
Desenvolvimento das capacidades 5    
Internacionalização 5 3 2  
Produto 5    
Cadeia de suprimentos 3    
Inovação 3    
Mensuração das capacidades 2    
Varejo 2    
Elemento humano 1  1  
Estratégia organizacional 1 1 1  
CRM  1  3
Gerenciamento de marca    2
CRM e gerenciamento de marca    2
Novos produtos    1

Fonte: Dados da pesquisa
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O primeiro grupo analisado foram as capacidades especializadas de marketing,  formadas
pelas variáveis: preço, produto, promoção, distribuição, vendas e pesquisa de mercado (Morgan,
2012).  Dentro  do  levantamento  realizado,  ao  total,  27  artigos  estudaram  as  capacidades
especializadas de marketing relacionadas com outras variáveis,  sejam estas organizacionais,  de
inovação  ou  com  o  desempenho  e  testaram empiricamente  estas  relações.  Os  artigos  citados
indicam um esforço para a identificação, mensuração e avaliação quanto ao desenvolvimento e o
reflexo em resultados para a organização que utiliza as capacidades de marketing em sua estrutura. 

Na  sequência  são  apresentados  os  resultados  da  análise  de  conteúdo,  utilizando  a
classificação pela capacidade pesquisada e a subclassificação pelo tema relacionado.

3.1 CAPACIDADES ESPECIALIZADAS DE MARKETING 

3.1.1 Desenvolvimento das capacidades especializadas de marketing

O desenvolvimento das capacidades especializadas de marketing iniciou com o artigo de
Vorhies  (1998)  que  descobriu  que  os  antecedentes  que  mais  desenvolvem as  capacidades  de
marketing são a estratégia de negócio, a estrutura organizacional e o processamento da informação
de  mercado.   Além  disso,  o  desenvolvimento  das  capacidades  de  marketing  relaciona-se
positivamente  com  a  eficácia  organizacional,  representada  pela  lucratividade,  adaptabilidade  e
crescimento (VORHIES, 1998). 

No estudo seguinte, Vorhies e Harker (2000) procuraram identificar quais capacidades de
marketing  seriam  mais  importantes  em empresas  orientadas  ao  mercado.  Desenvolveram  uma
escala própria e descobriram que empresas orientadas ao mercado conseguem desenvolver melhor
suas capacidades de marketing e assim se destacam perante a concorrência (VORHIES; HARKER,
2000). 

Kemper et al. (2011) verificaram que os elementos do capital social tais como a utilização de
laços  gerenciais,  confiança  e  solidariedade,  são  fortes  direcionadores  das  quatro  capacidades
especializadas de marketing, como preço, produto, distribuição e comunicação. 

Shin  (2012)  também  relacionou  a  orientação  para  o  mercado  com  as  capacidades
especializadas de marketing e encontrou que a orientação para mercado não afeta o desempenho
diretamente, mas por meio das capacidades especializadas de marketing.  Analisando as dimensões
da orientação para o mercado separadamente com as dimensões das capacidades especializadas
de marketing, foi possível encontrar que as capacidades especializadas produto e comunicação se
relacionam  satisfatoriamente  com  as  três  dimensões  da  orientação  para  o  mercado  e  com  o
desempenho empresarial  (SHIN,  2012).  No entanto,  a  capacidade preços mostrou uma relação
positiva apenas com a satisfação do cliente, enquanto a capacidade de canal mostrou uma conexão
negativa com a lucratividade (SHIN, 2012).

Ngo e O’Cass (2012b) verificaram que a orientação para o mercado influencia positivamente
as capacidades de marketing e estas impactam no desempenho organizacional.  Porém, o propósito
principal do estudo de Ngo e O’Cass (2012b) foi avaliar como recursos e capacidades interagem
com o desempenho, e assim encontraram que quando recursos de marketing e capacidades de
marketing são combinados, contribuem para aumentar o desempenho organizacional.

Como  é  possível  perceber  ainda  existem  divergências  sobre  o  desenvolvimento  das
capacidades  especializadas  de  marketing,  principalmente  os  relacionados  com a  orientação  ao
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mercado (VORHIES; HARKER, 2000;  SHIN, 2012;  NGO; O’CASS, 2012b).  Essa temática ainda
pode ser explorada, relacionando outras variáveis organizacionais como antecedentes que possam
contribuir para o desenvolvimento das capacidades especializadas de marketing. 

