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RESUMO 

 

Em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado, a inovação é 

uma necessidade inerente para a sobrevivência das empresas. E, para a 

efetivação de resultados inovadores, o insumo conhecimento é tido 

como vital. Então, a capacidade de absorver novos conhecimentos, ou a 

capacidade absortiva (CA), pode representar o potencial de sucesso de 

uma empresa. No contexto das pequenas empresas, que exibem 

importante representatividade econômica no Brasil, contínuos desafios 

tornam essa realidade ainda mais complexa. Dessa forma, a inovação 

ganha ainda mais evidência como ferramenta competitiva dos pequenos 

negócios. Apoiado nessa conjuntura, o objetivo deste trabalho é verificar 

e analisar a relação entre capacidade absortiva e desempenho inovador 

em pequenas empresas da Grande Florianópolis, considerando a 

perspectiva de Agentes Locais de Inovação (ALI). Para o cumprimento 

deste propósito, desenvolveu-se pesquisa com abordagem quali-

quantitativa tanto na coleta como na análise dos dados, que foram 

coletados através de questionário aplicado junto aos Agentes Locais de 

Inovação para a capacidade absortiva, bem como os dados do 

desempenho inovador foram obtidos junto ao Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), sendo embasados na 

ferramenta Radar da Inovação e em apontamentos dos mesmos ALI. 

Como principais resultados da pesquisa, verificou-se que a intensidade 

da capacidade absortiva mensurada revela potencial apenas moderado 

para as pequenas empresas da Grande Florianópolis, indicando 

oportunidades para melhor aproveitar esta habilidade. Em relação ao 

desempenho inovador, grande parte dos resultados indicam empresas 

conservadoras ou inovadoras eventuais, o que aponta que falta 

sistematização das práticas voltadas à inovação. Por meio da análise da 

correlação entre as medidas da CA com as do desempenho inovador, 

identificou-se que, de modo geral, maiores valores de CA acompanham 

maiores valores para a inovação. Além disso, a dimensão macro 

Processos do Radar da Inovação foi a que apresentou maiores 

coeficientes de correlação com as variáveis da CA nas análises 

realizadas, bem como o setor de serviços foi o que revelou melhores 

associações entre capacidade absortiva e desempenho inovador. 

 

Palavras-chave: Capacidade Absortiva. Inovação. Desempenho 

Inovador. Pequena Empresa. Aprendizagem Organizacional. Gestão do 

Conhecimento.  

 



 

 

 

  



ABSTRACT 

 

In an increasingly competitive and globalized market, innovation is an 

inherent need for business survival. And for the realization of innovative 

results, the input knowledge is considered to be vital. So the ability to 

absorb new knowledge, or absorptive capacity (AC), can represent the 

potential for success of a company. In the context of small companies, 

which exhibit significant economic representativeness in Brazil, 

continuous challenges make this reality even more complex. In this way, 

innovation gains even more evidence as a competitive tool for small 

businesses. Based on this context, the objective of this work is to verify 

and analyze the relationship between absorptive capacity and innovative 

performance in small companies of Grande Florianópolis, considering 

the perspective of Agentes Locais de Inovação (ALI). In order to 

achieve this purpose, a qualitative-quantitative research was developed 

in both data collection and analysis, which were collected through a 

questionnaire applied to the Agentes Locais de Inovação for the 

absorptive capacity, as well as the data of the innovative performance 

were obtained from the Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae), based on the Radar da Inovação tool and 

on ALI notes. As the main results of the research, it was verified that the 

intensity of the measured absorptive capacity reveals only moderate 

potential for the small companies of Grande Florianópolis, indicating 

opportunities to better take advantage of this ability. In terms of 

innovative performance, most of the results indicate conservative or 

innovative companies, which points out that there is a lack of 

systematization of innovation practices. By analyzing the integration 

between AC categories and innovative indicators, the overall AC values 

are generally identified. In addition, the macro dimension Processes of 

the Radar da Inovação was the one that presented higher correlation 

coefficients with the AC variables in the performed analyzes, as well as 

the services sector was the one that revealed better associations between 

absorptive capacity and innovative performance. 

 

Keywords: Absorptive capacity. Innovation. Innovative Performance. 

