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RESUMO 

 

A aprendizagem organizacional e a capacidade absortiva têm sido 

teoricamente associadas à inovação em organizações. Empiricamente, a 

relação entre esses construtos tem sido investigada por linhas de 

pesquisas distintas, de forma isolada. O exame, de forma conjunta, da 

relação entre os três construtos teóricos ainda se apresenta como um 

hiato nesse campo de estudos. Com o propósito de melhor compreender 

o fenômeno da inovação, esta pesquisa teve por objetivo analisar as 

relações entre aprendizagem organizacional, capacidade absortiva e 

inovação em organizações intensivas em conhecimento. Tendo em vista 

o pressuposto teórico subjacente, foram estabelecidas hipóteses de 

relacionamento positivo entre os três construtos. Utilizou-se para este 

estudo um levantamento tipo survey, elegendo-se para a coleta de dados 

empresas do setor de tecnologia da informação, tidas como organizações 

intensivas em conhecimento, da região metropolitana de Belo 

Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Para apreender as variáveis 

operacionais dos construtos aprendizagem organizacional e capacidade 

absortiva, foram utilizados instrumentos de mensuração já validados 

anteriormente no contexto brasileiro. O instrumento de inovação foi 

desenvolvido especificamente para esta pesquisa, tendo como 

fundamento teórico principal o Manual de Oslo da OECD. 

Procedimentos de validação de conteúdo, validação estatística e 

refinamento foram devidamente aplicados às escalas utilizadas no 

estudo. A análise das relações pontuadas e a verificação das hipóteses 

desenvolvidas foram realizadas por meio da modelagem de equações 

estruturais. Os resultados obtidos apontaram a existência de uma 

influência significativa e positiva da capacidade absortiva sobre os 

diferentes tipos de inovação (produto, processo, marketing e 

organizacional), mas não foram encontrados elementos que indicassem 

uma influência significativa da aprendizagem organizacional sobre a 

inovação nas empresas pesquisadas. Os resultados também apontaram 

uma forte correlação entre os construtos aprendizagem organizacional e 

capacidade absortiva. Entre as contribuições desta pesquisa está o 

avanço na compreensão do grau de correlação entre os construtos, e a 

identificação de pontos de convergência e integração entre as três 

abordagens estudadas. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem organizacional. Capacidade absortiva. 

Inovação.  

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Organizational learning and absorptive capacity have been theoretically 

associated with organizational innovation. The relationship between 

these constructs have been investigated by different research lines. The 

joint examination of the relationship between the three theoretical 

constructs is still a gap in this field of study. To better understand the 

phenomenon of innovation, this research aimed to analyze the 

relationships between organizational learning, absorptive capacity and 

innovation in knowledge intensive organizations. Given the underlying 

theoretical assumption, hypotheses of positive relationship between the 

three constructs were established. Was used a survey for this study. The 

data collection was done with companies of the sector of information 

technology, considered as knowledge intensive organizations, of the 

metropolitan region of Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. For 

capture the operating variables of organizational learning and absorptive 

capacity, measurement instruments were used already previously 

validated in the Brazilian context. The innovation instrument was 

developed specifically for this research, having as main theoretical basis 

the Oslo Manual of the OECD. Content validation, statistical validation 

and refinement procedures were applied to the scales used in the study. 

The analysis highlighted the relations and the verification of the 

developed hypotheses were made using structural equation modeling. 

The results showed that there was a significant and positive influence of 

the absorptive capacity on the types of innovation (product, process, 

marketing and organizational), but no elements were found to indicate a 

significant influence of organizational learning on innovation in the 

companies surveyed. The results also showed a strong correlation 

between the constructs organizational learning and the absorptive 

capacity. The progress in understanding the degree of correlation 

between the constructs and the identification of convergence and 

integration between the three approaches studied are among the 

contributions of this research. 

Keywords: Organizational learning. Absorptive capacity. Innovation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo introdutório contempla a contextualização do tema 

de estudo, o problema de pesquisa que orienta seu desenvolvimento e os 

objetivos geral e específicos. Também são apresentadas a justificativa e 

a relevância do trabalho para o campo de estudo, e informado o escopo 

de pesquisa. O capítulo encerra-se com a discussão de sua aderência ao 

Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

(PPGEGC), seguida pela descrição da estrutura do trabalho.  

 

1.1 Contextualização e problema de pesquisa 

A competitividade e a imprevisibilidade que caracterizam o 

ambiente em que estão inseridas as organizações têm fomentado uma 

série de esforços direcionados à compreensão dos fatores que impactam 

o desempenho organizacional. Dessa forma, são compreensíveis a 

atratividade e a dimensão tomadas por determinadas áreas de pesquisa 

em que se comungam o interesse corporativo e o acadêmico em avançar 

nos estudos de tais questões.  

Neste cenário, ganham destaque os estudos sobre “inovação”, 

“estratégia”, “gestão da qualidade”, “aprendizagem organizacional”, 

“gestão do conhecimento”, dentre outros, tendo em vista que a estas 

abordagens é atribuída parte da explicação no que se refere à construção 

de vantagens competitivas sustentáveis das organizações (POWELL, 

1995; BOWONDER et al., 2010; YU et al., 2013; ANTONELLO; 

GODOY, 2011; OECD, 2014).  

Dentre essas abordagens, a inovação é uma das mais exploradas 

na literatura. É reconhecida como a implementação de algo novo, 

diferenciado. Uma novidade, que agregue valor e se reflita em novas 

saídas organizacionais, seja na forma de algo até então inexistente, ou 

como melhorias expressivas pela incorporação de novos significados 

(OECD, 2005; LIAO; WU, 2010; GANTER; HECKER, 2013). 

 O interesse acadêmico e empresarial pelo tema está relacionado 

ao seu potencial impacto sobre o desempenho da organização, como 

indicam os estudos que destacam a inovação como um fator crítico para 

a competitividade, sucesso e longevidade organizacionais 

(DAMANPOUR, 1991; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2005; 

BOWONDER et al., 2010; ALI; KAN; SARSTEDT, 2016).   

Este estudo destaca duas das abordagens que se apresentam na 

literatura como fundamentais para a ocorrência da inovação nas 

organizações e pelas contribuições que oferecem à compreensão de seus 
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determinantes, antecedentes, barreiras e facilitadores: 1) a aprendizagem 

organizacional (ARGYRIS; SCHON, 1978; HUBER, 1991; CROSSAN; 

LANE; WHITE, 1999) e 2) a capacidade absortiva ou capacidade de 

absorção de conhecimentos externos (COHEN; LEVINTHAL, 1989, 

1990; ZAHRA; GEORGE, 2002). 

No contexto deste trabalho a aprendizagem organizacional é 

compreendida como um processo dinâmico de construção social do 

conhecimento da organização, de natureza multinível (CROSSAN; 

LANE; WHITE, 1999). Sua ocorrência resulta na incorporação do 

aprendizado aos processos, rotinas, estrutura, cultura, estratégias, ou a 

outros aspectos da organização (BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 

2002; VERA; CROSSAN, 2005; STEIL; SANTOS, 2012).  

A aprendizagem organizacional tem sido estudada como um 

aspecto importante no processo de mudança cultural e comportamental 

da organização (SWIERINGA; WIERDSMA, 1992), sob uma 

perspectiva de adaptação às diferentes circunstâncias e contextos 

(LIPSHITZ; POPPER; OZ, 1996). De forma mais pragmática, também 

tem sido associada à preservação, descarte ou manutenção de práticas e 

modelos que impactam no desempenho organizacional a partir da 

valorização de experiências (DIBELLA; NEVIS, 1998). De modo 

semelhante, as contribuições da aprendizagem organizacional têm sido 

exploradas em relação ao desenvolvimento da base de conhecimentos da 

organização (NONAKA; TAKEUCHI, 1995; ARGOTE; MIRON-

SPEKTOR, 2011), à construção e renovação das estratégias 

organizacionais (CROSSAN; BERDROW, 2003), e à integração de 

conhecimentos obtidos externamente (LANE; KOKA; PATHAK, 

2006). 

Nessa linha, uma série de estudos apontam a aprendizagem 

organizacional como um dos antecedentes da inovação nas organizações 

(BAKER; SINKULA, 1999; CROSSAN; APAYDIN, 2010; SONG, 

2015; GOMES; WOJAHN, 2017). O pressuposto subjacente dos 

estudos que tecem essa relação é que a nova configuração determinada 

pela aprendizagem tende a afetar a forma como a organização atua, 

influenciando suas ações e dinâmicas processuais internas e externas.  

Apesar de ser um conceito mais recente, a capacidade absortiva 

é uma abordagem que se destaca na pesquisa organizacional nas últimas 

décadas (LANE; KOKA; PATHAK, 2006; VOLBERDA; FOSS; 

LYLES, 2010). A sua relação com a inovação nas organizações é um 

dos aspectos explorados nos estudos da área, sendo que um considerável 

número de trabalhos assinala que a mesma exerce um papel crítico para 

a ocorrência da inovação (ZAHRA; GEORGE, 2002; FOSFURI; 
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TRIBÓ, 2008; MUROVEC; PRODAN, 2009; CAMISÓN; FÓRES; 

2010). 

Diferentemente da aprendizagem organizacional, cujo 

aprendizado, conhecimento e mudanças decorrentes têm o contexto da 

organização como foco principal, a capacidade absortiva possui uma 

relação mais direta com o ambiente externo. Tem sido definida enquanto 

capacidade que uma organização tem para reconhecer o valor e a 

utilidade de novo conhecimento externo, assimilá-lo e aplicá-lo segundo 

os seus interesses (COHEN; LEVINTHAL, 1989; 1990).  

Além dessa articulação com o conhecimento, alguns estudos 

também sublinham a conexão que esta capacidade estabelece entre as 

estruturas internas da organização e o ambiente externo, possibilitando a 

realização de leituras sobre oportunidades de negócios, concorrência, 

tecnologias e estratégias que a favoreçam (FOSFURI; TRIBÓ, 2008; 

SCARINGELLA; MILES; TRUONG, 2017). Nesse sentido, muitos 

autores argumentam que o conhecimento organizacional tangibilizado é 

um recurso essencial para a implementação de inovações (NONAKA, 

1994; CASSIMAN; VEUGELERS, 2006; UENO; SANTOS; 

DANDOLINI, 2016); e que as relações de troca e interação com 

ambiente externo direcionam as ações organizacionais 

(KOSTOPOULOS et al., 2011; NORTH; VARVAKIS, 2016).  

O exposto evidencia uma relação de complementaridade entre 

capacidade absortiva e aprendizagem organizacional em torno da 

inovação nas organizações. E, quando considerada a influência conjunta 

de ambos os construtos, cria-se uma expectativa em torno de possíveis 

efeitos sobre a inovação. No entanto, verifica-se pela revisão de 

literatura que esta configuração de relacionamento envolvendo os três 

construtos teóricos ainda se apresenta como um campo de estudos a ser 

explorado. 

Assim, esta pesquisa busca trazer novas contribuições a partir 

da análise empírica das relações entre os construtos. Busca-se responder 

quais as relações estabelecidas, partindo-se do pressuposto de que existe 

uma relação positiva entre a aprendizagem organizacional e a 

capacidade absortiva, e de ambas, com a inovação.  

Para este intento, elegeu-se para a coleta de dados as empresas 

do setor de tecnologia da informação (TI) da região metropolitana de 

Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Este é um polo tecnológico de 

reconhecido destaque no setor de TI nacional e que detém uma 

participação expressiva nos indicadores econômicos regionais (VIEIRA; 

SANTOS; PEREIRA, 2006; FUMSOFT, 2016; ASSESPRO, 2017).   
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A escolha de empreendimentos com este perfil se dá em razão 

de que as atividades e a dinâmica de atuação das organizações de 

tecnologia da informação as caracterizam como intensivas em 

conhecimento (URIONA-MALDONADO, 2012; KÜNZEL, 2015). São 

organizações que utilizam em alto grau ativos intangíveis (SVEIBY, 

1997; AFONSO; CALADO, 2011), que apresentam um processo 

produtivo e modelo de negócio diferenciado, de uso intenso de 

conhecimento e com alta dependência deste enquanto recurso produtivo 

(ROWLEY, 2007; BIANCANI; MCFARLAND; DAHLANDER, 

2014). São, também, organizações onde a criação e o compartilhamento 

do conhecimento são fatores críticos para sua existência e para a 

qualidade dos resultados organizacionais (NONAKA; VON KROGH, 

2009; BOTELHO, 2012).  

 

1.2 Objetivo geral 

Diante da argumentação apresentada, compreende o objetivo 

geral deste trabalho analisar as relações entre aprendizagem 

organizacional, capacidade absortiva e inovação em organizações 

intensivas em conhecimento no setor TI da região metropolitana de Belo 

Horizonte, Estado de Minas Gerais.   

 

1.3 Objetivos específicos 

Como objetivos específicos elencam-se: 

 Examinar a relação entre os construtos aprendizagem organizacional 

e inovação;  

 Examinar a relação entre os construtos capacidade absortiva e 

inovação; 

 Examinar a relação entre os construtos aprendizagem organizacional 

e capacidade absortiva. 

 Analisar os resultados obtidos quanto ao relacionamento entre os 

construtos tendo por base os pressupostos teóricos envolvidos. 

  

1.4 Justificativa e relevância 

A revisão da literatura sugere uma relação de 

complementaridade entre a aprendizagem organizacional e a capacidade 

de absorção de conhecimentos externos (LANE; LUBATKIN, 1998; 

VOLBERDA; FOSS; LYLES, 2010), mas que ainda é pouco explorada 

pelos pesquisadores. Ao mesmo tempo, há evidências empíricas de que 
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tanto uma como a outra, se relacionam positivamente com a inovação 

nas empresas (LIAO; FEI; LIU, 2008; KOSTOPOULOS et al., 2011). 

Contudo, lacunas de pesquisa se mostram presentes neste campo, já que 

a relação de cada construto teórico com a inovação é examinada de 

forma isolada, constituindo-se em duas linhas de investigação distintas 

e, até certo ponto, desconectadas. 

Esta pesquisa permite a integração dessas duas correntes de 

estudos aqui destacadas. Acredita-se que por meio do exame das 

relações empíricas entre a aprendizagem organizacional e a capacidade 

absortiva e, de forma conjunta, entre estas e a inovação, seja possível 

avançar na compreensão do grau de relação entre os construtos e somar 

às contribuições já realizadas por estudos anteriores. Adicionalmente, o 

perfil mais abrangente da pesquisa pode ajudar a elucidar questões que 

envolvem o fenômeno da inovação no contexto organizacional e 

contribuir para a orientação de práticas de gestão, a partir da 

identificação e descrição das relações observadas.  

Corroborou também para o desenvolvimento deste estudo o fato 

de que as pesquisas de natureza empírica, que evidenciam as relações 

sublinhadas e como estas ocorrem, ainda são escassas. Os estudos 

anteriores tendem a eleger apenas uma relação direta específica, adotar 

uma perspectiva tecnológica ou de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e 

enfatizar apenas um tipo de inovação, em sua maioria de produto 

(RYCROFT; KASH, 2002; SKERLAVAJ; SONG; LEE, 2010; 

JIMÉNEZ-JIMÉNEZ; SANZ-VALLE, 2011; FOSFURI; TRIBÓ, 2008; 

CHEN; LIN; CHANG, 2009; KOSTOPOULOS et al., 2011). Portanto, 

o cenário descrito assinala para a necessidade de mais pesquisas, em 

diferentes contextos e com perspectivas conceituais mais amplas, a fim 

de se consolidar as descobertas no campo.  

 

1.5 Escopo da pesquisa 

No âmbito deste trabalho, a aprendizagem organizacional é 

vista enquanto um processo e não como um resultado para a 

organização. Entretanto, este posicionamento não representa dizer que a 

ocorrência da aprendizagem organizacional não possa promover 

diferentes resultados para esta, afetando sua natureza e seu desempenho. 

Este estudo se alinha com as pesquisas que compreendem a 

aprendizagem organizacional como um processo dinâmico de 

construção social do conhecimento. Multidimensional, que envolve os 

níveis individual, de grupo e organizacional (CROSSAN; LANE; 

WHITE, 1999; BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 2002).  
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Compartilha-se do entendimento que a aprendizagem 

organizacional resulta em mudanças na estrutura cognitiva e/ou 

comportamental da organização; e pode manifestar-se numa variedade 

de formas, incluindo mudanças nas crenças/cognições, 

ações/comportamentos, incorporando-se em rotinas, processos, sistemas, 

estrutura e estratégias (BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 2002; 

VERA; CROSSAN, 2005; STEIL; SANTOS, 2012; ARGOTE, 2011). 

No entanto, se reconhece a importância das correntes que 

estudam a aprendizagem organizacional sob outras perspectivas, como a 

de gestão, sistemas, processamento de informações e conhecimentos 

(HUBER, 1991; TEMPLETON; LEWIS; SNYDER, 2002; LIAO; FEI; 

LIU, 2008), assim como as de tecnologias, gestão da inovação 

organizacional e desenvolvimento de novos produtos (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1995; LIAO; WU, 2010). 

Quanto à capacidade absortiva, a definição adotada é baseada 

em Cohen e Levinthal (1990), e Zahra e George (2002). É entendida 

como um conjunto de rotinas e processos organizacionais pelos quais a 

organização obtém conhecimento do ambiente e o aplica conforme suas 

necessidades e objetivos. É composta por duas dimensões: 1) a 

capacidade de absorção potencial, que envolve os processos de 

aquisição e assimilação; e 2) a capacidade de absorção realizada, 

compreendendo os processos de transformação e aplicação do 

conhecimento. No entanto, não é considerada a ênfase dada por Cohen e 

Levinthal (1990) aos investimentos em P&D organizacional, tampouco 

sobre a questão da apropriabilidade de recursos tecnológicos como 

forma de fomentar resultados organizacionais.  

A importância do conhecimento já existente na organização 

como um fator determinante para a capacidade absortiva é salientada, 

mas não será explorada de forma aprofundada nesta pesquisa (COHEN; 

LEVINTHAL, 1989; LANE; KOKA; PATHAK, 2006). Da mesma 

forma, é reconhecida a possível influência da capacidade absortiva sobre 

outros aspectos, tais como processos e estratégias organizacionais 

(LANE; KOKA; PATHAK, 2006), contudo este projeto de pesquisa 

analisará sua natureza primária, a absorção do conhecimento externo e 

sua relação com a inovação nas empresas.  

O nível de análise é o organizacional, sendo o conhecimento 

externo reconhecido como aquele que é criado fora dos limites da 

organização (BAPUJI; LOREE; CROSSAN, 2011) e que adentra nesta 

por meio dos processos de absorção sublinhados (ZAHRA; GEORGE, 

2002).   
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Por fim, a inovação é concebida neste estudo sob a perspectiva 

do Manual de Oslo, da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OECD) e ancorada em autores como 

Damanpour (1991), Garcia e Calantone (2002) e Huang e Li (2009). 

Envolve a implementação de uma novidade organizacional com 

agregação de valor tangível e/ou intangível e considerada enquanto: 1) 

inovação de produto (bens ou serviços); 2) inovação de processo; 3) 

inovação de marketing e 4) inovação organizacional (OECD, 2005).   

Este trabalho compartilha do entendimento que a aprendizagem 

organizacional, a capacidade absortiva e a inovação são fenômenos 

próprios de uma organização social, que podem ocorrer em maior ou 

menor grau, em qualquer organização, seja qual for sua natureza, 

finalidade ou tamanho. Da mesma forma, entende-se que são fenômenos 

passíveis de intervenção, portanto podem ser direcionados aos objetivos 

e interesses organizacionais (BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 2002; 

ARGOTE; MIRON-SPEKTOR, 2011).  

Também se compartilha do pensamento de que a natureza da 

organização, sua maturidade e tamanho têm relação com a forma e a 

amplitude com que estes fenômenos ocorrem (LYLES; SALK, 1997; 

DAMANPOUR; SCHNEIDER, 2006; BONTIS; CROSSAN; 

HULLAND, 2002; PISANO, 1994). Nesse sentido, este trabalho adota a 

prudência de estabelecer variáveis de controle (tamanho e idade das 

empresas) e delimitação do lócus contextual, elegendo-se para coleta de 

dados empresas do setor de TI da região metropolitana de Belo 

Horizonte-MG, tendo em vista o reconhecimento de empreendimentos 

dessa natureza como organizações intensivas em conhecimento 

(BIANCANI; MCFARLAND; DAHLANDER, 2014).  Salienta-se que 

este caminho é o mesmo trilhado por pesquisadores da área de inovação, 

aprendizagem organizacional e capacidade absortiva, como também por 

outros estudos no âmbito do PPGEGC (URIONA-MALDONADO, 

2012; DIAS, 2012; FREIRE, 2012; BOTELHO, 2012; SANTOS, 2013).  

 

1.6 Aderência ao PPGEGC   

Este trabalho busca clarificar as relações entre a aprendizagem 

organizacional, capacidade absortiva e inovação, a fim de oferecer 

contribuições que permitam o avanço e uma maior compreensão neste 

campo de estudo.  

No Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento, a pesquisa está enquadrada na área de concentração de 

“Gestão do Conhecimento”, sendo a linha de pesquisa: “Gestão do 
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Conhecimento Organizacional”. O alinhamento do estudo se dá com a 

perspectiva de transformação de conhecimentos individuais em 

conhecimentos coletivos e organizacionais, um dos enfoques da área. 

Do mesmo modo, evidencia a relação do conhecimento com o 

desempenho organizacional, reconhecendo-o como um fator estratégico 

para o desenvolvimento e competitividade das organizações, sendo 

relevantes os estudos inerentes às capacidades dinâmicas da 

organização, como a capacidade de aprender, absorver conhecimentos e 

de inovar, pela relação que mantêm com o conhecimento.  

O presente estudo contextualiza-se nas visões de ciência 

multidisciplinar e interdisciplinar, visto que tanto o enfoque teórico da 

aprendizagem organizacional, como o próprio processo da 

aprendizagem em si, envolvem elementos que caracterizam e denotam a 

participação e interação de diferentes áreas científicas (EASTERBY-

SMITH; ARAÚJO, 2001).  

Da mesma forma, a capacidade absortiva, que guarda uma 

estreita relação conceitual com a aprendizagem organizacional (SUN; 

ANDERSON, 2010), assim como a inovação, são construtos que não 

podem ser tratados como temas com delimitação disciplinar, tendo em 

vista os diferentes alinhamentos de pesquisa envolvendo estes dois 

construtos.  

Nesse sentido, esta proposta se mostra aderente à visão do 

PPGEGC, considerando que a inter-relação de fenômenos provenientes 

de diferentes áreas do conhecimento, ou mesmo de diferentes 

abordagens teóricas, constitui, em sua essência, um estudo 

interdisciplinar (REPKO, 2011).   

Ressalta-se também que na essência da aprendizagem 

organizacional, assim como da capacidade absortiva e da inovação está 

o conhecimento. Este, pode agregar valor, gerar riqueza e potencializar 

as ações organizacionais (NONAKA; TAKEUCHI, 1995; WADE; 

HULLAND, 2004), sendo o principal objeto de estudo norteador do 

Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. 

Esta tese agrega-se à produção científica do PPGEGC 

(dissertações e teses) no âmbito dos estudos sobre inovação, capacidade 

absortiva e aprendizagem organizacional. Tem-se, com este estudo, uma 

integração das três abordagens que, considerando as pesquisas 

desenvolvidas no Programa, ainda evoluem de forma não inter-

relacionada, conforme pode ser observado no levantamento realizado a 

partir do Banco de Teses e Dissertações (BTD) do PPGEGC, 

apresentado no Quadro 1.  
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Quadro 1 - Teses (T) e Dissertações (D) sobre aprendizagem organizacional e 

capacidade absortiva no PPGEGC 

Tema  Autor / Ano Profs. Orientadores D/T 

Processo de aprendizagem 

organizacional durante a 

implementação do planejamento 

estratégico na Universidade Federal 

de Alagoas. 

Santos (2009) Gregório Varvakis  

Andrea Valéria Steil 
D 

Aprendizagem organizacional: 

proposta de um modelo de avaliação. 

Igarashi (2009) José Leomar Todesco 

Marina K. Nakayama 
T 

Relações entre capacidade de 

absorção de conhecimento, sistemas 

de memória organizacional e 

desempenho financeiro. 

Santos (2013) Andrea Valéria Steil 

Gregório Varvakis  
T 

Capacidade de Absorção de 

Conhecimentos na Administração 

Pública. 

Abreu (2016) Antonio F. P.  Fialho 

Neri dos Santos 
T 

A Capacidade Absortiva no Processo 

de Gestão da Inovação: Análises em 

Empresas Consideradas Inovadoras.  

Neto (2016) Gregório Varvakis  

Marina K. Nakayama 
T 

Relações entre práticas de gestão do 

conhecimento, capacidade absortiva e 

desempenho: evidências no sul do 

Brasil. 

Dávila (2016) Gregório Varvakis 

João Artur Souza 

Klaus North 

T 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BTD do PPGEGC. 

 

Verifica-se que as pesquisas desenvolvidas no PPGECG que 

possuem como objeto de investigação a aprendizagem organizacional ou 

a capacidade absortiva somam seis trabalhos (cinco teses de doutorado e 

uma dissertação de mestrado). Destas, o trabalho de Neto (2016) 

estabelece uma ligação entre os campos de estudos de capacidade 

absortiva e de inovação a partir de um estudo de caso em três empresas 

industriais consideradas inovadoras. Buscou-se verificar a influência da 

capacidade absortiva no processo de gestão da inovação daquelas 

organizações. 

A capacidade absortiva também foi estudada em sua relação 

com alguma forma de desempenho organizacional nos trabalhos de 

Santos (2013) e Dávila (2016). Já a temática aprendizagem 

organizacional foi estudada sob uma perspectiva processual em sua 

ocorrência durante a implementação do planejamento estratégico na 

Universidade Federal de Alagoas (SANTOS, 2009) e foi objeto de 

investigação para o desenvolvimento de um modelo de avaliação da 
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aprendizagem da organização que levava em consideração aspectos 

como estratégia, infraestrutura, recursos humanos, relações externas e 

cultura organizacional (IGARASHI, 2009).  

Quanto à pesquisa sobre inovação no âmbito do PPGEGC, 

existem sólidas linhas de pesquisas constituídas. O histórico da 

produção científica do programa nesta área é perceptível no quantitativo 

de trabalhos. São mais de 70 teses e dissertações identificadas no BTD 

que abordam de forma direta o tema inovação em suas diferentes linhas 

(como desempenho inovador, capacidade de inovação e gestão da 

inovação). 

A articulação entre as três abordagens destacadas constitui um 

campo de pesquisa promissor. As argumentações teóricas de correlações 

apontando a influência da aprendizagem organizacional e da capacidade 

absortiva sobre inovação (HSU; FANG, 2009; FLATTEN; GREVE; 

BRETTEL, 2011), assim como de complementaridade entre aquelas 

(VOLBERDA; FOSS; LYLES, 2010), sugerem a necessidade de avanço 

nas pesquisas, especialmente as de natureza empírica. São abordagens 

importantes no contexto das organizações e que mantém uma explícita 

relação com o conhecimento criado, adquirido e aplicado (BONTIS; 

CROSSAN; HULLAND, 2002; ZAHRA; GEORGE, 2002). Assim, 

uma maior compreensão dos relacionamentos pode possibilitar às 

organizações desenvolver suas capacidades dinâmicas e gerar elementos 

que impactem diretamente em suas rotinas administrativas e práticas 

gerenciais. Do exposto, considerando a visão interdisciplinar deste 

estudo, a articulação teórica aqui estabelecida e o seu alinhamento com 

as linhas de pesquisas basilares do PPGEGC, evidencia-se, portanto, a 

aderência deste trabalho às diretrizes do Programa. 

 

1.7 Estrutura do trabalho  

Além deste capítulo introdutório, este relatório de tese 

compreende mais 5 capítulos. Na fundamentação teórica - capítulo 2, 

são resgatados os conceitos centrais sobre os construtos aprendizagem 

organizacional, capacidade absortiva e inovação. Desenvolve-se uma 

discussão relacionando-se os aspectos fundamentais das abordagens 

com os objetivos propostos no estudo.   

No capítulo 3 são apresentadas as hipóteses de pesquisa, 

enfatizando-se o relacionamento positivo entre os três construtos 

teóricos. Estudos anteriores que investigaram estas relações são 

destacados, pontuando-se a forma como se procederam as pesquisas e as 

36



 

 

 

 

contribuições oferecidas ao campo de estudo e ao direcionamento desta 

investigação.  

O capítulo 4 apresenta os procedimentos metodológicos que 

orientaram o desenvolvimento deste trabalho. São discutidos os aspectos 

relacionados à operacionalização e mensuração dos construtos, o que 

inclui os procedimentos para escolha e desenvolvimento de escalas, 

processo de refinamento, validação de conteúdo e validação estatística 

das mesmas. Neste capítulo também é informado o lócus da pesquisa, 

população e amostra; e descritos em detalhes os procedimentos para 

coleta e análise dos dados, que envolvem, entre outros elementos, o 

desenvolvimento e a avaliação dos modelos de mensuração e estrutural 

da pesquisa.  

Os resultados da análise dos dados coletados são apresentados e 

discutidos no capítulo 5 desta tese. Entre estes, estão os aspectos 

relacionados à caracterização das empresas e suas atividades inovativas; 

e os resultados da validação dos construtos obtidos por meio da análise 

fatorial exploratória e da modelagem de equações estruturais. Neste 

capítulo também são apresentados os resultados da análise dos modelos 

de mensuração e estrutural que permitiram a análise das hipóteses 

levantadas e das relações entre os construtos teóricos, discutidas ao 

longo do estudo.  

No capítulo 6 são apresentadas as considerações finais da 

pesquisa destacando-se as principais conclusões, implicações teóricas e 

gerenciais. Neste capítulo também são apontadas as limitações da 

pesquisa e apresentadas sugestões para o avanço nesta linha de estudos a 

partir de estudos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo são apresentadas as principais bases conceituais 

que fundamentam este estudo. Para tal foi realizada uma revisão de 

literatura sobre os três construtos abordados nesta pesquisa: a 

aprendizagem organizacional, a capacidade absortiva e a inovação. 

Nesse processo foram adotados, além dos passos convencionais de uma 

revisão, procedimentos bibliométricos para facilitar o mapeamento da 

produção científica sobre os temas de interesse e suas redes de 

conexões. A aplicação de procedimentos bibliométricos permite a 

produção de indicadores e padrões que orientam e dão suporte ao 

tratamento e análise do conjunto de referências recuperadas 

(THELWALL, 2008; DURIEUX; GEVENOIS, 2010).  

Na primeira seção deste capítulo são apresentados o contexto 

teórico-histórico do construto aprendizagem organizacional e as 

definições e visões defendidas pelos trabalhos mais referenciados no 

campo. É destacado o aspecto processual da aprendizagem 

organizacional, sendo pontuados os processos psicossociais e os fluxos 

de conhecimento que envolvem a aprendizagem da organização e que 

fluem pelos níveis individual, de grupo e organizacional.  

Posteriormente passa-se a discutir a capacidade absortiva. Da 

mesma forma como ocorre na seção anterior, são destacadas a evolução 

histórica das pesquisas no campo e as definições que traduzem as 

principais orientações na área. Os modelos teóricos mais referenciados 

nesta literatura são apresentados, enfatizando-se as dimensões que 

compreendem a capacidade absortiva e a relação desta com o 

conhecimento externo e a inovação. 

Na última seção deste capítulo é discutido o construto inovação 

sob uma perspectiva organizacional. É realizado um resgate sobre o 

conceito, pontuando-se a natureza do fenômeno, as tipologias e os 

determinantes destacados na literatura.   

 

2.1 Aprendizagem organizacional  

O termo aprendizagem organizacional foi utilizado pela 

primeira vez na obra “A behavioral theory of the firm” de Cyert e March 

(1963), que recorreram à expressão para evidenciar uma perspectiva 

adaptativa e comportamental da empresa em relação à definição de 

metas, objetivos e tomada de decisões em contextos condicionados por 

regras e outras variáveis ambientais.  
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Esta publicação é considerada o marco inicial dos estudos de 

aprendizagem organizacional. Contudo, outros trabalhos de relevância 

são identificados neste período, como “Integrating the individual and 
the organization”, de Argyris (1964), e “Organizational Learning: 

Observations Toward a Theory”, de Cangelosi e Dill (1965). Neste 

cenário emergente não é observado nenhum alinhamento epistemológico 

que abarque as produções. Ao contrário, nesse primeiro momento os 

poucos trabalhos se mostravam desarticulados e fundamentados em 

matrizes teóricas diversas. 

No entanto, a partir da segunda metade da década de 1970, a 

área de aprendizagem organizacional começa a adquirir um corpo 

teórico mais consistente. A publicação de alguns clássicos da área, como 

as obras de Bateson (1972), March e Olsen (1975), Argyris e Schön 

(1978), e Duncan e Weiss (1979) contribuíram significativamente para 

este momento histórico. As produções deste período impulsionaram uma 

série de estudos e pesquisas no campo, tendo como um dos focos 

principais o desenvolvimento do conhecimento no contexto 

organizacional. Desde então, o interesse pelo tema cresceu 

significativamente entre profissionais e acadêmicos, tendo em vista sua 

articulação com aspectos considerados relevantes para a organização, 

como desempenho e vantagem competitiva (TSANG, 1997; PRANGE, 

2001; EASTERBY-SMITH et al., 2004).  

Ao longo dos últimos 50 anos, a abordagem experimentou uma 

evolução teórica, se consolidando como uma importante área da 

pesquisa organizacional. Muitas linhas de estudos se estabeleceram 

neste período, integrando diferentes áreas do conhecimento e destacando 

a natureza inter e multidisciplinar do tema. A matriz teórico-conceitual 

da aprendizagem organizacional é influenciada por contribuições e 

pressupostos da psicologia, ciência administrativa, sociologia, gestão da 

informação, teorias e estudos da organização, dentre outras 

(EASTERBY-SMITH, 1997; BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 

2002). A Figura 1 apresenta uma delimitação teórico-histórica que 

sintetiza as principais fases da pesquisa em aprendizagem 

organizacional.
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No campo da psicologia, as áreas experimental, organizacional, 

psicossocial e ocupacional foram as que mais influenciaram e 

contribuíram para o aporte teórico da aprendizagem organizacional, 

especialmente em relação às abordagens tradicionais, como a 

aprendizagem e o processo criativo.  Destacam-se as teorias 

behavioristas
2
, cognitivistas

3
 e experienciais

4
, os diferentes modelos de 

aprendizagem disseminados na literatura, assim como outras abordagens 

de caráter mais indireto, como os desenvolvimentos sobre análise 

transacional
5
, análise fatorial

6
, bissociação

7
, dentre outros. 

Já as contribuições relacionadas ao desenvolvimento do 

conhecimento no contexto organizacional, sua disseminação e gestão, 

são provenientes primordialmente das ciências sociais aplicadas, 

advindas de pesquisadores ligados às áreas de gestão, tecnologia e P&D 

(SHRIVASTAVA, 1983; NONAKA; TAKEUCHI, 1995). 

Quanto à sua natureza e gênese conceitual, o termo 

“aprendizagem organizacional” tem sido utilizado enquanto uma 

metáfora para explicar um fenômeno análogo ao processo de 

aprendizagem humana, porém bem diferente desta, com forma e 

estruturas processuais próprias (DOVING, 1996; GHERARDI, 2000; 
                                                           
2
 As teorias e modelos Behavioristas têm como principais expoentes Ivan Pavlov e 

Burrhus Skinner, cujos trabalhos influenciaram significativamente os estudos no 
campo da aprendizagem e desenvolvimento humano (BOTELHO, 1997).  
3 Possui uma estreita relação com a teoria Gestalt, que relaciona o processo de 
aprendizagem com a ocorrência de insights, e pela compreensão de relações entre 
causa e efeito, e meios e fins. Os principais expoentes deste campo são Max 
Wertheimer , Wolfgang Köhler e Kurt Koffka (HILL, 1981). 
4 Aborda a aprendizagem numa perspectiva de interação entre o indivíduo e o 
ambiente que o cerca, envolvendo experiências vividas, observação e reflexão. Os 
principais trabalhos que determinaram o campo de pesquisa foram de John Dewey, 
Kurt Lewin e Jean Piaget (BOTELHO, 1997). 
5
 Originalmente concebida como proposta terapêutica pelo médico psiquiatra Eric 

Berne, a Análise Transacional está relacionada à compreensão dos indivíduos, suas 
relações e comunicações. Pela sua dinamicidade, posteriormente começou a ser 
adotada na área da educação, nas organizações e nas questões de interpretação 

contextuais (OLIVEIRA, 1984). 
6
 A análise fatorial aborda a perspectiva da criatividade a partir de duas espécies de 

pensamentos: o convergente e o divergente, que sugerem respostas a questões 
considerando regras já conhecidas ou desconhecidas no processo de solução. Joy 
Guilford é o principal expoente neste campo de pesquisa (ALENCAR, 1993). 
7
 Em termos genéricos a bissociação está relacionada a conexões, associações e 

justaposição simultâneas de níveis de sistema de referências. Neste alinhamento, 
ideias, experiências e contribuições de diferentes campos contribuem para o 
processo criativo, inovação, descoberta etc. O precursor dos estudos na área é Arthur 
Koestler (KNELLER, 1978). 
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ANGELONI; STEIL, 2011). No entanto, é reconhecido por 

pesquisadores da área que a aprendizagem organizacional tem como 

nascedouro o indivíduo. É por ele que o conhecimento adentra a 

organização enquanto um domínio pessoal (COHEN; LEVINTAL, 

1990; DODGSON, 1993; NONAKA; TAKEUCHI, 1995; SNYDER; 

CUMMINGS; 1998; POPPER; LIPSHITZ, 2000) e se estabelece 

globalmente por meio da aprendizagem organizacional (CROSSAN; 

LANE; WHITE, 1999).  