3.1.2 Internacionalização
 

Wang  et al. (2011) avaliaram como a diversificação internacional  afeta o desempenho de
novos produtos. Os resultados mostraram que ativos intangíveis como capacidades especializadas
de  marketing,  propaganda  e  capacidades  tecnológicas,  moderam positivamente  a  relação entre
diversificação internacional e o valor de mercado da introdução de novos produtos (WANG  et al.,
2011). Darroch e Miles (2011) também buscaram compreender como novos mercados são criados a
partir do desenvolvimento de novos produtos e os resultados demonstraram que ter uma capacidade
de P&D (pesquisa e desenvolvimento) por si só não é suficiente. 

Para  Lee  e  Rugman  (2012),  tanto  a  capacidade  de  inovação  como  as  capacidades
especializadas de marketing afetam o desempenho de maneira não linear tendo como moderador a
origem da região do investimento estrangeiro. Al-Aali  et al. (2013) concluiu que o envolvimento de
exportação modera as relações entre as capacidades especializadas de marketing, o desempenho
das exportações e intensidade de exportação. Capacidades como produto e distribuição mostraram
um efeito  direto  significativo  sobre  o  desempenho  de  exportação  para  exportadores  com baixo
envolvimento (AL-AALI  et al., 2013). Para os exportadores de alto envolvimento, as capacidades
promoção e distribuição têm um efeito significativo sobre o desempenho das exportações (AL-AALI
et al., 2013). 

Por  sua  vez,  Yuan  et  al. (2014),  verificaram  como  as  capacidades  especializadas  de
marketing são desenvolvidas na China ao relacionar a orientação para o mercado, relacionamento,
orientação  para  aprendizagem e  capacidades  especializadas  de  marketing.  Encontraram que  a
orientação para o mercado é insuficiente para obter capacidades de marketing na China, pois as
capacidades especializadas de marketing das empresas com investimentos estrangeiros na China
dependem do relacionamento e da orientação à aprendizagem (YUAN et al., 2014). 

Apesar  da  abrangência  internacional  com  esta  temática,  estudos  relacionados  à
internacionalização e novos mercados podem ter como um limitador o número de empresas que
possuem outras unidades de negócios espalhadas pelo mundo. 

3.1.3 Produto

O  desenvolvimento  de  uma  nova  oferta  ao  mercado  é  um  dos  grandes  objetivos
organizacionais,  sendo  assim,  Atuahene-Gimma  (1993)  procurou  entender  como  as  empresas
australianas de engenharia desenvolviam seus produtos, seja por produção própria ou por meio de
licenciamento  de outras  empresas na busca pela  inovação.  Com isso,  Atuahene-Gimma (1993)
relacionou  as  capacidades  organizacionais  mais  relevantes  para  o  desenvolvimento  de  novos
produtos,  sendo  que  dentro  destas,  as  capacidades  de  marketing  estão  incluídas.  A  grande
contribuição do estudo de Atuahene-Gimma (1993) se dá pela escala de capacidades de marketing
desenvolvida, sendo uma das primeiras a ser utilizada empiricamente. 

O  estudo  seguinte  de  Greenley  e  Oktemgil  (1997)  avaliou  somente  as  capacidades  de
marketing, o desenvolvimento e a modificação de produtos. Segundo os autores, estas capacidades
possuem relação positiva tanto com a habilidade de adaptação da estratégia como com a velocidade
de resposta às mudanças de mercado (GREENLEY; OKTEMGIL, 1997). Para Lee e Zhou (2012) era
necessário identificar se a imitação de produtos por economias emergentes apresenta resultados
para  as  organizações,  pois  poucos  estudos  sobre  o  assunto  foram  apontados.  Os  resultados
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indicaram que a imitação criativa tem um efeito positivo mais forte sobre o desempenho financeiro
do que a imitação pura (LEE; ZHOU, 2012). Além disso, a imitação pura e imitação criativa, quando
combinadas com fortes capacidades de marketing, afetam positivamente o desempenho de mercado
(LEE; ZHOU, 2012).