Small business. Organizational Learning. Knowledge management. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este capítulo objetiva justificar e revelar o problema de pesquisa, 

apresentar os objetivos deste estudo, o escopo de trabalho e, por fim, o 

alinhamento desta pesquisa com as diretrizes do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

 

1.1 CONTEXTO E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

As pequenas empresas assumem grande relevância na estrutura 

econômica brasileira. Dados coletados em 2013 pelo Sebrae mostram 

que essas empresas representam 28,5% dos empregos formais e 25,3% 

da massa de salários paga aos trabalhadores dos empreendimentos 

privados não agrícolas no país (SEBRAE, 2015a). No estado de Santa 

Catarina (SC), em particular, elas somam 30% dos empregos e 29,7% 

do total de salários pagos. Na região da Grande Florianópolis, que 

corresponde à área geográfica de enfoque desta pesquisa, 27,5% dos 

empregos são gerados por pequenas empresas (SEBRAE, 2016a). 

Na Grande Florianópolis também são gerados 15% de todos os 

empregos formais de MPE e 13% do PIB catarinense. Recebem 

destaque na região os setores de turismo e de tecnologia da informação e 

comunicação (SEBRAE, 2016a). Tendo em vista a notoriedade 

econômica e que as pequenas empresas representam próximo de um 

terço dos empregos, é evidenciada a significância dessas empresas para 

o desenvolvimento econômico e social da Grande Florianópolis. 

Ao mesmo tempo em que apresentam destacada contribuição 

econômica no Brasil, em SC e na Grande Florianópolis, as pequenas 

empresas convivem com contínuos desafios para sobreviver. Seus 

dirigentes enfrentam a concorrência das grandes empresas, que 

concentram o capital e a tecnologia; dificuldade para obter recursos 

financeiros; menor disponibilidade para conseguir diferentes tipos de 

recursos; adoção de estratégias de gestão de menor efetividade 

(MOTTA, 2000; CEZARINO; CAMPOMAR, 2006; BONACIM; DA 

CUNHA; CORRÊA, 2009; DUTRA; PREVIDELLI, 2010; GUERRA; 

TEIXEIRA, 2010; FERREIRA et al., 2012). 

Por isso, no ambiente competitivo atual, caracterizado por 

mudanças rápidas, a inovação é uma ferramenta importante para que as 

pequenas empresas possam prosperar e sobreviver (LENIHAN; 

ANDREOSSO-O’CALLAGHAN; HART, 2010; PIETROVSKI et al., 

2017). A sobrevivência dessas organizações depende da habilidade 
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corporativa para mudar e adaptar-se às exigências do mercado (TROTT, 

2012). Independentemente do tamanho ou do patrimônio da empresa, 

que na Era Industrial era uma valiosa vantagem competitiva, o cenário 

está se alterando de forma gradual em favor das organizações que 

conseguem mobilizar conhecimento e avanços tecnológicos, bem como 

conceber a criação de inovações (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

Dessa forma, considerando a importância da inovação para o 

êxito das empresas, é relevante que os pequenos empresários e seus 

colaboradores tenham ciência de como operacionalizar os processos 

inovadores nas suas práticas empresariais e de como podem aproveitar 

as características inerentes ao porte de suas empresas para inovar. É fato 

que a comunicação, a tomada de decisão rápida devido aos poucos 

níveis hierárquicos, a maior flexibilidade de mudança e a proximidade 

mais acentuada com os clientes podem favorecer resultados inovadores 

nas empresas de pequeno porte (FREEL, 2000; LÖFQVIST, 2017). 

Autores como Tidd, Bessant e Pavitt (2008) pontuam que a 

inovação é uma questão de conhecimento, que relaciona a formulação 

de novas possibilidades por combinação de diferentes conjuntos de 

conhecimentos. Segundo a literatura, as pequenas empresas adotam 

processos de inovação essencialmente empíricos e raramente apoiados 

em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) formais. Elas 

inovam, geralmente, por cooperação com agentes externos, entre os 

quais se destacam as empresas e as universidades, de onde obtém 

conhecimentos úteis (LEE et al., 2010; SPITHOVEN; CLARYSSE; 

KNOCKAERT, 2011).  

A capacidade de absorver conhecimentos externos é conhecida 

por “capacidade absortiva de conhecimento” ou, simplesmente, 

“capacidade absortiva”, termo definido por Cohen e Levinthal (1990) 

como: habilidade organizacional para reconhecer, assimilar e aplicar 

novas informações externas de valor para fins comerciais. Anos mais 

tarde, Zahra e George (2002) refinaram o conceito, definindo a CA 

como capacidade dinâmica e composta de rotinas e processos 

organizacionais, por meio dos quais a empresa adquire, assimila, 

transforma e explota
1
 conhecimento visando desenvolver habilidades e, 

consequentemente, sustentar e aumentar sua vantagem competitiva. 