Conforme o conhecimento individual é compartilhado e uma 

compreensão coletiva se desenvolve, sua natureza passa a ser não mais 

individual. E, à medida que este novo conhecimento integrado passa a 

determinar mudanças nas rotinas, comportamentos e sistemas na esfera 

organizacional, sendo institucionalizado, verifica-se a ocorrência da 

aprendizagem organizacional (BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 

2002; ARGOTE, 2011).  

Contudo, cabe destacar que esta visão não é consensual entre os 

pesquisadores. O caráter multidisciplinar e a complexidade da área se 

refletem na coexistência de diferentes domínios de aprendizagem 

organizacional, nos quais competem inúmeros conceitos que se alinham 

a diferentes matrizes teóricas (EASTERBY-SMITH, 1997; 

LÄHTEENMÄKI; TOIVONEN; MATTILA, 2001; MARTÍNEZ-

LÉON; MARTÍNEZ-GARCÍA, 2011). 

Assim, a aprendizagem organizacional tem sido definida como 

um processo de detecção e correção de erros (ARGYRIS; SCHÖN, 

1978; PISANO, 1994); como um processo de criação e desenvolvimento 

da base de conhecimento organizacional (SHRIVASTAVA, 1983); 

enquanto codificação de inferências relativas à história da organização 

manifestas em rotinas que orientam o comportamento organizacional 

(LEVITT; MARCH, 1988), e também como o aumento da capacidade 

da organização agir de forma eficaz (KIM, 1993), como se pode ver em 

mais detalhes no Quadro 2. 

Essas diferentes perspectivas conceituais dificultam a 

integração dos estudos no campo e contribuem para que visões distintas 

coexistam, como o foco no processo ou no resultado, transformações 

cognitivas ou comportamentais, e nível de análise individual, de grupo 

ou organizacional (EASTERBY-SMITH, 1997; STEIL, 2006). 
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Quadro 2 - Definições de aprendizagem organizacional 

Autores Definição de Aprendizagem Organizacional 

Argyris e Schön 

(1978) 
A aprendizagem organizacional é concebida enquanto um 

processo de detecção e correção de erros. 
Shrivastava 

(1983)  

 

A aprendizagem organizacional possui uma relação com a 

base de conhecimento organizacional e envolve o processo de 

criação e desenvolvimento desta.  

Fiol e Lyles 

(1985)  
É o processo pelo qual as ações organizacionais são 

aperfeiçoadas por meio do aumento do conhecimento e da 

compreensão. 
Levitt e March 

(1988) 

As organizações aprendem quando estas codificam 

inferências de sua história em rotinas que orientam o 

comportamento.  

Huber (1991)  

 

A ocorrência da aprendizagem organizacional se dá quando 

qualquer uma de suas unidades adquire conhecimento 

reconhecido como potencialmente útil para a organização. 

Este processo envolve a aquisição de conhecimento, 

distribuição de informação, interpretação de informação e 

memória organizacional. 
Kim (1993)  

 

A aprendizagem organizacional refere-se à ampliação da 

capacidade da organização agir eficazmente. 
Slater e Narver 

(1995) 

A aprendizagem organizacional refere-se ao desenvolvimento 

de novos conhecimentos ou de insights com potencial para 

influenciar o comportamento.  
Crossan et al. 

(1995) 

É um processo de mudança cognitiva e comportamental, mas 

que não implica necessariamente em um melhor desempenho 

organizacional.  

Cavaleri e 

Fearon (1996) 

Aprendizagem organizacional é a criação intencional de uma 

compreensão compartilhada, advinda das experiências 

comuns das pessoas de uma organização.   

DiBella, Nevis e 

Gould (1996) 

É a capacidade ou conjunto de processos da organização que 

mantêm ou melhoram seu desempenho baseado na 

experiência, e envolvem a aquisição, o compartilhamento e a 

utilização do conhecimento. 

Crossan, Lane 

e White (1999) 

É um processo dinâmico que ocorre não apenas ao longo do 

tempo e entre os níveis, mas também cria uma tensão entre a 

assimilação de novas aprendizagens (feed-forward) e a 

explotação do que já foi aprendido (feedback). 

 

Templeton, 

Lewis e Snyder 

(2002) 

É o conjunto de ações (aquisição de conhecimento, 

distribuição de informação, interpretação de informação e 

memória organizacional) na organização que, 

intencionalmente ou não, influencia a mudança 

organizacional positiva. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Crossan, Lane e White (1999) buscaram ampliar e integrar as 

pesquisas anteriores a partir da proposição de um framework de natureza 

processual. O modelo teórico, denominado de framework 4I, 

compreende as perspectivas cognitiva e comportamental (ARGOTE, 

2011). Foca no processo sem, contudo, desconsiderar os resultados da 

aprendizagem, e possui uma abordagem multinível, incorporando os 

níveis individual, de grupo e organizacional (BONTIS; CROSSAN; 

HULLAND, 2002). O framework 4I é discutido em mais detalhes na 

próxima seção. 

 

2.1.1 O framework 4I 

O framework proposto por Crossan, Lane e White (1999) se 

assenta sob a perspectiva da renovação estratégica da organização e 

sugere que a aprendizagem organizacional é o principal meio para 

promoção dessa renovação. Para estes autores a aprendizagem 

organizacional configura-se como um processo dinâmico que 

compreende uma construção social do conhecimento.  

Quatro premissas fundamentam o framework 4I: 1) a 

aprendizagem organizacional envolve uma tensão entre a assimilação de 

novas aprendizagens (exploração) e o uso do que já foi aprendido 

(explotação
8
); 2) a aprendizagem organizacional é multinível: indivíduo, 

grupo e organização; 3) os três níveis da aprendizagem organizacional 

são ligados por processos sociais e psicológicos: intuição, interpretação, 

integração e institucionalização; 4) a cognição afeta a ação, da mesma 

forma que a ação afeta a cognição (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999, 

p. 523).  

Portanto, na visão desses autores, a aprendizagem 

organizacional ocorre ao longo do tempo por meio de processos sociais 

e psicológicos que fluem entre os diferentes níveis, em ambas as 

direções, criando uma tensão entre a assimilação de novas 

aprendizagens (feed-forward) e a exploração ou utilização do que já foi 

aprendido pela organização (feedback).  

                                                           
8
 Originalmente o termo referido é “Exploitation” que no contexto 

organizacional envolve a utilização, aplicação ou o aproveitamento dos recursos 

e competências organizacionais (MARCH, 1991). No entanto, em razão da 

ausência de uma expressão similar na língua portuguesa que transmita 

integralmente o mesmo significado, é adotado em todo o trabalho o termo 

“Explotação”. Já em relação ao termo “Exploration”, é utilizado o seu 

correspondente direto no idioma português “Exploração”. 
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O processo de intuição centra-se no nível individual. Refere-se 

à presença e ao reconhecimento de padrões e/ou de possibilidades 

associados a um fluxo de experiência pessoal, que ocorre em um estado 

pré-consciente do indivíduo. A ação de intuir está intrinsecamente 

ligada ao conhecimento tácito (POLANYI, 1967) e evidencia uma 

relação com um histórico anterior de aprendizagem e experiências 

(BEHLING; ECKEL, 1991). Estes, por sua vez, criam as condições para 

o desenvolvimento de novos insights, assim como a percepção de 

modelos, similaridades e diferenças (CROSSAN, LANE, WHITE, 

1999).  

O segundo estágio do framework de Crossan, Lane e White 

(1999) é a interpretação, que tem como foco a mudança na compreensão 

e nas ações do indivíduo. Este processo faz a ligação entre o pré-

consciente e o consciente, consistindo na explicação de um insight, uma 

percepção ou uma ideia, para si próprio ou para outras pessoas, por meio 

de palavras, ações ou outra forma de comunicação.  A linguagem tem 

um papel fundamental neste processo, pois possibilita a transmissão e a 

compreensão compartilhada de aspectos originalmente subjetivos, de 

difícil explicitação, como sentimentos e percepções.  

Crossan, Lane e White (1999) observam que a ação de 

interpretar tem sua gênese no nível individual, pela interação entre 

indivíduos, evoluindo posteriormente para uma interpretação ao nível de 

grupo. Durante este processo, os indivíduos desenvolvem mapas 

cognitivos sobre os domínios em que operam, o que explica o porquê da 

existência de diferentes interpretações entre indivíduos para uma mesma 

questão e a dificuldade de assimilação e integração por parte dos 

indivíduos e grupos (HUFF, 1990; TAKAHASHI, 2007).  

A integração tem como foco a ação coletiva coerente e diz 

respeito ao desenvolvimento de uma compreensão comum e ações 

coordenadas. O processo ocorre a partir da interpretação e posterior 

compartilhamento entre indivíduos, evoluindo, desta forma, para um 

entendimento de grupo, que orienta as ações conjuntas, integradas. 

Crossan, Lane e White (1999) destacam que nesta etapa o diálogo e o 

ajuste mútuo são imprescindíveis para o desenvolvimento da 

compreensão compartilhada. 

Por fim, a institucionalização, último estágio do framework 4I, 

refere-se ao processo por meio do qual a aprendizagem que ocorreu a 

partir dos indivíduos e dos grupos na organização é institucionalizada. 

Assim, o conhecimento construído a partir do aprendizado passa a ser 

incorporado aos sistemas, estruturas, rotinas, procedimentos ou 

estratégias da organização (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). É por 
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meio da institucionalização do que foi aprendido que a organização 

consegue assegurar que ações de interesse sejam rotinizadas e, também, 

fomentar novos aprendizados. O framework 4I e os processos que o 

integram são representados na Figura 2.  

 
Figura 2: O framework 4I de aprendizagem organizacional 
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                   Institucionalização 

 

 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de Crossan, Lane e White (1999, p. 532).  

 

Diferente de outras correntes que consideram a aprendizagem 

organizacional como o aprendizado ou conhecimento útil adquirido pelo 

indivíduo, grupo ou pela própria organização, de forma isolada, a 

proposição de Crossan, Lane e White (1999) preconiza uma construção 

bloco a bloco. A aprendizagem organizacional somente ocorre quando 

os níveis individual, de grupo e organizacional são acionados. Ou seja, à 

medida que o novo conhecimento desenvolvido através dos diferentes 

níveis, por meio dos processos sociais e psicológicos descritos, passa a 

determinar mudanças nas rotinas, comportamentos e sistemas na esfera 

organizacional.  

Segundo esta orientação o aprendizado fica incorporado na 

organização. Dessa forma, os conhecimentos não são completamente 

perdidos com desligamento de profissionais ou com a dissolução de 

grupos de trabalho. Pelo contrário, uma parcela do conhecimento se 
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mantém para os novos e antigos membros (BONTIS; CROSSAN; 

HULLAND, 2002; ARGOTE, 2011). 

Posteriormente, o framework 4I recebeu contribuições de 

Bontis, Crossan e Hulland (2002), que operacionalizaram o modelo, 

aplicando-o em um estudo que investigou a relação entre a 

aprendizagem organizacional e o desempenho organizacional. Os 

autores acrescentaram os aspectos de integração e alinhamento entre os 

fluxos e os estoques de aprendizagem entre os níveis individual, de 

grupo e organizacional. Este trabalho trouxe contribuições para a 

compreensão da relação de aprendizagem entre os níveis, destacando 

como o conhecimento e a aprendizagem de um nível podem impactar 

nos demais, assim como discute o fluxo da aprendizagem e o seu papel 

no sistema global de aprendizagem da organização (BONTIS; 

CROSSAN; HULLAND, 2002). 

Para o desenvolvimento daquela pesquisa os autores recorreram 

a uma estrutura simplificada do Framework 4I, denominada de Mapa 

Estratégico de Avaliação da Aprendizagem (SLAM - Strategic Learning 

Assessment Map) a fim de permitir a operacionalização do modelo de 

Crossan, Lane e White (1999). 

Como observam Bontis, Crossan e Hulland (2002), o SLAM 

concentra-se sobre as relações entre os três níveis de aprendizagem. Há 

uma combinação dos processos de intuir e interpretar no nível 

individual, o processo de integração articula-se com o nível de grupo, e 

o de institucionalização com o nível da organização. Os níveis são 

dispostos uns contra os outros, denotando uma interação dinâmica entre 

si a fim de capturar os processos de feed-forward e feedback, 

similarmente ao apresentado em Crossan, Lane e White (1999). Na 

seção seguinte é realizada uma discussão em torno da estrutura SLAM. 

 

2.1.2 O Mapa estratégico de avaliação da aprendizagem 

O Mapa Estratégico de Avaliação da Aprendizagem foi 

desenvolvido por Crossan e Hulland (1997 apud BONTIS, CROSSAN; 

HULLAND, 2002) para fins de mensuração da aprendizagem 

organizacional. Trata-se de uma simplificação do Framework 4I que 

suporta uma metodologia para avaliação do sistema global de 

aprendizagem da organização.  

No SLAM dois conceitos emergem: estoques e fluxos de 

aprendizagem. Os estoques de aprendizagem são compreendidos como a 

aprendizagem e os conhecimentos que residem dentro de cada nível. Já 

os fluxos guardam o mesmo entendimento dos processos de feed-

48



 

 

 

 

forward e feedback, representado a aprendizagem que ocorre através dos 

diferentes níveis (BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 2002).  

Dessa forma, mantendo-se o alinhamento com o Framework 4I, 

cinco subconstrutos teóricos estão compreendidos no SLAM e permitem 

uma visão abrangente do sistema de aprendizagem da organização. São 

três estoques de aprendizagem: nível de aprendizagem individual, nível 

de aprendizagem de grupo e nível de aprendizagem da organização; e 

dois fluxos de aprendizagem: feed-forward e feedback.  

O nível de aprendizagem individual (NI) agrega os processos de 

intuição e interpretação.  Concentra os estoques de conhecimento e 

aprendizagem ao nível do indivíduo que se desenvolvem a partir 

daqueles processos (BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 2002).  A 

intuição relaciona-se com o início de um novo aprendizado (CROSSAN, 

LANE, WHITE, 1999) desencadeado pela emergência de insights 

fomentados pelas experiências pessoais e interações com o ambiente 

(TAKAHASHI, 2007; NONAKA; TAKEUCHI, 1995). Já a 

interpretação representa a transição dos novos insights para um nível 

consciente por meio do desenvolvimento pelos indivíduos de mapas 

cognitivos sobre os domínios em que operam (HUFF, 1990). Conforme 

pontuam Bontis, Crossan e Hulland (2002), estes mapas cognitivos são 

entendidos como estoques de aprendizagem individual e se equivalem 

aos conhecimentos e competências individuais, que podem ser 

específicas a um contexto de trabalho, ou competências genéricas, 

importantes para a aprendizagem individual.  

Bontis, Crossan e Hulland (2002) salientam que o processo de 

interpretação está relacionado também à motivação e ao foco. Assim, 

consideram que o aprimoramento da aprendizagem ao nível do 

indivíduo envolve uma ligação entre o que estes podem fazer 

(capacidade), o que querem fazer (motivação), e o que precisam fazer 

(foco).  

Dessa forma, considerando aspectos como as experiências 

vividas, exploração do ambiente externo, competências em contexto de 

trabalho (ou fora deste) e questões críticas que afetam o trabalho, os 

autores definem o nível de aprendizagem individual como sendo: 

“competência individual, capacidade e motivação para realizar as tarefas 

necessárias” (BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 2002, p. 443). 

O nível de aprendizagem de grupo (NG) incorpora o processo 

de integração, envolvendo o compartilhamento de interpretações 

individuais que pode desencadear uma compreensão comum e orientar 

as ações coletivas coordenadas (BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 

2002). Apesar da intuição e interpretação envidarem ações intuitivas por 
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parte dos indivíduos, outras pessoas da organização somente serão 

afetadas à medida que o processo interpretativo mova o que foi intuído 

para além do indivíduo por meio da transmissão e compartilhamento, 

tornando-se um entendimento de grupo, ocorrendo, assim, a integração 

(CROSSAN, LANE, WHITE, 1999). 

  Nesse sentido, Bontis, Crossan e Hulland (2002) destacam o 

diálogo como aspecto chave nesta etapa e pontuam outros importantes 

elementos relacionados a este, como o compartilhamento de sucessos e 

fracassos, o encorajamento da diversidade e resolução efetiva de 

conflitos. Também são destacados: o trabalho efetivamente em grupos, a 

realização de reuniões produtivas e, a possibilidade de contar com as 

pessoas certas para tratar de assuntos específicos. Assim, o nível de 

aprendizagem de grupo é definido pelos autores como sendo: 

“dinâmicas de grupo e o desenvolvimento de compreensão 

compartilhada” (BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 2002, p. 443). 

O nível de aprendizagem da organização (NO) incorpora a 

aprendizagem individual e de grupo na forma de sistemas, estruturas, 

procedimentos e estratégia que, alinhados, permitem que a organização 

esteja bem posicionada dentro do seu ambiente competitivo (BONTIS; 

CROSSAN; HULLAND, 2002). O processo de institucionalização que 

integra o nível da organização envolve, justamente, o reconhecimento 

do entendimento compartilhado traduzido naqueles artefatos 

(CROSSAN; LANE; WHITE, 1999).  

Bontis, Crossan e Hulland (2002, p. 444) definem o nível de 

aprendizagem da organização como sendo: o “alinhamento entre os 

depósitos não humanos de aprendizagem, incluindo sistemas, estrutura, 

estratégia, procedimentos e cultura, dado o ambiente competitivo” em 

que está inserida a organização.  

A aprendizagem Feed-forward (FF) e feedback (FB) estão 

relacionados aos fluxos de aprendizagem que ocorrem entre os níveis, 

fazendo com que estes se influenciem mutuamente e, dessa forma, 

impactem o conhecimento e a aprendizagem que ocorre em cada nível 

(CROSSAN, LANE, WHITE, 1999).    

O feed-forward capta a evolução da aprendizagem a partir do 

nível do indivíduo para o nível de grupo e deste para o nível da 

organização. Representa o fluxo de novas ideias, novos conhecimentos e 

iniciativas que partem do indivíduo em direção ao nível organizacional.  

Já o feedback representa o fluxo inverso, da organização em direção ao 

nível do indivíduo. Esse processo envolve a explotação do que já foi 

aprendido e a forma como isto afeta a aprendizagem de indivíduos e 
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grupos (BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 2002; CROSSAN; 

MAURER; WHITE, 2011).   

A simultaneidade com que estes fluxos ocorrem gera uma 

tensão entre a explotação daquilo que já está institucionalizado (que já 

faz parte das rotinas, sistemas, estrutura e estratégias da organização) e a 

ocorrência de nova aprendizagem e geração de novos conhecimentos 

por meio da exploração. Esta tensão está relacionada ao processo de 

renovação ou de continuidade (MARCH, 1991; CROSSAN; 

BERDROW, 2003). Assim, a renovação estratégica, como também a 

continuidade de boas práticas e de modelos de negócios bem sucedidos, 

são decorrentes dessa tensão entre manter o que já foi aprendido ou 

aprender algo novo.  

Bontis, Crossan e Hulland (2002, p. 445) definem a 

aprendizagem feed-forward como: “se e como a aprendizagem 

individual alimenta a aprendizagem em grupo e a aprendizagem no nível 

organizacional (por exemplo, alterações na estrutura, sistemas, produtos, 

estratégia, processos, cultura)”. Já a aprendizagem feedback é definida 

como: “se e como a aprendizagem que está incorporada na organização 

(por exemplo, sistemas, estrutura, estratégia) afeta a aprendizagem 

individual e de grupo”.  

A Figura 3 ilustra a inter-relação entre os cinco subconstrutos 

do SLAM que possibilitam uma visão abrangente da aprendizagem 

organizacional. Verifica-se que os níveis estão dispostos uns contra os 

outros em uma matriz de interações. As células diagonais centrais (NI, 

NG e NO) representam a evolução da aprendizagem desde o nível do 

indivíduo até o nível da organização, sendo que o eixo vertical 

representa a entrada (ou o desenvolvimento da aprendizagem) em cada 

nível e o eixo horizontal representa a saída, a transposição do 

aprendizado de um nível para o outro. Nesta matriz, as variações das 

células FF (parte superior direita) podem ser combinadas para capturar o 

fluxo de aprendizagem feed-forward do indivíduo para o grupo e para a 

organização. O mesmo ocorre com as variações das células FB (parte 

inferior esquerda), que capturam o fluxo de aprendizagem feedback da 

organização para o grupo e para o indivíduo. 
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Figura 3: Mapa estratégico de avaliação da aprendizagem 
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Fonte: Bontis, Crossan e Hulland (2002, p. 442). 

 

Nesta pesquisa será adotado o conceito abrangente e integrador 

de aprendizagem organizacional fundamentado em Crossan, Lane e 

White (1999), e Bontis, Crossan e Hulland (2002). Para 

operacionalização do construto, o estudo se ancora no mapa estratégico 

de avaliação da aprendizagem, que consolida uma visão simplificada do 

framework 4I. E para a mensuração da aprendizagem organizacional, 

será utilizado o instrumento desenvolvido por Bontis, Crossan e Hulland 

(2002) a partir dessas estruturas teóricas destacadas.  

Este instrumento incorpora o aspecto processual na avaliação da 

aprendizagem da organização, no entanto não ignora os resultados 

intrínsecos à aprendizagem. Como, por exemplo, mudanças em rotinas, 

inserção ou extinção de processos, dentre outros aspectos que 

configuram-se como resultados imediatos da aprendizagem (BONTIS; 

CROSSAN; HULLAND, 2002).   
Como preconiza o modelo teórico dos 4I, a aprendizagem na 

organização não se dá de forma linear. Os fluxos de aprendizagem 

seguem em multidireções e partem de diferentes origens: do indivíduo, 

do grupo e da própria organização. A aprendizagem também é vista 
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como um resultado em si mesma, agregando outros elementos como, 

por exemplo, o conhecimento em suas várias formas (REAL; LEAL; 

ROLDÁN, 2006; CROSSAN; MAURER; WHITE, 2011; ARGOTE, 

2011). Tendo em vista o exposto, considera-se que a escolha desse 

modelo teórico, e do instrumento a ele vinculado, como a mais adequada 

para o desenvolvimento do presente estudo.   

 

2.2 Capacidade absortiva 

O conceito de capacidade absortiva foi introduzido por Cohen e 

Levinthal, em 1989, quando da publicação de um artigo no The 

Economic Journal do Reino Unido, intitulado “Innovation and 
Learning: the two faces of R&D”. Os autores referiam-se na 

oportunidade à “capacidade da empresa para identificar, assimilar e 

explotar o conhecimento do ambiente”, tendo como foco principal o 

papel desempenhado pela área de P&D em relação à inovação e à 

aprendizagem organizacional (COHEN; LEVINTHAL, 1989, p. 569).  

No ano seguinte, em 1990, um novo estudo dos autores é 

publicado no Administrative Science Quarterly, tendo por título 

“Absorptive Capacity: a  new perspective on learning and 
innovation”. Neste trabalho, Cohen e Levinthal (1990) revisam o 

conceito de capacidade absortiva apresentado na publicação anterior, 

redefinindo-o como “a capacidade de uma empresa para reconhecer o 

valor da nova informação externa, assimilá-la e aplicá-la para fins 

comerciais” (COHEN; LEVINTHAL, 1990, p. 128).  

De uma forma geral, os trabalhos seminais de Cohen e 

Levinthal (1989; 1990) trouxeram contribuições importantes para o 

desenvolvimento de pesquisas no campo dos estudos organizacionais. A 

introdução de um conceito, antes aplicado aos estudos 

macroeconômicos, para o contexto organizacional (SANTOS, 2013), 

permitiu avançar na compreensão das relações entre o conhecimento e 

aspectos como desempenho e inovação. Os dois trabalhos destacados 

têm sua discussão centrada nas relações entre investimentos em P&D 

organizacional, apropriabilidade de recursos (em termos de informação, 

conhecimento e tecnologia) e os resultados obtidos em função do 

desempenho inovador da organização. Uma representação do modelo 

dos autores é apresentada na Figura 4, a seguir. 

Um entendimento que pode ser observado na literatura de 

capacidade absortiva é quanto a sua influência na geração de valor da 

organização, tendo em vista a contribuição que oferece para a criação, 

transformação e ampliação da base de recursos desta.  Nesse sentido, 
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pode-se verificar um alinhamento da abordagem com a visão baseada 

em recursos (BARNEY, 1991; 2001; HELFAT; PETERAF, 2003), já 

que o conhecimento externo é tido como um importante fator de 

produção e a capacidade para obtê-lo e aplicá-lo pode ser 

determinante para o desenvolvimento de vantagem competitiva 

organizacional (ZAHRA; GEORGE, 2002; WADE; HULLAND, 

2004; KOSTOPOULOS et al., 2011; NORTH; VARVAKIS, 2016).   
 

Figura 4 – Modelo de capacidade absortiva de Cohen e Levinthal 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Cohen e Levinthal (1989, 1990). 

 

Por meio da capacidade absortiva, a organização pode combinar 

e explorar conhecimentos externos úteis, alinhados com a sua estratégia 

de negócios (VAN DEN BOSCH; VOLBERDA; BOER, 1999; 

SANTOS, 2013). Entre os resultados possíveis que sugere a literatura 

está a melhoria do seu desempenho e o impacto positivo em outras 

capacidades organizacionais, como a capacidade para inovar (COHEN; 

LEVINTHAL, 1990; FOSFURI; TRIBÓ, 2008; ALI; KAN; 

SARSTEDT, 2016). Nesse sentido, ressalta-se que a inovação é 

considerada por muitos autores como sendo o principal resultado da 

capacidade absortiva e constitui uma das linhas de pesquisa mais 

exploradas no campo (LANE; KOKA; PATHAK, 2006; MUROVEC; 

PRODAN, 2009; CAMISÓN; FÓRES; 2010; SANTOS, 2013). 

Esse entendimento se dá em razão do construto estabelecer uma 
conexão com o ambiente externo, sendo reconhecida como um fator 

importante para que a organização tenha uma leitura sobre as 

oportunidades de mercado, sobre as ações e estratégias de parceiros e 

concorrentes e sobre novas tecnologias e modelos de gestão (FOSFURI; 

TRIBÓ, 2008; SCARINGELLA; MILES; TRUONG, 2017). Estas e 
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outras variáveis ambientais são descritas como aspectos que devem ser 

considerados para que a organização mobilize esforços para inovar 

(DAMANPOUR, 1991; HULT; HURLEY; KNIGHT, 2004; WANG; 

AHMED, 2004). 

 

2.2.1 Modelos conceituais de capacidade absortiva 

Desde a proposição inicial de Cohen e Levinthal (1989, 1990), 

o conceito de capacidade absortiva recebeu contribuições de diversos 

pesquisadores, como pode ser visto no Quadro 3. Alguns destes estudos 

resultaram em novos modelos com destaque na literatura. Citam-se 

como exemplos os trabalhos de Lane e Lubatkin (1998); Van Den 

Bosch, Volberda e Boer (1999), Zahra e George (2002) e Lane, Koka e 

Pathak (2006). 

A contribuição teórica de Lane e Lubatkin (1998) está 

relacionada à integração do conceito de capacidade absortiva aos 

relacionamentos interorganizacionais. Os autores ampliaram o conceito 

original do construto, estabelecendo uma visão relacional da capacidade. 

Ou seja, propõem que a capacidade absortiva se dá pela interação entre 

organizações, sendo a assimilação de conhecimentos decorrente destas 

relações. Essa interação propicia uma aprendizagem conjunta, 

interorganizacional, que é determinada por alguns fatores, entre os 

quais: as características das organizações envolvidas, o conhecimento 

prévio destas, a estrutura organizacional e o sistema de incentivos 

(LANE; LUBATKIN, 1998). Este foi um dos primeiros estudos a 

propor uma ampliação em relação à aplicação do conceito de capacidade 

absortiva. 

O trabalho de Van Den Bosch, Volberda e Boer (1999), por sua 

vez, atribui uma significativa ênfase ao papel do ambiente sobre a 

capacidade absortiva da organização.  Segundo os autores, ao 

identificar, assimilar e explorar o conhecimento do ambiente, a 

organização também exerce uma influência sobre este, é o chamado 

efeito caminho-dependente (path dependent). Destacam a existência de 

uma relação de dependência e de influência mútua, envolvendo a 

capacidade de absorção de conhecimentos, o ambiente no qual a 

organização atua e a forma como a organização lida com este ambiente.  
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Já no estudo de Zahra e George (2002), um dos mais 

referenciados na literatura do campo, os autores revisaram os trabalhos 

seminais de Cohen e Levinthal (1989, 1990) e propuseram uma 

ampliação do conceito original de capacidade absortiva. Neste trabalho, 

Zahra e George (2002) enfatizam o construto como uma capacidade 

dinâmica da organização e apresentam um modelo segundo uma lógica 

processual, em que dimensões interdependentes geram esta capacidade. 

A definição dos autores é alinhada com grande parte da literatura 

antecedente, sendo capacidade absortiva vista como um conjunto de 

rotinas e processos organizacionais através dos quais a organização 

obtém o conhecimento do ambiente e o aplica conforme suas 

necessidades e objetivos. 

O modelo contempla quatro processos: a aquisição de 

conhecimentos, a assimilação, a transformação e a explotação. A 

aquisição refere-se à capacidade que uma organização tem para 

identificar e adquirir conhecimentos gerados externamente que sejam 

considerados de valor para atendimento dos propósitos organizacionais; 

a assimilação refere-se às rotinas e processos de análise, interpretação e 

integração do novo conhecimento adquirido; a transformação relaciona-

se com a capacidade da organização aperfeiçoar, transformar e combinar 

o conhecimento adquirido com os conhecimentos já assimilados e 

existentes na organização; e, por fim, a explotação, que se traduz na 

capacidade organizacional para utilizar de maneira eficiente e eficaz o 

novo conhecimento para fins comerciais, aplicando-o conforme suas 

necessidades (ZAHRA; GEORGE, 2002). 

Neste modelo, os processos sublinhados foram dispostos em 

duas dimensões que, segundo os autores, representam dois importantes 

momentos na capacidade absortiva de uma organização. Estas 

dimensões foram categorizadas em duas capacidades: potencial, 

formada pelos processos de aquisição e assimilação; e realizada, 

composta pelos processos de transformação e explotação.   

A capacidade absortiva potencial permite à organização 

explorar novas fontes de conhecimento, enquanto a capacidade absortiva 

realizada garante que os novos conhecimentos assimilados sejam 

aplicados para fins comerciais. Estas duas capacidades (potencial e 

realizada), em conjunto, formam a capacidade dinâmica de absorção da 

organização.  

As dimensões e os quatro processos da capacidade absortiva 

propostos por Zahra e George (2002) estão representados na Figura 5.  
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Figura 5 – Modelo de capacidade absortiva de Zahra e George 

 

Fonte: Zahra e George (2002, p. 192). Tradução livre. 

 

Após a publicação de Zahra e George (2002), um dos trabalhos 

desenvolvidos de maior impacto no campo foi o de Lane, Koka e Pathak 

(2006). Estes autores buscaram resgatar os fundamentos propostos por 

Cohen e Levinthal (1989, 1990) e estabelecer uma conexão com outros 

modelos teóricos desenvolvidos. Dessa forma, a partir da revisão dos 

trabalhos seminais sublinhados e dos modelos teóricos propostos por 

Lane e Lubatkin (1998), Van Den Bosch, Volberda e De Boer (1999) e 

Zahra e George (2002), os autores propõem um novo modelo que 

enfatiza os resultados da capacidade absortiva e evidencia os fatores 

internos e externos que a influenciam.  

Em sua proposição, Lane, Koka e Pathak (2006) retomam o 

conceito original de Cohen e Levinthal (1989, 1990), definindo a 

capacidade absortiva em função das dimensões: reconhecimento de 

valor, assimilação e aplicação do conhecimento obtido externamente. Os 

autores salientam que, além dos resultados comerciais advindos da 

capacidade absortiva, outro resultado significativo para a organização é 

o aumento de sua base de conhecimento em função do efeito path 

dependent (também abordado por Van Den Bosch, Volberda e De Boer, 

1999). Assim, por meio de um ciclo virtuoso, o aumento dessa base 

influenciará a capacidade absortiva, assim como a aprendizagem da/na 

organização, e como resultado dessas relações de influência a 

capacidade absortiva é potencializada (CLEMENTE, 2007). 

Em relação aos fatores internos e externos que influenciam a 

capacidade absortiva, Lane, Koka e Pathak (2006) discutem o papel do 

conhecimento prévio da organização, os modelos mentais dos 

indivíduos, a estrutura, processos e estratégias organizacionais. Também 
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destacam as características do conhecimento interno e externo como 

aspectos importantes que orientam os processos envolvidos na 

capacidade absortiva.  

Neste trabalho será adotada a visão de Zahra e George (2002), 

que é o trabalho que amplia o conceito de Cohen e Levinthal (1990) e 

traz novas contribuições a este campo de estudos. O entendimento do 

construto como uma capacidade dinâmica e a perspectiva processual que 

o considera enquanto duas capacidades complementares traz 

contribuições à compreensão do potencial da organização realizar e a 

sua realização efetiva (ZAHRA; GEORGE, 2002; JANSEN; VAN DEN 

BOSCH; VOLBERDA, 2005). 

Este modelo teórico evidencia a existência de diferentes níveis 

de eficiência nos processos que integram a capacidade absortiva. Dessa 

forma, ajuda a explicar por que algumas organizações são muito 

eficientes em determinados processos, mas não se mostram assim em 

relação a outros (VAN DEN BOSCH; VAN WIJK; VOLBERDA, 

2003). O modelo também ajuda a explicar como organizações 

consideradas inovadoras e com uma grande capacidade absortiva 

potencial nem sempre são as que apresentam melhores resultados em 

termos de número de inovações efetivadas (FOSFURI; TRIBÓ, 2008).   

Portanto, o modelo de Zahra e George (2002) mostra-se como 

adequado para uma investigação que envolva a relação do construto 

com a inovação em organizações intensivas em conhecimento. Seguindo 

a proposta de operacionalização desses autores, este estudo considera a 

capacidade absortiva enquanto duas dimensões: a capacidade absortiva 

potencial e a capacidade absortiva realizada, assim como procedido por 

outros estudos como Jansen, Van Den Bosch e Volberda (2005), Fosfuri 

e Tribó (2008), Camisón e Fóres (2010), e Santos (2013). 

 

2.3 Inovação nas organizações 

Dentre as várias áreas que integram os estudos da organização, 

a inovação, em suas diferentes formas e vertentes de pesquisa, é um dos 

temas mais explorados na literatura (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2005; 

QUINTANE et al., 2011). O interesse acadêmico pela área aumentou 

nas últimas décadas em função das transformações econômicas, 

políticas e tecnológicas ocorridas no mundo. Todavia, foi desde a 

publicação do trabalho “The instability of capitalism” por Joseph 

Schumpeter, em 1928, que os estudos sobre inovação ganharam 

notoriedade.  
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Nesta obra, Schumpeter destaca a inovação protagonizada por 

agentes empreendedores sob uma perspectiva macroeconômica, 

pontuando o fenômeno como uma importante força motriz do 

capitalismo e do desenvolvimento econômico. Em 1934, na obra 

intitulada “The theory of economic development”, Schumpeter reafirma 

as ponderações feitas anteriormente, avançando na discussão sobre a 

questão do desenvolvimento econômico (SCHUMPETER, 1928; 1934).  

Essas duas publicações sublinhadas são consideradas pelos 

autores da área de inovação como sendo os trabalhos seminais no campo 

(HANSEN; WAKONEN, 1997; OECD, 2005). A partir destes, outros 

estudos sobre inovação começaram a surgir nas mais diferentes áreas do 

conhecimento e com os mais variados focos, tornando o campo amplo e 

complexo (WOLFE, 1994; CROSSAN; APAYDIN, 2010; QUINTANE 

et al., 2011).  

Aplicado ao contexto organizacional, os estudos exploram o 

conceito em relação ao seu impacto sobre o desempenho e sucesso da 

organização (DAMANPOUR, 1991; TIDD; BESSANT; PAVITT, 

2005). Nesse sentido, a inovação é destacada como um diferencial de 

sustentabilidade quando considerado o contexto de intensa competição e 

de mutabilidade do ambiente de negócios (OECD, 2005; CHEN; LIN; 

CHANG, 2009; FIATES; FIATES, 2008; BOWONDER et al., 2010).  