Arora e Nandkumar (2012) encontraram que ao utilizar uma tecnologia externa, esta aumenta
o valor de uma capacidade para produzir um complemento e assim se torna uma fonte de vantagem
estratégica. Para Drechsler et al. (2013) o desenvolvimento de novos produtos geralmente não está
ligado  ao  departamento  de  marketing,  sendo  assim,  verificaram  a  influência  do  marketing  no
desenvolvimento de novos produtos. Os resultados deste estudo demonstraram que a relação entre
as capacidades de marketing, representadas por pesquisa de mercado e habilidades técnicas e
desempenho de inovação é geralmente mediada pela influência do marketing no desenvolvimento
de novos produtos (DRECHSLER et al., 2013). 

Estudos  com  o  desenvolvimento  de  produtos  podem  ser  mais  explorados  dentro  da
capacidade interfuncional  de marketing,  pois  o  desenvolvimento de novos produtos depende de
outras áreas para ser efetivada. Sendo assim, se faz necessário mapear quais áreas impactam
nessa capacidade de marketing e como podem ser trabalhadas conjuntamente.

3.1.4 Cadeia de suprimentos

Lin e Chen (2008) mapearam como que a indústria escolhe seus distribuidores tendo como
variáveis as capacidades de marketing, a intensidade do relacionamento e a capacidade logística. O
resultado do estudo mostrou que distribuidores que possuem melhores competências em marketing
são mais facilmente escolhidos pela indústria (LIN; CHEN, 2008). 

Na  busca  contínua  por  entender  como  a  cadeia  de  valor  pode  colaborar  com  o
desenvolvimento de capacidades, Hsu e Chen (2009) descobriram que organizações que procuram
melhorar suas capacidades de marketing com investimento estrangeiro tendem a direcionar seus
investimentos  para  países desenvolvidos.  Ainda dentro  da  cadeia  de suprimentos,  Furlan  et  al.
(2009) verificaram como é o relacionamento entre cliente e fornecedor, e o resultado encontrado
destaca a importância de se manter um relacionamento com o mercado,  que é enfatizado pela
presença das capacidades de marketing.

Estudos  ainda  podem  ser  ampliados  buscando  relacionar  somente  a  capacidade
especializada distribuição dentro de diferentes contextos, como no varejo e e-commerce, ou avaliar
empresas que trabalham com distribuição e logística, ampliando os estudos relacionados somente
com a indústria. 

3.1.5 Inovação

Weerawardena (2003) resgatou a primeira escala utilizada por Atuahene-Gimma (1993) e a
aplicou em seu estudo para avaliar a mediação das capacidades de marketing entre intensidade
empreendedora  e  inovadora,  e  vantagem competitiva.  Os  resultados  encontrados  foram que  a
intensidade empreendedora influencia fortemente o desenvolvimento das capacidades de marketing,
e  que  as  capacidades  de  marketing  se  relacionam positivamente  com a  intensidade  inovadora
organizacional.  Ainda,  o  autor  conseguiu  verificar  que  as  capacidades  de  marketing  estão
relacionadas positivamente com a vantagem competitiva (WEERAWARDENA, 2003). 

Weerawardena e O’Cass (2004) analisaram quais elementos desenvolvem as capacidades de
marketing, e assim encontraram que a intensidade empreendedora e aprendizagem de mercado
influenciam positivamente as capacidades de marketing. Weerawardena e O’Cass (2004) também
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avaliaram se a intensidade de inovação organizacional impacta nas capacidades de marketing, mas
ao contrário do que Weerawardena (2003) encontrou em seu estudo anterior ao testar a mesma
relação,  as  capacidades  de  marketing  não  se  relacionam  com  a  intensidade  de  inovação
organizacional,  mas  corrobora  o  resultado  que  capacidades  de  marketing  se  relacionam
positivamente com vantagem competitiva (WEERAWARDENA; O’CASS, 2004). 

Ainda,  relacionando  capacidades  de  marketing  com  elementos  de  inovação  como  a
capacidade inovadora, Luo, Zhao e Du (2005) encontraram que as capacidades de marketing estão
relacionadas  positivamente  com  a  velocidade  de  entrada  em  mercados  estrangeiros  e  que  a
expansão  para  mercados  estrangeiros  será  mais  dinâmica  se  inovação  e  marketing  forem
superiores. 