Essa vertente de pesquisa compreende estudos que, entre outros 

temas, exploram a relação entre inovação e estruturas organizacionais 

(KIMBERLY; EVANISKO, 1981; DAMANPOUR, 1991, 1998), 

liderança (AVOLIO; BASS; JUNG, 1999), gestão de pessoas 

(CUMMINGS; OLDHAM, 1997; MUMFORD, 2000), estratégia 

organizacional (HITT et al., 1996; PARNELL; LESTER; MENEFEE, 

2000), aprendizagem organizacional (ARGYRIS; SCHON, 1978; 

NONAKA, 1994; BAKER; SINKULA, 1999) e gestão do conhecimento 

(WIIG, 1993; DALKIR, 2005).  

Apesar da dimensão tomada e da rica produção científica sobre 

o tema, ainda existem muitos conflitos teóricos em torno do conceito de 

inovação. Crossan e Apaydin (2010), em uma revisão de literatura sobre 

o tema, observam que o termo tem sido muitas vezes utilizado como um 

substituto para a criatividade, conhecimento e até mudança 

organizacional. Chesbrough (2006) já destacava tais aspectos ao 

salientar que tanto no campo científico como fora deste, parece não 

haver uma noção clara e amplamente aceita do termo. Verifica-se que 

existe uma variedade de definições e, pela complexidade e amplitude da 

área, o construto está sujeito a interpretações diferentes dentro de suas 

variadas linhas de pesquisa (DAMANPOUR, 1991; WOLFE, 1994). 
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Originário do latim “innovare”, o termo inovação carrega 

implícito a ideia de algo novo, de novidade (FERREIRA, 1996). De 

uma forma geral, as diferentes definições buscam incorporar essa 

essência seja qual for o nível de análise (individual, de grupo, 

organizacional ou interorganizacional), assim como a ênfase dada - 

ações e/ou resultados (CROSSAN; APAYDIN, 2010).    

A proposição de Schumpeter (1928), que norteou de alguma 

forma todas as demais definições e fomentou o debate crítico entre os 

pesquisadores, tem a empresa como domínio e considera que a inovação 

se reflete em novas saídas, sejam estas como um novo produto, como 

uma nova qualidade de produto, como um novo modelo de produção ou 

um novo mercado.  

Em outra definição tradicional, Thompson (1965) destaca a 

inovação como sendo o processo de geração, a aceitação e a 

implementação de novas ideias, processos, produtos ou serviços. Já sob 

o ponto de vista de Damanpour (1991), a inovação vai além dessa 

perspectiva, estando relacionada também a novos processos produtivos, 

novas estruturas e sistemas administrativos.  

Em função da variedade e das diferentes abrangências nas 

definições, Crossan e Apaydin (2010, p. 2), em uma revisão sobre o 

tema, apresentam uma tentativa de integração ao pontuar a inovação 

como sendo a 
produção ou adoção, assimilação e exploração de 

uma novidade de valor agregado nas esferas 

econômicas e sociais; renovação e ampliação de 

produtos, serviços e mercados, o desenvolvimento 

de novos métodos de produção e criação de novos 

sistemas de gestão. É ao mesmo tempo um 

processo e um resultado. 

De uma forma geral, o que se vê são definições com 

abrangências variadas, e com sutis diferenças no que vêm a ser as 

ocorrências consideradas como inovação. Algo comum, como já 

salientado, é o aspecto da novidade, de uma nova ideia aplicada ao 

contexto organizacional. Como salientam Crossan e Apaydin (2010), a 

literatura apresenta várias contribuições ao conceito original, que 

ajudam a delimitar e deixar menos abrangente a proposição seminal, 

como os aspectos relacionados à necessidade e suficiência provenientes 

da inovação (PITTAWAY et al., 2004), sua intencionalidade 

(HOBDAY, 2005) e sua difusão (HOLAND, 1997).  

Portanto, é evidente uma maturação do conceito. Sua evolução 

a partir de importantes contribuições ao longo do tempo tem permitido 
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um maior entendimento em torno do fenômeno da inovação, sua 

abrangência, limites, contexto, além dos atores e determinantes que 

fazem parte deste processo. 

 

2.3.1 A natureza e tipos de inovação 

Fundamentado especialmente nos trabalhos de revisão 

realizados por Wolfe (1994), Crossan e Apaydin (2010) e Quintane et al. 

(2011), pode-se verificar que os estudos em inovação se alinham em 

duas perspectivas: aqueles que exploram os resultados da inovação (a 

ampla maioria dos trabalhos) e aqueles que exploram o processo de 

inovação, que precede seus resultados.  

O primeiro grupo de pesquisas se mostra bem consolidado. 

Crossan e Apaydin (2010) observam que o conceito de inovação traz 

implícito a ideia de explotação, sendo esta bem sucedida quando se 

traduz em resultados. Dessa forma, existe uma predisposição das 

pesquisas focarem na inovação sob esta perspectiva, e considerando-a 

como uma variável dependente. 

Já a inovação como processo se mostra um campo de estudo 

ainda pouco explorado. Os estudos que investigam como se dá o 

processo de inovação representam uma parcela muito pequena da 

literatura. As contribuições desta linha de pesquisa giram em torno de 

aspectos como resolução de problemas, ideação e definição do projeto, 

mas que ainda se mostram carentes de aprofundamentos. A questão da 

atratividade e da dificuldade de desenvolvimento de pesquisa com este 

perfil, que remete a diferentes níveis de análise, são assinaladas como 

alguns dos limitadores (CROSSAN; APAYDIN, 2010; WOLFE, 1994). 

Em relação à natureza da inovação, duas concentrações se 

destacam: incremental e radical, de acordo com o grau ou magnitude da 

novidade aplicada. A inovação incremental refere-se a melhorias e 

aperfeiçoamentos. Pela existência prévia do objeto a ser melhorado, são 

mais fáceis de serem desenvolvidas e implementadas pelas 

organizações, possuem uma menor resistência do seu público alvo, e em 

sua maioria, representam menores custos para o seu desenvolvimento e 

operacionalização (DAMANPOUR, 1991; CANONGIA et al., 2004; 

CHESBROUGH, 2006).  

Na inovação radical, por sua vez, o grau de novidade é tal que 

esta representa a criação de algo completamente novo, inexistente. É o 

que ocorre em relação ao desenvolvimento de novos produtos ou 

serviços, à criação e estabelecimento de novos processos produtivos e 

organizacionais; ao desenvolvimento de novos modelos de negócios, e 
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que, geralmente, causam a extinção do que existia anteriormente na 

organização. Essa natureza de inovação, por sua intensidade, envolve 

incertezas, resistências e traz consigo alterações no contexto 

competitivo, nas relações de negócios da organização e também 

internamente (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2005; DAVILA; EPSTEIN; 

SHELTON, 2007).  

Dentro destas configurações destacadas, a inovação pode ser 

categorizada em alguns tipos ou formas. Uma referência que busca 

congregar as definições em torno do tema e abordar, no contexto da 

empresa, as tipologias de inovação amplamente reconhecidas na 

literatura é o Manual de Oslo. Este documento integra uma série de 

publicações da Organização para a Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento (OCDE). A obra tem como objetivos principais 

“oferecer diretrizes para a coleta e interpretação de dados sobre 

inovação” (OCDE, 2005, p. 19) e disponibilizar indicadores que 

permitam avaliar e comparar o desempenho e as melhores práticas em 

diferentes países.  

Entre as importantes contribuições da obra estão o 

aprofundamento e a clarificação conceitual de inovação e de atividades 

inovativas, a padronização de conceitos e metodologias empregadas, e a 

oferta de instrumentos que possibilitam a otimização de sistemas e 

processos de inovação.  

Importantes pesquisas de inovação utilizam a metodologia 

consolidada do Manual de Oslo para coletar informações sobre a 

inovação nas empresas, como o Community Innovation Survey (CIS), 

administrado pelo Escritório Estatístico da Comunidade Europeia 

(EUROSTAT) junto aos países membros da união européia 

(EUROSTAT, 2011). No Brasil, a Pesquisa de Inovação (PINTEC) é a 

principal e mais abrangente pesquisa nacional sobre inovação. É 

realizada a cada três anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) junto às diferentes categorias de unidades 

empresariais de todo o país, por meio de amostragem.  A pesquisa, que 

tem o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem um objetivo amplo. 

Envolve a construção de indicadores setoriais, regionais e nacionais das 

atividades de inovação e congregar informações sobre os fatores que 

influenciam o comportamento inovador, as estratégias adotadas, 

incentivos e políticas, os obstáculos e os resultados da inovação das 

empresas brasileiras (IBGE, 2014). 
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O Manual de Oslo traz uma definição abrangente de inovação 

de forma a compreender um amplo conjunto de inovações possíveis, 

sendo definida como  
a implementação de um produto (bem ou serviço) 

novo ou significativamente melhorado, ou um 

processo, ou um novo método de marketing, ou 

um novo método organizacional nas práticas de 

negócios, na organização do local de trabalho ou 

nas relações externas (OECD, 2005, p. 55).  

Considerando esta definição, quatro tipos de inovação são 

assinalados pelo Manual de Oslo: inovação de produto, de processo, de 

marketing e inovação organizacional.  

A inovação de produto tem sido referenciada como geração de 

novos bens e/ou serviços e sua introdução no mercado em tempo hábil, 

assim como a melhoria de produtos (bens e serviços) previamente 

existentes, de tal modo que traga novos significados aos mesmos 

(HIGGINS, 1995; WANG; AHMED, 2004). O manual de Oslo amplia 

ainda mais esta perspectiva, trazendo o aspecto da novidade não 

somente para o mercado, mas também para a empresa. Ou seja, permite 

o entendimento de que mesmo um bem ou serviço já reconhecido no 

mercado, pode ser considerado como uma inovação internamente, na 

empresa, conforme sua proposta, objetivos, e impacto na organização. 

Da mesma forma, o Manual explora de forma mais detalhada a questão 

das melhorias significativas, destacando-as como inovações quando há 

mudanças em materiais, componentes e outras características que 

aprimoram o desempenho e a qualidade de bens e serviços já existentes 

e comercializados pela empresa (OECD, 2005). 

Inovação de processo refere-se à melhoria significativa dos 

processos organizacionais ou à introdução de novos métodos de 

produção e/ou de operações de serviços, novos processos 

administrativos, assim como a adoção de novas tecnologias, que podem 

ser usadas para melhorar os processos de produção e gestão (HIGGINS, 

1995; OECD, 2005). Inovação de processo é um fenômeno interno, 

estando relacionado à maneira como a organização desenvolve suas 

atividades. Não se trata do processo de inovação, mas o processo como 

sendo um resultado da inovação (WANG; AHMED, 2004). 

As inovações administrativas é uma terminologia difundida por 

autores clássicos e se refere de forma abrangente às inovações de cunho 

gerencial, envolvendo, por exemplo, novos sistemas de gestão, estrutura 

organizacional e processos administrativos que impactam na forma da 

organização atuar, inclusive quanto à introdução de novos bens ou 

65



 

 

 

 

serviços e no seu processo de produção ou oferta (DAMANPOUR, 

1991; CANONGIA et al., 2004; CHEN; LIU; WU, 2009).  

O impacto que as inovações administrativas têm no 

posicionamento da empresa frente ao mercado e em suas estratégias de 

negócio, especialmente no contexto econômico contemporâneo, fez com 

que no Manual de Oslo elas recebem uma maior atenção. A descrição e 

especificação destas inovações é um aspecto importante nesta literatura. 

As inovações administrativas são categorizadas em inovações de 

marketing e inovações organizacionais (OECD, 2005).    

A inovação de marketing e a inovação organizacional são 

elementos implícitos nas inovações administrativas. A primeira diz 

respeito à implementação de um novo método de marketing que envolva 

mudanças significativas na concepção do produto, na sua forma de 

apresentação, no design, posicionamento e em outros aspectos 

relacionados ao composto de marketing, como a promoção do bem ou 

serviço, fixação de preços, distribuição ou a abertura de novos mercados 

(OECD, 2005). Já a inovação organizacional corresponde às mudanças 

nas atividades, práticas e estratégias de gestão da organização tendo 

como foco a melhoria do seu desempenho (HUANG; LI, 2009). Os 

estudos que focam nesse tipo de inovação destacam sua importância 

para que as demais inovações possam ser empreendidas pela 

organização. Já que é por meio da inovação organizacional que se dá a 

introdução de novas tecnologias, técnicas, equipamentos ou sistemas e 

que se cria as condições para as alterações nos produtos, serviços ou 

processos produtivos (DAMANPOUR; SCHNEIDER, 2006; HUANG; 

LI, 2009). 

As inovações organizacionais estão ligadas às atividades 

básicas da organização, envolvendo, além dos aspectos pontuados 

acima, as mudanças estruturais da organização, seja em procedimentos, 

forma organizacional, políticas e práticas gerenciais (OECD, 2005; 

GANTER; HECKER, 2013).  

 

2.3.2 Determinantes da inovação 

 A literatura tem apontado um grande número de fatores que 

determinam em maior ou menor grau a inovação nas organizações. É 

um campo de estudo com pouca integração, fazendo com que haja uma 

pulverização de fatores. O cenário apresenta um agravante quando 

considerados os diferentes níveis de análise, os tipos de inovação e a 

abrangência do tema (DAMANPOUR, 1991; WOLFE, 1994; 

CROSSAN; APAYDIN, 2010; QUINTANE et al., 2011). 
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Entre os determinantes da inovação que mais se destacam na 

literatura estão a estrutura organizacional, alocação de recursos, a 

liderança, cultura organizacional, estratégia para a inovação, 

aprendizagem organizacional, fontes externas de informação e 

conhecimento. 

A forma como a empresa se organiza e o tipo de estrutura 

organizacional que adota têm sido pontuados como aspectos importantes 

no processo de inovação, facilitando ou dificultando sua ocorrência. 

Entre outros aspectos, a estrutura organizacional determina o grau de 

especialização, de centralização e de formalização existente 

(DAMANPOUR, 1991; WEST et al., 1998), de autonomia entre 

funções, níveis e áreas da empresa, assim como determina a 

flexibilidade e controles em relação aos fluxos de informação e 

comunicação (SALM; AMBONI, 1996; SINE; MITSUHASHI; 

KIRSCH, 2006; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2005). 

Quanto à alocação de recursos, muitos autores sugerem que os 

investimentos planejados em inovação são importantes para o 

desencadeamento do processo e a obtenção de resultados de inovação 

organizacionais (SHIELDS; YOUNG, 1994, O'BRIEN, 2003; ELCHE; 

GONZÁLEZ, 2008).  

A característica principal da alocação de recursos é de 

investimento de natureza financeira, especialmente relacionado à 

pesquisa e desenvolvimento (DAMANPOUR, 1998). Tem-se que as 

organizações que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, em 

melhores estruturas, na qualificação e desenvolvimento de competências 

dos colaboradores e em tecnologias organizacionais, são as que 

apresentam uma maior capacidade de inovar (ROXAS; BATTISTI; 

DEAKINS, 2014).  

A liderança, especialmente nas últimas duas décadas, vem 

recebendo a atenção dos pesquisados que exploram a sua influência 

indireta na promoção da inovação. Os autores destacam que o líder tem 

um papel importante na criação de um ambiente propício para a 

aprendizagem, para a troca de experiências e para geração de ideias e 

exercício da criatividade (ANDERSON; WEST, 1998; MADJAR; 

OLDHAM; PRATT, 2002). O líder também exerce um papel importante 

na mediação de conflitos e interesses pessoais e organizacionais, 

favorecendo as iniciativas e atitudes colaborativas do grupo (AVOLIO; 

BASS; JUNG, 1999).    

A cultura organizacional também é considerada como um 

importante aspecto que pode favorecer a inovação. Autores salientam 

que um contexto onde a predisposição à inovação está arraigada na 
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valorização de visão compartilhada, no modelo de gestão 

organizacional, nas políticas, nos comportamentos e ações individuais, 

de grupos e da organização, tende a impulsionar o processo criativo e a 

exploração de novas oportunidades. Essa perspectiva está relacionada 

com uma cultura organizacional voltada à inovação (AMABILE et al., 

1996; ANDERSON; WEST, 1998).  

No que se refere à estratégia organizacional, verifica-se um 

alinhamento com os outros determinantes da inovação, a cultura 

organizacional e a alocação de recursos. A estratégia de inovação está 

vinculada à missão e a objetivos organizacionais estratégicos, prestando-

se à orientação dos diferentes níveis da organização em suas ações 

direcionadas para a inovação (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006; 

TIPPING; ZEFFREN, 1995).  

 No que diz respeito às fontes externas de informação e 

conhecimento, pesquisadores têm destacado o conhecimento obtido fora 

dos limites organizacionais como um aspecto importante para o 

desenvolvimento do próprio conhecimento interno em função da 

interação e do efeito contingente resultante. Além disso, as fontes 

externas corroboram para identificação de oportunidades de melhorias, 

de negócios, e contribui para o planejamento e ações da organização 

(SALM; AMBONI, 1996; CASSIMAN; VEUGELERS, 2006; IGIRA, 

2008). Essa discussão é relevante, tendo em vista que o conhecimento 

organizacional tangibilizado é considerado como um recurso essencial 

para a implementação da inovação, e que a base de conhecimento da 

organização tem contribuições tanto do conhecimento criado 

internamente, como daquele obtido externamente (NONAKA, 1994; 

TSAI, 2001; ARGOTE; MIRON-SPEKTOR, 2011). 
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3. DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES DE PESQUISA 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as hipóteses de 

pesquisa. A partir dos estudos anteriores desenvolve-se uma discussão 

em torno das relações entre os três construtos teóricos principais deste 

trabalho no contexto empresarial, sendo que o construto inovação é 

estudado enquanto inovação de produto, de processo, de marketing e 

inovação organizacional. São resgatadas as contribuições de pesquisas 

empíricas precedentes para fins de orientação quanto ao 

desenvolvimento das hipóteses, tendo em vista o contexto, abordagem 

conceitual, níveis de análise e oportunidades para avanços nos estudos. 

As hipóteses estabelecidas se concentram na relação entre: a) 

aprendizagem organizacional e inovação; b) capacidade absortiva e 

inovação; e c) aprendizagem organizacional e capacidade absortiva.  

  

3.1 Relação entre aprendizagem organizacional e inovação  

A capacidade de uma organização aprender e de inovar tem sido 

sistematicamente referenciada na literatura como fundamental para a 

obtenção de vantagens competitivas, consistindo-se em um importante 

diferencial de sustentabilidade (DAMANPOUR, 1991; WANG; 

AHMED, 2004; FLEURY; FLEURY, 2006; OECD, 2014). São 

consideradas capacidades dinâmicas que possibilitam à organização 

lidar com a complexidade, imprevisibilidade e intensa competição no 

ambiente de negócios (DESS; PICKENS, 2000; HELFAT et al., 2007; 

ROTHAERMEL; HESS, 2007; SAADAT; SAADAT, 2016). 

O interesse acadêmico e empresarial na relação entre 

aprendizagem organizacional e inovação não é novo. Diferentes estudos 

destacam essa relação, pontuando a proximidade entre as abordagens e 

sugerindo que a aprendizagem organizacional desempenha um papel 

fundamental para a ocorrência da inovação (HUBER, 1998; BAKER; 

SINKULA, 1999; CROSSAN; APAYDIN, 2010; SONG, 2015; 

GOMES; WOJAHN, 2017). 

Em seu trabalho sobre aprendizagem organizacional e gestão da 

inovação, Stata (1989) afirma que a aprendizagem organizacional é o 

processo principal que desencadeia a inovação nas organizações. 

Nonaka e Takeuchi (1995), em sua discussão sobre a criação do 

conhecimento na organização, destacam o papel da aprendizagem 

organizacional para desenvolvimento de sua base de conhecimentos e a 

sua contribuição para o processo de inovação. Já Hurley e Hult (1998) 

chamam a atenção da relação da aprendizagem da organização com a 
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mudança comportamental direcionada à inovação. Esses autores 

pontuam que é por meio da aprendizagem organizacional que se 

fomenta uma cultura de valorização da criatividade, de desenvolvimento 

das pessoas e de participação. Consideram que a capacidade de inovar 

da organização reflete, essencialmente, sua aprendizagem. 

A literatura organizacional deixa evidente esse entrelaçamento 

entre as abordagens. Isto pode ser visto também em relação ao aporte 

teórico destas. Os estudos em inovação tendem a enfatizar seus 

determinantes e, nesse sentido, são muitos os trabalhos que destacam 

como fatores que influenciam a inovação elementos relacionados à 

cultura e a outros aspectos comportamentais da organização (AMABILE 

et al., 1996), a sua base de conhecimentos (NONAKA; TAKEUCHI, 

1995)  e as suas estratégias (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006).  

De outro lado, observa-se que tais fatores também fazem parte 

do escopo teórico de aprendizagem organizacional. Swieringa e 

Wierdsman (1992) argumentam que a aprendizagem organizacional é 

uma etapa importante no processo de mudança cultural e 

comportamental de uma organização, contribuindo para a adaptação às 

diferentes circunstâncias e contextos. Argote e Miron-Spektor (2011) 

enfatizam os resultados da aprendizagem organizacional enquanto 

estoques e fluxos de conhecimento e experiências construídos ao longo 

do tempo e que estruturam a base de aprendizagem da organização. 

Estas perspectivas cognitivas e comportamentais também são destacadas 

por Shrivastava (1983), Garvin (1993), Slater e Narver (1995) e Huber 

(1998). Já Crossan e Berdrow (2003) observam que a aprendizagem 

organizacional é um importante elemento na construção e renovação das 

estratégias organizacionais. A missão, objetivos e realizações da 

organização estão atreladas às suas políticas e estratégias de negócios, o 

que inclui sua estratégia de inovação. 

Considerando todas estas argumentações, o pensamento lógico 

é o de que a aprendizagem organizacional influencia diretamente a 

inovação na organização. E, apesar da relação entre estes construtos 

ainda ser pouco explorada empiricamente, os estudos que realizaram 

investigações desta natureza, de fato, a evidenciam como positiva.   

Sob uma perspectiva de introdução de tecnologias, McKee 

(1992) apontou uma relação positiva entre a inovação de produtos e a 

aprendizagem na organização. Já Hurley e Hult (1998) identificaram um 

relacionamento positivo destacando a aprendizagem organizacional 

enquanto uma orientação da empresa para o aprendizado contínuo.  Uma 

perspectiva semelhante, que destacou as influências culturais para o 

aprendizado e para a inovação foi adotada por Rycroft e Kash (2002), e 
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Skerlavaj, Song e Lee (2010). Também, de forma indireta, os trabalhos 

de Alegre e Chiva (2008), e Hsu e Fang (2009), analisam esta relação 

considerando a capacidade de aprendizagem organizacional sobre a 

inovação de produtos.  

De forma mais direta, Liao, Fei e Liu (2008) analisaram a 

relação entre a aprendizagem organizacional e a inovação em 

organizações sob a ótica de gestão do conhecimento e informação, 

suportando a hipótese levantada de que elas se relacionam 

positivamente. Os autores utilizaram como base as inovações 

administrativas e inovações técnicas. Também de forma mais direta e 

sob a mesma ótica, Jiménez-Jiménez e Sanz-Valle (2011) identificaram 

uma relação positiva entre os construtos. Nessa oportunidade, a 

inovação foi operacionalizada como número de inovações em produtos, 

serviços e inovações administrativas. 

A revisão de literatura, no entanto, não apontou a existência de 

estudos que realizassem esta análise empírica sob uma perspectiva 

conceitual mais ampla do processo de aprendizagem organizacional. Ou 

seja, que reconheça a construção do conhecimento da organização como 

um processo social e multidimensional, incorporando ao mesmo tempo 

os níveis individual, de grupo e organizacional (VERA; CROSSAN, 

2005); que considere as modificações cognitivas e comportamentais 

como possíveis resultados dessa aprendizagem (LEVITT; MARCH, 

1988) e sua manifestação numa variedade de formas, como em rotinas, 

cultura e estratégia (BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 2002). 

Da mesma forma, como argumenta Damanpour (1991), é 

importante que os estudos sobre inovação em organizações considerem 

a orientação ou esforço organizacional em relação aos diferentes tipos 

de inovação e quanto ao próprio modelo organizacional. Nesse sentido, 

destaca-se a importância de se examinar as manifestações de inovação 

de uma forma mais abrangente, não apenas em torno de um único tipo 

de inovação, ou exclusivamente em elementos que a facilitam, como os 

investimentos em P&D (DAMANPOUR; WISCHNEVSKY, 2006). De 

forma complementar, Huang e Li (2009) salientam a importância da 

inovação da própria organização a partir de suas práticas, modelos de 

negócios, estrutura e estratégia, em função de que estes aspectos podem 

contribuir para as demais inovações que ocorrem no contexto 

organizacional.  

Portanto, considera-se neste estudo uma perspectiva conceitual 

mais ampla do processo de aprendizagem organizacional, em que a nova 

configuração determinada por esta aprendizagem tende a afetar a forma 

como a organização atua, influenciando suas ações e dinâmicas 
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processuais internas e externas. De modo semelhante, no âmbito deste 

estudo a inovação na organização não se limitará a um único tipo de 

inovação ou exclusivamente aos seus antecedentes e facilitadores, sendo 

concebida conforme o Manual de Oslo (OECD, 2005) enquanto 

inovação de produto (bens e serviços), inovação de processo, inovação 

de marketing e inovação organizacional.  

Fundamentado no exposto, entende-se que a aprendizagem 

organizacional possui uma significativa influência na ocorrência da 

inovação nas organizações, sendo estabelecidas as seguintes hipóteses: 

 

H1a – A aprendizagem organizacional influencia positivamente 

a inovação de produto (bens e serviços). 

 

H1b – A aprendizagem organizacional influencia positivamente 
a inovação de processo. 

 
H1c – A aprendizagem organizacional influencia positivamente 

a inovação de marketing. 

 
H1d – A aprendizagem organizacional influencia positivamente 

a inovação organizacional. 
 

3.2 Relação entre capacidade absortiva e inovação 

Desde os trabalhos seminais de Cohen e Levinthal (1989; 

1990), que destacaram a capacidade de absorção de conhecimentos 

externos e sua contribuição para a inovação em organizações, uma 

variedade de estudos emergiu buscando clarificar o conceito e explicitar 

esta relação. 

Um entendimento proeminente é o de que o construto é uma das 

capacidades dinâmicas da organização (EISENHARDT; MARTIN, 

2000; HELFAT et al., 2007) e relaciona-se com a identificação e o 

reconhecimento do valor e utilidade de conhecimento externo novo, sua 

assimilação e posterior aplicação (COHEN; LEVINTHAL, 1989;1990; 

ZAHRA; GEORGE, 2002).  

Este processo dinâmico é descrito na literatura como sendo 
importante para potencializar vantagens competitivas da organização e 

melhorar o seu desempenho, especialmente no que se refere à inovação, 

destacada em muitos estudos como o principal resultado da capacidade 
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absortiva (LANE; KOKA; PATHAK, 2006; CAMISÓN; FÓRES; 2010; 

SANTOS, 2013). 

A ideia central que perpassa os estudos que relacionam 

capacidade absortiva e inovação é a de que, com a obtenção e aplicação 

do conhecimento externo útil à organização, desenvolvem-se condições 

para potencializar competências existentes e criar novas, a partir da 

transformação deste conhecimento ou de sua integração aos demais 

recursos disponíveis (CASSIMAN; VEUGELERS, 2006; CAMISÓN; 

FÓRES, 2010). Concomitantemente, tem-se um impacto nas funções e 

processos organizacionais, fomenta-se a proatividade da organização, 

possibilitando uma maior exploração de oportunidades no ambiente em 

que está inserida, estimulando, assim, a inovação (ZAHRA; GEORGE, 

2002; KOSTOPOULOS et al., 2011; ALI; KAN; SARSTEDT, 2016). 

As contribuições do conhecimento para a inovação – seja ele 

em sua natureza tácita ou explícita – já são há algum tempo destacadas 

na literatura. Muitos autores argumentam que a inovação reflete, 

justamente, a ação de aplicar o conhecimento organizacional já 

existente, ou obtido externamente, alcançando-se uma novidade por 

meio da agregação de valor (NONAKA; TAKEUCHI, 1995; LIAO; 

WU, 2010; GANTER; HECKER, 2013). Neste contexto, o 

conhecimento externo útil é reconhecido como um importante ativo, um 

recurso produtivo que enseja esforços organizacionais para identificá-lo 

e obtê-lo (COHEN; LEVINTAL, 1990; WADE; HULLAND, 2004, 

OECD, 2014). 

Clausen (2013) observa que em suas ações direcionadas à 

inovação, a organização estabelece uma interação dinâmica com o 

ambiente externo por meio de seus agentes. Os conhecimentos 

resultantes possibilitam identificar oportunidades e traçar estratégias a 

serem seguidas. Badaracco (1991), em seu trabalho sobre obtenção de 

conhecimento externo por meio de alianças estratégicas, também já 

argumentava nesse sentido ao destacar que durante o processo de 

inovação são estabelecidos links de conhecimento que viabilizam trocas, 

por exemplo, em relação a clientes, mercados e fornecedores. Da mesma 

forma, os conhecimentos obtidos por meio desses links alimentam o 

processo inovativo.  

A presença do conhecimento externo na implementação da 

inovação também é destacado por Vega-Jurado, Gutiérrez-Gracia e 

Fernández-de-Lucio (2009) que analisam empiricamente seu efeito 

sobre o desenvolvimento de inovações de produto e processo. De modo 

similar, Cassiman e Veugelers (2006) também apontaram que a 

efetividade do desenvolvimento das atividades de P&D voltadas para a 
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inovação são explicadas parcialmente pelo conhecimento externo de 

valor à disposição da organização.  

O exposto reflete o entendimento consolidado de as 

organizações que possuem uma maior capacidade de absorção de 

conhecimentos externos são as que apresentam melhores resultados em 

termos de inovação. No entanto, parece existir também a concordância 

de que existem diferentes níveis de eficiência nos processos que 

integram a capacidade absortiva (aquisição, assimilação, transformação 

e aplicação). Ou seja, não necessariamente as organizações que mais 

adquirem conhecimento são as que mais inovam (JANSEN; VAN DEN 

BOSCH; VOLBERDA, 2005; FLATEN et al., 2011).  

Essa análise mais ampla da capacidade absortiva têm recebido 

muito destaque nos estudos mais recentes que adotam uma proposta de 

análise sob dimensões que refletem os diferentes momentos da 

capacidade, desde a aquisição até a aplicação do conhecimento. Essa 

orientação facilita a compreensão da relação da capacidade absortiva 

com a ocorrência, ou não, da inovação na empresa, por enfatizar a 

capacidade potencial e a capacidade realizada (FOSFURI; TRIBÓ, 

2008; FLATTEN; GREVE; BRETTEL, 2011).  

Diante da argumentação apresentada de que a capacidade 

absortiva permite à organização explorar novos conhecimentos no 

ambiente externo, assim como fazer uso deste enquanto um recurso 

organizacional para inovar, foram propostas as seguintes hipóteses: 

 
H2a – A capacidade absortiva influencia positivamente a 

inovação de produto (bens e serviços). 

 

H2b – A capacidade absortiva influencia positivamente a 

inovação de processo. 
 

H2c – A capacidade absortiva influencia positivamente a 

inovação de marketing. 
 

H2d – A capacidade absortiva influencia positivamente a 
inovação organizacional. 

 

3.3 Relação entre aprendizagem organizacional e capacidade 

absortiva 

Ao introduzir o conceito de capacidade absortiva ao contexto 

organizacional, Cohen e Levinthal (1989, 1990) desenvolvem uma 
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discussão que integra aprendizagem da organização e capacidade de 

absorção de conhecimentos externos. Estes autores estão entre os 

primeiros a estabelecer uma relação teórica entre os dois construtos. 

Sugerem a existência de um ciclo virtuoso em que a capacidade 

absortiva está vinculada a um processo anterior de aprendizagem que, 

por sua vez, é influenciado pelos resultados advindos daquela 

capacidade.  

Apesar da relação entre os construtos estar explícita em seus 

trabalhos, Cohen e Levinthal (1989, 1990) não realizaram uma 

delimitação teórico-conceitual e um esclarecimento em torno da relação 

entre os mesmos. Pelo contrário, os autores chegam a fazer, em 

determinados momentos, o uso indistinto dos termos, como se tratando 

de um mesmo fenômeno.  

Após a menção inicial de Cohen e Levinthal (1989, 1990), 

alguns poucos estudos trataram mais explicitamente sobre esta relação 

teórica, destacando o papel de cada construto e esclarecendo as relações 

envolvidas. Em sua maioria, se alinham com o pensamento daqueles 

autores. Entre estes está o estudo de Lane e Lubatkin (1998), que 

destaca a relação de recursividade entre os construtos. Em sua pesquisa 

com foco no aprendizado interorganizacional resultante de alianças 

entre empresas, estes autores observam que à medida que a organização 

aprende ela pode aumentar sua capacidade de obtenção de novos 

conhecimentos externos, que por sua vez contribui para expandir ainda 

mais o que ela sabe, ampliando sua aprendizagem. Este aspecto da 

relação recursiva também é destacado por Van Den Bosch, Volberda e 

Boer (1999), Tsai (2001), Lane, Koka e Pathak (2006) e, Picoli e 

Takahashi (2016). 

Com um discurso que se assemelha em sua essência ao 

realizado por aqueles autores, Liao, Fei e Chen (2007) apontam uma 

perspectiva diferente de relacionamento entre os construtos. Para estes 

autores a capacidade absortiva é vista como um resultado advindo da 

aprendizagem da organização ao longo do tempo. É por meio da 

aprendizagem organizacional que a organização consegue desenvolver e 

aplicar sua capacidade de absorver conhecimento do ambiente externo. 

As divergências entre os autores, no entanto, são poucas quanto 

a determinados aspectos, como a especial relação da capacidade 

absortiva com a obtenção de conhecimentos externos, criados fora dos 

limites organizacionais e sua posterior aplicação (LANE; KOKA; 

PATHAK, 2006; CAMISÓN; FÓRES; 2010; VOLBERDA; FOSS; 

LYLES, 2010), e da aprendizagem organizacional, com a criação e 

desenvolvimento do conhecimento no contexto interno, organizacional 
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(BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 2002; ARGOTE, 2011). Da mesma 

forma, parece existir um entendimento comum de que os construtos 

estão claramente inter-relacionados e exercem influência mútua na 

inovação em organizações (EASTERBY-SMITH et al., 2008; 

FOSFURI; TRIBÓ, 2008; SUN; ANDERSON, 2010; SONG, 2015).  

O pressuposto subjacente é o de que, para a organização ter 

condições de identificar, assimilar e explotar o conhecimento externo, 

ela precisará utilizar do que já se sabe para que estes processos que 

envolvem a capacidade absortiva possam ocorrer de forma efetiva. Da 

mesma forma, as alterações que ocorrem em sua base de conhecimentos 

pelo acesso a este novo recurso afetará sua aprendizagem (LANE; 

KOKA; PATHAK, 2006; VOLBERDA; BOER, 1999). Verifica-se uma 

proximidade teórica entre as abordagens que, além de possuírem limites 

sensíveis entre si, apresentam uma forte relação de complementaridade 

que é pouco explorada na literatura (MUROVEC; PRODAN, 2009; 

CAMISÓN; FÓRES; 2010).  

Apesar da evidente comunicação que se estabelece entre a 

aprendizagem organizacional e a capacidade de absorção de 

conhecimentos (LIAO; FEI; CHEN, 2007; PICOLI; TAKAHASHI, 

2016), ainda não foram identificados estudos que explorem 

empiricamente a relação entres os mesmos. A ausência de pesquisas 

desta natureza pode ser explicada, em parte, pelo fato das discussões 

teóricas em torno da relação entre os construtos terem se iniciado há 

pouco tempo, se fortalecendo nos últimos dez anos. E, também, pela 

própria recenticidade do conceito de capacidade absortiva, destacado 

por muitos autores como uma área de pesquisa dos estudos 

organizacionais ainda em construção (EASTERBY-SMITH et al., 2008; 

VOLBERDA; FOSS; LYLES, 2010).     

Portanto, considerando claras as evidências teóricas da 

existência de relação entre os construtos, foi proposta a seguinte 

hipótese: 

 

H3 - A aprendizagem organizacional está correlacionada com a 

capacidade absortiva. 
 

Considerando a fundamentação teórica apresentada sobre cada 

construto e a discussão dos aspectos que orientam a proposição das 

hipóteses em torno das relações sublinhadas, elaborou-se o modelo 

teórico-estrutural da pesquisa, representado na Figura 6 a seguir. 
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Figura 6 – Modelo teórico-estrutural da pesquisa 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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4. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Este capítulo apresenta as principais características desta 

pesquisa. São discriminados os procedimentos metodológicos seguidos 

para operacionalização dos construtos em análise e discutidas as escalas 

para mensuração destes. Neste capítulo também são apresentados o 

lócus da investigação e a amostra, assim como descritos os 

procedimentos realizados para a coleta e a análise dos dados.  

 

4.1 Características gerais da pesquisa 

Esta pesquisa é de natureza teórico-empírica e se enquadra no 

paradigma funcionalista de Morgan (1980). As pesquisas de cunho 

funcionalistas pressupõem elementos regulatórios e práticos e, portanto, 

apropriadas à produção de conhecimento empírico útil (MORGAN, 

1980).  

Trata-se de um estudo do tipo descritivo e correlacional, em que 

se investiga a relação entre construtos teóricos (PEDHAZUR; 

SCHMELKIN, 1991; COOPER; SCHINDLER, 2003). Para tal, a 

pesquisa ampara-se em uma abordagem metodológica quantitativa, 

adequada às ações de identificação, mensuração e análise de relações 

entre variáveis observáveis empiricamente (CORBETTA, 2003; 

CRESWELL, 2009). 

Assim, considerando as hipóteses levantadas em torno das 

relações teóricas entre aprendizagem organizacional, capacidade 

absortiva e os quatro tipos de inovação, buscou-se analisar tais relações 

utilizando-se de escalas específicas para a mensuração dos construtos e 

pela aplicação de procedimentos estatísticos. 

A pesquisa não é longitudinal. Utiliza-se de um corte 

transversal, tendo em vista que o estudo das relações entre aqueles 

construtos é restrito a um determinado período no tempo (FINK, 2009). 

A unidade de análise são as empresas do setor de tecnologia da 

informação, consideradas como intensivas em conhecimento.  

Os dados da pesquisa foram coletados por meio de um Survey. 

Para apreender as variáveis operacionais dos construtos aprendizagem 

organizacional e capacidade absortiva foram utilizados instrumentos de 

mensuração já validados anteriormente no contexto brasileiro. Já para o 

construto inovação foi desenvolvida e validada uma escala especifica. 

Tais instrumentos são discutidos na seção 4.4. 

Para análise do modelo proposto e das relações entre as 

variáveis de cada construto, utilizou-se de testes de hipóteses, análise 

fatorial exploratória (AFE) e modelagem de equações estruturais.  Os 
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testes de hipóteses possibilitam verificar se as evidências que a amostra 

fornece, pela condição de normalidade das distribuições, são suficientes 

para aceitar ou refutar as hipóteses de pesquisa levantadas em torno da 

relação entre a aprendizagem organizacional, a capacidade absortiva e a 

inovação (GARVER; MENTZER, 1999; HAIR et al., 2014). 

A análise fatorial investiga a relação de dependência e inter-

relação entre um conjunto de variáveis em relação a outro, sendo a 

exploratória um procedimento estatístico aplicado quando se tem pouco 

conhecimento em torno das relações subjacentes entre os conjuntos de 

dados (HAIR JR. et al., 2009). 

Já a modelagem de equações estruturais permite explicar as 

relações causais, hipotéticas, entre múltiplas variáveis que compõem o 

modelo estrutural da pesquisa, a partir da análise simultânea de todas as 

relações estabelecidas entre os construtos (HAIR et al., 2009). Estas 

relações são representadas por parâmetros que indicam a magnitude do 

efeito que as variáveis, definidas como independentes, apresentam sobre 

outras variáveis, definidas como dependentes. Considerando, nesse 

sentido, o conjunto composto de hipóteses formuladas a partir de 

padrões de associações. Ou seja, fornece indicadores que permitem 

responder em que medida a aprendizagem organizacional e a capacidade 

absortiva (assim como cada uma de suas dimensões) estão relacionadas. 

E, da mesma forma, em que medida impactam a inovação de produto, 

processo, marketing e a inovação organizacional nas organizações de TI 

que compõem a amostra. 

  

4.2 Lócus de pesquisa, população e amostra 

A pesquisa foi realizada junto às empresas da área de tecnologia 

da informação, sendo a amostra composta por empreendimentos 

localizados na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, 

Brasil. Mais especificamente, pelas empresas membros da Federação 

das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, 

Seção Minas Gerais – ASSESPRO-MG; da Sociedade Mineira de 

Software – FUMSOFT; e do Sindicato das Empresas de Processamentos 

de Dados e Serviços em Tecnologia da Informação de Minas Gerais - 

SINDINFOR-MG.  

A escolha das empresas do setor de tecnologia da informação se 

deu pelo entendimento de que este agrupamento permite maiores 

chances de contato com organizações empresariais dinâmicas e 

intensivas em conhecimento. Ou seja, pela natureza de seus serviços, 

estas lidam em maior escala com elementos tecnológicos em constantes 
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mutações, com uma clientela que faz uso de tecnologias com este 

mesmo perfil, sendo relevante para sua sobrevivência atualizações e 

reestruturações constantes em seu modelo de trabalho e nos resultados 

ofertados ao mercado (AFONSO; CALADO, 2011; BOTELHO, 2012). 

As organizações intensivas em conhecimento fogem ao padrão 

das organizações que dominaram o cenário econômico por boa parte do 

século passado. Diferente dessas, cujo capital financeiro e a estrutura 

física e tecnológica constituem sua base de sustentação, as organizações 

intensivas em conhecimento caracterizam-se pela forte utilização de 

ativos intangíveis na condução de seus negócios (SVEIBY, 1997; 

BIANCANI; MCFARLAND; DAHLANDER, 2014). 

Os processos administrativos e produtivos dessas organizações 

são predominantemente intelectuais (ALVESSON; SVENINGSSON, 

2003). Da mesma forma, seus produtos e serviços, assim como a relação 

que mantêm com o seu mercado é altamente dependente dos recursos 

informação e conhecimento (AFONSO; CALADO, 2011). Estes são, 

efetivamente, recursos produtivos nessas organizações, e exigem esforço 

organizacional para a sua criação, compartilhamento, aplicação e gestão 

(ROWLEY; 2007; NONAKA; VON KROGH , 2009).  

Biancani, Mcfarland e Dahlander (2014) observam que, em 

organizações intensivas em conhecimento, os processos relacionados à 

criação de bens e serviços, são por vezes caóticos e multifacetados, com 

pouco espaço para padronização de procedimentos em atividades 

criativas. Os autores também destacam que para permitir a integração e 

o fluxo de informações e conhecimentos, há uma predominância da 

informalidade das relações, com funções e equipes de trabalho flexíveis.  

Pelas características do seu negócio, estas organizações tendem 

a se apoiar em diferentes redes eletrônicas de cooperação e de expertise, 

e utilizam em alto grau mecanismos tecnológicos de informação e 

comunicação para ações organizacionais diversas, tanto de caráter 

interno, quanto externo (BOTELHO, 2012; URIONA-MALDONADO, 

2012). 

Na escolha do lócus da pesquisa adotou-se como critério a 

opção por regiões com reconhecido histórico e protagonismo de 

empreendimentos na área de TI. Na consideração de fatores, deu-se uma 

importância especial à expressividade regional do setor e à sua 

participação efetiva nos indicadores de crescimento econômico e 

produtividade regional (VIEIRA; SANTOS; PEREIRA, 2006). Nesse 

sentido, a escolha da capital mineira, Belo Horizonte, se mostra 

adequada, atendendo ao disposto. 
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O Estado de Minas Gerais é o terceiro mais representativo em 

número de empreendimentos de TI do país. Das mais de 5 mil empresas 

do setor no estado, cerca de um terço estão localizadas no Pólo 

tecnológico de Belo Horizonte (FUMSOFT, 2016; ASSESPRO, 2017). 

Os dados da pesquisa nacional de inovação o apontam como um dos 

mais promissores do setor, mantendo índices de crescimento acima da 

média nacional, mesmo em meio à estagnação econômica enfrentada 

pelo país nos últimos anos (IBGE, 2014; SEBRAE, 2013). 

As empresas de TI que compõem a amostra pesquisada são, em 

sua maioria, de pequeno porte. Competem em mercados dominados por 

grandes organizações do setor.  No entanto, apesar das limitações 

estruturais próprias das pequenas empresas, especialmente no que tange 

ao financiamento de suas atividades laborativas e captação de recursos, 

a atuação diferenciada destas culmina na oferta de bens e serviços com 

alto valor agregado e preços competitivos.  

Verifica-se que nessas empresas a flexibilidade da estrutura 

organizacional, o sistema de comunicação, a baixa intensidade de capital 

envolvida nos negócios e uma proposta de atendimento diferenciado ao 

cliente (caracterizada pelo alto grau de pessoalidade, cordialidade e 

interação), destacam-se como importantes vantagens competitivas 

difíceis de serem reproduzidas pelas organizações de maior porte.  

O grande desafio para estas empresas de TI se concentra no 

financiamento de novas tecnologias, no investimento em P&D e no 

estabelecimento de parcerias de maior vulto. Nesse sentido, o papel 

desenvolvido pelas entidades de representação é relevante, sendo 

aquelas questões algumas das principais motivações que levam as 

empresas a se associar (FUMSOFT, 2016). 

Uma das características da amostra é quanto à diversificação de 

atividades desenvolvidas em TI. As empresas tendem a se dedicar a 

mais de uma atividade, conforme apresentado na seção 5.1. A expansão 

de mercado pelo surgimento de oportunidades de negócios, e a cadeia de 

serviços e produtos complementares em TI são algumas das explicações 

existentes para tal diversificação (VIEIRA; SANTOS; PEREIRA, 2006; 

ASSESPRO, 2017).  

As empresas que compõem a amostra têm como principais 

atividades econômicas o desenvolvimento e licenciamento de programas 

de computador e o web design. Aproximadamente 70% das empresas 

oferecem ao mercado um produto na forma de sistemas ou aplicativos, e 

mais de 10% na forma de sites e portais na internet. As demais 

atividades desenvolvidas referem-se à prestação de serviços diversos na 
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área de tecnologia da informação, com destaque para os serviços de 

consultoria e de suporte técnico.  

 

4.3 Variáveis de controle: tamanho e idade da organização  

O tamanho da organização tem sido comumente utilizado como 

variável de controle em pesquisas empíricas sobre aprendizagem 

organizacional (NASON, 1994; LYLES; SALK, 1997; BONTIS; 

CROSSAN; HULLAND, 2002), nos estudos de capacidade de absorção 

(FOSFURI; TRIBÓ, 2008; SANTOS, 2013), assim como nos estudos 

sobre inovação (DAMANPOUR, 1992; KIMBERLY; EVANISKO, 

1981; DAMANPOUR; SCHNEIDER, 2006; MAIRESSE; MOHNEN, 

2010; LAFORET, 2013).  

Pisano (1994) salienta que o tamanho da organização pode 

influenciar os seus processos de aprendizagem, assim como os 

resultados organizacionais. De modo semelhante, Martinéz-León e 

Martínez-García (2011) sugerem que o tamanho da organização orienta 

o tipo de estrutura adotada que vai impactar em maior ou menor grau a 

forma como ocorrem a aprendizagem organizacional e a criação de 

conhecimento.   

Já Badaracco (1991) destaca que o tamanho da organização 

pode ser um facilitador no estabelecimento de estratégias 

interorganizacionais de compartilhamento de informações e 

conhecimentos com foco em inovação. Corrobora com este pensamento 

a argumentação de Liao e Wu (2010), de que o tamanho da organização 

influencia na predisposição para inovar e no esforço organizacional para 

adoção de tecnologias para captar e gerir o conhecimento.  

O fundamento básico que orienta tais ponderações é o de que o 

tamanho da organização está diretamente relacionado com a 

infraestrutura e disponibilização de recursos para investimentos em 

P&D, assim como com a capacitação de pessoal, adoção de tecnologias, 

com a estrutura de comunicação, e compartilhamento de informações e 

conhecimentos. Da mesma forma, se relaciona com o nível de 

formalização, hierarquização e especialização da organização. Como 

destaca Nason (1994), tanto as organizações de grande porte, como as 

de pequeno porte, possuem características que lhe são próprias, sendo 

que essas características, a seu modo, as beneficiam em muitos 

processos e capacidades organizacionais. Vantagens que grandes 

organizações possuem, podem não estar presente nas organizações 

menores, sendo que o inverso também se aplica.  
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Assim como o tamanho, a idade da organização também tem 

sido muito utilizada como variável de controle nos estudos sobre 

aprendizagem organizacional, inovação e capacidade de absorção 

(HURLEY; HULT, 1998; DAGHFOUS, 2004; FLATTEN; GREVE; 

BRETTEL, 2011; YU et al., 2013). A sua utilização tem por 

fundamento que as organizações mais antigas tendem a possuir sistemas 

e procedimentos bem estabelecidos que as favorecem, sob determinadas 

circunstancias, quando comparadas às mais jovens (NASON, 1994; 

LYLES; SALK, 1997).  

Somam-se àqueles aspectos as experiências e práticas 

acumuladas, que tendem a ser em número maior em organizações mais 

antigas (SORENSEN; STUART, 2000). Alguns pesquisadores pontuam 

que as organizações com mais tempo de atuação possuem experiência 

predominante com relação ao processo de aprendizagem e na gestão dos 

seus recursos que, por sua vez, as oferece mais oportunidades para 

inovação (CALANTONE; CAVUSGIL; ZHAO, 2002; HEUNKS, 1998; 

THORNHILL, 2006). No entanto outros estudos sugerem que apesar da 

maturidade organizacional lhe proporcionar determinadas vantagens, 

quando considerada a implementação de inovações, as organizações 

mais jovens tendem a ser mais receptivas em relação às novas ideias e 

projetos, assim como às mudanças em suas estratégias e processos 

relacionados à inovação (LIAO; WELSCH; STOICA, 2003; LEE; 

SUNG, 2005).  

Diante da argumentação apresentada, para o exame das relações 

entre a aprendizagem organizacional, capacidade de absorção e 

inovação serão adotadas como variáveis de controle o tamanho e a  

idade da organização, assim como procedido por boa parte dos estudos 

citados nesta seção. O objetivo deste procedimento é controlar a análise 

estatística dos dados nos casos de anormalidade ou não linearidade em 

função de aspectos ligados àquelas variáveis, sendo também sua 

utilização importante para a caracterização da amostra em estudo 

(COOPER; SCHINDLER, 2003; FINK, 2009). Cabe enfatizar que, 

apesar dos comparativos realizados para verificação de significância 

entre o tamanho e idade das empresas com os indicadores dos construtos 

enfatizados neste trabalho, estas variáveis não são utilizadas como 

moderadoras. Considerando o exposto, as variáveis de controle 

utilizadas neste estudo são mensuradas na forma que segue.  

Para fins de dimensionamento do tamanho da organização, a 

pesquisa adota a metodologia utilizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE e pelo – Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, que têm como parâmetro o número 
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de empregados registrados no empreendimento, conforme apresentado 

na Tabela 1.  

 
Tabela 1 – Classificação das empresas em função do porte pelo SEBRAE 

Porte da Empresa 
Setor 

Comércio e Serviços Indústria 

Microempresa Até 09 empregados Até 19 empregados 

Pequeno porte De 10 a 49 empregados De 20 a 99 empregados 

Médio porte De 50 a 99 empregados De 100 a 499 empregados 

Grande porte Mais de 99 empregados Mais de 500 empregados 

Fonte: SEBRAE (2015). 

 

Quanto à idade da organização, a pesquisa utilizará como 

variável de mensuração o total de meses que esta se encontra inserida no 

mercado. 
  

4.4 Operacionalização dos construtos, mensuração e instrumentos 

adotados  

A operacionalização de construtos abstratos consiste, conforme 

Corbetta (2003), na transformação de conceitos teóricos em variáveis 

observáveis que possam ser mensuradas por meio de instrumentos de 

pesquisa apropriados.  

O construto, ou, mais apropriadamente, o conjunto de variáveis 

que o compõem, é mensurado a partir da atribuição de escores a tais 

variáveis que o representam (características, aspectos determinantes e 

distintivos). Tal processo se dá por meio de escalas
9
 específicas de 

mensuração, tendo em vista o necessário alinhamento entre conceito e 

variáveis ou itens mensuráveis (PEDHAZUR; SCHMELKIN, 1991; 

HAIR et al., 2009; SCHWAB, 2013).   

A partir das definições de trabalho adotadas neste estudo para 

os construtos aprendizagem organizacional, capacidade absortiva e 

inovação (explicitadas nos capítulos 2 e 3) realizou-se o mapeamento da 

literatura correspondente a fim de localizar escalas para a mensuração 

destes.  

Para os construtos aprendizagem organizacional e capacidade 

absortiva foram utilizadas escalas desenvolvidas e validadas em estudos 

                                                           
9
 Neste trabalho, os termos escala e instrumento possuem o mesmo significado, 

sendo utilizados como sinônimos. Já o termo questionário equivale ao 

documento de coleta final encaminhado às empresas participantes e contempla 

todas as escalas adotas neste estudo.  
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científicos anteriores publicados em periódicos internacionais de 

reconhecido prestígio e qualidade. Para aquele primeiro, foi utilizado o 

instrumento desenvolvido e validado por Bontis, Crossan e Hulland 

(2002), tendo por fundamento a estrutura SLAM; esta escala foi 

revalidada para o contexto brasileiro por Valentin (2010). Já para 

mensurar a capacidade absortiva foi utilizado o instrumento 

desenvolvido por Flatten et al. (2011) que operacionalizaram o construto 

sob a ótica do modelo de Zahra e George (2002). Este instrumento foi 

posteriormente revalidado e aplicado no Brasil por Santos (2013). 

A Figura 7 representa o caminho percorrido até as escalas 

aplicadas neste estudo. 

 
Figura 7: Processo de seleção, construção e validação das escalas 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Para o construto inovação optou-se pelo desenvolvimento de 

uma escala específica, tendo em vista os objetivos da pesquisa de 

analisar a inovação nas empresas sob a perspectiva conceitual 

proclamada pelo Manual de Oslo (OCDE, 2005). Nesse sentido, são 

enfatizados quatro tipos de inovação: a inovação de produto, processo, 

inovação de marketing e inovação organizacional.  

Como parte dos procedimentos para validação deste 

instrumento, procedeu-se a análise de sua validade de conteúdo por 

meio da avaliação de especialistas acadêmicos e profissionais, assim 

como a sua validação estatística pela análise da dimensionalidade, 

confiabilidade e validade interna (HAIR et al., 2009). O 

desenvolvimento deste instrumento é abordado em detalhes na seção 

4.4.3.  
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Os instrumentos de aprendizagem organizacional e capacidade 

absortiva - já validados no contexto brasileiro e adequados ao contexto 

de TI – também passaram por um refinamento final com fins à 

verificação de linguagem e termos técnicos junto aos profissionais do 

setor de TI. Este procedimento foi realizado conjuntamente com a 

última fase da validação de conteúdo do instrumento de inovação 

(GÜNTHER, 1999; SCHWAB, 2013). Como resultado, apenas algumas 

poucas adaptações em terminologias foram realizadas em relação aos 

instrumentos inicialmente propostos.   

A descrição das escalas utilizadas e o processo de validação de 

conteúdo das mesmas são explicitados nas seções que seguem. 
 

 

4.4.1 Construto aprendizagem organizacional  

Neste estudo, a aprendizagem organizacional é entendida como 

um processo dinâmico de construção social do conhecimento da 

organização. Ocorre ao longo do tempo e entre os diferentes níveis 

organizacionais, a partir de processos psicossociais, criando uma tensão 

entre a assimilação de novas aprendizagens e a explotação do que já foi 

aprendido (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). 

A operacionalização do construto é fundamentada no modelo 

teórico-conceitual SLAM de Crossan e Hulland (1997, apud BONTIS; 

CROSSAN; HULLAND, 2002), que analisa o processo de 

aprendizagem da organização levando em consideração os estoques e 

fluxos de aprendizagem entre os níveis individual, de grupo e 

organizacional. 

Conforme discorrido no capítulo 2, neste modelo a 

aprendizagem organizacional é compreendida enquanto cinco 

subconstrutos teóricos: três estoques de aprendizagem, a saber: nível de 

aprendizagem individual (NI), nível de aprendizagem de grupo (NG), 

nível de aprendizagem da organização (NO); e dois fluxos de 

aprendizagem, feed-forward (FF) e feedback (FB).  

Para mensurar a aprendizagem organizacional a partir do 

modelo SLAM, Bontis, Crossan e Hulland (2002) desenvolveram e 

validaram um instrumento específico. O mesmo dispõe de 50 

(cinqüenta) variáveis (itens), sendo 10 (dez) para cada subconstruto 

teórico, conforme disposto no quadro 4. O instrumento desenvolvido foi 
aplicado pelos autores em pesquisa realizada com empresas de fundos 

mútuos no Canadá. Nesse estudo os autores examinaram a relação entre 

a aprendizagem organizacional e o desempenho da empresa.  
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Quadro 4 – Variáveis dos subconstrutos teóricos de aprendizagem 

organizacional 

Aprendizagem Organizacional 

Subconstruto  Variáveis relacionadas / Itens 

Nível de 

Aprendizagem 

Individual 

(AI) 

[NI1] Os indivíduos estão atualizados e têm conhecimento sobre 

seu trabalho. 

[NI2] Os indivíduos estão cientes das questões críticas que 

afetam seu trabalho. 

[NI3] Os indivíduos sentem realização no que fazem. 

[NI4] Os indivíduos geram novas ideias. 

[NI5] Os indivíduos sentem-se seguros em seu trabalho. 

[NI6] Os indivíduos sentem orgulho por seu trabalho. 

[NI7] Os indivíduos têm muita disposição no trabalho. 

[NI8] Os indivíduos são capazes de crescer com o seu trabalho. 

[NI9] Os indivíduos têm uma percepção clara de direção em seu 

trabalho. 

[NI10] Os indivíduos são capazes de abandonar a mentalidade 

tradicional e ver as coisas de forma nova e diferente. 

Nível de 

Aprendizagem 

de Grupo 

(AG) 

[NG1] Nas reuniões, buscamos compreender os pontos de vista 

de cada um. 

[NG2] Compartilhamos nossos sucessos no grupo. 

[NG3] Compartilhamos nossas falhas no grupo. 

[NG4] Surgem ideias nas reuniões que não tinham ocorrido a 

ninguém individualmente. 

[NG5] Conseguimos uma resolução de conflitos eficaz ao 

trabalhar em grupo. 

[NG6] Os grupos na organização são adaptáveis. 

[NG7] Os grupos têm uma compreensão comum das questões 

departamentais. 

[NG8] Os grupos contam com as pessoas certas para abordar os 

assuntos. 

[NG9] Pontos de vista diferentes são incentivados no trabalho em 

grupo. 

[NG10] Os grupos estão preparados para repensar as decisões 

quando se veem diante de nova informação. 

Nível de 

Aprendizagem 

da 

Organização 

(AO) 

[NO1] Nós temos uma estratégia que nos posiciona 

favoravelmente para o futuro. 

[NO2] A estrutura organizacional suporta nossa direção 

estratégica. 

[NO3] A estrutura organizacional nos permite trabalhar 

efetivamente. 

[NO4] Nossos procedimentos operacionais nos permitem 

trabalhar efetivamente. 

[NO5] A cultura da organização pode ser caracterizada como 

inovadora. 

[NO6] Temos uma visão realista, porém desafiadora para a 
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organização. 

[NO7] Temos os sistemas necessários para implementar a nossa 

estratégia. 

[NO8] Nossos sistemas organizacionais contêm informação 

importante. 

[NO9] Temos arquivos e bancos de dados atualizados da 

organização. 

[NO10] Temos uma cultura organizacional caracterizada por um 

alto nível de confiança. 

Feed-forward 

(FF) 

[FF1] As lições aprendidas por um grupo são ativamente 

compartilhadas com outros. 

[FF2] Os indivíduos contribuem para a estratégia da organização. 

[FF3] Os grupos propõem soluções inovadoras para questões 

relacionadas à organização como um todo. 

[FF4] As recomendações dos grupos são adotadas pela 

organização. 

[FF5] Nós não reinventamos a roda. 

[FF6] Os indivíduos compilam informação para uso de todos. 

[FF7] Os indivíduos desafiam as suposições do grupo. 

[FF8] A organização utiliza a inteligência de seus funcionários. 

[FF9] Os interesses de um grupo da organização são também de 

outros grupos. 

[FF10] Os resultados do grupo são utilizados para melhorar 

produtos, serviços e processos. 

Feedback 

(FB) 

[FB1] Políticas e procedimentos ajudam o trabalho individual. 

[FB2] Os sistemas de recompensa consideram a contribuição 

dada pelos grupos. 

[FB3] As decisões de grupo são apoiadas pelos indivíduos. 

[FB4] Os objetivos da organização são comunicados por toda a 

organização. 

[FB5] Nossas práticas de recrutamento nos permitem atrair os 

melhores Talentos. 

[FB6] Os arquivos e as bases de dados da organização fornecem 

a informação necessária para realizar o nosso trabalho. 

[FB7] Os sistemas de dados facilitam a troca de informação entre 

indivíduos. 

[FB8] Treinamento é oferecido prontamente quando há 

necessidade de melhorar conhecimentos e habilidades. 

[FB9] Treinamento entre as unidades, rodízio de funções e 

tarefas especiais são usados para desenvolver uma equipe mais 

flexível. 

[FB10] Ao tomarmos decisões para o futuro, parecemos não ter 

memória do passado. 

Fonte: Bontis, Crossan e Hulland (2002) apud Valentin (2010). 
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Considerando as questões relacionadas ao alinhamento entre a 

estrutura conceitual e a operacionalização de construtos teóricos 

(SCHWAB, 2013), nesta pesquisa foi adotado aquele mesmo 

instrumento de Bontis, Crossan e Hulland (2002) para mensurar a 

aprendizagem organizacional. A validação deste no contexto brasileiro 

foi realizada anteriormente por Valentin (2010), em um estudo que 

analisou as relações existentes entre os estoques e os fluxos de 

aprendizagem com o desempenho em organizações que integram redes 

de informação e conhecimento científico em saúde.  

O processo de revalidação do instrumento realizado por 

Valentin (2010) consistiu na análise e revisão das variáveis de cada 

subconstruto considerando a sua aplicabilidade e abrangência para o 

contexto brasileiro em termos de conteúdo, semântica e aspectos 

culturais. As etapas envolvidas compreenderam procedimentos de 

tradução reversa, análise e validação do instrumento por especialistas e 

teste piloto.  

Em função dos objetivos de sua pesquisa, Valentin (2010) 

adicionou ao instrumento de Bontis, Crossan e Hulland (2002) mais um 

subconstruto (aprendizagem interorganizacional) e mais três itens nos 

subconstrutos feed-forward e feedback. No entanto, essas alterações não 

se aplicam a este estudo, sendo mantidos os cinco subconstrutos e os 

respectivos itens do instrumento original. 

A análise fatorial confirmatória realizada por Valentin (2010) 

apontou para a validade convergente, validade discriminante e 

confiabilidade das variáveis latentes. As cargas fatoriais de todos os 

itens verificados foram superiores a 0.5, ou seja, altamente significantes 

(HAIR et al., 2009). A confiabilidade foi testada por meio do alfa de 

Cronbach, sendo todos os resultados superiores a 0.7. A saber, nível de 

aprendizagem individual, 0.91; nível de aprendizagem de grupo, 0.93; 

nível de aprendizagem da organização, 0.94; feed-forward, 0.95; e 

feedback, 0.91. 

Os resultados obtidos por Valentin (2010) no exame das 

propriedades de medida dos indicadores das variáveis latentes se 

aproximam dos obtidos originalmente por Bontis, Crossan e Hulland 

(2002), encontrando-se, conforme Hair et al. (2009), dentro dos 

parâmetros referentes à unidimensionalidade, confiabilidade e validade.  

Diante dos elementos apresentados, a adoção do instrumento 

em questão se mostrou apropriada, não havendo nenhum fator limitador 

que impeça a sua utilização. No entanto, tendo em vista os diferentes 

objetivos das pesquisas, procedeu-se uma verificação deste para fins de 

refinamento, por meio de um teste piloto juntamente com as demais 
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escalas utilizadas na pesquisa. Na seção 5.3 e 5.4 são apresentados os 

indicadores estatísticos obtidos neste estudo que apontam a consistência, 

a confiabilidade e a validade da escala de aprendizagem organizacional 

aplicada nesta pesquisa, assim como das demais. 

  

4.4.2 Construto capacidade absortiva 

Como já pontuado anteriormente no capítulo 2, o conceito de 

capacidade absortiva adotado neste estudo é fundamentado na definição 

de Cohen e Levinthal (1990) e na reconceitualização deste por Zahra e 

George (2002). Compreende o conjunto de rotinas e processos 

organizacionais através dos quais a organização obtém o conhecimento 

do ambiente externo. O construto envolve quatro processos: 1) a 

aquisição; 2) a assimilação; 3) a transformação; e 4) a explotação
10

 (ou 

aplicação) dos conhecimentos adquiridos. Os dois primeiros refletem a 

capacidade absortiva potencial e os dois últimos, a capacidade absortiva 

realizada da organização. 

Neste estudo foi utilizado o instrumento desenvolvido por 

Flatten et al. (2011), que operacionalizaram o construto capacidade 

absortiva sob a ótica do modelo de Zahra e George (2002). Este 

instrumento foi posteriormente testado, validado e aplicado no Brasil 

por Santos (2013), em um estudo que investigou as relações entre 

capacidade absortiva, sistemas de memória organizacional e 

desempenho financeiro em empresas do no setor de software e serviços 

de TI de Florianópolis-SC. No processo de validação da escala, após sua 

tradução do idioma inglês para o português, Santos (2013) procedeu a 

análise da validade de conteúdo que envolveu três testes pilotos com 

especialistas acadêmicos e profissionais. O objetivo da análise de 

validade de conteúdo foi verificar a adequação de linguagem, ênfases, 

ambiguidades e outros elementos ligados à clareza e à compreensão das 

variáveis operacionais do construto.   

O processo de validação realizado por Santos (2013) resultou 

em modificações na redação e na adição de novos itens ao instrumento 

de Flatten et al. (2011). A escala, que originalmente continha quatorze 

itens, passou a ter vinte, a fim de resguardar sua compreensão e proposta 

de mensuração no contexto de estudo. Foram adicionados dois novos 

                                                           
10

 Santos (2013) optou pelo termo “aplicação” como uma tradução para 

“exploitation”, que é, originalmente, a expressão adotada por Cohen e Levinthal 

(1989), Zahra e George (2002), e Flatten et al. (2011). Em função da utilização 

do instrumento validado por Santos (2013), neste estudo também se fará uso do 

termo “aplicação”.  
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itens para mensurar a capacidade de aquisição, três para a capacidade de 

aplicação e um novo item para mensurar a capacidade de transformação. 

No Quadro 5 a seguir, são apresentadas as variáveis (itens) operacionais 

relacionadas aos processos que compõem a capacidade absortiva.  

 
Quadro 5 - Processos e variáveis operacionais da Capacidade absortiva 

  Capacidade absortiva 

Dimensões Processos  Variáveis relacionadas / Itens 

C
ap

ac
id

ad
e 

d
e 

A
b

so
rç

ão
 P

o
te

n
ci

al
 

Capacidade de 

Aquisição 

(CAq) 

 

[CAq1] Na nossa empresa somos capazes de 

identificar, em fontes externas, informações e 

conhecimentos valiosos para nossos negócios. 

[CAq2] Na nossa empresa, a busca por 

informações relevantes a respeito do nosso setor é 

uma atividade realizada diariamente. 

[CAq3] Na nossa empresa monitoramos 

oportunidades e tendências sobre o nosso setor. 

[CAq4] A gestão da nossa empresa incentiva os 

empregados a obterem informações em fontes 

externas, que fazem parte do nosso setor 

[CAq5] A gestão da nossa empresa espera que os 

empregados lidem com informações de outros 

setores (que não são especificamente sobre o 

setor de TI). 

Capacidade de 

Assimilação 

(CAs) 

[CAs1] Na nossa empresa novas informações e 

ideias são comunicadas entre as áreas 

(equipes/setores/unidades/ departamentos/etc.). 

[CAs2] A gestão da nossa empresa enfatiza a 

colaboração entre diferentes áreas 

(equipes/setores/unidades/ departamentos/etc.) 

para a resolução de problemas. 

[CAs3] Na nossa empresa há um rápido fluxo de 

informações. Por exemplo, quando uma área 

(equipe/setor/unidade/ departamento/etc.) obtém, 

em fontes externas, informações relevantes ela 

comunica imediatamente às outras áreas da 

empresa.  

[CAs4] Na nossa empresa há reuniões periódicas 

entre as diferentes áreas 

(equipes/setores/unidades/ departamentos/etc.) 

com a finalidade de compartilhar informações 

sobre novos desenvolvimentos, problemas, 

soluções e resultados conquistados. 

C a p a ci d a d e d e A b s o rç ã o
 

R e al iz a d a 

Capacidade de [CTr1] Na nossa empresa, os empregados têm a 
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Transformação 

(CTr) 

 

habilidade para organizar e usar conhecimentos 

coletados em fontes externas. 

[CTr2] Na nossa empresa, os empregados estão 

habituados a absorver novo conhecimento, 

organizá-lo para outras finalidades e torná-lo 

disponível. 

[CTr3] Na nossa empresa, os empregados 

conseguem relacionar de modo exitoso novas 

ideias com conhecimentos já existentes. 

[CTr4] Na nossa empresa, os empregados são 

capazes de aplicar novos conhecimentos nas suas 

rotinas e práticas de trabalho. 

[CTr5] Somos capazes de adequar os 

conhecimentos anteriormente adquiridos em 

fontes externas ao contexto atual da nossa 

empresa. 

 

Capacidade de 

Aplicação 

(CAp) 

[CAp1] A gestão da nossa empresa apoia o 

desenvolvimento de protótipos (produtos – bens 

ou serviços – ainda não comercializáveis, que 

estão em fase de testes ou de planejamento). 

[CAp2] A nossa empresa regularmente volta a 

considerar (reconsidera) tecnologias adaptando-as 

de acordo com novos conhecimentos adquiridos. 

[CAp3] A nossa empresa tem a capacidade de 

gerar novos negócios por meio da adoção e 

adaptação de novas tecnologias. 

[CAp4] A nossa empresa tem a capacidade de 

utilizar informações e conhecimentos, 

inicialmente obtidos em fontes externas, para o 

desenvolvimento de novos produtos (bens ou 

serviços) comercializáveis. 

[CAp5] A nossa empresa é capaz de modificar 

rapidamente seus processos ou produtos 

(bens/serviços) em função de novos 

conhecimentos. 

[CAp6] A nossa empresa tem a habilidade de 

trabalhar mais efetivamente por meio da adoção 

de novas tecnologias. 

Fonte: Adaptado de Santos (2013) a partir de Flatten et al. (2011). 
  

O instrumento aplicado neste estudo para mensurar a 

capacidade de absorção de conhecimentos externos, revalidado por 

Santos (2013), atende satisfatoriamente aos critérios de validade e 
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confiabilidade (HAIR et al., 2009). Dispõe de 20 itens para mensurar a 

capacidade absortiva, dos quais 5 referem-se ao processo de aquisição 

(alfa de Cronbach 0.87), 4 ao processo de assimilação (alfa de Cronbach 

0.88), 5 ao processo de transformação (alfa de Cronbach 0.92) e 6 ao 

processo de aplicação (alfa de Cronbach 0.94). 

Assim como procedido com a escala de mensuração da 

aprendizagem organizacional, este instrumento também foi submetido a 

um pré-teste para refinamento final. Apenas poucas adaptações na 

linguagem foram sugeridas e aplicadas. Posteriormente, este também foi 

submetido à validação estatística, tendo em vista a presente pesquisa.    

 

4.4.3 Construto inovação 

Conforme apresentado na seção 2.3, este estudo adota a 

perspectiva conceitual abrangente e integradora do Manual de Oslo 

(2005). Nesta perspectiva, a inovação nas organizações compreende a 

introdução de produtos, serviços, processos, práticas de gestão, sistemas 

ou estratégicas mercadológicas, que sejam novos, ou substancialmente 

melhorados. São resultantes da implementação de uma ideia ou de ações 

geradas internamente, ou adotadas do ambiente externo, e que causem 

impactos econômicos e sociais (OECD, 2005). 

A inovação pode se manifestar de várias formas, sendo que a 

maneira como as organizações a empreendem, e cada tipo de inovação, 

é influenciada por aspectos internos e também pelo contexto em que está 

inserida a organização. Assim, o tipo de negócio da empresa, mercado, 

economia e tecnologias empregadas possuem uma relação com a forma 

como esta ocorre e com a sua natureza (DAMANPOUR; 

WISCHNEVSKY, 2006). Nesse sentido, Wolfe (1994) argumenta que 

existem várias linhas de pesquisa em inovação e que, em geral, os 

estudos se diferenciam ou se tornam singulares em função do contexto 

de pesquisa, ensejando alinhamentos teóricos e focos diferenciados. São, 

por exemplo, facilmente encontrados na literatura estudos que se 

concentram apenas na inovação de produtos, ou que destacam o 

processo de produção, ou os esforços em P&D. 