Como é possível perceber, outros elementos de inovação podem ser relacionados com as
capacidades  especializadas  de  marketing,  assim  como  inovatividade  (HURLEY;  HULT,  1998),
orientação para a inovação e capacidade inovadora (NGO; O’CASS, 2012a).  Além disso,  como
foram encontrados resultados diferentes nos estudos de Weerawardena (2003) e Weerawardena e
O’Cass (2004), o que indica uma possibilidade para um novo estudo para testar a relação entre a
intensidade  de  inovação  organizacional  e  capacidades  de  marketing,  a  título  de  comparação  e
avaliação em um contexto de aplicação diferente do realizado. 

3.1.6 Mensuração

Narasimhan  et  al. (2006)  ao  desenvolverem  e  aplicarem  um  método  econométrico
descobriram  que  as  capacidades  organizacionais  (marketing,  P&D  e  operacionais)  afetam
positivamente  a  capacidade  absortiva,  e  indicaram  que  os  estágios  iniciais  da  inovação  são
realizados  pelas  capacidades  de  marketing.  Bahadir  et  al. (2008)  também utilizaram o  método
econométrico, e os valores utilizados para avaliar as capacidades de marketing foram as vendas
totais, argumentando que quanto maior forem as vendas, melhor são utilizadas as capacidades de
marketing para o alcance deste resultado. 

Avaliar de forma mais consistente é um grande desafio, porém as escalas utilizadas reforçam
a reflexão sobre como as organizações se avaliam perante seus concorrentes, enquanto que os
dados para uma avalição econométrica são pautados em dados como vendas, muitas vezes de
difícil acesso. 

3.1.7 Varejo

Moore  e  Fairhurst  (2003)  avaliaram  como  as  capacidades  de  marketing  influenciam  o
desempenho em empresas de varejo de moda. As capacidades que se relacionaram positivamente
com  o  desempenho  financeiro  e  operacional  foram  somente  a  diferenciação  de  imagem  e  a
capacidade promocional, o que indica que quanto mais se investir em propaganda e promoções na
loja, maior é o desempenho (MOORE; FAIRHURST, 2003). 

Ainda, Tsiotsou  et al. (2010) se voltaram para o varejo  on-line tanto para avaliar o grau de
orientação  ao  cliente  como  identificar  as  capacidades  de  marketing  utilizadas  pelo  comércio
eletrônico.  O grau de orientação ao cliente  e  de capacidade de marketing  nos  sites estudados
diferem  significativamente  entre  categorias  de  produtos  de  alto  envolvimento  e  de  baixo
envolvimento, pois é dado mais atenção ao produto/serviço oferecido do que na relação com o
cliente (TSIOTSOU  et al., 2010). Além disso, a comunicação é muito mais trabalhada do que as
capacidades de marketing vendas e relacionamento (TSIOTSOU et al., 2010). 
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Existe  uma grande oportunidade neste tema, pois  mudar o campo de aplicação contribui
ainda mais para a diversidade de resultados. Também cabe salientar o crescimento constante do
varejo online, e que demanda novas respostas para um modelo econômico diferente do varejo físico.

3.1.8 Elemento humano

Liozu e Hinterhuber (2013) conseguiram avaliar como o comportamento em precificação do
CEO afeta a capacidade especializada de marketing precificação. Os resultados encontrados foram
que o comportamento do CEO frente à precificação, a tomada de decisão racional e a consciência
coletiva  influenciam positivamente  a  capacidade precificação e  assim,  afetando positivamente  o
desempenho organizacional. 

Como é possível perceber, um único artigo relacionou como o elemento humano pode afetar
o  desenvolvimento  de  uma  capacidade  especializada  de  marketing.  Apesar  da  dificuldade  em
mensurar  como  esta  relação  pode  ser  estabelecida,  cabe  a  tentativa  de  explorar  como  outras
capacidades  especializadas  de  marketing  são  trabalhadas  pelos  gestores  que  tomam decisões
dentro das organizações e o impacto em resultados, não somente financeiros, mas de mercado
também.

3.1.9 Estratégia organizacional

Zhao et al. (2013) relacionaram como as estratégias fundadoras influenciam o desempenho.
Encontraram que  um aumento  nas  capacidades  de  marketing  da  equipe  fundadora  leva  a  um
aumento na escalabilidade da oferta de serviços, ou seja, o grau em que o empreendimento tem o
potencial  de  servir  um maior  número  de clientes  e  diminuir  os  custos  através da utilização  de
tecnologias,  equipamentos  e  instalações  (ZHAO  et  al.,  2013).  Zhao  et  al. (2013)  também
encontraram que a escalabilidade media a relação entre as capacidades da equipe fundadora e o
aumento no desempenho do empreendimento, onde as capacidades especializadas de marketing,
como publicidade e promoção, fazem parte. 