Considerando o exposto, as metodologias utilizadas para 

mensurar a inovação nas empresas também diferem nos estudos 

organizacionais. Parte das pesquisas tem utilizado variáveis indiretas, 

como a existência de um departamento de P&D e os investimentos 

feitos nesta área. Ou, também, na forma de outros indicadores, como 

patentes e participação de novos produtos nas receitas da empresa 

(DAMANPOUR; SCHNEIDER, 2006). 
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Tendo por fundamento que a inovação possui uma natureza 

abrangente que envolve, por exemplo, mudanças significativas no 

processo produtivo, na prestação de serviços pela organização, a adoção 

de novas práticas de negócio ou estratégias mercadológicas 

(DAMANPOUR, 1991; OECD, 2005; GANTER E HECKER, 2013), 

entende-se que aquelas metodologias para avaliação da inovação são 

restritas e pouco abrangentes. Muitas das inovações que ocorrem no 

contexto organizacional, ou que envolvem a relação da organização com 

os seus stakeholders, não são capturadas por meio delas (HUGHES; 

2001; KALANTARIDIS; PHEBY, 1999).  

Dessa forma, este trabalho adota uma metodologia tradicional 

que envolve indicadores diretos relacionados às inovações 

protagonizadas pela organização em um determinado período de tempo. 

Muitas pesquisas têm escolhido este caminho para mensuração da 

inovação nas organizações pelo fato deste enfatizar os resultados 

inovadores e não o processo, ou antecedentes da inovação 

(SUBRAMANIAN, 1996; HULT; HURLEY; KNIGHT, 2004; 

SALAVOU, 2004; VICENTE‐LORENTE; ZÚÑIGA‐VICENTE, 2012, 

entre outros). 

Neste estudo, para mensuração do construto inovação, optou-se 

pelo desenvolvimento de uma escala específica, tendo por fundamento 

principal o Manual de Oslo (OECD, 2005). Conforme HAIR et al. 

(2009), o desenvolvimento de uma nova escala consiste em uma 

alternativa à adoção de escalas utilizadas em pesquisas anteriores. É 

uma estratégia coerente e, por vezes, imprescindível, quando 

considerados diferentes objetivos, foco e contextos de pesquisa. 

Conforme apresentado na seção 2.3, o Manual de Oslo é uma 

referência internacional sobre diretrizes de pesquisa sobre inovação 

(OECD, 2005). O manual tem orientado o desenvolvimento de 

instrumentos para coleta de dados em importantes pesquisas sobre 

inovação, como a PINTEC no Brasil (IBGE, 2014), e a CIS na união 

européia (EUROSTAT, 2011).   

O objetivo desta pesquisa difere das citadas acima. No entanto, 

assim como essas, sua abordagem conceitual sobre inovação nas 

empresas também se ancora no Manual de Oslo (OECD, 2005), em que 

o construto inovação é analisado sob a perspectiva de inovação de 

produto (bens e serviços), processo, inovação de marketing e 

organizacional. 

Este referencial foi a base para a definição do construto, assim 

como para a sua operacionalização a partir da transposição dos 

elementos conceituais abstratos para variáveis observáveis 
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empiricamente e que possam ser mensuradas. Dessa forma, possibilitou-

se o desenvolvimento de uma escala com consistência teórica que 

permita a análise do construto desejado (CORBETTA, 2003; HAIR et 

al., 2009). 

Em relação ao instrumento da PINTEC, algumas diferenças 

quanto ao foco são perceptíveis. Aquele instrumento integra mais de 

uma forma de inovação de produto em um só item de análise, ocorrendo 

o mesmo com a inovação de processo. No instrumento desenvolvido 

para este estudo há um desdobramento dos itens relacionados à inovação 

de produto e processo, visando favorecer as opções de escolha. Com 

esse procedimento buscou-se uma simplificação do texto, contribuindo 

para a sua melhor compreensão e para reduzir prejuízos na captação dos 

dados. 

Também houve a inclusão de outras formas de inovação de 

processo, organizacional e de marketing, apontadas pelo Manual de 

Oslo (OECD, 2005), mas não presentes no instrumento da PINTEC. 

Essas inclusões possibilitam capturar de forma mais efetiva as empresas 

que introduziram inovações, reduzindo restrições na coleta. 

A fim de possibilitar maior especificidade e objetividade aos 

itens mensuráveis, como orienta o manual, foram excluídas algumas 

informações que agregam elementos para análise na PINTEC, mas que 

não correspondem conceitualmente ao construto inovação. Por exemplo, 

as informações relacionadas à forma como ocorreu a inovação e quanto 

as suas características (se na empresa, se no mercado nacional ou 

internacional). Também foram excluídos todos os itens correspondentes 

à descrição do objeto específico da inovação introduzida.   

Desenvolvida a escala específica de inovação, passou-se à etapa 

de avaliação da mesma e posterior validação estatística do instrumento. 

A estrutura final para mensuração da inovação nas empresas ficou 

composta por 19 itens mensuráveis, sendo cinco de inovação de 

produtos, cinco de inovação de processo, cinco de inovação de 

marketing e quatro itens de inovação organizacional. As variáveis 

(itens) que integram os quatro tipos de inovação enfatizados no estudo 

estão dispostas no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Tipos de inovação analisados e suas variáveis operacionais 

Inovação na 

organização 
Variáveis relacionadas / Itens 

Inovação de 
produto 

(IPr) 

[IPr1] A empresa introduziu novos produtos (bens ou serviços) no 
mercado, diferentes daqueles previamente produzidos pela empresa. 

[IPr2] A empresa introduziu melhorias significativas em produtos (bens 
ou serviços) já existentes. 

[IPr3] Na percepção de nossos clientes, os novos produtos (bens ou 

serviços) são diferenciados. 

[IPr4] Grande parte das vendas da empresa é proveniente de produtos 
(bens ou serviços) novos ou significativamente melhorados. 

[IPr5] A introdução de novos produtos, ou o aperfeiçoamento substancial 

dos já existentes, tem proporcionado resultados positivos para a 

organização (por exemplo, possibilitou a substituição de bens e serviços 

considerados obsoletos, ou a melhoria da qualidade, ou a aceitação do 
mercado, etc.). 

Inovação de 

Processo 

(IPc) 

[IPc1] A empresa introduziu novos métodos ou tecnologias para a 

produção de bens ou oferta de serviços. 

[IPc2] A empresa implementou mudanças significativas nos métodos 
existentes de produção de bens ou oferta de serviços.  

[IPc3] A empresa realizou aperfeiçoamentos importantes ou introduziu 

novas técnicas em logística para distribuir insumos ou entregar produtos 
finais. 

[IPc4] A empresa introduziu novas técnicas ou softwares em atividades 

de apoio à produção e à distribuição (como manutenção, compras, 

contabilidade, controle da qualidade e infraestrutura de TI), ou 
implementou melhorias significativas nos já existentes. 

[IPc5] A melhoria ou a introdução de novos processos tem se refletido em 

resultados positivos à empresa (por exemplo, redução dos custos de 
produção ou de distribuição, melhoria da capacidade produtiva, qualidade 

dos bens e serviços ofertados, etc.). 

Inovação de 

Marketing 
(IMk) 

[IMk1] A empresa introduziu novos canais de vendas ou novas técnicas 

para vender seus bens e serviços (por exemplo, a introdução de sistema 
de franquias, vendas diretas, comércio eletrônico, ambientes de exposição 

e demonstração, abordagem personalizada, etc.). 

[IMk2] A empresa introduziu novas formas para promover seus bens ou 
serviços (por exemplo, a utilização de novas mídias, redes sociais, ou 

outros meios de comunicação e exposição que difere do que normalmente 

a empresa utiliza). 

[IMk3] A empresa introduziu novas estratégias de fixação de preços para 
comercializar seus bens ou serviços (por exemplo, a introdução de 

variação de preços conforme a demanda, ou conforme escolha de 

especificações desejadas pelo consumidor, etc.). 

[IMk4] A empresa introduziu mudanças significativas na estética ou 

desenho de bens e serviços (como mudanças na apresentação, design, 

cores, formas e embalagens). 

[IMk5] A introdução de novos conceitos e estratégias de marketing tem 

contribuído para resultados positivos (como a abertura de novos 

mercados, aumento da visibilidade de bens ou serviços, melhor relação 
em vendas com os consumidores, etc.).  
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Inovação 

Organizacional 

(IOg) 

[IOg1] A empresa introduziu novos métodos para melhorar rotinas e 

práticas de trabalho (por exemplo, reengenharia dos processos de 

negócio, sistemas de informações gerenciais, gestão do conhecimento, 

gerenciamento da cadeia de recursos, gestão da qualidade, programas de 
treinamento de colaboradores, etc.). 

[IOg2] A empresa introduziu novos métodos para organizar o trabalho e 

para melhor distribuir responsabilidades e poder de decisão (por exemplo, 
a integração de departamentos ou atividades de negócio, o 

estabelecimento do trabalho em equipes, centralização ou 

descentralização estratégicas, etc.). 

[IOg3] A empresa implementou novas formas de relacionamento com 
outras firmas, instituições públicas ou organizações de pesquisa (tais 

como o estabelecimento de novas alianças, parcerias, redes de integração, 

terceirização ou subcontratação de atividades). 

[IOg4] A introdução de novos métodos organizacionais tem se refletido 

em resultados positivos para a organização (por exemplo, na melhoria dos 

fluxos de trabalho, na 
interação e compartilhamento entre áreas e colaboradores, no acesso a 

tecnologias e conhecimentos provenientes do ambiente externo, etc.). 

Fonte: Elaborado a partir do Manual de Oslo (OECD, 2005).  
 

Para se chegar à estrutura descrita no Quadro 5, procedeu-se 

inicialmente a análise da sua validade de conteúdo. Esta tem por 

objetivo, conforme Hair et al. 2009, verificar se o construto de interesse 

está adequadamente representado e mensurado pelos itens que compõem 

a escala. Esta é uma etapa importante do processo de validação de um 

instrumento, pois é nela que são verificadas a coerência conceitual, a 

clareza na descrição do construto, e a adequação da linguagem e termos 

técnicos ao contexto de pesquisa aplicado (GÜNTHER, 1999; 

SCHWAB, 2013).  

A análise da validade de conteúdo consistiu em três fases que 

corresponderam a três testes-piloto. A primeira teve como principal 

objetivo a verificação da adequação conceitual da escala tendo como 

referência o Manual de Oslo (OECD, 2005). Nesta fase foi analisada a 

definição dos itens mensuráveis, a ordenação e a representatividade 

destes. Como resultado, tem-se a primeira versão da escala proposta. 

Participaram deste processo, cinco especialistas acadêmicos (mestres e 

doutores), sendo um destes um estatístico.  

A segunda fase da avaliação concentrou-se mais diretamente na 

verificação da linguagem, na compreensão e na identificação de 

ambiguidades nos itens que compõem o instrumento. Neste momento 

também foi analisada a adequação do instrumento ao contexto de estudo 

(setor de TI). Esta fase contou com a contribuição de seis especialistas 

acadêmicos (mestres e doutores) da área de inovação e da área de 

tecnologia da informação.  
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A terceira fase do processo de validação de conteúdo consistiu 

em uma verificação final da escala e envolveu diretamente empresários 

do setor de TI com o perfil de interesse da pesquisa, e consultores 

especialistas em inovação e tecnologia da informação. Nesta fase 

também foram analisadas as escalas dos outros dois construtos 

abordados neste estudo, aprendizagem organizacional e capacidade 

absortiva, já anteriormente revalidadas no Brasil e condizentes com o 

contexto de pesquisa. Buscou-se, nesse momento, um refinamento final 

da linguagem de todas as escalas, verificando-se a sua compreensão pelo 

público alvo. Cinco empresários e dois consultores participaram dessa 

fase, respondendo ao questionário e apresentando suas contribuições.  

Os especialistas acadêmicos consultados durante o processo de 

desenvolvimento e validação de conteúdo da escala de inovação foram 

selecionados de duas formas. A primeira consistiu em uma busca por 

meio da Plataforma Lattes do CNPq - Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Teve-se como critérios: a 

titulação de mestre ou doutor, pesquisador da área de inovação ou da 

área de estatística (ênfase em pesquisa quantitativa) com produção 

acadêmica nos respectivos campos de estudos. A segunda forma, que 

ocorreu concomitante à primeira, consistiu na escolha de especialistas 

acadêmicos, com o perfil acima destacado, vinculados ao Programa de 

Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Utilizou-se da 

técnica de snowball (BIERNARCKI; WALDORF, 1981), que por meio 

de uma cadeia de referências chegou-se a um grupo de vinte 

pesquisadores do programa atuantes na pesquisa em inovação, gestão e 

tecnologia.  

Tendo em vista o desenvolvimento integral de um novo 

instrumento de mensuração, foi relevante nesta seleção aspectos como a 

acessibilidade aos especialistas, fluxo e continuidade da comunicação e 

a possibilidade de contato direto ou reuniões presenciais.  

Já quanto ao grupo de empresários e consultores, foram 

convidados de forma aleatória gestores (empresários) do setor de TI, 

cujas empresas estivessem localizadas na região metropolitana de Belo 

Horizonte e fossem filiadas a alguma das entidades representativas do 

setor no Estado de Minas Gerais. Os consultores participantes no 

processo foram indicados pelos empresários selecionados. 
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Figura 8 - Processo de análise da validade de conteúdo – construto inovação 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
 

Na Figura 8 acima é apresentado o processo de análise da 

validade de conteúdo do construto inovação. Neste diagrama, são 

discriminadas as diretrizes principais que nortearam os apontamentos 

dos avaliadores em cada uma das fases do processo, e que 

fundamentaram as intervenções no documento. 

Os resultados do processo de análise da validade de conteúdo 

apontaram que os 19 itens que compõem a escala se mostraram 

adequados para mensurar o construto inovação, considerando-se o perfil 

dos respondentes e o contexto de pesquisa.      

Garantida a validade de conteúdo do construto inovação passou-

se à sua validação estatística. Os valores obtidos para o alfa de Cronbach 

apontaram para a consistência interna da escala, sendo para a inovação 

Diretrizes principais:  

- Análise conceitual; 

- Clareza e compreensão dos itens;  

- Desdobramento ou agrupamento de itens;  

- Exclusão ou inclusão de itens; 

- Verificação de ambigüidades, vieses e ênfase; 

- Adequação ao contexto de estudo; 

- verificação da linguagem e termos técnicos.  

Avaliadores: seis especialistas acadêmicos mestres e doutores. 

Diretrizes principais:  

- Pertinência dos itens considerando o Manual de Oslo; 

- Adequação conceitual dos itens considerando o Manual de Oslo;  

- Estrutura da escala, tamanho; número de itens, ordenação; 

- Redação dos itens; 

- definições-guia presentes na escala.  

Avaliadores: quatro especialistas acadêmicos em inovação e um em 

estatística (mestres e doutores). 

FASE 1 

Ênfase: Coerência 

conceitual, delimitação, 

descrição e número de 

itens da escala. 

 

 

FASE 2 

Ênfase:

Diretrizes principais:  

- Clareza nas orientações de preenchimento; 

- Refinamento final de linguagem e terminologias; 

- Layout e apresentação do instrumento; 

- Verificação final quanto à compreensão dos itens e tamanho do 

questionário.  

Avaliadores: cinco empresários e dois consultores. 

 

FASE 3 
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de produto, 0.81, inovação de processo, 0.87, inovação de marketing 

0.83 e inovação organizacional, 0.82, conforme disposto nas seções 5.3 

e 5.4. 

A versão final do questionário de pesquisa testado e aplicado, 

compreendendo as escalas de aprendizagem organizacional, inovação e 

capacidade absortiva, está disponível no Apêndice B.  

 

4.5 Coleta de dados 

A coleta dos dados empíricos desta pesquisa foi realizada por 

meio de um Survey, sendo a unidade de análise a organização 

empresarial. Conforme Schwab (2013) a coleta de dados é uma etapa 

crítica quando os procedimentos adotados são de natureza quantitativa, 

exigindo um rigor processual para que os resultados esperados não 

sejam comprometidos.  

As etapas do processo de coleta de dados envolveram o contato 

inicial com organizações representativas, conforme disposto na seção 

4.2, e posteriormente o contato direto com as empresas associadas por 

meio de seus representantes. As empresas receberam um convite via e-

mail, que as redirecionaram para uma plataforma midiática de pesquisa 

via WEB, o Limesurvey, possibilitando o acesso dos respondentes a um 

questionário individualizado on-line.  

A coleta dos dados teve um enfoque transversal, em que os 

dados coletados são relativos a um determinado período no tempo 

(FINK, 2009). Nesse sentido, com a pesquisa de corte transversal, as 

relações entre os construtos são estudadas não de forma longitudinal, 

mas restritas a um espaço temporal específico.  

Assim como realizado em outros estudos com este mesmo 

perfil, os respondentes foram os ocupantes de cargos de gestão 

estratégicos nas organizações (Presidente, Diretores, Gerentes), em 

razão do conhecimento que estes dispõem sobre a empresa e o seu 

negócio (BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 2002; CAMISÓN; 

FÓRES, 2010; FLATTEN et al., 2011). Além dessa, outras diretrizes 

nortearam a coleta. Por exemplo, não foram coletadas informações de 

caráter sigiloso ou de interesse exclusivo da empresa, como financeiras, 

fiscais ou de projetos. Da mesma forma, foi preservada a identidade dos 

respondentes e das organizações participantes, sendo garantida a 

confidencialidade das respostas recolhidas. Estas informações ficaram 

restritas aos pesquisadores envolvidos.  

Considerando o exposto, entre abril e novembro de 2016 foram 

contatadas 213 empresas da região metropolitana de Belo Horizonte, 
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associadas à ASSESPRO, FUMSOFT E SINDINFOR, que são as 

principais entidades representativas das empresas de tecnologia da 

informação do Estado de Minas Gerais.  

Um total de 94 questionários foram recebidos. No entanto, 19 

destes foram descartados. 13 pelo número de questões não respondidas; 

4 por terem sido respondidos por profissionais que não ocupavam 

cargos de gestão; e 2 por terem sido respondidos por mais de um gestor, 

representando a mesma empresa. Como critério, cada empresa responde 

a apenas um questionário, e por profissionais da gestão estratégica da 

empresa. Considerando o exposto, foram obtidos 75 questionários 

válidos. 

Em sua estrutura o questionário de pesquisa dispunha de 10 

questões para caracterização da empresa e mais 89 questões distribuídas 

pelas 13 variáveis latentes que formam os construtos objeto de estudo: a 

aprendizagem organizacional, a capacidade absortiva e a inovação. 

Foram obtidas um total de 6.675 respostas para as 89 questões, sendo 

encontrada apenas 1 célula em branco, totalizando 0,01% das respostas. 

Este valor foi tratado com a imputação pela média da variável, por ser 

um dos métodos mais adequados e amplamente empregado para este 

perfil de análise (HAIR, et al., 2009). 

 Para a mensuração dos construtos utilizou-se da escala Likert 
de concordância, fixada para variar de 1 (Discordo Totalmente) a 7 

(Concordo Totalmente). Dessa forma, valores mais baixos indicam que 

os indivíduos tendem a discordar, enquanto valores mais altos indicam 

que os indivíduos tendem a concordar com a afirmativa. A escala likert 

é uma ferramenta usada amplamente nos questionários, nos quais os 

participantes respondem perguntas utilizando uma escala de 3, 4, 5, 7 ou 

10 pontos, que variam entre forte discordância à forte concordância 

(BROWN, 2006; SCHWAB, 2013). 

 

4.5.1 Considerações sobre a amostra 

 

Quanto ao tamanho da amostra, essa discussão tem suas raízes 

nos obstáculos consideráveis enfrentados ao conduzir com pequenas 

amostras a CBSEM - Covariance Based Structural Equation Modeling 

(modelagem de equações estruturais por análise de covariância). 

Boomsma e Hoogland (2001) concluíram que existe não convergência e 

problemas de soluções impróprias para pequenas amostras (N = 200 ou 

menos). Em contraste, o tamanho da amostra pode ser 

consideravelmente menor em SEM-PLS - Structural Equation Modeling 
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Using Partial Least Squares (modelagem de equações estruturais com 

mínimos quadrados parciais). 

Uma regra empírica para robustas estimações em SEM-PLS é 

ter um tamanho da amostra maior ou igual a 10 vezes o número de itens 

que formam o indicador formativo com o maior número de itens (Se 

houver indicador formativo). Ou, 10 vezes o maior número de setas 

diretas a um particular construto do modelo estrutural (BARCLAY; 

HIGGINS; THOMPSON, 1995). Porém, geralmente, aceitando a regra 

empírica de 10 vezes para o PLS, pode se chegar a níveis não aceitáveis 

de poder estatístico (HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 2009). 

Somente em casos de tamanhos de efeitos realmente grandes que os 

níveis de poder estatístico estariam em limites aceitáveis utilizando a 

regra empírica de 10 vezes.  

De acordo com Chin (2010), devem-se utilizar as tabelas de 

poder para regressão (COHEN, 1992) para determinar o tamanho 

mínimo de amostra exigido. Na Tabela 2 a seguir são apresentados 

dados para uma análise de regressão considerando um nível de 5% de 

significância, variando o número de variáveis independentes e o 

tamanho do efeito. 

 
Tabela 2 - Tamanho da amostra para modelos de regressão com nível de 5%  

de significância  

Variáveis Independentes 

Tamanho do Efeito 

Pequeno Médio Grande 

2 481 67 30 

3 547 76 34 

4 599 84 38 

5 645 91 42 

6 686 97 45 

7 726 102 48 

8 757 107 50 

Fonte: Elaboração própria a partir de Cohen (1992). 

 

De acordo com a tabela, considerando, por exemplo, que o 

construto que menos recebe setas diretas, recebe 2, teríamos que ter um 

mínimo de 67 amostras para detectar com um nível de 5% de 

significância um efeito médio como significativo. Nesta pesquisa 

obteve-se um total de 75 amostras, sendo que o questionário abrangia 89 
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questões sobre o objeto de estudo, divididas em 13 construtos (primeira 

e segunda ordem). Diante desses elementos considera-se o tamanho da 

amostra com aceitável poder estatístico e de significância (HENSELER; 

RINGLE; SINKOVICS, 2009; CHIN, 2010).  

Ressalta-se que a amostra utilizada não é probabilística, não 

permitindo, portanto, o cálculo de erro de amostragem ou verificação de 

validade de inferências. Da mesma forma, as conclusões da pesquisa 

não são passíveis de generalização (PEDHAZUR E SCHMELKIN, 

1991). Para este estudo a definição da amostra se deu por conveniência, 

sendo os respondentes (empresas) selecionados em razão da 

acessibilidade e disponibilidade de participação, considerando de ante-

mão as características/perfil da população pesquisada (FINK, 2009).  

 

4.6 Análise dos dados 

A análise dos dados coletados neste estudo segue uma 

perspectiva eminentemente processual, de forma a permitir uma análise 

lógica e coerente dos dados, conforme recomendado por Hair et al. 

(2009). Teve-se como foco inicial a organização e sistematização dos 

dados por meio da análise descritiva exploratória. Posteriormente 

passou-se à fase analítica dos construtos, (incluindo escalas e relações) 

por meio da análise fatorial exploratória e da modelagem de equações 

estruturais. 

A análise descritiva exploratória foi utilizada para organizar os 

dados coletados, resumi-los e descrever o perfil amostral. Este 

procedimento estatístico permite identificar linearidade, normalidade e 

outliers, além de outros aspectos importantes como, por exemplo, a 

identificação de itens que mais impactam em cada construto ou a 

comparação de aspectos importantes em um conjunto de dados ou entre 

conjuntos de dados (FREUND; SIMON, 2000). 

Na análise descritiva das variáveis caracterizadoras da amostra 

foram utilizadas as frequências absolutas e relativas, enquanto que na 

descrição dos itens dos construtos foram utilizadas medidas de posição, 

tendência central e dispersão. Estes procedimentos permitem uma 

síntese dos dados por meios de indicadores únicos que descrevem as 

características em estudo (MINGOTI, 2007). 

A Análise Fatorial Exploratória é uma técnica multivariada que 

tem por objetivo identificar se variáveis observáveis dizem respeito a 

um mesmo construto subjacente. Isso se dá quando partilham uma 

variância em comum (BROWN, 2006; HAIR et al., 2009). Assim, a 

Análise Fatorial Exploratória foi utilizada com o objetivo de verificar a 
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necessidade de exclusão de algum item dos construtos que não estivesse 

contribuindo para a sua formação. De acordo com Hair et al. (2009), 

itens com cargas fatoriais menores que 0,50 devem ser eliminados dos 

construtos, pois ao não contribuir de forma relevante para formação da 

variável latente, prejudica o alcance das suposições básicas para 

validade e qualidade dos indicadores criados para representar o conceito 

de interesse. 

Para a análise das relações destacadas neste estudo, utilizou-se 

da modelagem de equações estruturais - Structural Equations Modeling 

(SEM), utilizando a abordagem de mínimos quadrados parciais - Partial 

Least Square (PLS). A SEM é uma família de procedimentos estatísticos 

que permite explicar as relações entre múltiplas variáveis por meio de 

uma série de equações. É considerada como uma continuidade de 

algumas técnicas de análise multivariadas, principalmente da análise de 

regressão múltipla e análise fatorial. O que a difere das demais técnicas 

multivariadas é que a SEM permite examinar diversas relações de 

dependência ao mesmo tempo, enquanto que as demais técnicas são 

capazes de verificar e examinar um único relacionamento entre as 

variáveis de cada vez (HANCOCK; MUELLER, 2010; HAIR et al., 
2014). 

A abordagem PLS foi desenvolvida como uma alternativa à 

abordagem tradicional CBSEM. Esta modelagem desenvolve uma 

matriz de covariância teórica baseada em um conjunto de equações 

específicas. Essa técnica foca em estimar um conjunto de parâmetros do 

modelo de forma que a diferença entre a matriz de covariância teórica e 

a matriz de covariância estimada seja minimizada. A estimação do 

modelo pelo CBSEM requer um conjunto de suposições a serem 

preenchidas, incluindo a normalidade multivariada dos dados, tamanho 

mínimo de amostra, etc. Mas se as suposições do CBSEM não forem 

atendidas, então o SEM-PLS é o método mais adequado. Em 

comparação com os resultados do CBSEM, que podem ser altamente 

imprecisos quando as suposições são violadas, o SEM-PLS 

normalmente fornece estimativas mais robustas do modelo estrutural 

(HAIR et al., 2014). 

Considerando o exposto, a utilização do SEM-PLS se mostrou 

mais adequada a esta pesquisa, sendo uma técnica que oferece maior 

flexibilidade na modelagem dos dados, uma vez que não é necessário 

satisfazer algumas suposições mais rígidas tais como normalidade 

multivariada dos dados, independência entre as observações e tamanho 

amostral elevado (VINZI, et al., 2010, HAIR, et. al, 2009). 
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Modelos de Equações Estruturais são muito utilizados em 

pesquisas que buscam estudar relações existentes entre os objetos de 

estudo, sendo a abordagem PLS uma alternativa à abordagem 

tradicional baseada na covariância. A abordagem PLS, tem sido referida 

como uma técnica de modelagem suave com o mínimo de demanda, ao 

se considerar as escalas de medidas, o tamanho amostral e distribuições 

residuais (MONECKE, et al., 2012). 

O processo de modelagem de equações estruturais envolve o 

desenvolvimento de dois modelos, que correspondem a duas etapas 

sequenciais: o modelo de mensuração e o modelo estrutural. A validade 

do modelo de mensuração envolve a capacidade do conjunto de 

indicadores de cada construto representar com precisão seu respectivo 

conceito. Já o modelo estrutural especifica as relações causais entre os 

construtos analisados (HAIR et al., 2014).  

Ainda de acordo com Hair et al. (2014), a validade do construto 

é o grau em que o conjunto de itens medidos realmente reflete o 

construto latente teórico que aqueles itens deveriam medir. Quando se 

têm evidências da validade dos construtos, há a segurança de que as 

medidas retiradas de uma amostra representam o verdadeiro escore que 

existe na população. Ou seja, indica que o instrumento utilizado para 

captura dos dados sobre os construtos em análise, ou escala de 

mensuração se apresenta como válida e confiável. 

Considerando os objetivos da pesquisa, as hipóteses levantadas 

e os procedimentos para análise dos dados, foram desenvolvidos dois 

modelos de mensuração e dois modelos estruturais. No primeiro modelo 

de mensuração e estrutural os três construtos centrais “inovação”, 

“capacidade absortiva” e “aprendizagem organizacional” são construtos 

de segunda ordem, formados por outras variáveis latentes de primeira 

ordem. Nesses modelos, a inovação é analisada como um construto 

unidimensional e não como quatro construtos diferentes (produto, 

processo, marketing e organizacional). Este procedimento tem por 

objetivo oferecer uma visão global e abrangente da inovação nas 

empresas pesquisadas.   

Já no segundo modelo de mensuração e estrutural, os construtos 

“inovação de produto”, “inovação de processo”, “inovação de 

marketing” e “inovação organizacional”, passam a ser analisados como 

construtos centrais e não mais como variáveis latentes de primeira 

ordem. O objetivo é proporcionar uma análise pormenorizada em 

relação à inovação na empresa, especificando-se aqueles quatro tipos de 

inovação destacados no Manual de Oslo (OECD, 2005).  
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As análises SEM-PLS realizadas neste estudo são suportadas 

pelo software estatístico R (versão 3.2.4).  A especificação dos 

modelos e os procedimentos para a análise dos mesmos são 

apresentados nas seções que seguem, 4.6.1 e 4.6.2.  

Quanto à caracterização da amostra, baseada especialmente em 

atividades inovativas e sua relação com os construtos (e suas variáveis 

latentes), foi utilizado o teste de Mann-Whitney (HOLLANDER; 

WOLFE, 1999) quando a variável de caracterização apresenta apenas 

duas categorias. Já quando a variável apresenta mais do que duas 

categorias, foi utilizado o teste de Kruskal-wallis, sendo que para as 

comparações múltiplas foi utilizado o teste de Nemenyi 

(HOLLANDER; WOLFE, 1999).  

Já para comparar os indicadores com as variáveis qualitativas, 

foi utilizada a Correlação de Spearman. O coeficiente de correlação de 

Spearman é uma medida de correlação não paramétrica, não sendo 

necessário fazer nenhuma suposição sobre a distribuição das variáveis. 

Ele mede a intensidade da relação entre variáveis quantitativas ou 

qualitativas ordinais. É uma medida limitada entre -1 e 1, sendo que 

quanto mais próximo o coeficiente estiver de -1 maior a correlação 

negativa e quanto mais próximo o coeficiente estiver de 1 maior a 

correlação positiva. Uma correlação de Spearman não significativa 

representa um coeficiente de correlação estatisticamente igual à zero, ou 

seja, a não existência de correlação entre as duas variáveis testadas 

(HOLLANDER; WOLFE, 1999). 

 

4.6.1 Desenvolvimento e análise do modelo de mensuração 

 

O modelo de mensuração tem por objetivo verificar se as 

variáveis observáveis utilizadas para mensurar os construtos são, de 

fato, representativas. Ou seja, se efetivamente mensuram o que se espera 

delas. Por meio do modelo de mensuração é que se verifica a validade e 

a confiabilidade dos construtos para que, posteriormente, a partir de um 

modelo válido, se analise as relações e hipóteses levantadas por meio do 

modelo estrutural (GARVER; MENTZER, 1999; HAIR et al., 2014).  

Conforme informado na seção de análise dos dados, foram 

desenvolvidos dois modelos de mensuração. O primeiro modelo suporta 

os construtos “inovação”, “capacidade absortiva” e “aprendizagem 

organizacional” (veja Tabela 13, seção 5.4.1). Já no segundo modelo de 

mensuração, o construto global inovação é substituído por outros quatro 

construtos, correspondentes aos quatro tipos de inovação: inovação de 
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produto, inovação de processo, inovação de marketing e inovação 

organizacional (Tabela 15, seção 5.4.2). 

Cada construto do modelo de mensuração é representado por 

meio de diagramas ou equações matemáticas que demonstram como 

estes foram operacionalizados, indicando o conjunto de variáveis 

associadas (HAIR et al., 2014). Neste trabalho utilizaremos apenas a 

representação gráfica para especificação do modelo de mensuração.  

O construto aprendizagem organizacional é formado por cinco 

variáveis latentes. Ou seja, cinco outros construtos de primeira ordem, 

sendo estes: 1) nível de aprendizagem individual (itens NI1 à NI10); 2) 

nível de aprendizagem de grupo (itens NG1 à NG10 ); 3) nível de 

aprendizagem da organização (itens NO1 à NO10); 4) aprendizagem 

feed-forward (itens FF1 à FF10) e 5) aprendizagem feedback (itens 

FB1à FB10).   

Para este modelo de mensuração inicial de aprendizagem 

organizacional foram necessários ajustes visando a qualidade do 

modelo. Nesse sentido, os itens FF5 e FB10 foram excluídos das 

variáveis latentes aprendizagem feed-forward e aprendizagem feedback, 

respectivamente, conforme descrito na seção 5.3 da análise fatorial 

exploratória. Na Figura 9 é representado o modelo de mensuração de 

primeira ordem da aprendizagem organizacional, considerando estas 

variáveis destacadas. 
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Figura 9 - Modelo de mensuração da aprendizagem organizacional 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A capacidade absortiva, também construto de segunda ordem, é 

formada por quatro variáveis latentes de primeira ordem, que por sua 

vez totalizam 20 itens (perguntas). Na Figura 10 é representado o 

modelo de mensuração para as variáveis latentes que formam o 

construto capacidade absortiva, sendo elas: 1) capacidade de aquisição 

(itens CAq1 à CAq5); 2) capacidade de assimilação (itens CAs1 à 

CAs4); 3) capacidade de transformação (itens CTr1 à CTr5); e 4) 

capacidade de aplicação (itens CAp1 à CAp5).  

De forma complementar, no segundo modelo de mensuração 

também são analisadas as duas dimensões da capacidade absortiva 

(potencial e realizada), enquanto variáveis latentes de primeira ordem, 
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constituindo-se de uma análise paralela, com fins a uma melhor 

compreensão das relações de nível micro.   

  
Figura 10 - Modelo de mensuração da capacidade absortiva 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Em relação ao construto inovação, sua representação difere no 

primeiro e segundo modelo de mensuração. Para o primeiro modelo de 

mensuração, assim como os construtos aprendizagem organizacional e 

capacidade absortiva, o construto inovação também foi tratado como 

construto de segunda ordem. Inovação é formada por quatro variáveis 

latentes que equivalem aos quatro tipos de inovação proclamados pelo 

Manual de Oslo (2005).  

Já no segundo modelo de mensuração, como destacado 

anteriormente, aquelas quatro variáveis latentes de primeira ordem 

passam a ser analisadas como construtos centrais independentes. A 

Figura 11 representa o modelo de mensuração para estas variáveis, a 

saber: 1) inovação de produto (IPd1 à IPd5); 2) inovação de processo 

(IPc1 à IPc5); 3) inovação de marketing (IMk1 à IMk5) e 4) inovação 

organizacional (IOg1 à IOg4). 

Na análise do modelo de mensuração são verificadas a 

qualidade e validade dos construtos. Para tal, alguns aspectos são 

observados como a validade convergente, a validade discriminante e a 

confiabilidade destes. A validade convergente garante que os 

indicadores de um construto estão correlacionados o suficiente para 

medir o conceito latente. A validade discriminante verifica se os 

construtos medem efetivamente diferentes aspectos do fenômeno de 
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interesse. E a confiabilidade revela a consistência das medidas em 

mensurar o conceito que pretendem medir (HAIR, et al., 2009). 

 
Figura 11 - Modelo de mensuração primeira ordem inovação 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A validade convergente dos construtos foi verificada pela 

utilização do critério proposto por Fornell e Larcker (1981), que indica 

validação convergente quando a Variância Média Extraída – AVE for 

superior a 50% (HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 2009) ou 40% 

no caso de pesquisas exploratórias (NUNNALY, et al., 1994). A AVE 

indica o percentual médio de variância compartilhada entre o construto 

latente e seus indicadores e varia de 0% a 100% (HAIR, et al., 2009). 

Para verificar a confiabilidade foi utilizado o Alfa de Cronbach 

(AC) e a Confiabilidade Composta (CC).  De acordo com Tenenhaus et 

al. (2005), os indicadores AC e CC devem ser maiores que 0,70 para 

uma indicação de confiabilidade do construto, sendo que em pesquisas 

exploratórias valores acima de 0,60 também são aceitos (HAIR, et. al, 

2009).  

A dimensionalidade dos construtos foi verificada pela utilização 

do critério da Análise Paralela (Parallel Analysis) elaborado por Horn 

(1965). Neste procedimento retorna-se o número de fatores que devem 

ser retidos na Análise Fatorial Exploratória, ou seja, a quantidade de 

dimensões do construto.  
O método Bootstrap foi utilizado para calcular os intervalos de 

confiança para os pesos do modelo de mensuração e dos coeficientes do 

modelo estrutural, fornecendo informações sobre a variabilidade dos 

parâmetros estimados, provendo assim uma importante validação dos 
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resultados. O método Bootstrap é muito utilizado na realização de 

inferências quando não se conhece a distribuição de probabilidade da 

variável de interesse (EFRON; TIBISHIRANI, 1993).  

  

4.6.2 Desenvolvimento e análise do modelo estrutural 

Após o exame e validação do modelo de mensuração, passa-se à 

etapa seguinte de desenvolvimento e análise do modelo estrutural. Esta 

última tem por objetivo especificar e examinar as relações entre os 

construtos, considerando o aporte teórico utilizado, os objetivos e o 

problema de pesquisa. A partir do modelo estrutural é possível verificar 

a qualidade dos dados empíricos e assim verificar se este endossa o 

modelo teórico (HAIR et al., 2014).  

Conforme destacado anteriormente na seção 4.6, e assim como 

procedido para o modelo de mensuração, também foram desenvolvidos 

dois modelos estruturais tendo por base as relações pré-estabelecidas 

entre os construtos e explicitadas enquanto hipóteses de pesquisa 

apresentadas no capítulo 3. Tais relações são especificadas em diagrama 

por meio de setas que conectam um construto ao outro e caracterizam a 

forma e o sentido dessas relações. O primeiro e o segundo modelo 

estrutural são representados visualmente nas figuras 12 e 14, 

respectivamente. 

O primeiro modelo estrutural traz uma análise global da 

inovação na empresa e a sua relação com a aprendizagem organizacional 

e a capacidade absortiva. Nessa oportunidade, os três construtos são 

analisados como de segunda ordem. Já o segundo modelo traz uma 

análise mais pormenorizada da inovação na empresa. O objetivo é 

verificar a relação da aprendizagem organizacional e da capacidade 

absortiva com cada tipo de inovação destacada pelo Manual de Oslo 

(OECD, 2005). Assim como, desenvolver de forma mais detalhada 

correlações entre as variáveis caracterizadoras das empresas e suas 

atividades inovativas com os diferentes resultados de inovação. Nesse 

sentido, o desenvolvimento e a análise do segundo modelo considera 

quatro construtos (tipos de inovação): inovação de produto, inovação de 

processo, inovação de marketing e inovação organizacional.  

A análise da validade do modelo estrutural se dá pela 

verificação da qualidade do ajuste da matriz de covariância do modelo 

estimado pela SEM e a matriz de covariância amostral. Ou seja, o ajuste 

demonstra em que grau o modelo especificado indica a proximidade 

entre estas matrizes (do modelo de mensuração e do modelo estrutural). 
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Nesse sentido, quanto mais próximos os indicadores de ajuste das 

mesmas, melhor o ajuste do modelo estrutural (HAIR et al., 2014).  

Para avaliar a qualidade dos ajustes foram utilizados o R
2
 e o 

GoF. O R
2
 representa em uma escala de 0% a 100% o quanto os 

construtos independentes explicam os dependentes, sendo que, no geral, 

valores menores que 25% representam capacidade explicativa fraca, 

valores entre 25% e 50% indicam capacidade explicativa moderada e 

valores acima de 50% evidenciam uma capacidade explicativa 

substancial (HAIR, et al., 2014). Já o GoF é uma média geométrica das 

AVEs dos construtos e dos R² do modelo e também varia de 0% a 

100%. O GoF em PLS não tem a capacidade de discriminar modelos 

válidos de inválidos, além de não se aplicar para modelos com 

construtos formativos. Apenas permite uma síntese das AVEs e dos R² 

do modelo em uma única estatística, podendo ser útil para futuras 

comparações de aderência de diferentes amostras ao modelo 

(HENSELER; SARSTEDT, 2012). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização das empresas e suas atividades inovativas 
 

As iniciativas voltadas para promoção e implementação de 

inovações são apresentadas na literatura como sendo “atividades 

inovativas”. São esforços organizacionais de caráter antecedente como, 

por exemplo, pesquisa, desenvolvimento, parcerias estratégicas, dentre 

outras ações diversas (OECD, 2005). Estas não são o objeto desta 

pesquisa. Mas são sondadas, mesmo que parcialmente, na caracterização 

das empresas pesquisadas.  

As variáveis caracterizadoras observadas permitem uma análise 

de correlações com os indicadores dos construtos estudados neste 

trabalho. Este procedimento permite verificar com maior riqueza, por 

exemplo, qual o tipo de inovação mais presente conforme o perfil ou a 

área de atuação da empresa, qual a atividade inovativa mais significante 

ou, ainda, quais aspectos relacionados aos construtos demonstraram ter 

maior ou menor impacto em cada tipo de inovação. 

Os indicadores para aprendizagem organizacional, capacidade 

absortiva e inovação foram criados através dos escores da análise 

fatorial ponderados pelos pesos, utilizando como método de extração, os 

componentes principais (HAIR et al., 2009).  

Seguindo a mesma lógica dos itens dos construtos, valores 

negativos para as médias indicam uma tendência dos respondentes a 

discordar dos itens referentes ao indicador, enquanto que valores 

positivos indicam uma tendência a concordar com esses itens. 

Considerando o exposto, verificou-se que as empresas pesquisadas 

tendem a concordar com os itens referentes a todos os indicadores 

criados, havendo uma maior concordância das empresas com os itens 

relacionados à aprendizagem organizacional, seguido de capacidade 

absortiva e, por último, o indicador de inovação. No entanto, ressalta-se 

que as diferenças das médias não foram significativas, uma vez que os 

intervalos de confiança entre elas se sobrepõem.  

Uma análise com características mais detalhadas também foi 

feita utilizando indicadores de inovação de produto, inovação de 

processo, inovação de marketing e inovação organizacional. Verificou-

se uma tendência das empresas a concordar com os itens referentes a 

esses quatro indicadores. No entanto, cabe ressaltar que a inovação de 

produto (bens e serviços) possui média significativamente maior que as 

demais médias em termos de concordância com os itens.  
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Tabela 3 - Medidas descritivas para os indicadores representativos dos 

construtos 

Indicador Média D.P.¹ I.C - 95%² 

Inovação 0,375 0,377 [0,29; 0,46] 

Capacidade Absortiva 0,441 0,347 [0,36; 0,51] 

Aprendizagem Organizacional 0,476 0,277 [0,42; 0,54] 

¹ Desvio Padrão, ² Intervalo de confiança bootstrap. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.  

 

Quanto ao enquadramento das empresas pesquisadas em função 

da atividade econômica desenvolvida, observou-se, conforme o Gráfico 

1, que as principais atividades econômicas mencionadas foram, em 

ordem decrescente “Desenvolvimento e licenciamento de programas de 
computador” (69% das empresas), seguida pela “Consultoria em TI” e o 

“Suporte técnico, manutenção e outros serviços em TI” (37% cada). O 

“Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços 
de hospedagem na internet” é uma atividade realizada por 20% das 

empresas. O “Web Design” é realizado por 13% das empresas e apenas 

11% das empresas pesquisadas afirmaram ter como atividade econômica 

principal “Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de 

informação na internet”. 

 
Gráfico 1 – Principais atividades econômicas das empresas pesquisadas 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 
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Para verificar a significância das conexões existentes entre as 

empresas (considerando as principais atividades econômicas exercidas 

por estas) e os construtos do estudo, foi utilizado o teste de Mann-

Whitney que é um teste não paramétrico adequado para testar se duas 

populações independentes têm a mesma mediana. Ou seja, verifica se 

uma população tende ou não a ter valores iguais a outra em relação a 

uma variável quantitativa ou qualitativa ordinal (HOLLANDER; 

WOLFE, 1999). Nesse sentido, verificou-se que as empresas que atuam 

com “Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e 

serviços de hospedagem na internet” apresentaram uma média 

significativamente maior em termos de concordância para o indicador 

aprendizagem organizacional (valor-p = 0,039). Ou seja, estas empresas 

tendem em média a concordar mais com os itens deste construto, 

indicando que o processo de aprendizagem organizacional nestas 

empresas é mais evidente. 

Já as empresas que atuam com “Portais, provedores de 
conteúdo e outros serviços de informação na internet” apresentaram 

uma média significativamente maior tanto para o indicador 

aprendizagem organizacional (valor-p = 0,026), quanto para o de 

capacidade absortiva (valor-p = 0,029), conforme disposto na Tabela 4. 

Ou seja, as empresas que atuam nesta área se destacam sobre as demais 

tanto em relação ao processo de aprendizagem organizacional, quanto à 

capacidade de absorver conhecimentos externos.   

Na análise considerando os indicadores de inovação de produto, 

de processo, de marketing e inovação organizacional, não foi 

identificada diferença significativa (valor-p < 0,05). Ou seja, na 

comparação desses indicadores com as principais atividades econômicas 

da empresa não foi identificada, para a amostra pesquisada, qualquer 

relação significante entre as atividades desenvolvidas e os tipos de 

inovação.  
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Tabela 4 - Relação dos construtos com as principais atividades econômicas da 

empresa 

Principais atividades  

econômicas 

Inovação Capacidade Abs. Aprendizagem Org. 

Média Valor-p¹ Média Valor-p¹ Média Valor-p¹ 

Desenvolvimento e 

licenciamento de 

programas de 
computador 

Não 0,32 

0,473 

0,48 

0,411 

0,51 

0,650 

Sim 0,40 0,42 0,46 

Consultoria em TI 
Não 0,38 

0,408 
0,48 

0,141 
0,48 

0,814 
Sim 0,37 0,37 0,47 

Suporte técnico, 

manutenção e outros 

serviços em TI 

Não 0,39 
0,730 

0,47 
0,316 

0,46 
0,706 

Sim 0,35 0,39 0,50 

Tratamento de dados, 

provedores de serviços 

de aplicação e... 

Não 0,36 
0,529 

0,43 
0,231 

0,44 
0,039 

Sim 0,43 0,51 0,61 

Portais, provedores de 

conteúdo e outros 

serviços de info na 
internet 

Não 0,36 

0,425 

0,41 

0,029 

0,45 

0,026 

Sim 0,46 0,67 0,67 

Web Design 
Não 0,38 

0,882 
0,43 

0,569 
0,46 

0,272 
Sim 0,37 0,52 0,58 

¹ Teste de Mann-Whitney 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

Com relação ao tempo de atuação das empresas e ao seu 

número de funcionários, verificou-se que, em média, as empresas estão 

no mercado a 11,36 anos. Verificou-se também que, em média, as 

empresas possuem aproximadamente 52 funcionários. Estas variáveis 

quantitativas foram analisadas por indicadores de média, desvio padrão 

e quartis mínimos e máximos.  

Na verificação da relação entre o tempo que a empresa está no 

mercado e o número atual de funcionários com os indicadores de 

inovação, capacidade absortiva e aprendizagem organizacional, 

constatou-se que não houve uma correlação significativa entre nenhum 

destes, conforme resultados apresentados na Tabela 5. Para tal, foi 

utilizada a correlação de Spearman, em que valores-p < 0,05 indicam 

que há uma correlação significativa, enquanto valores-p > 0,05 
evidenciam que não há correlação significativa entre as variáveis 

(SIEGEL, 1975; HOLLANDER; WOLFE, 1999). 

Os resultados obtidos apontaram que, para esta amostra, o 

tamanho da empresa (a partir do seu número de funcionários) e a idade 

da mesma (tempo de atuação no mercado) não tiveram influência 
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significativa sobre a aprendizagem organizacional, a capacidade 

absortiva e a inovação. Essa constatação diverge em parte do discurso 

de pesquisadores da área que sugerem que o tamanho da empresa e a sua 

idade podem influenciar nos resultados de aprendizagem da organização 

(MARTINÉZ-LEÓN; MARTÍNEZ-GARCÍA, 2011), na predisposição 

para inovar (LIAO; WU, 2010), ou sobre aspectos ligados à integração 

do conhecimento externo, que remete à capacidade absortiva 

(FLATTEN; GREVE; BRETTEL, 2011; YU et al., 2013).  

No entanto, cabe destacar que os resultados obtidos se alinham 

com as pesquisas que relativizam a importância do tamanho e da idade 

das firmas. Ou seja, que agregam outros elementos a esta análise como 

as características do setor, o mercado alvo e tipo de negócio. Prevalece o 

entendimento de uma relação indireta, por possibilitar a existência, ou 

não, de determinadas condições (ACS; AUDRETSCH, 1987; LEE; 

SUNG, 2005; FREEMAN; SOETE, 2008). 

   
Tabela 5 – Relação dos construtos com a idade e o tamanho das empresas 

Variáveis de idade e 

tamanho das empresas 

Inovação Capacidade Abs. Aprendizagem Org. 

r Valor-p¹ r Valor-p¹ r Valor-p¹ 

Tempo no Mercado (Anos) -0,09 0,461 -0,10 0,405 -0,08 0,504 

Nº de funcionários 0,20 0,091 0,07 0,574 -0,10 0,395 

¹ Correlação de Spearman. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

As fontes de informações são destacadas na literatura como um 

aspecto importante para a tangibilização do conhecimento 

organizacional (CASSIMAN; VEUGELERS, 2006). Informações e 

conhecimentos de valor podem ter diferentes origens e perfis de 

qualidade. Nesse sentido, a identificação e a análise das fontes influem 

diretamente no tipo de recurso intangível que a organização acessa e 

aplica que, por sua vez, tem impacto nas oportunidades criadas (IGIRA, 

2008).  

No Gráfico 2 foram descritos os graus de importâncias das 

fontes externas de informações e conhecimentos para inovação na 

empresa. Nesse sentido, verificou-se que as fontes de informações 

externas consideradas como as mais importantes pelas empresas 

pesquisadas foram “Clientes” (88,0%, alta importância), “Internet, redes 
sociais, banco de dados on-line” (61,3%, alta importância) e “Alianças 

ou redes de cooperação com outras empresas” (50,7%, alta 

importância). 
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Outras fontes consideradas de menor importância foram 

“Revistas e publicações especializadas” (44,0%, baixa importância), 

“Universidades, Institutos de pesquisa ou Centros Tecnológicos” 

(41,3%, baixa importância) e “Consultorias externas ou instituições de 

pesquisa de mercado” (40,0% baixa importância). 

 
Gráfico 2 – Fontes externas de informações e conhecimentos para a inovação 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 
 

Ainda em relação às fontes externas de informação, verificou-se 

que tanto as empresas que indicaram uma importância “alta” quanto 

àquelas que informaram uma importância “baixa” para a fonte 

“Alianças ou redes de cooperação com outras empresas” tenderam a 

concordar mais com os itens do construto inovação do que as empresas 

que indicaram uma importância “média” para esta mesma fonte (Tabela 

6).  

Já as empresas que destacaram como sendo de alta importância 

a fonte de informação externa “Internet, redes sociais, banco de dados 

on-line”, concordaram mais com os indicadores de inovação e 

aprendizagem organizacional se comparado com as empresas que 

indicaram uma importância “média”, sendo esta diferença significativa 

(valor-p < 0,05). 

Por fim, as empresas que consideraram como de alta 

importância a fonte de informação externa “Feiras, conferências e 

exposições”, concordaram mais com o indicador de inovação se 

comparado às empresas que informaram uma importância “baixa” para 

este item (valor-p < 0,05). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alianças ou redes de cooperação com outras empresas

Consultorias externas ou instituições de pesquisa de mercado

Fornecedores

Clientes

Concorrentes diretos e indiretos

Internet, redes sociais, banco de dados on-line

Universidades, Institutos de pesquisa ou Centros Tecnológicos

Instituições reguladoras, de normas técnicas e de certificações

Revistas e publicações especializadas

Feiras, conferências e exposições

Baixa Média Alta

120



 

 

 

 

A análise das relações descritas foi realizada por meio do teste 

de Kruskal-Wallis, um teste não paramétrico que é uma extensão do 

teste de Mann-Whitney, sendo adequado para testar se três ou mais 

populações independentes possuem a mesma mediana (HOLLANDER; 

WOLFE, 1999). 

 
Tabela 6 – Relação dos construtos com as fontes externas de informações e 

conhecimentos 

Fontes externas de   

informações e conhecimentos 

Inovação Capacidade Abs. Aprendizagem Org. 

Média Valor-p¹ Média Valor-p¹ Média Valor-p¹ 

Alianças ou redes de 

cooperação com 
outras empresas 

Baixa 0,47 

0,018 

0,48 

0,070 

0,54 

0,057 Média 0,15 0,29 0,36 

Alta 0,45 0,51 0,51 

Consultorias 

externas ou 
instituições de 

pesquisa de mercado 

Baixa 0,32 

0,512 

0,41 

0,538 

0,42 

0,243 
Média 0,37 0,42 0,48 

Alta 0,50 0,56 0,59 

Fornecedores 

Baixa 0,36 

0,465 

0,39 

0,619 

0,42 

0,402 Média 0,30 0,44 0,46 

Alta 0,45 0,48 0,54 

Clientes 

Baixa 0,10 

0,462 

0,44 

0,717 

0,49 

0,811 Média 0,37 0,36 0,36 

Alta 0,39 0,45 0,48 

Concorrentes diretos 

e indiretos 

Baixa 0,26 

0,615 

0,40 

0,615 

0,45 

0,348 Média 0,35 0,38 0,44 

Alta 0,46 0,52 0,52 

Internet, redes 
sociais, banco de 

dados on-line 

Baixa 0,41 

0,029 

0,50 

0,079 

0,51 

0,012 Média 0,21 0,32 0,32 

Alta 0,45 0,49 0,55 

Universidades, 

Institutos de 
pesquisa ou Centros 

Tecnológicos 

Baixa 0,26 

0,131 

0,34 

0,103 

0,39 

0,175 
Média 0,39 0,50 0,53 

Alta 0,53 0,53 0,54 

Instituições 
reguladoras, de 

normas técnicas e de 

certificações 

Baixa 0,33 

0,339 

0,41 

0,691 

0,47 

0,123 
Média 0,34 0,44 0,42 

Alta 0,52 0,51 0,58 

Revistas e 

publicações 

especializadas 

Baixa 0,28 

0,458 

0,40 

0,642 

0,46 

0,179 Média 0,48 0,45 0,45 

Alta 0,39 0,54 0,60 

Feiras, conferências 

e exposições 

Baixa 0,21 

0,050 

0,30 

0,062 

0,40 

0,319 Média 0,38 0,47 0,49 

Alta 0,57 0,57 0,55 

¹ Teste de Kruskal-Wallis. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 
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Quanto às fontes internas de informações e conhecimentos que 

contribuem para inovação na empresa, verificou-se que os “Próprios 

colaboradores (funcionários) de forma individual ou em grupos” foi a 

fonte que apresentou o maior destaque, apontado por 82,7% das 

empresas consultadas (alta importância). Em menor grau os “Diretores 

ou gerentes estratégicos” (77,3%,) e o “Departamento de marketing 
e/ou pesquisa de mercado” (54,7%) também foram considerados de alta 

importância, conforme disposto no Gráfico 3. 

Já a fonte que se enquadra como de menor importância entre 

todas relacionadas é “Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) ou similar” (26,7%, baixa importância). Este dado surpreende 

pelo fato da literatura apontar a pesquisa e desenvolvimento como uma 

área intrinsecamente ligada à inovação (COHEN; LEVINTHAL, 1989; 

DAMANPOUR; WISCHNEVSKY, 2006; CASSIMAN; VEUGELERS, 

2006). No entanto, cabe considerar que o perfil das empresas 

pesquisadas é, em grande parte, de pequenas empresas, com estruturas 

organizacionais simplificadas. Considera-se também o fato de que 72% 

dessas empresas não possuem um departamento específico de P&D, 

conforme resultados apresentados no Gráfico 4, o que por si só justifica 

aquela indicação de importância relacionada às fontes internas de 

informação.  
 
Gráfico 3 – Fontes internas de informações e conhecimentos para a inovação 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

Na comparação com os indicadores de aprendizagem 
organizacional, capacidade absortiva e inovação, verificou-se que as 

empresas que apontam uma importância “alta” para a fonte de 

informação interna “Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) ou similar”, concordaram mais com o indicador de Capacitação 

Absortiva do que as empresas que deram uma importância “média” ou 
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“baixa” para esta mesma fonte, sendo esta diferença considerada 

significativa (valor-p < 0,05). 

As empresas que informaram uma importância “alta” para a 

fonte de informação interna “Departamento de marketing e/ou pesquisa 

de mercado”, concordaram mais com os indicadores de capacidade 

absortiva e aprendizagem organizacional do que as empresas que 

manifestaram uma importância “média” ou “baixa” para esta mesma 

fonte, sendo esta diferença significativa (valor-p < 0,05). 

Já as empresas que dão uma importância alta para a fonte de 

informação interna “Diretores ou gerentes estratégicos”, concordaram 

mais com os indicadores de inovação e aprendizagem organizacional do 

que as empresas que indicaram uma importância “média” para esta 

mesma fonte (valor-p < 0,05), conforme apresentado na Tabela 7. 

 
Tabela 7 – Relação dos construtos com as fontes internas de informações e 

conhecimentos 

Fontes internas de  

informações e conhecimentos 
Inovação Capacidade Abs. Aprendizagem Org. 

Média Valor-p¹ Média Valor-p¹ Média Valor-p¹ 

Próprios colaboradores 

(funcionários) de forma 
individual ou em grupos 

Baixa 0,39 

0,195 

0,35 

0,063 

0,42 

0,413 Média 0,23 0,23 0,39 

Alta 0,40 0,48 0,49 

Departamento de 

Pesquisa e 
Desenvolvimento 

(P&D) ou similar 

Baixa 0,25 

0,422 

0,35 

0,032 

0,44 

0,491 
Média 0,34 0,34 0,42 

Alta 0,45 0,54 0,52 

Departamento de 

produção 

Baixa 0,25 

0,220 

0,33 

0,060 

0,44 

0,764 Média 0,34 0,39 0,45 

Alta 0,48 0,56 0,53 

Departamento de 
marketing e/ou pesquisa 

de mercado 

Baixa 0,22 

0,179 

0,26 

0,005 

0,37 

0,007 Média 0,25 0,31 0,34 

Alta 0,49 0,57 0,58 

Diretores ou gerentes 

estratégicos 

Baixa 0,01 

0,010 

0,15 

0,079 

0,41 

0,008 Média 0,13 0,23 0,25 

Alta 0,45 0,51 0,53 

¹ Teste de Kruskal-Wallis. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

Tendo em vista o destaque na literatura da relação das 

atividades de P&D com a inovação nas organizações (DAMANPOUR; 

WISCHNEVSKY, 2006), as empresas pesquisadas foram consultadas 

sobre a existência de um departamento específico de pesquisa e 

desenvolvimento. Verificou-se, conforme apresentado no Gráfico 4, que 

apenas 28% das empresas possuem departamentos com esse perfil. 
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Acredita-se que este valor reduzido está relacionado ao perfil das 

empresas pesquisadas, em sua maioria de pequeno porte, com estruturas 

organizacionais mais enxutas.  

Quanto ao aspecto da continuidade das atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, mesmo não havendo um departamento específico de 

P&D, 54% das empresas pesquisadas informaram que estas atividades 

são de caráter contínuo na empresa, 33 % destacaram como sendo 

esporádicas e 13% apontaram que a questão não se aplica aos negócios 

da empresa. Esta última informação teve como origem as empresas que 

têm como principais atividades econômicas a “Consultoria em TI” e 

“Suporte técnico, manutenção e outros serviços em TI”.  

Sobre os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (seja de 

caráter interno ou externo), independente da existência ou não de um 

departamento específico de P&D, 52% das empresas destacaram que 

estes investimentos ocorrem de forma contínua e 23% afirmaram que 

estes ocorrem de forma esporádica (Gráfico 4).   

 

Gráfico 4 – Departamento, atividades e investimentos em P&D 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

Na comparação dos aspectos referentes à pesquisa e 

desenvolvimento com os indicadores dos construtos, destaca-se que as 
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empresas em que as atividades de P&D se caracterizaram como 

“contínuas”, concordaram mais com os indicadores de inovação e 

capacidade absortiva do que as empresas que se caracterizaram como 

“esporádicas” (valor-p < 0,05). Neste ponto, cabe também destacar que 

a inovação de processo e a inovação organizacional apresentaram, para 

esta amostra, uma forte correlação com a continuidade das atividades de 

P&D em um grau significativamente maior do que a inovação de 

produto (bens e serviços) e a inovação de marketing. 

De modo semelhante, as empresas em que os investimentos em 

P&D foram contínuos, também apresentaram concordância maior com 

os indicadores de inovação e capacidade absortiva do que as empresas 

em que os investimentos foram esporádicos ou não existiram, sendo esta 

diferença também significativa (valor-p < 0,05), conforme discriminado 

na Tabela 8.  

 
Tabela 8 – Relação dos construtos com as questões referentes à P&D 

Indicadores de P&D 
Inovação Capacidade Abs. Aprendiz. Org. 

Média Valor-p Média Valor-p Média Valor-p 

Não possui um Depto. 

específico de P&D 0,32 
0,065¹ 

0,40 
0,067¹ 

0,46 
0,513¹ 

Sim, possui um Depto. 
específico de P&D 0,53 0,55 0,52 

Atividades de P&D contínuas 0,50 

0,011¹ 

0,57 

0,014¹ 

0,53 

0,189¹ Atividades de P&D 

esporádicas 0,25 0,34 0,43 

Investimentos em P&D 
contínuos 0,50 

0,018² 

0,58 

0,001² 

0,54 

0,291² Investimentos em P&D 
esporádicos 0,20 0,36 0,39 

Não houve... 0,27 0,24 0,43 

¹ Teste de Mann-Whitney, ² Teste de Kruskal-Wallis. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

Quanto aos acordos e/ou parcerias firmados com outras 

organizações, verificou-se que a maior parte das empresas pesquisadas, 

71%, informou ter algum tipo de acordo para “compartilhamento de 

conhecimentos e informações”.  29% das empresas firmaram acordos 

para “cooperação em P&D” e  27% das empresas firmaram acordos 
para “transferência de tecnologias”. As informações apresentadas pelas 

empresas em torno dessas parcerias levam em consideração os últimos 

três anos.  No Gráfico 5 a seguir são apresentadas as frequências 

relativas sobre estes aspectos. 
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Gráfico 5 – Tipos de acordos ou parcerias com outras organizações 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

Sobre as questões referentes aos acordos ou parcerias firmados 

com outras organizações com os indicadores de inovação, capacidade 

absortiva e aprendizagem organizacional, não houve elementos de 

significância nas comparações. Ou seja, o nível de concordância com 

um ou com outro construto não se difere significativamente entre as 

empresas que firmaram ou não acordos ou parcerias para 

“compartilhamento de conhecimentos e informações”, “cooperação em 
P&D” e “transferência de tecnologias” (Tabela 9). 

 
Tabela 9 – Relação dos construtos com as questões sobre os acordos ou 

parcerias  

Tipos de acordos ou 

parcerias  

Inovação Capacidade Abs. Aprendizagem Org. 

Média Valor-p¹ Média Valor-p¹ Média Valor-p¹ 

Cooperação em 

P&D 

Não 0,35 
0,247 

0,40 
0,059 

0,48 
0,940 

Sim 0,45 0,53 0,46 

Transferência de 

tecnologias 

Não 0,36 
0,825 

0,43 
0,938 

0,46 
0,392 

Sim 0,43 0,47 0,52 

Compartilhamento 

de conhecimentos e 

informações 

Não 0,29 
0,238 

0,40 
0,309 

0,44 
0,605 

Sim 0,41 0,46 0,49 

¹ Teste de Mann-Whitney. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

Quanto à origem dos recursos utilizados para financiar as 

atividades inovativas, os recursos próprios é a principal fonte de 

financiamento. 95% das empresas informaram que fizeram uso de 

recursos “da própria empresa”. 16% utilizaram recursos “de 
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fundos/programas do governo” e, igualmente, 16% fizeram uso de 

recursos “de bancos ou outras instituições financeiras”, conforme 

disposto no Gráfico 6 a seguir.  

 
Gráfico 6 – Origem dos recursos para financiamento das atividades inovativas 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

Na comparação dos indicadores dos construtos com as questões 

referentes à origem dos recursos utilizados para financiar as atividades 

inovativas (Tabela 10), destaca-se como significativo que as empresas 

que tiveram como origem dos recursos os fundos/programas do 

governo, concordaram mais com o indicador inovação do que as 

empresas que não tiveram como origem dos recursos os 

fundos/programas do governo. Este fato pode ser explicado pela linha de 

financiamentos direcionada administrada pelo governo com o objetivo 

de financiar a inovação no país, cujas empresas beneficiadas devem 

apresentar em contrapartida resultados tangíveis. Nesse sentido, as 

empresas que fizeram uso desses recursos específicos tendem a 

apresentar melhores resultados de inovação que as empresas que têm 

outras origens de recursos como fontes principais (IBGE, 2014). 
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Tabela 10 – Relação dos construtos com as questões referentes à origem de 

recursos  

Origem de recursos 
Inovação Capacidade Abs. Aprendizagem Org. 

Média Valor-p¹ Média Valor-p¹ Média Valor-p¹ 

Da própria empresa 
Não 0,45 

0,624 
0,37 

0,591 
0,37 

0,410 

Sim 0,37 0,44 0,48 

De outras empresas 
Não 0,37 

0,714 
0,44 

0,897 
0,48 

0,189 

Sim 0,43 0,45 0,33 

De fundos/programas 

do governo 

Não 0,34 
0,042 

0,42 
0,352 

0,47 
0,878 

Sim 0,55 0,54 0,52 

De bancos ou outras 
instituições financeiras 

Não 0,35 
0,244 

0,43 
0,912 

0,48 
0,843 

Sim 0,51 0,46 0,46 

Nenhuma das 
alternativas 

Não 0,37 
0,908 

0,44 
0,872 

0,47 
0,446 

Sim 0,45 0,60 0,65 

¹ Teste de Mann-Whitney. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

 Além das tabelas apresentadas nesta seção, os resultados da 

comparação dos indicadores com as principais atividades econômicas 

das empresas pesquisadas também podem ser observados nos gráficos 

boxplot e gráficos de dispersão no Apêndice C. Estes foram gerados a 

partir do software estatístico R.  

  

5.2 Análise descritiva dos construtos 

 

Para a análise descritiva dos construtos verificou-se a média, o 

desvio padrão e o intervalo de confiança dos itens utilizados para 

mensuração da inovação, aprendizagem organizacional e capacidade 

absortiva (Tabela 11). Alguns aspectos podem ser destacados para cada 

um daqueles construtos. 

Em relação aos construtos de primeira ordem inovação de 

produto e inovação de marketing verificou-se uma tendência das 

empresas concordarem com todos os itens relacionados a estes. Já 
quanto ao construto inovação de processo, as empresas tiveram uma 

tendência em média, a nem concordar ou discordar do item IPc3: “A 
empresa realizou aperfeiçoamentos importantes ou introduziu novas 

técnicas em logística para distribuir insumos ou entregar produtos 

finais”. O mesmo ocorreu para o construto inovação organizacional, 
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onde as empresas tiveram uma tendência em média a nem concordar 

nem discordar do item IOg3: “A empresa implementou novas formas de 

relacionamento com outras firmas, instituições públicas ou 
organizações de pesquisa”. 

Em relação ao construto capacidade absortiva, as empresas 

pesquisadas tiveram uma tendência em média a concordar com todos os 

itens relacionados às variáveis latentes de primeira ordem. Os itens que 

apresentaram as maiores médias foram:  

- “Na nossa empresa somos capazes de identificar, em fontes 

externas, informações e conhecimentos valiosos para nossos 

negócios” (CAq1), referente ao construto de primeira ordem 

aquisição de conhecimento externo;  

- “A gestão da nossa empresa enfatiza a colaboração entre 

diferentes áreas (equipes / setores / unidades / departamentos / 
etc.) para a resolução de problemas” (CAs2), referente ao 

construto assimilação de conhecimento externo; 

- “Na nossa empresa, os colaboradores são capazes de aplicar 

novos conhecimentos nas suas rotinas e práticas de trabalho” 

(CTr4), referente ao construto transformação de conhecimento 

externo e  

- “A nossa empresa tem a capacidade de utilizar informações e 
conhecimentos, inicialmente obtidos em fontes externas, para o 

desenvolvimento de novos produtos (bens ou serviços) 

comercializáveis” (CAp4), referente ao construto aplicação de 

conhecimento externo. 

Quanto ao construto aprendizagem organizacional, as empresas 

apresentaram uma tendência em concordar com todos os itens das 

variáveis latentes de primeira ordem: aprendizagem em nível individual, 

aprendizagem em nível de grupo, aprendizagem em nível 

organizacional, aprendizagem feed-forward e aprendizagem feedback. 

Apenas uma exceção foi verificada, o item “Ao tomarmos decisões para 

o futuro, parecemos não ter memória do passado” referente à 

aprendizagem em Feedback. Neste as empresas tiveram uma tendência 

em média a nem concordar nem a discordar. 
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Tabela 11 – Indicadores da análise descritiva dos construtos 

Construto 2ª Ordem 
Construto 1ª 

Ordem 
Item Média D.P. I.C - 95% 

Inovação 

Inovação de 

Produto 

Ipr1 0,605 0,612 [0,47; 0,74] 

Ipr2 0,707 0,505 [0,60; 0,81] 

IPr3 0,600 0,452 [0,51; 0,69] 

IPr4 0,441 0,598 [0,31; 0,57] 

IPr5 0,596 0,482 [0,49; 0,70] 

Inovação de 

Processo 

IPc1 0,498 0,550 [0,38; 0,61] 

IPc2 0,426 0,545 [0,29; 0,55] 

IPc3 0,098 0,757 [-0,07; 0,27] 

IPc4 0,285 0,706 [0,14; 0,45] 

IPc5 0,404 0,560 [0,29; 0,53] 

Inovação de 

Marketing 

IMk1 0,191 0,674 [0,03; 0,34] 

IMk2 0,311 0,614 [0,17; 0,45] 

IMk3 0,294 0,551 [0,17; 0,42] 

IMk4 0,383 0,671 [0,22; 0,54] 

IMk5 0,258 0,633 [0,12; 0,39] 

Inovação 

Organizacional 

IOg1 0,311 0,601 [0,17; 0,44] 

IOg2 0,383 0,595 [0,24; 0,52] 

IOg3 0,098 0,617 [-0,04; 0,24] 

IOg4 0,267 0,590 [0,14; 0,40] 

Capacidade Absortiva 

Aquisição de 

conhecimento 

Externo 

CAq1 0,534 0,439 [0,43; 0,63] 

CAq2 0,449 0,507 [0,34; 0,57] 

CAq3 0,511 0,489 [0,40; 0,62] 

CAq4 0,396 0,582 [0,24; 0,53] 

CAq5 0,391 0,546 [0,28; 0,51] 

Assimilação de 

conhecimento 
Externo 

CAs1 0,445 0,510 [0,33; 0,56] 

CAs2 0,534 0,484 [0,42; 0,65] 

CAs3 0,409 0,496 [0,30; 0,52] 

CAs4 0,245 0,616 [0,10; 0,37] 

Transformação de 

conhecimento 

Externo 

CTr1 0,307 0,468 [0,20; 0,41] 

CTr2 0,347 0,507 [0,23; 0,45] 

CTr3 0,360 0,481 [0,26; 0,47] 

CTr4 0,454 0,458 [0,35; 0,56] 

CTr5 0,436 0,469 [0,33; 0,53] 

Aplicação de 

conhecimento 

Externo 

CAp1 0,441 0,620 [0,30; 0,57] 

CAp2 0,530 0,488 [0,41; 0,64] 

CAp3 0,521 0,503 [0,41; 0,63] 

CAp4 0,556 0,470 [0,45; 0,65] 

CAp5 0,471 0,509 [0,36; 0,58] 

CAp6 0,520 0,479 [0,41; 0,63] 

Aprendizagem 

Organizacional 

Aprendizagem em 

nível individual 

NI1 0,588 0,329 [0,51; 0,66] 

NI2 0,467 0,392 [0,38; 0,55] 

NI3 0,561 0,339 [0,49; 0,64] 

NI4 0,476 0,426 [0,38; 0,58] 

NI5 0,560 0,369 [0,48; 0,64] 

NI6 0,596 0,353 [0,51; 0,67] 

NI7 0,507 0,353 [0,44; 0,59] 

NI8 0,614 0,343 [0,53; 0,68] 

NI9 0,472 0,357 [0,39; 0,55] 

NI10 0,458 0,431 [0,36; 0,56] 
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Aprendizagem em 
nível de grupo 

NG1 0,663 0,382 [0,58; 0,74] 

NG2 0,663 0,362 [0,57; 0,74] 

NG3 0,485 0,450 [0,38; 0,58] 

NG4 0,569 0,481 [0,45; 0,68] 

NG5 0,609 0,349 [0,53; 0,69] 

NG6 0,569 0,379 [0,49; 0,65] 

NG7 0,435 0,436 [0,34; 0,53] 

NG8 0,489 0,423 [0,40; 0,59] 

NG9 0,538 0,410 [0,44; 0,63] 

NG10 0,582 0,422 [0,48; 0,68] 

Aprendizagem em 

nível 

organizacional 

NO1 0,516 0,470 [0,41; 0,61] 

NO2 0,423 0,463 [0,33; 0,52] 

NO3 0,525 0,423 [0,43; 0,62] 

NO4 0,476 0,433 [0,38; 0,57] 

NO5 0,538 0,487 [0,42; 0,64] 

NO6 0,618 0,371 [0,54; 0,69] 

NO7 0,324 0,511 [0,22; 0,44] 

NO8 0,471 0,418 [0,37; 0,57] 

NO9 0,453 0,501 [0,35; 0,56] 

NO10 0,596 0,415 [0,50; 0,69] 

Aprendizagem 

Feed-forward 

FF1 0,404 0,464 [0,29; 0,50] 

FF2 0,481 0,415 [0,38; 0,57] 

FF3 0,440 0,466 [0,33; 0,54] 

FF4 0,377 0,419 [0,29; 0,47] 

FF5 0,338 0,574 [0,21; 0,47] 

FF6 0,365 0,396 [0,28; 0,46] 

FF7 0,329 0,430 [0,24; 0,42] 

FF8 0,605 0,371 [0,53; 0,69] 

FF9 0,454 0,445 [0,35; 0,55] 

FF10 0,627 0,384 [0,54; 0,71] 

Aprendizagem 

Feedback 

FB1 0,538 0,392 [0,45; 0,62] 

FB2 0,187 0,614 [0,04; 0,33] 

FB3 0,391 0,378 [0,30; 0,48] 

FB4 0,489 0,457 [0,39; 0,59] 

FB5 0,208 0,564 [0,08; 0,33] 

FB6 0,392 0,460 [0,29; 0,50] 

FB7 0,386 0,488 [0,28; 0,49] 

FB8 0,360 0,531 [0,24; 0,48] 

FB9 0,147 0,588 [0,01; 0,28] 

FB10 -0,089 0,621 [-0,22; 0,04] 

***média, o desvio padrão e o intervalo de confiança. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 
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A análise descritiva dos itens dos construtos é importante para 

avaliar o comportamento de cada item e o comportamento geral por 

construto. A partir desta análise pode-se observar quais são os itens que 

os indivíduos tendem a concordar e quais são os itens que eles tendem a 

discordar. Posteriormente à análise descritiva exploratória passou-se à 

análise fatorial, cujos resultados são apresentados na seção seguinte.  