A explicação para que somente um único artigo tenha explorado a relação entre estratégia
organizacional e as capacidades especializadas de marketing, seja que existem as capacidades
arquiteturais  de  marketing  e  que  trabalha  especificamente  com  o  planejamento  estratégico  de
marketing. Porém, ainda assim, poderia ser buscado o entendimento de como as estratégias são
desenvolvidas  dentro  do  contexto  organizacional,  mas  com  a  utilização  das  capacidades
especializadas  de  marketing,  que  nada  mais  são  que  as  estratégias  mais  básicas  de  uma
organização: produto, preço, distribuição e comunicação.    

4 CONCLUSÃO

O objetivo principal deste trabalho foi mapear e fornecer estudos e resultados já encontrados
na comunidade acadêmica internacional e assim estimular a produção acadêmica brasileira com
lacunas ainda a serem preenchidas sobre os estudos apresentados.

Baseando-se na tipologia de classificação das capacidades de marketing de Morgan (2012),
os  artigos  foram  divididos  entre  aqueles  que  trabalharam  com  capacidades  especializadas,
arquiteturais, dinâmicas e interfuncionais de marketing de maneira isolada, ou seja, sem misturar
mais de uma capacidade de marketing. A seguir, foi realizada uma análise detalhada de cada artigo
para  então  classificá-lo  dentro  das  principais  temáticas  encontradas:  desenvolvimento,
internacionalização, produto, cadeia de suprimentos, inovação, estratégia, mensuração, varejo, CRM
e gerenciamento da marca, desenvolvimento de novos produtos e elemento humano.
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As capacidades especializadas de marketing foram as mais exploradas no âmbito acadêmico
internacional. Provavelmente por representarem as estratégias mais básicas da área de marketing e
o  mínimo  para  que  uma  organização  exista.  Como  as  capacidades  são  únicas  e  inimitáveis
(VORHIES; HARKER, 2000), é importante que as empresas identifiquem aquelas que trazem maior
vantagem competitiva frente aos concorrentes (VORHIES; HARKER, 2000). Pode ser que por estes
motivos, elas sejam as mais estudadas, mas também, em alguns casos, suspeita-se que sejam
largamente  utilizadas  por  serem  uma  das  capacidades  que  apresentam  maior  facilidade  de
mensuração, já que existem instrumentos de coleta amplamente testados (VORHIES; MORGAN,
2005). Assim, há espaço para futuras pesquisas enfatizando as demais capacidades de marketing
de igual ou maior importância para as empresas buscando desta forma um equilíbrio nas pesquisas
empíricas.

Analisando os temas relacionados às capacidades especializadas, dentro dos 27 artigos, 5
deles se dedicaram ao estudo de como estas capacidades são desenvolvidas, 5 estudos em como
elas  estão  relacionadas  com  a  internacionalização  e  5  em  relação  ao  produto  em  si,  seja
desenvolvimento ou gerenciamento dentro das organizações. Estes estudos são fundamentais para
serem  explorados  em  outros  campos  de  pesquisas,  podendo  trazer  resultados  diferentes  e
instigando o pesquisador a confrontar os dados encontrados. 

Cabe uma ressalva aos temas que foram pouco explorados, tais como inovação, que cada
vez mais encontra-se presente no dia-a-dia das organizações e só teve 3 estudos abordando o
tema, sendo que somente uma dupla de autores explora este tema especificamente. O varejo é
outro campo a ser melhor pesquisado, principalmente no que tange hoje o varejo online, em amplo
crescimento, não somente no Brasil,  mas mundialmente. E ainda é possível buscar uma melhor
compreensão  de  como a  estratégia  organizacional  engloba  as  estratégias  de  marketing  com a
utilização das capacidades especializadas. 

Enfim,  todas  estas  considerações  levam  a  uma  constatação  que  é  necessária  uma
amplificação em relação a setores e capacidades de marketing pesquisadas, mas por outro lado, é
preciso também uma padronização, um foco, por que senão corre-se o risco de, utilizando-se de
uma metáfora, termos um vasto lago, porém, extremamente raso.
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