 

5.3 Análise fatorial exploratória 

Como destacado na seção 4.6, a Análise Fatorial Exploratória 

(AFE) foi um dos procedimentos estatísticos utilizados para a análise 

dos dados coletados. Conforme Hair et al. (2009), ela permite verificar a 

necessidade de exclusão de algum item (pergunta) das escalas de 

mensuração dos construtos que não esteja contribuindo para a formação 

destes. A AFE é a primeira parte de um teste completo de um modelo 

estrutural. Através dela deve-se obter um ajuste aceitável e evidências 

de validade dos construtos, pois, dessa maneira, a teoria de mensuração 

é sustentada (HAIR et al., 2014).    

A partir da AFE, os itens de mensuração das escalas originais 

(discutidas na seção 4.4) com cargas fatoriais menores que 0,50 foram 

identificados e, conforme recomendado por Hair et al. (2009) foram 

retirados por não contribuírem de forma relevante para formação dos 

construtos, prejudicando assim sua validade e qualidade.  

Os resultados da AFE obtidos para cada construto são 

apresentados na Tabela 12 a seguir. 

  
Tabela 12 - Análise fatorial exploratória dos construtos de primeira ordem 

Construto 1ª Ordem Item 
Completo Final 

C.F.¹ Com.² Peso C.F.¹ Com.² Peso 

Inovação de Produto 

IPr5 0,80 0,64 0,28 0,80 0,64 0,28 
IPr3 0,76 0,58 0,27 0,76 0,58 0,27 

IPr2 0,75 0,57 0,26 0,75 0,57 0,26 

IPr1 0,74 0,55 0,26 0,74 0,55 0,26 
IPr4 0,72 0,52 0,25 0,72 0,52 0,25 

Inovação de Processo 

IPc2 0,89 0,80 0,27 0,89 0,80 0,27 

IPc5 0,85 0,72 0,25 0,85 0,72 0,25 

IPc1 0,82 0,68 0,25 0,82 0,68 0,25 

IPc4 0,80 0,64 0,24 0,80 0,64 0,24 

IPc3 0,71 0,50 0,21 0,71 0,50 0,21 

Inovação de Marketing 

IMk2 0,83 0,68 0,28 0,83 0,68 0,28 

IMk5 0,82 0,68 0,28 0,82 0,68 0,28 

IMk1 0,80 0,65 0,27 0,80 0,65 0,27 
IMk4 0,75 0,56 0,25 0,75 0,56 0,25 

IMk3 0,65 0,42 0,22 0,65 0,42 0,22 
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Inovação Organizacional 

IOg2 0,88 0,78 0,34 0,88 0,78 0,34 

IOg1 0,87 0,76 0,33 0,87 0,76 0,33 

IOg4 0,82 0,68 0,31 0,82 0,68 0,31 

IOg3 0,64 0,41 0,24 0,64 0,41 0,24 

Aquisição de 

Conhecimento Externo 

CAq2 0,90 0,80 0,26 0,90 0,80 0,26 

CAq3 0,89 0,79 0,26 0,89 0,79 0,26 
CAq1 0,86 0,73 0,25 0,86 0,73 0,25 

CAq4 0,79 0,62 0,23 0,79 0,62 0,23 

CAq5 0,70 0,49 0,20 0,70 0,49 0,20 

Assimilação de 

Conhecimento Externo 

CAs1 0,88 0,78 0,31 0,88 0,78 0,31 

CAs3 0,86 0,74 0,30 0,86 0,74 0,30 

CAs2 0,85 0,72 0,30 0,85 0,72 0,30 

CAs4 0,78 0,62 0,27 0,78 0,62 0,27 

Transformação de 
Conhecimento Externo 

CTr3 0,94 0,87 0,23 0,94 0,87 0,23 

CTr2 0,92 0,85 0,22 0,92 0,85 0,22 

CTr5 0,90 0,81 0,22 0,90 0,81 0,22 

CTr4 0,90 0,81 0,22 0,90 0,81 0,22 
CTr1 0,87 0,76 0,21 0,87 0,76 0,21 

Aplicação de 

Conhecimento Externo 

CAp2 0,87 0,76 0,21 0,87 0,76 0,21 

CAp3 0,86 0,73 0,21 0,86 0,73 0,21 

CAp5 0,85 0,72 0,20 0,85 0,72 0,20 

CAp4 0,84 0,71 0,20 0,84 0,71 0,20 

CAp6 0,84 0,70 0,20 0,84 0,70 0,20 

CAp1 0,74 0,54 0,18 0,74 0,54 0,18 

Aprendizagem em nível 
individual 

NI6 0,87 0,76 0,14 0,87 0,76 0,14 

NI9 0,82 0,68 0,13 0,82 0,68 0,13 
NI7 0,81 0,66 0,13 0,81 0,66 0,13 

NI8 0,81 0,66 0,13 0,81 0,66 0,13 

NI10 0,80 0,64 0,13 0,80 0,64 0,13 
NI5 0,80 0,63 0,13 0,80 0,63 0,13 

NI4 0,79 0,62 0,13 0,79 0,62 0,13 

NI3 0,76 0,58 0,12 0,76 0,58 0,12 
NI1 0,74 0,55 0,12 0,74 0,55 0,12 

NI2 0,71 0,50 0,11 0,71 0,50 0,11 

Aprendizagem em nível 

de grupo 

NG10 0,90 0,81 0,14 0,90 0,81 0,14 

NG9 0,85 0,73 0,14 0,85 0,73 0,14 

NG7 0,83 0,69 0,13 0,83 0,69 0,13 

NG1 0,82 0,67 0,13 0,82 0,67 0,13 

NG2 0,81 0,65 0,13 0,81 0,65 0,13 

NG8 0,80 0,64 0,13 0,80 0,64 0,13 

NG6 0,76 0,58 0,12 0,76 0,58 0,12 

NG5 0,74 0,55 0,12 0,74 0,55 0,12 

NG4 0,72 0,52 0,12 0,72 0,52 0,12 

NG3 0,67 0,44 0,11 0,67 0,44 0,11 

Aprendizagem em nível 

organizacional 

NO3 0,86 0,75 0,14 0,86 0,75 0,14 

NO4 0,84 0,71 0,14 0,84 0,71 0,14 

NO7 0,80 0,65 0,13 0,80 0,65 0,13 
NO5 0,80 0,64 0,13 0,80 0,64 0,13 

NO8 0,78 0,61 0,13 0,78 0,61 0,13 

NO1 0,77 0,60 0,13 0,77 0,60 0,13 
NO2 0,75 0,57 0,12 0,75 0,57 0,12 

NO6 0,75 0,57 0,12 0,75 0,57 0,12 
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NO10 0,72 0,52 0,12 0,72 0,52 0,12 

NO9 0,71 0,51 0,12 0,71 0,51 0,12 

Aprendizagem Feed-

forward 

FF2 0,85 0,73 0,15 0,86 0,73 0,16 

FF3 0,85 0,72 0,15 0,86 0,74 0,16 

FF10 0,84 0,71 0,15 0,85 0,72 0,16 

FF8 0,83 0,69 0,15 0,83 0,69 0,15 

FF6 0,79 0,63 0,14 0,79 0,62 0,15 

FF1 0,76 0,57 0,14 0,75 0,56 0,14 

FF7 0,72 0,52 0,13 0,73 0,54 0,14 

FF4 0,66 0,44 0,12 0,67 0,44 0,12 

FF9 0,61 0,37 0,11 0,61 0,37 0,11 

FF5 0,45 0,21 0,08 - - - 

Aprendizagem Feedback 

FB7 0,84 0,70 0,18 0,84 0,70 0,18 

FB3 0,76 0,58 0,16 0,76 0,58 0,16 

FB6 0,76 0,58 0,16 0,76 0,58 0,16 

FB2 0,73 0,54 0,15 0,74 0,54 0,15 

FB1 0,72 0,52 0,15 0,72 0,52 0,15 

FB5 0,71 0,51 0,15 0,71 0,51 0,15 

FB4 0,70 0,49 0,15 0,70 0,49 0,15 

FB8 0,67 0,45 0,14 0,67 0,45 0,14 

FB9 0,62 0,39 0,13 0,62 0,39 0,13 

FB10 0,00 0,00 0,00 - - - 

¹ Carga Fatorial, ² Comunalidade. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

Assim como ocorrido no instrumento original de aprendizagem 

organizacional desenvolvido por Bontis, Crossan e Hulland (2002) e no 

instrumento validado no contexto brasileiro por Valentin (2010), o item 

FF5 (Nós não reinventamos a roda), da variável latente aprendizagem 

feed-forward, apresentou uma carga fatorial de 0,45. Este resultado 

levou à retirada deste item do construto pela pouca contribuição à 

formação deste.   

A mesma ocorrência também se deu com o item FB10 (Ao 
tomarmos decisões para o futuro, parecemos...) que foi retirado da 

variável latente aprendizagem feedback por apresentar uma carga 

fatorial de 0,00. Todos os demais itens apresentaram cargas fatoriais 

satisfatórias não necessitando de qualquer outro ajuste. 

Como passo seguinte, buscou-se analisar a qualidade e validade 

dos construtos tendo em vista a eliminação dos itens descritos acima. 

Nesse sentido, foi verificada a dimensionalidade, confiabilidade e 

validade convergente destes, conforme apresentado na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Validação dos construtos 
Construto Itens AVE¹ AC² CC³ KMO4 Dim5 

Inovação de Produto 5 0,57 0,81 0,81 0,81 1 
Inovação de Processo 5 0,67 0,87 0,86 0,81 1 

Inovação de Marketing 5 0,60 0,83 0,82 0,81 1 

Inovação Organizacional 4 0,66 0,82 0,83 0,78 1 
Aquisição de conhecimento Externo 5 0,69 0,88 0,87 0,82 1 

Assimilação de conhecimento Externo 4 0,71 0,86 0,85 0,80 1 
Transformação de conhecimento Externo 5 0,82 0,95 0,93 0,88 1 

Aplicação de conhecimento Externo 6 0,69 0,91 0,89 0,72 1 

Aprendizagem em nível individual 10 0,63 0,93 0,91 0,89 1 
Aprendizagem em nível de grupo 10 0,63 0,93 0,91 0,88 1 

Aprendizagem em nível organizacional 10 0,61 0,93 0,91 0,87 1 

Aprendizagem Feed-forward 9 0,60 0,91 0,90 0,90 1 
Aprendizagem Feedback 9 0,53 0,88 0,87 0,84 1 

¹ Variância Extraída; ² Alfa de Cronbach; ³ Confiabilidade Composta; 
4 

Medida 

de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin; 
5
 Dimensionalidade. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

  

Considerando o critério proposto por Fornell e Larcker (1981), 

todos os construtos de primeira ordem analisados apresentaram 

validação convergente.  Ou seja, todos apresentaram Variância Média 

Extraída (AVE) superiores a 0,50. O construto com a menor AVE foi 

aprendizagem feedback, 0,53 (aprendizagem organizacional); e o de 

maior AVE foi transformação de conhecimento externo, 0,82 

(capacidade absortiva).  

A confiabilidade dos construtos foi verificada a partir dos 

indicadores Alfa de Cronbach (AC) e Confiabilidade Composta (CC).  

Tenenhaus et al. (2005) observam que estes indicadores devem ser 

maiores que 0,70 para uma indicação de confiabilidade do construto. 

Como disposto na Tabela 13, todos os construtos apresentaram altos 

índices de confiabilidade, com indicadores AC e CC acima de 0,80.  

Já quanto à unidimensionalidade, utilizou-se o critério da 

Análise Paralela (Parallel Analysis) que explora a quantidade de 

dimensões de construto.  Verificou-se que todos os construtos 

analisados se mostraram unidimensionais. 

A adequação da amostra para utilização da análise fatorial foi 

verificada através do indicador KMO que indica a proporção da 

variância dos dados que pode ser considerada comum a todas as 
variáveis. É uma medida que varia de 0,0 a 1,0, sendo que quanto mais 

próximo de 1,0 mais apropriada será a amostra à aplicação da análise 

fatorial. É adequado aplicar a AFE ao conjunto de variáveis quando o 

KMO for maior que 0,50 (HAIR, et. al, 2009). Em todos os construtos o 
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ajuste da análise fatorial foi adequado, uma vez que todos os KMO 

foram maiores que 0,50. 

 

5.4 Modelos de mensuração e estruturais 

  

A análise das relações dos construtos em estudo por meio da 

modelagem de equações estruturais resultou em dois modelos de 

mensuração e dois modelos estruturais. Teve-se por objetivo, conforme 

destacado na seção 4.6, oportunizar uma análise com características 

mais abrangentes, globais e unidimensionais em relação à inovação na 

empresa (primeiro modelo de mensuração e estrutural), assim como uma 

análise com foco mais específico (segundo modelo de mensuração e 

estrutural), destacando-se os diferentes tipos de inovação abordados 

neste estudo. Os resultados da análise desses modelos são apresentados 

nas seções que seguem.  

 

5.4.1 Primeiro e segundo modelo de mensuração  
 

O processo de análise dos dados levou em consideração que no 

primeiro modelo de mensuração, todos os três construtos centrais, 

(inovação, capacidade absortiva e aprendizagem organizacional) são 

construtos de segunda ordem. Ou seja, não foram formados diretamente 

pelos itens (perguntas), mas por outras variáveis latentes ou construtos 

de primeira ordem (subconstrutos/processos). Para tratar essa 

característica da estrutura de mensuração foi utilizada a abordagem 

Two-Step (SANCHEZ, 2013). Dessa forma, primeiramente foram 

computados os escores das variáveis latentes de primeira ordem, 

utilizando a análise fatorial com o método de extração das componentes 

principais e rotação Promax (MINGOTI, 2007).  

O método Bootstrap foi utilizado para calcular os intervalos de 

confiança para os pesos do modelo de mensuração, fornecendo 

informações sobre a variabilidade dos parâmetros estimados, provendo 

assim uma importante validação dos resultados. Na Tabela 14 a seguir 

são apresentados os resultados desta análise, sendo discriminados os 

pesos, as cargas fatoriais e as comunalidades do primeiro modelo de 

mensuração. 
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Tabela 14 – Cargas fatoriais, pesos e comunalidades - Primeiro modelo de 

mensuração 
Construto Item C.F.¹ Com.² Peso I.C - 95%³ 

Aprendizagem 

Organizacional 

Aprendizagem em nível individual 0,74 0,55 0,15 [0,04; 0,23] 

Aprendizagem em nível de grupo 0,85 0,72 0,22 [0,14; 0,31] 

Aprendizagem em nível organizacional 0,84 0,71 0,31 [0,24; 0,44] 

Aprendizagem Feed-forward 0,88 0,78 0,24 [0,19; 0,32] 

Aprendizagem Feedback 0,85 0,72 0,27 [0,20; 0,34] 

Capacidade 
Absortiva 

Aquisição de conhecimento Externo 0,87 0,75 0,35 [0,29; 0,43] 

Assimilação de conhecimento Externo 0,80 0,63 0,33 [0,23; 0,50] 

Transformação de conhecimento Externo 0,75 0,57 0,25 [0,13; 0,32] 

Aplicação de conhecimento Externo 0,81 0,65 0,32 [0,25; 0,41] 

Inovação 

Inovação de Produto 0,78 0,60 0,33 [0,25; 0,43] 

Inovação de Processo 0,85 0,72 0,29 [0,20; 0,36] 

Inovação de Marketing 0,74 0,54 0,33 [0,25; 0,45] 

Inovação Organizacional 0,80 0,65 0,32 [0,25; 0,42] 

¹ Carga Fatorial; ² Comunalidade; ³ Intervalo de confiança Bootstrap. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

As cargas fatoriais de todas as variáveis latentes de segunda 

ordem que compõem os construtos aprendizagem organizacional, 

capacidade absortiva e inovação estão dentro dos níveis considerados 

satisfatórios, acima de 0,50, contribuindo efetivamente para a formação 

dos construtos centrais (HAIR et al., 2009).  

As variáveis latentes são estimadas como uma combinação 

linear das variáveis manifestas. Ou seja, a variável latente é uma soma 

ponderada das variáveis manifestas, sendo a ponderação dada pelo peso 

da variável. Dessa forma, conforme salientam Hair et al. (2009), se o 

peso de um item for igual a zero ele não irá colaborar para a formação 

da variável latente, pois ao se multiplicar os valores observados do item 

por zero, teremos um resultado igual a zero. Assim, não haverá 

contribuição deste item na formação da variável latente. Como pode ser 

observado na Tabela 14, todos os pesos foram significativos, ou seja, 

seus intervalos de confiança não contém o valor 0.   

Considerando os procedimentos descritos no capítulo de análise 

dos dados, também foi verificada a qualidade e a validade dos 

construtos de primeira ordem pela análise da validade convergente, da 

validade discriminante, da dimensionalidade e da confiabilidade dos 
construtos do modelo de mensuração final. Estes indicadores são 

apresentados na Tabela 15.  
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Tabela 15 - Validação do primeiro modelo de mensuração  

Construtos Itens A.C¹ C.C² Dim³ AVE4 VCM5 

Aprendizagem Organizacional 5 0,89 0,92 1 0,70 0,61 

Capacidade Absortiva 4 0,82 0,88 1 0,65 0,61 

Inovação 4 0,80 0,87 1 0,63 0,49 

 1 Alfa de Cronbach; 
2 
Confiabilidade Composta; 

3 
Dimensionalidade; 

4
Variância 

extraída; 
5
Validação Discriminante Mínima. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

Quanto à confiabilidade, os construtos aprendizagem 

organizacional, capacidade absortiva e inovação apresentaram índices 

A.C. ou C.C. acima de 0,80, indicando a consistência das medidas 

utilizadas para mensurar o conceito de interesse. Portanto, evidenciando 

a confiabilidade destes construtos de primeira ordem (HAIR et al., 

2009). Estes construtos também foram verificados como 

unidimensionais segundo o critério das retas paralelas (HORN, 1965). 

Os índices de AVE obtidos foram todos maiores que 0,60, 

indicando que os indicadores dos construtos estão correlacionados o 

suficiente para medir o conceito latente. Pelo critério proposto por 

Fornell e Larcker (1981), há validação convergente quanto estes valores 

são superiores a 50% (HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 2009).  

Considerando o mesmo critério, também houve validação 

discriminante para os construtos analisados, uma vez que as variâncias 

compartilhadas foram menores que as AVE’s. Estes resultados apontam 

que os construtos medem efetivamente diferentes aspectos do fenômeno 

de interesse.  

Diferentemente do primeiro modelo de mensuração em que 

todos os três construtos centrais são construtos de segunda ordem, no 

segundo o construto inovação é substituído pelas quatro variáveis 

latentes que o formam (ou tipos de inovação). Assim, a análise deste 

modelo considera dois construtos de segunda ordem: aprendizagem 

organizacional e capacidade absortiva e quatro construtos de primeira 

ordem: inovação de produto, inovação de processo, inovação de 

marketing e inovação organizacional.  

Assim como procedido para o primeiro modelo de mensuração, 

no segundo modelo também foi utilizada a abordagem Two-Step 
(SANCHEZ, 2013), tendo em vista que os construtos de primeira ordem 

são formados pelos itens (perguntas) que consistem em variáveis 

caracterizadoras destes.  

Na tabela 16 a seguir são apresentados os pesos, as cargas 

fatoriais e as comunalidades do segundo modelo de mensuração.  
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Tabela 16 - Cargas fatoriais, pesos e comunalidades - Segundo Modelo de 

Mensuração 

Construto Item C.F.¹ Com.² Peso I.C - 95%³ 

Aprendizagem 
Organizacional 

Aprendizagem em nível 

individual 0,75 0,56 0,16 [0,06; 0,23] 

Aprendizagem em nível de 
grupo 0,85 0,72 0,22 [0,15; 0,30] 

Aprendizagem em nível 

organizacional 0,84 0,70 0,31 [0,23; 0,42] 
Aprendizagem Feed-

forward 0,89 0,78 0,24 [0,19; 0,31] 

Aprendizagem Feedback 0,85 0,72 0,27 [0,21; 0,33] 

Capacidade 
Absortiva 

Aquisição de conhecimento 
Externo 0,87 0,75 0,35 [0,29; 0,44] 

Assimilação de 

conhecimento Externo 0,80 0,63 0,33 [0,23; 0,49] 

Transformação de 
conhecimento Externo 0,76 0,57 0,25 [0,15; 0,32] 

Aplicação de conhecimento 

Externo 0,80 0,64 0,31 [0,25; 0,39] 

Inovação de 

Produto 

IPr1 0,70 0,49 0,22 [0,10; 0,33] 
IPr2 0,78 0,61 0,31 [0,20; 0,44] 

IPr3 0,76 0,57 0,27 [0,18; 0,42] 

IPr4 0,79 0,62 0,26 [0,11; 0,36] 
IPr5 0,75 0,56 0,26 [0,17; 0,41] 

Inovação de 

Processo 

IPc1 0,65 0,42 0,13 [-0,03; 0,20] 

IPc2 0,85 0,73 0,27 [0,19; 0,38] 

IPc3 0,86 0,75 0,28 [0,18; 0,37] 

IPc4 0,77 0,59 0,20 [0,10; 0,28] 

IPc5 0,91 0,83 0,31 [0,25; 0,40] 

Inovação de 

Marketing 

IMk1 0,64 0,40 0,18 [0,06; 0,28] 

IMk2 0,81 0,65 0,31 [0,22; 0,44] 
IMk3 0,81 0,65 0,23 [0,14; 0,28] 

IMk4 0,79 0,62 0,34 [0,26; 0,49] 
IMk5 0,81 0,65 0,24 [0,13; 0,30] 

Inovação 
Organizacional 

IOg1 0,89 0,79 0,38 [0,29; 0,51] 

IOg2 0,84 0,71 0,27 [0,16; 0,36] 

IOg3 0,79 0,62 0,26 [0,14; 0,35] 

IOg4 0,70 0,49 0,33 [0,20; 0,51] 

¹ Carga Fatorial; ² Comunalidade; ³ Intervalo de confiança Bootstrap. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

A análise deste segundo modelo mostra que todos os itens 

apresentaram cargas fatoriais maiores que 0,50, indicando uma 

contribuição efetiva para a formação dos construtos analisados (HAIR et 
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al., 2009). A menor carga fatorial foi do item IMk1 (inovação de 

marketing) de valor 0,64 e a maior foi do item IPc5 (inovação de 

processo) no valor de 0,91. 

Todos os pesos foram significativos, com exceção do peso para 

o item IPc1 (“A empresa introduziu novos métodos ou tecnologias...”), 

do construto inovação de processo com um intervalo variando de -0,03; 

0,20, porém optou-se por mantê-lo no construto, por não apresentar 

prejuízos ao modelo. 

Assim como procedido para o primeiro modelo de mensuração, 

também foram analisadas a validade convergente, a validade 

discriminante, a confiabilidade e a dimensionalidade dos construtos 

deste segundo modelo de mensuração. Neste sentido, pode-se destacar, 

conforme apresentado na Tabela 17 que todos os construtos 

apresentaram os índices de confiabilidade A.C. ou C.C. acima de 0,70, 

evidenciando assim a confiabilidade dos construtos. Também se 

mostraram unidimensionais segundo o critério das retas paralelas e 

todos apresentaram AVE superior a 0,40, indicando validação 

convergente. 

 De acordo com o critério proposto por Fornell et al. (1981) 

também houve validação discriminante para os construtos analisados, 

uma vez que as variâncias compartilhadas foram menores que as AVE’s. 

 

Tabela 17 -  Validação do segundo modelo de mensuração 

Construtos Itens A.C¹ C.C² Dim³ AVE4 VCM5 

Aprendizagem 
Organizacional 5 0,89 0,92 1 0,70 0,61 

Capacidade Absortiva 4 0,82 0,88 1 0,65 0,61 

Inovação de Produto 5 0,81 0,87 1 0,57 0,38 

Inovação de Processo 5 0,87 0,91 1 0,66 0,34 

Inovação de Marketing 5 0,83 0,88 1 0,60 0,55 

Inovação 
Organizacional 4 0,82 0,88 1 0,65 0,55 

1
 Alfa de Cronbach; 

2 
Confiabilidade Composta; 

3 
Dimensionalidade; 

4
 Variância 

extraída; 
5
 Validação Discriminante Mínima. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 
 

5.4.2 Primeiro e segundo modelo estrutural 

Como apresentado na seção de análise de dados, foi aplicado a 

técnica SEM-PLS para a análise do modelo estrutural a fim de permitir 

um adequado exame das relações de dependência entre os construtos. 
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Nesta oportunidade são apresentados os resultados desta análise, 

considerando que dois modelos foram desenvolvidos, conforme 

explicitado na seção 4.6.   

O primeiro modelo estrutural considera como variáveis 

endógenas (dependentes) os construtos capacidade absortiva e 

aprendizagem organizacional, e como variável exógena (independente) 

o construto inovação. O primeiro modelo estrutural com a inserção dos 

resultados de sua análise é representado na Figura 12, a seguir.  

  
Figura 12 - Ilustração do primeiro modelo estrutural 

 

(***) Significativo ao nível de 1%; (**) Significativo ao nível de 5%; (*) 

Significativo ao nível de 10%. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

O segundo modelo estrutural (Figura 13) considera igualmente 

como variáveis endógenas (dependentes) os construtos aprendizagem 

organizacional e capacidade absortiva. Já como variáveis exógenas 

(independentes) os construtos: inovação de produto, inovação de 

processo, inovação de marketing e inovação organizacional. Ou seja, 

correspondentes aos quatro tipos de inovação sustentados teoricamente 
neste estudo e proclamados pelo Manual de Oslo (OECD, 2005). A 

partir do segundo modelo estrutural verifica-se as relações existentes 

entre a aprendizagem organizacional, a capacidade absortiva e aqueles 

quatro construtos. Este segundo modelo estrutural busca responder 

diretamente as hipóteses de pesquisa levantadas no estudo. 
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Para análises complementares, neste segundo modelo estrutural 

também foram consideradas, de forma adicional, as dimensões do 

construto capacidade absortiva: capacidade de absorção potencial e 

capacidade de absorção realizada. Esta duas dimensões são tratadas 

como variáveis latentes de primeira ordem e envolvem os quatro 

processos inerentes: aquisição, assimilação, transformação e aplicação.  

 
Figura 13 - Ilustração do segundo modelo estrutural 

 

(***) Significativo ao nível de 1%; (**) Significativo ao nível de 5%; (*) 

Significativo ao nível de 10%. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

Em relação aos indicadores discriminados na análise do modelo 

estrutural, cabe destacar que o indicador β é o coeficiente do modelo que 

vai determinar se existe uma relação significativa entre os construtos e 

qual o sentido e magnitude desta relação. Já o E.P(β) é o erro padrão da 

estimativa do coeficiente   e representa a variabilidade da estimativa, 

caso fossem coletadas outras amostras em condições similares, sendo 

usado para calcular o intervalo de confiança e também a influência no 

cálculo do valor-p. Este último, por sua vez, é uma estatística utilizada 

para sintetizar o resultado de um teste de hipóteses. Como geralmente 

define-se o nível de significância em 5%, valores-p menores que 0,05 

significam que o coeficiente estrutural foi significativo, ou seja, há 

relação entre os indicadores, e valores-p maiores 0,05 significam que o 
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  não foi significativo, ou seja, não há relação significativa entre os 

indicadores (HANCOCK; MUELLER, 2010; HAIR et al., 2009). Os 

resultados da significância das relações são apresentados na Tabela 18 e 

discutidos na seção 5.5.  

 
Tabela 18  - Indicadores de significância das relações entre os construtos - 

Segundo Modelo Estrutural 

Endógena Exógena β I.C - 95% E.P.(β) Valor-P R² 

Inovação  

de Produto 

AO 0,183 [-0,15; 0,47] 0,152 0,233 
34,1% 

CA 0,430 [0,16; 0,78] 0,152 0,006*** 

Inovação  

de Processo 

AO 0,182 [-0,09; 0,63] 0,159 0,258 
27,7% 

CA 0,373 [-0,12; 0,7] 0,159 0,022** 

Inovação  

de Marketing 

AO 0,034 [-0,18; 0,33] 0,148 0,820 
38,1% 

CA 0,591 [0,32; 0,81] 0,148 0,000*** 

Inovação  
Organizacional 

AO 0,178 [-0,04; 0,47] 0,1546 0,254 
31,9% 

CA 0,416 [0,11; 0,65] 0,1546 0,009** 

¹ Validação Bootstrap; ² Erro Padrão; (***) Significativo ao nível de 1%; (**) 

Significativo ao nível de 5%; (*) Significativo ao nível de 10%; GoF = 45,8%. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 
  

Conforme disposto na seção 4.6 de análise dos dados, o R
2
 e o 

GoF foram utilizados como medidas para verificação da qualidade de 

ajuste do modelo estrutural. O GoF apresentou um índice consistente de 

57,4% para o primeiro modelo, e 45,8% para o segundo modelo 

estrutural. Já o R
2
, que representa o quanto os construtos independentes 

explicam os dependentes foi de 49,8% no primeiro modelo. Este 

resultado indica que, de forma conjunta, os construtos capacidade 

absortiva e aprendizagem organizacional conseguem explicar de forma 

moderada a variabilidade da inovação global nas empresas pesquisadas, 

tendo em vista que valores acima de 50% evidenciariam uma 

capacidade explicativa substancial (HAIR, et al., 2014).  

Quando considerada uma análise detalhada especificando-se os 

tipos de inovação, verifica-se uma redução no indicador de capacidade 

explicativa da aprendizagem organizacional e da capacidade absortiva. 

Esses construtos conseguem explicar, em maior grau, a variabilidade da 

inovação de marketing (38,1%), e em menor grau a inovação de 

processo (27,7%), conforme disposto na representação dos modelos de 

mensuração acima e na Tabela 18.  
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Apesar de não configurarem entre os objetivos principais desta 

pesquisa, foram realizadas análises de caráter micro sobre o 

relacionamento dos construtos em estudo. A finalidade foi obter 

elementos que proporcionem uma melhor compreensão das relações 

entre os construtos por meio de uma análise mais específica, que 

considere a influência das variáveis latentes que os formam, como 

recomendado por Lane, Koka e Patak (2006), Volberba, Foss e Liles 

(2010), e Vera, Crossan, Apaydin (2011).  

Nesse sentido, foi verificada a relação do construto 

aprendizagem organizacional com cada dimensão da capacidade 

absortiva (potencial e realizada), conforme apresentado na tabela 19. Da 

mesma forma, também foi explorado a relação da capacidade de 

absorção potencial e da capacidade de absorção realizada com os quatro 

tipos de inovação destacados no estudo (Tabela 20). 

 
Tabela 19 – Indicadores de significância - dimensões de CA e AO 

Endógena Exógena β E.P.(β)¹ I.C - 95%² Valor-p R² 

CA Potencial AO 0,70 0,08 [0,53; 0,86] 0,000 48,40% 

CA Realizada 

AO 0,41 0,10 [0,21; 0,61] 0,000 

59,60% 
CA Potencial 0,43 0,10 [0,22; 0,63] 0,000 

¹ Erro Padrão; ² Intervalo bootstrap; GoF = 63,67%. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

As análises de nível micro sublinhadas seguem os mesmos 

parâmetros das análises apresentadas anteriormente, sendo utilizados os 

mesmos indicadores para a verificação das relações de influência, os 

mesmos índices de confiança e as mesmas medidas para verificação da 

qualidade de ajuste. Assim, para análise das relações entre a 

aprendizagem organizacional e as dimensões da capacidade o GoF foi 

de 63,67% e para a análise dessas dimensões com os quatro tipos de 

inovação, o GoF foi de 48,53%, configurando-se como um índice 

consistente para as análises destacadas (HAIR, et al., 2014). 
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Tabela 20 – Indicadores de significância - dimensões de CA e Inovações 

Endógena Exógena β E.P(β)¹ I.C - 95%² Valor-P R² 

Inovação de Produto 
CAP 0,28 0,14 [0,01; 0,55] 0,046 

33,30% 
CAR 0,34 0,14 [0,07; 0,61] 0,015 

Inovação de Processo 
CAP 0,47 0,14 [0,19; 0,75] 0,001 

27,90% 
CAR 0,07 0,14 [-0,21; 0,36] 0,602 

Inovação de Marketing 
CAP 0,49 0,13 [0,23; 0,75] 0,000 

38,50% 
CAR 0,17 0,13 [-0,09; 0,43] 0,201 

Inovação 

Organizacional 

CAP 0,48 0,14 [0,21; 0,75] 0,001 
32,30% 

CAR 0,11 0,14 [-0,16; 0,38] 0,415 

¹ Erro Padrão; ² Intervalo bootstrap;GoF = 48,53%. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.  

 

Os resultados da significância das relações apresentadas nas 

tabelas 18, 19 e 20, são discutidas em maiores detalhes nas 

considerações em torno das hipóteses levantadas. Especificamente, nas 

seções 5.5.2 e 5.5.3. 

 

5.5 Considerações em torno das hipóteses levantadas 

A partir dos modelos estruturais discriminados nas seções 

anteriores examinaram-se as relações entre os construtos, tendo por base 

os pressupostos subjacentes presentes na literatura que fundamentam as 

hipóteses de pesquisa apresentadas no capítulo 3. Foram examinadas um 

total de 9 (nove) hipóteses referentes à relação entre aprendizagem 

organizacional e inovação (4), capacidade absortiva e inovação (4), e 

entre aprendizagem organizacional e capacidade absortiva (1). 

O grupo de hipóteses H1 reflete o entendimento de que a 

aprendizagem organizacional possui uma significativa influência na 

ocorrência da inovação em suas diferentes formas nas organizações, 

como abordado na seção 3.1. Nesse sentido, quatro hipóteses foram 

examinadas buscando verificar a relação entre a aprendizagem 

organizacional e a inovação de produto (bens e serviços), inovação de 

processo, inovação de marketing e inovação organizacional (OECD, 

2005).  

A relação entre a capacidade absortiva e a inovação (grupo H2) 

também foi examinada. Quatro hipóteses destacam a influência da 

capacidade absortiva sobre os tipos de inovação. E, concluindo, são 
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discutidos os resultados para a última hipótese de pesquisa (H3), a qual 

prevê uma correlação positiva entre a aprendizagem organizacional e a 

capacidade absortiva. 

Verificou-se que todas as hipóteses levantadas em todo da 

influência da capacidade absortiva sobre inovação de produto, processo, 

de marketing e organizacional foram confirmadas, conforme 

apresentado na Tabela 21. No entanto, contrariamente ao que apontou a 

revisão de literatura sobre a relação da aprendizagem organizacional 

com a inovação, os resultados da análise dos dados apontaram que não 

houve influência significativa. Todas as hipóteses em torno da relação 

da aprendizagem organizacional com os diferentes tipos de inovação 

proclamados pelo Manual de Oslo não foram sustentadas para a amostra 

pesquisada. 

  
Tabela 21 - Hipóteses do segundo modelo 

Hipóteses Conclusão 

H1a: A Aprendizagem Organizacional influencia positivamente a 

Inovação de produto (bens e serviços) Rejeitada 

H1b: A Aprendizagem Organizacional influencia positivamente a 

Inovação de processo Rejeitada 

H1c: A Aprendizagem Organizacional influencia positivamente a 

Inovação organizacional Rejeitada 

H1d: A Aprendizagem Organizacional influencia positivamente a 

Inovação de Marketing Rejeitada 

H2a: A Capacidade absortiva influencia positivamente a Inovação de 

produto (bens e serviços) Aceita 

H2b: A Capacidade absortiva influencia positivamente a Inovação de 

processo Aceita 

H2c: A Capacidade absortiva influencia positivamente a Inovação 

organizacional Aceita 

H2d: A Capacidade absortiva influencia positivamente a Inovação de 

Marketing Aceita 

H3: A aprendizagem organizacional está correlacionada com a 

capacidade absortiva.  Aceita 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

Nas próximas seções são apresentados e discutidos os 

resultados dos testes de hipóteses propostas neste estudo. 

 

  

146



 

 

 

 

5.5.1 Análise das relações entre aprendizagem organizacional e 

inovação (grupo de hipóteses H1) 

A análise das hipóteses do grupo H1 buscou verificar as 

relações entre a aprendizagem organizacional e os quatro tipos de 

inovação destacados neste estudo. Os resultados da análise dos modelos 

estruturais apontaram que não houve influência significativa sobre a 

inovação para a amostra de empresas pesquisadas. Ou seja, conforme 

dados discriminados na Tabela 18, todos os índices valor-p foram 

maiores que 0,05, indicando que a aprendizagem organizacional não 

exerce influência significativa sobre a inovação de produto (bens e 

serviços), inovação de processo, inovação de marketing e sobre a 

inovação organizacional.  

A não confirmação das hipóteses do grupo H1 apresenta-se 

como um resultado inesperado, tendo em vista que a literatura destaca 

um relacionamento positivo entre esses construtos (HUBER, 1998; 

BAKER; SINKULA, 1999; CROSSAN; APAYDIN, 2010), como 

apresentado na seção 3.1. Ressalta-se também que pesquisas empíricas 

anteriores apresentaram evidências para apoiar esse pressuposto teórico. 

Citam-se, por exemplo, os estudos de Hsu e Fang (2009), e Jiménez-

Jiménez e Sanz-Valle (2011), que tiveram hipóteses sustentadas em 

relação à inovação de produto e processo, e o estudo de Liao, Fei e Liu 

(2008), que confirmou um relacionamento positivo com a inovação 

organizacional.  

Tendo em vista o exposto, chama a atenção os resultados 

obtidos neste estudo. Nesse sentido, algumas questões podem ser 

consideradas, como a fundamentação teórica que sustenta os trabalhos e 

o fator estatístico. Verifica-se, quando observados os estudos 

antecedentes, que diferentes perspectivas de aprendizagem 

organizacional são adotadas, o que ocorre também com o construto 

inovação (MCKEE, 1992; LIAO; FEI; LIU, 2008). No entanto, 

independente da perspectiva teórica adotada neste estudo e naqueles que 

o antecederam, um aspecto que considera-se importante para substanciar 

essa discussão é a própria natureza de cada construto.  

A inovação e a aprendizagem organizacional são construtos 

igualmente complexos, mas na análise dos mesmos são utilizados 

instrumentos com graus de complexidade e dimensões diferentes. O 

foco da mensuração da inovação nas empresas é pautado nos resultados 

identificáveis, seja em termos de bens e serviços, processos, marketing, 

ou outros aspectos ligados à gestão e negócios organizacionais. Não são 

considerados na análise da inovação nas empresas pesquisadas aspectos 
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ligados especificamente aos níveis individual, de grupo, ou 

organizacional, como ocorre no modelo conceitual 4is de aprendizagem 

organizacional. 

Diferentemente do que ocorre com a capacidade de absorção e a 

inovação, que caracterizam-se por uma relação mais direta e linear 

(CAMISÓN; FÓRES; 2010; ALI; KAN; SARSTEDT, 2016), a relação 

entre aprendizagem organizacional e inovação possuem elementos que 

indicam uma não linearidade.  É um processo paralelo, mais amplo que 

a capacidade de absorção, com aspectos de influência 

predominantemente indiretos como abordado no capítulo 3.   

O instrumento adotado para avaliar o construto inovação 

enfatiza resultados organizacionais e não o processo de inovar. Essa 

perspectiva de análise se diferencia da proposta para o construto 

aprendizagem organizacional que evidencia predominantemente o 

processo de aprendizagem. Como destacado nas seções 2.1.2 e 4.4.1, 

apesar de não ignorar as questões ligadas aos resultados inerentes à 

aprendizagem, o instrumento utilizado para a mensuração da 

aprendizagem organizacional tem sua ênfase no aspecto processual 

(BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 2002). Esse não alinhamento pleno 

do modelo de avaliação da inovação e da avaliação da aprendizagem é 

um elemento importante a ser considerado e analisado em pesquisas 

futuras, tendo em vista os resultados obtidos para o grupo de hipóteses 

H1. 

Outro aspecto é em relação ao contexto e a amostra 

participante. Este estudo tem foco nas empresas de TI, em sua maioria, 

de pequeno porte, prestadoras de serviços. As pesquisas empíricas 

identificadas que confirmaram hipóteses similares de relação de 

influência entre os construtos tendem a abordar indústrias de 

transformação de grande porte.  

Do ponto de vista estatístico, o que pode explicar a rejeição das 

hipóteses é o tamanho da amostra, o valor de N. Isso porque valores 

menores de N exigem uma relação muito forte para ser detectada como 

significativa (HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 2009; CHIN, 

2010).  Os estudos nessa linha também possuem um número de 

respostas maiores, acima de 100. Altos valores permitem que influência 

menos significativas e moderadas possam ser identificadas pelas 

técnicas estatísticas.  

No presente estudo a amostra estudada foi de apenas 75 

empresas. Este tamanho de N permite que uma forte influência seja 

identificada sem maiores problemas. No entanto, a identificação de 

moderada ou baixa significância fica comprometida (COHEN, 1992). 
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5.5.2 Análise das relações entre capacidade absortiva e inovação 

(grupo de hipóteses H2) 

No grupo de hipóteses H2, foi testada a influência da 

capacidade absortiva sobre a inovação. De modo geral, os resultados da 

análise indicaram que houve influência significativa e positiva da 

capacidade absortiva sobre os quatro tipos de inovação nas empresas 

pesquisadas.  

Em relação à inovação de produto (bens e serviços) verificou-se 

que houve uma influência significativa (valor-p = 0,006) e positiva (β = 

0,430) da capacidade absortiva, tendo-se como aceita a hipótese H2a. 

Assim, com base nesses resultados, entende-se que quanto maior for a 

capacidade absortiva, maior será a inovação de produto. 

A confirmação dessa hipótese está alinhada com os 

pressupostos teóricos que apontam a existência de uma influência 

positiva da capacidade absortiva sobre a inovação de bens e serviços 

(COHEN; LEVINTHAL, 1990, ZAHRA; GEORGE, 2002). Resultados 

similares também foram obtidos em trabalhos de natureza empírica 

anteriores. Dentre estes, os estudos de Fosfuri e Tribó (2008), Tsai 

(2001), Liao et al. (2009) e Engelman (2014), que tiveram confirmadas 

suas hipóteses de relacionamento positivo entre capacidade absortiva e a 

inovação de produtos.   

A influência da capacidade absortiva também foi confirmada 

para a inovação de processo (valor-p = 0,022 e β = 0,373), para a 

inovação de marketing (valor-p = 0,000 e β = 0,591) e para a inovação 

organizacional (valor-p = 0,009 e β = 0,416).  Conforme disposto na 

Tabela 18, para estes relacionamentos os resultados indicaram uma 

influência significativa e positiva. Dessa forma, foram apoiadas as 

hipóteses H2b, H2c e H2d que sustentam que a capacidade absortiva 

influencia positivamente essas inovações na empresa.  

Assim como ocorre com a inovação de produtos, a literatura 

fornece muitas evidências empíricas em torno do relacionamento 

positivo entre a capacidade absortiva e a inovação de processos (CHEN; 

LIN; CHANG, 2009; LIAO et al., 2009). No entanto, a influência da 

capacidade absortiva sobre a inovação de marketing e sobre a inovação 

organizacional ainda é pouco explorada. Verifica-se uma escassez de 

pesquisas focadas nestes relacionamentos. Apesar disso, cabe destacar 

que pesquisadores da área sempre fizeram menção da existência de um 

impacto positivo da capacidade absortiva sobre outros tipos de inovação 

além da inovação de produto e processo, que são os mais explorados. É 

perceptível uma ênfase nesse aspecto. Isso se dá pela dinâmica criada na 
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empresa pela sua exposição aos novos conhecimentos externos o que 

afetaria diretamente seu próprio conhecimento interno, seus processos, 

suas estratégias mercadológicas e seus mecanismos de gestão, levando a 

diferentes resultados de inovação (COHEN; LEVINTHAL, 1990, 

LANE; KOKA; PATHAK, 2006, ZAHRA; GEORGE, 2002; 

CAMISÓN; FÓRES; 2010).  

Do exposto, considerando a sustentação do grupo de hipóteses 

H2, prevalece o entendimento de que quanto maior for a capacidade 

absortiva, maior será a inovação na empresa em suas diferentes formas. 

De forma complementar, também foi analisada a relação entre 

as duas dimensões da capacidade absortiva (potencial e realizada) e os 

quatro tipos de inovação destacados neste trabalho, conforme resultados 

apresentados na Tabela 20. Verificou-se que a capacidade de absorção 

potencial, que envolve os processos de aquisição e assimilação do 

conhecimento externo, influenciou de forma significativa e positiva a 

inovação de produto (valor-p = 0,046 e β = 0,28), de processo (valor-p = 

0,001 e β = 0,47), marketing (valor-p = 0,000 e β = 0,49) e 

organizacional (valor-p = 0,001 e β = 0,48). A conclusão derivada destes 

resultados é a de que quanto melhor for a capacidade de absorção 

potencial da empresa, melhores serão os resultados para os quatro tipos 

de inovação. 

Já quanto à capacidade de absorção realizada, os resultados da 

análise apontaram a existência de uma influência significativa e positiva 

desta dimensão apenas sobre a inovação de produto (valor-p = 0,015 e β 

= 0,34). Estes resultados indicam que para esse tipo de inovação, e para 

a amostra de empresas pesquisadas, os processos de transformação e de 

aplicação comercial dos novos conhecimentos (anteriormente adquiridos 

e assimilados) ocorrem de forma satisfatória. No entanto, esses 

processos estão comprometidos para as demais inovações na empresa. 

Há um esforço significativo na aquisição e na assimilação do 

conhecimento externo, porém a sua transformação e aplicação não estão 

sendo significativos ao ponto de gerar resultados de inovação de 

processo, de marketing e organizacional (JANSEN, VAN DEN 

BOSCH, VOLVERDA, 2005; FOSFURI, TRIBÓ, 2008; VEGA-

JURADO; GUTIERREZ-GRACIA; FERNANDEZ-DE-LUCIO, 2009). 

Conforme destacado na seção anterior, estas análises de nível 

micro não configuram como foco desta pesquisa, ensejando, desta 

forma, maior aprofundamento no estudo dessas relações em futuras 

pesquisas.  
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5.5.3 Análise das relações entre aprendizagem organizacional e 

capacidade absortiva (hipótese H3) 

 
A análise dos modelos estruturais também permitiu verificar o 

grau de relacionamento entre os construtos Aprendizagem 

organizacional e capacidade absortiva. A hipótese H3 sustenta que 

existe uma correlação positiva entre os dois construtos, sendo a mesma 

apoiada pelos dados da pesquisa, conforme Tabela 19 e Figura 13.  

Como disposto na seção 3.3, a literatura destaca a proximidade 

entre os dois construtos. São evidenciados, por exemplo, o aspecto da 

recursividade entre estes (VAN DEN BOSCH; VOLBERDA; BOER, 

1999; TSAI, 2001; PICOLI; TAKAHASHI, 2016) e também da 

complementaridade, em que a capacidade de absorver conhecimentos 

externos é um resultante do aprendizado da organização (LIAO; FEI; 

CHEN, 2007).  

De fato, os resultados da análise mostram que existe uma forte 

correlação positiva (r = 0,78) entre os dois construtos, convergindo com 

os pressupostos teóricos em torno dessa relação e apontando como 

aceita a hipótese levantada de correlação positiva entre a aprendizagem 

organizacional e a capacidade absortiva. 

A sustentação dessa hipótese se mostra coerente com os 

apontamentos teóricos na literatura. Pesquisadores da área salientam que 

com o desenvolvimento da aprendizagem da organização, tem-se 

também um desenvolvimento da capacidade da organização identificar e 

obter novos conhecimentos. Com a integração desses novos 

conhecimentos à base de conhecimentos da organização, fomenta-se 

novamente o processo de aprendizagem, sendo considerado, dessa 

forma, um fenômeno cíclico.  (LANE; LUBATKIN, 1998; LANE; 

KOKA; PATHAK, 2006). 

Ao analisar a proximidade dessas duas abordagens também 

considera-se a relação entre os seus diferentes resultados. No caso da 

aprendizagem organizacional, destaca-se o conhecimento interno, e 

quanto à capacidade absortiva, o conhecimento externo à organização. 

Assim como as abordagens se complementam, estes resultados também 

se integram, tornando-se parte conjunta da base de conhecimentos da 

organização (CAMISÓN; FÓRES; 2010; VOLBERDA; FOSS; LYLES, 

2010; SUN; ANDERSON, 2010; SONG, 2015),  

Buscando enriquecer a compreensão sobre o relacionamento 

entre os dois construtos, foram adicionalmente examinadas as relações 

entre as duas dimensões da capacidade absortiva (potencial e realizada), 

assim como a relação de cada dimensão com a aprendizagem 
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organizacional. Verificou-se uma influência significativa (valor-p = 

0,000) e positiva (β = 0,43) da capacidade de absorção potencial sobre a 

capacidade de absorção realizada. Os resultados desta análise estão 

apresentados na Tabela 19. 

Os resultados obtidos em torno do relacionamento entre essas 

duas dimensões da capacidade absortiva convergem para o que sugere a 

literatura (ZAHRA; GEORGE, 2002; JANSEN, VAN DEN BOSCH, 

VOLVERDA, 2005) e se mostram coerentes com os resultados de 

outros estudos empíricos (JIMENEZ-BARRIONUEVO; GARCIA-

MORALES; MOLINA, 2011; SANTOS, 2013). Ou seja, a capacidade 

de uma organização adquirir e assimilar o conhecimento obtido fora das 

fronteiras organizacionais influencia diretamente a sua capacidade de 

transformá-lo e aplicá-lo comercialmente na geração de resultados 

organizacionais, como por exemplo, a inovação. Assim, quanto maior 

for a capacidade de absorção potencial de uma empresa, melhor será sua 

capacidade de absorção realizada.  

Já quanto às relações existentes entre a aprendizagem 

organizacional e as duas dimensões da capacidade absortiva. Verificou-

se que tanto a capacidade de absorção potencial (valor-p = 0,000 e β = 

0,70), como a capacidade de absorção realizada (valor-p = 0,000 e β = 

0,41) sofreram influência significativa e positiva da aprendizagem 

organizacional. Logo, quanto melhor se desenvolver a aprendizagem da 

organização, maior será sua capacidade de adquirir, de assimilar, de 

transformar e de aplicar o conhecimento originado fora dos limites 

organizacionais.  

Um importante aspecto a destacar é que a aprendizagem 

organizacional e a capacidade de absorção potencial foram capazes de 

explicar aproximadamente 60% da variabilidade da capacidade de 

absorção realizada. Ou seja, são co-responsáveis pela geração de 

resultados organizacionais por influenciarem diretamente os processos 

de transformação e aplicação do conhecimento externo.  

Apesar das evidências teóricas da existência de um 

relacionamento positivo entre os construtos aprendizagem 

organizacional e capacidade absortiva (seção 3.3), a literatura ainda se 

mostra carente de pesquisas empíricas que aprofundem no estudo dessa 

relação específica. Com o exame da hipótese H3 e com as análises 

complementares dessa relação em um nível micro, este trabalho 

contribui de forma direta e específica para a pesquisa empírica sobre 

essa relação. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste último capítulo são apresentadas as considerações finais 

desta tese, destacando as principais conclusões da pesquisa, as 

contribuições do estudo na forma de implicações teóricas e gerenciais, 

bem como as limitações e recomendações para pesquisas futuras. 

Este estudo teve como objetivo principal investigar a relação 

entre os construtos aprendizagem organizacional, capacidade absortiva e 

inovação nas empresas. A inovação foi estudada com base nos tipos e 

definições presentes no Manual de Oslo (OECD, 2005), sendo, assim, 

considerada na forma de inovação de produto (bens e serviços), de 

processo, de marketing e inovação organizacional.  

Suportada pela revisão de literatura, verificou-se uma lacuna de 

pesquisa no estudo das relações conjunta desses construtos. Assim, foi 

construído um modelo teórico de relacionamento em que algumas 

hipóteses foram levantadas e testadas. A aprendizagem organizacional e 

a capacidade absortiva foram assumidas enquanto variáveis dependentes 

e a inovação na empresa enquanto variável independente. 

Considerando os objetivos geral e específicos, assim como a 

fundamentação teórica em que se embasa este trabalho, foram definidas 

e testadas um total de nove hipóteses. Quatro dessas, sustentavam a 

influência da aprendizagem organizacional na ocorrência dos quatro 

tipos de inovação abordados neste estudo (grupo de hipóteses H1). 

Outras quatro hipóteses destacavam a influência da capacidade absortiva 

sobre os tipos de inovação (grupo de hipóteses H2). E uma última 

hipótese (H3), sustentava um relacionamento positivo entre a 

aprendizagem organizacional e a capacidade absortiva.  

Para atendimento dos objetivos propostos, foi realizado um 

survey que abrangeu uma amostra de 75 empresas do setor de tecnologia 

da informação tidas como organizações intensivas em conhecimento 

localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte, um dos polos 

mais expressivos do setor no país.  

Os dados coletados foram analisados por meio da SEM-PLS. Os 

modelos de mensuração e estrutural foram desenvolvidos e validados 

estatisticamente, o que permitiu testar as hipóteses levantadas, 

caracterizar e analisar as relações entre os construtos foco da pesquisa. 

A análise fatorial exploratória e o desenvolvimento e análise 

dos modelos de mensuração e estrutural não apontaram qualquer 

elemento de significância que colocasse em risco a validação dos 

modelos. Apenas um aspecto pode ser destacado em relação ao 

construto aprendizagem organizacional. Dos cinqüenta itens que 
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compunham a escala de mensuração do construto, dois foram excluídos 

por não contribuírem a contento para a formação das variáveis latentes 

de primeira ordem quando aplicado o procedimento de AFE. Essa 

ocorrência também se deu no estudo de desenvolvimento da escala 

(BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 2002) e no estudo que a revalidou 

no contexto brasileiro (VALENTIN, 2010). A retirada destes itens não 

causou qualquer impacto na mensuração e nos indicadores de 

consistência, unidimensionalidade, validade e confiabilidade da escala 

de aprendizagem organizacional.  

Nessa linha de discussão, cabe destacar que algumas das 

importantes contribuições deste estudo são em relação à mensuração dos 

construtos. A literatura tem evidenciado limitações e conflitos teóricos 

na mensuração tanto da aprendizagem organizacional (BAPUJI; 

CROSSAN; ROUSE, 2005), como da capacidade absortiva (FLATTEN 

et al., 2011; JIMENEZ-BARRIONUEVO; GARCIA-MORALES; 

MOLINA, 2011). Conseguinte, o campo de estudos para o 

desenvolvimento e validação de escalas ainda se mostra incipiente. 

Quando considerado o contexto brasileiro, esta questão se mostra crítica, 

e pode ser um limitador para o desenvolvimento de pesquisas empíricas 

sobre os temas (SOUZA; TREZ, 2006; SANTOS, 2013). 

Nesse sentido, considera-se como uma contribuição deste 

trabalho a discussão e a aplicação das escalas de aprendizagem 

organizacional e de capacidade absortiva no contexto brasileiro. 

Conforme apresentado nas seções 4.4.1 e 4.4.2, tais escalas foram 

revalidadas e aplicadas no Brasil pela primeira vez por Valentin (2010) 

e por Santos (2013), respectivamente. Neste estudo, essas escalas são 

aplicadas pela segunda vez no país. Para este fim, passaram por um 

processo de refinamento a partir da avaliação de especialistas, assim 

como pela validação estatística, sendo confirmada a consistência, a 

confiabilidade e a validade tanto da escala de aprendizagem 

organizacional como de capacidade absortiva.  

Desse modo, a validação e a aplicação destes instrumentos 

contribuem para a sua consolidação e disseminação, aspectos 

importantes na pesquisa acadêmica que, por sua vez, favorecem e 

atenuam as limitações existentes para o desenvolvimento de estudos 

empíricos.  

 Já quanto à mensuração do construto inovação, a contribuição 

deste trabalho está em colocar em evidência os tipos de inovação 

destacados no Manual de Oslo (OECD, 2005), uma referência 

internacional quanto às diretrizes de pesquisa sobre inovação. 

Importantes instrumentos de pesquisas, como o utilizado pela CIS, na 
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união europeia (EUROSTAT, 2011), e pela PINTEC, no Brasil (IBGE, 

2014), se fundamentam neste manual. Apesar dos instrumentos 

utilizados naquelas pesquisas servirem como modelo e referência para 

muitas pesquisas acadêmico-científicas, a proposta de coleta de dados e 

os objetivos destes se diferem do presente estudo. Na CIS e na PINTEC, 

o instrumento utilizado não constitui uma escala de mensuração do 

construto nos moldes acadêmicos, se atém especificamente à coleta de 

dados.  

Adicionalmente, não foram identificados na literatura 

pesquisada instrumentos que captem a inovação conforme o modelo 

conceitual integrador do Manual de Oslo (OECD, 2005).  Nesse sentido, 

foi desenvolvida uma escala específica atendendo ao disposto por HAIR 

et al. (2009). O autor observa que considerando diferentes objetivos, 

foco e contextos de pesquisa, o desenvolvimento de uma nova escala 

como alternativa às já existentes mostra-se como uma estratégia 

coerente e, muitas vezes, necessária. Portanto, a escala de inovação 

desenvolvida, tendo por fundamento principal o Manual de Oslo, 

validada, testada e aplicada no contexto brasileiro constitui uma 

contribuição deste trabalho para o campo de estudos sobre inovação.   

Quanto à análise dos modelos estruturais desenvolvidos, estes 

permitiram testar as hipóteses levantadas de forma satisfatória. A 

revisão da literatura apontou evidências teóricas da existência de 

influência da aprendizagem organizacional sobre a inovação (BAKER; 

SINKULA, 1999; HSU; FANG, 2009; JIMÉNEZ-JIMÉNEZ; SANZ-

VALLE, 2011). Alguns estudos empíricos anteriores comprovaram este 

relacionamento positivo para diferentes tipos de inovação em pesquisas 

desenvolvidas em contextos e com perfis de organizações diferentes 

(MCKEE, 1992; CHEN; LIN; CHANG, 2009; LIAO; FEI; LIU, 2008). 

Já neste estudo, a hipótese de que a aprendizagem organizacional está 

relacionada positivamente com os quatros tipos de inovação analisados 

(produto, processo, marketing e organizacional) não foi sustentada, 

conforme destacado na seção 5.5. Com base nos indicadores utilizados 

não foi verificada influência significativa da aprendizagem 

organizacional sobre nenhum dos tipos de inovação proclamados pelo 

Manual de Oslo. 

Os resultados obtidos para o grupo de hipóteses H1 se mostram 

em direção oposta ao que a literatura apresenta. Alguns apontamentos 

que podem explicar esse contraditório são, como destacado na seção 

anterior, as perspectivas teóricas dos construtos, assim como o contexto 

e perfil da amostra que pouco se assemelham dos estudos que apontaram 

um relacionamento positivo. De modo especial, destaca-se o tamanho da 
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amostra, tendo em vista que amostras menores (como foi o caso desta 

pesquisa) exigem uma relação muito forte para ser detectada como 

significativa (HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 2009; CHIN, 2010) 

o que pode ter prejudicado a identificação de uma influência positiva em 

menor grau.  

Quanto ao grupo de hipóteses levantadas H2, que enfatiza o 

relacionamento positivo entre a capacidade absortiva com a inovação de 

produto, processo, marketing e inovação organizacional; todas as 

hipóteses foram aceitas. Foi verificada uma influência significativa e 

positiva daquele construto sobre os quatro tipos de inovação, sendo a 

inovação de marketing a que sofre o maior impacto da capacidade 

absortiva. Os resultados obtidos apontam, para a amostra pesquisada, 

que quanto maior for a capacidade absortiva da empresa, melhores os 

seus resultados em termos de inovação. Nesse sentido, verifica-se um 

alinhamento com disposto na literatura e com outros resultados obtidos 

em estudos empíricos que apontaram esse relacionamento positivo entre 

os dois construtos (FOSFURI; TRIBÓ, 2008; FLATTEN; GREVE; 

BRETTEL, 2011).  

Análises complementares também foram realizadas para 

verificação da relação existente entre as duas dimensões da capacidade 

absortiva (potencial e realizada), assim como entre essas dimensões e as 

inovações de produto, de processo, marketing e organizacional, 

conforme disposto no capítulo 5. 

Quanto ao relacionamento entre as duas dimensões da 

capacidade absortiva, confirmou-se o que a literatura já apresentava 

(ZAHRA; GEORGE, 2002), sendo identificada uma forte influência da 

capacidade de absorção potencial sobre a capacidade de absorção 

realizada. As conclusões derivadas desse achado são que a capacidade 

de uma organização transformar e aplicar comercialmente o 

conhecimento externo é afetada diretamente pela sua capacidade de 

adquirir e assimilar anteriormente este conhecimento. Nesse sentido, 

verifica-se que quanto melhor (ou maior) for a capacidade de absorção 

potencial de uma empresa, melhor será sua capacidade de absorção 

realizada.  

Já em relação ao impacto sobre os tipos de inovação, os 

resultados apontaram que a dimensão capacidade de absorção potencial, 

que envolve os processos de aquisição e assimilação do conhecimento 

externo, influenciou de forma significativa todos os tipos de inovação. 

Já a capacidade de absorção realizada apresentou influência significativa 

apenas sobre a inovação de produto (bens e serviços).  
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A partir desses resultados verifica-se um bom desempenho das 

empresas pesquisadas em relação aos processos de aquisição e 

assimilação do conhecimento externo. De forma contrária, os processos 

de transformação e de aplicação comercial deste conhecimento não se 

mostram significativos, comprometendo, dessa forma, os resultados de 

inovação de processo, de marketing e de inovação organizacional.  

Quanto à relação entre as variáveis endógenas aprendizagem 

organizacional e capacidade absortiva, a hipótese (H3), que evidencia a 

existência de uma correlação positiva entre os construtos, foi aceita. A 

literatura já deixava explícita a proximidade teórica entre os dois 

construtos (LANE et al, 2006; ZAHRA; GEORGE, 2002). Os resultados 

obtidos com este estudo empírico confirmaram esse pressuposto teórico 

para a amostra pesquisada. Os indicadores mostraram a existência de 

uma forte correlação positiva entre a aprendizagem organizacional e a 

capacidade absortiva.  

Quando analisados conjuntamente, estes dois construtos 

também apresentaram resultados bem expressivos sobre a variabilidade 

da inovação nas empresas pesquisadas do que quando analisados 

separadamente (Capítulo 5). Apesar da refutação das hipóteses do grupo 

H1, a aprendizagem organizacional e a capacidade absortiva, de forma 

conjunta, conseguiram explicar 49,8% da variabilidade da inovação 

global. Este índice é considerado moderadamente alto, indicando uma 

sensível contribuição para a ocorrência da inovação na empresa. 

De forma complementar também foi analisada a relação entre a 

aprendizagem organizacional e cada uma das dimensões da capacidade 

absortiva. Os resultados apontaram que tanto a capacidade de absorção 

potencial, quanto a capacidade de absorção realizada são 

significativamente impactados pela aprendizagem organizacional. Uma 

conclusão inerente ao exposto é que quanto maior for a aprendizagem da 

organização, maior será também a sua capacidade de adquirir, de 

assimilar, de transformar e de aplicar o conhecimento obtido 

externamente.   

Estas análises de nível micro são importantes para uma 

compreensão mais robusta das relações entre os construtos, sendo uma 

oportunidade para avanços através de pesquisas futuras (VERA, 

CROSSAN, APAYDIN, 2011).  

Além dessas contribuições para o campo estudo, explicitadas 

acima enquanto resultados da análise dos dados, este trabalho também 

contribui para o avanço na compreensão do grau de correlação entre os 

construtos teóricos em estudo. Bem como, contribui para integração de 

duas linhas de pesquisa, tendo em vista que a relação da aprendizagem 
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organizacional e da capacidade absortiva com a inovação tem sido 

examinadas de forma isolada, configurando-se como linhas de pesquisas 

distintas.  

Por explorar a relação entre importantes fenômenos 

organizacionais, de forma conjunta, evidenciando uma configuração 

mais complexa ainda não investigada, o estudo também possibilita a 

geração de subsídios para aplicações práticas e gerenciais pelas 

empresas, permitindo que estas possam desenvolver e aplicar de forma 

mais efetiva suas capacidades dinâmicas. 

Nesse sentido, é possível fazer uso dos resultados e das 

conclusões derivadas desta pesquisa como elementos orientadores para 

as ações e estratégias dos gestores no sentido de promover a 

aprendizagem organizacional, a capacidade absortiva e a inovação nas 

empresas. Da mesma forma, podem contribuir para avaliação das 

diretrizes e papéis desempenhados pelas organizações, considerando, 

com base nas discussões desta tese, os possíveis resultados alcançados 

conforme o esforço organizacional, ou dedicação a cada uma das 

variáveis examinadas.  

Dentro dessa discussão sobre as implicações gerenciais, retorna-

se a um ponto já discutido neste trabalho sobre o papel da aprendizagem 

organizacional para o desenvolvimento do conhecimento da empresa e a 

relação da capacidade absortiva com o conhecimento externo. Como 

abordado no capítulo 3, conhecimento interno e externo interagem, 

influenciam-se mutuamente e se integram aos demais recursos 

existentes na organização. Entre os resultados têm-se, por exemplo, a 

potencialização das competências existentes, a criação de novas, o 

desenvolvimento do próprio conhecimento organizacional, que por sua 

vez levam a outros resultados como a inovação. (CASSIMAN; 

VEUGELERS, 2006; LANE; KOKA; PATHAK, 2006; CAMISÓN; 

FÓRES, 2010). 

Neste sentido, entender a contribuição de cada 

processo/dimensão da capacidade absortiva e da aprendizagem 

organizacional para o desenvolvimento da base de conhecimentos da 

organização é importante para o direcionamento das ações de 

intervenção da empresa. Especialmente, em termos de implementação 

de políticas, práticas ou outras estratégias gerenciais voltadas para a 

promoção ou fortalecimento de algum desses processos.  

Considerando os resultados apontados e as implicações teóricas 

e práticas destacadas, conclui-se que este estudo mostrou-se justificável, 

deixando sua parcela de contribuição para o avanço das pesquisas nas 

áreas de aprendizagem organizacional, capacidade absortiva e inovação. 
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Contudo, algumas limitações estão presentes neste trabalho. A 

investigação utiliza dados de natureza transversal, não longitudinal, o 

que limita as conclusões que se podem fazer em torno das relações entre 

os construtos (AHUJA; KATILA, 2001). Como os processos de 

aprendizagem organizacional e de absorção de conhecimentos externos, 

assim como a própria inovação exigem algum tempo para sua 

ocorrência na organização, a pesquisa não longitudinal acaba por não 

captar integralmente elementos que explicam a causalidade das relações 

(SIMPSON; SIGUAW; ENZ, 2006). No entanto, a pesquisa longitudinal 

não se mostra comum na esfera acadêmica justamente por ser de difícil 

empreendimento, ensejando esforços e recursos por longos períodos de 

tempo.  

Outra limitação que se pode destacar está relacionada à 

obtenção dos dados. Estes foram coletados por meio de questionários de 

autorrelato aplicados a um extrato estratégico da empresa (executivos, 

gerências, chefias). Ou seja, podem apresentar alto grau de 

subjetividade, mas assim como a limitação descrita anteriormente, é 

típica deste perfil de pesquisa, estando presente na maioria dos estudos. 

Apesar do tamanho da amostra utilizada (75 empresas) ter se 

mostrado adequado e conferir condições para o desenvolvimento das 

análises propostas no estudo, por ser uma amostra pequena apresentou 

limitações estatísticas. Estas, por sua vez, não foram restritivas ou 

comprometeram as análises. Todavia, recomenda-se para trabalhos 

futuros que as empresas consultadas sejam em número maior. Ademais, 

também se recomenda, para uma análise mais aprofundada, seccionar a 

as empresas por tamanho, tempo de atuação e outros aspectos que 

permitam tratar o elemento estatístico de moderação. Isto não foi 

realizado nesta pesquisa, sendo utilizados apenas como variáveis de 

controle. 

Embora os resultados obtidos neste estudo confiram uma 

orientação teórica e sirvam como subsídio para as ações e estratégias nas 

empresas, cabe ressaltar que estes resultados não podem ser 

generalizados para outras empresas. A amostra utilizada não tem caráter 

probabilístico, portanto não generalizável. 

Este estudo também apresentou indicadores estatísticos do 

relacionamento das duas dimensões da capacidade absortiva (potencial e 

realizada) com os construtos aprendizagem organizacional e inovação. 

No entanto, por essas relações não serem o objeto principal desta 

pesquisa, sua abordagem se dá de forma superficial. Nesse sentido, 

verificam-se oportunidades de pesquisas futuras nesse campo específico. 

Ou seja, a exploração das relações entre a capacidade de absorção 
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potencial e da capacidade de absorção realizada com a aprendizagem 

organizacional, assim como com os estoques e fluxos de aprendizagem 

que a determinam.  

Também nessa linha, um campo promissor de pesquisa é a 

investigação de modo mais aprofundado do relacionamento de cada 

dimensão da capacidade absortiva, assim como dos processos que a 

formam (aquisição, assimilação, transformação e aplicação) com os 

quatro tipos de inovação proclamados pelo Manual de Oslo, e 

destacados neste estudo.  

Considerando o que sugere a literatura sobre a importância do 

conhecimento interno e externo para aprendizagem organizacional e 

para a capacidade absortiva (NONAKA, 1994; CASSIMAN; 

VEUGELERS, 2006; KOSTOPOULOS et al., 2011), apresenta-se como 

possibilidade de pesquisa o estudo sobre como se dá a integração desses 

conhecimentos dentro da relação entre aqueles dois construtos. Nesse 

sentido, também emerge como possibilidade a investigação das relações 

conjuntas entre as práticas de gestão do conhecimento a capacidade 

absortiva e a aprendizagem organizacional, tendo-se como elemento 

principal a questão da integração do conhecimento interno (AO) e do 

conhecimento externo (CA). 

Estas linhas de pesquisas acima sugeridas, e também, a 

investigação dos mesmos relacionamentos analisados nesta tese em 

outros contextos e com diferentes perfis de organizações, mostram-se 

como caminhos promissores para consolidação e abrangência de 

pressupostos teóricos e de achados empíricos. Sabendo-se da 

importância da aprendizagem organizacional, capacidade absortiva e da 

inovação para as empresas (e demais organizações), avançar nas 

discussões e no conhecimento produzido sobre essas temáticas, são 

condições importantes para lidar com o cenário contemporâneo de 

competitividade, turbulência e complexidade em que estão inseridas as 

diferentes organizações.  
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APÊNDICE B – Questionário de Pesquisa  
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APÊNDICE C – Boxplot, gráficos de dispersão e outros diagramas 

de dados estatísticos 
 

1. Média, desvio padrão e intervalo de confiança para os itens dos construtos 

 

 
 

 

 

197



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

198



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

2. Boxplot da comparação dos construtos com as principais atividades 

econômicas da empresa 
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3. Gráfico de dispersão para construtos versus tempo de mercado e nº de 

funcionários. 
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4. Boxplot dos indicadores com as fontes EXTERNAS de informações e 

conhecimentos  
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5. Boxplot dos indicadores com as fontes INTERNAS de informações e 

conhecimentos  
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6. Boxplot dos indicadores com as questões referentes ao P&D 
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7. Boxplot dos indicadores com as questões sobre os acordos ou parcerias 

firmados com outras organizações  
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8. Boxplot dos indicadores com as questões referentes à origem dos recursos 

utilizados para financiar as atividades inovativas 
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