                                                        
1
 Em 2007, Popadiuk desenvolveu uma primeira aproximação da tradução dos termos exploitation, derivada 

do francês exploiter, para aproveitamento e exploration para prospecção. Em 2015, revisou os termos e 

concluiu que as traduções poderiam ser, respectivamente, exploração e explotação. A palavra explotação 

consta em dicionários de língua portuguesa, tendo o mesmo significado que exploração, todavia, se 

distingue da última por enfatizar o termo “econômico” no objetivo do aproveitamento de determinados 

recursos. 
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Uma das formas de avaliar a competitividade das empresas é por 

meio do seu desempenho inovador (ZAHRA; GEORGE, 2002; 

TODOROVA; DURISIN, 2007). De acordo com Silva, Leitão e Raposo 

(2008), o desempenho inovador representa os elementos resultantes de 

processos inovadores, ou seja, simboliza a implementação de um 

resultado inovador para a empresa em relação a produto, processo, 

organizacional ou marketing, do qual a mesma pode tirar alguma 

vantagem. 

Considerando a importância econômica das pequenas empresas 

na Grande Florianópolis, a relevância da inovação para a sobrevivência 

das empresas, o conhecimento como um dos principais insumos para a 

efetivação de processos inovadores e a capacidade absortiva que busca 

em sua essência gerar vantagem competitiva, é definida a seguinte 

pergunta de pesquisa: 

“Qual a relação entre capacidade absortiva e desempenho 

inovador em pequenas empresas da Grande Florianópolis?” 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Para responder à pergunta de pesquisa, foram estabelecidos o 

objetivo geral e os objetivos específicos. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Verificar e analisar a relação entre capacidade absortiva e 

desempenho inovador em pequenas empresas da Grande Florianópolis 

sob a perspectiva de Agentes Locais de Inovação. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

a. Identificar o instrumento adequado para mensurar a 

capacidade absortiva e o desempenho inovador nas 

pequenas empresas. 

b. Caracterizar a capacidade absortiva e o desempenho 

inovador em pequenos negócios da Grande Florianópolis 

na percepção dos Agentes Locais de Inovação. 

c. Verificar se ocorre correlação entre capacidade absortiva 

e desempenho inovador em pequenas empresas da 

Grande Florianópolis. 
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d. Caso ocorram, destacar a intensidade das relações e 

oportunidades entre capacidade absortiva e desempenho 

inovador. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Em 2013, as pequenas empresas geravam quase um terço dos 

empregos e mais de um quarto dos salários pagos no país (SEBRAE, 

2015a). Em 2012, representavam 27,5% dos empregos na Grande 

Florianópolis (SEBRAE, 2016a). A representatividade delas na 

economia é evidente e só por isto justifica um estudo. Analisá-las 

buscando, em um primeiro momento, mensurar a CA e o desempenho 

inovador e, em um segundo, a relação entre esses dois constructos nas 

empresas de pequeno porte da Grande Florianópolis é interessante e 

importante para o avanço do conhecimento. 

Desde 1995, data da publicação do primeiro artigo sobre CA e 

inovação, de autoria de Philip Wegloop na base de dados Scopus, 

segundo pesquisa realizada em 2017 (ver diretrizes de busca no 

Apêndice A), o número de publicações abordando CA e inovação 

aumentou consideravelmente, conforme mostra o Gráfico 1, o que 

justifica a necessidade de novos estudos e a importância desta pesquisa 

abordando a relação entre CA e inovação. 

 
Gráfico 1 - Produção científica relacionando os termos capacidade absortiva e 

inovação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Scopus (2018). 
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Conforme verificado, em 31 de dezembro de 2017, a base de 

dados somava 668 trabalhos versando sobre CA e inovação. Nos 

primeiros 11 anos após a publicação da primeira obra, foram inseridos 

na plataforma Scopus 40 trabalhos. Nos anos de 1996 e 1998 não foi 

publicado nenhuma estudo contendo no título ou nas palavras-chave os 

termos CA e Inovação. No período de 2007 a 2017, houve uma 

demanda significativa de trabalhos, sendo que o resultado da busca 

apontou 628 pesquisas, que representam 94,02% dos estudos abordando 

o tema. O ápice de publicações apareceu entre 2012 e 2017, período em 

foram publicados 456 estudos (68,26% do total). O ano com mais 

publicações foi 2016, com 96 resultados da busca, seguido de perto pelo 

ano de 2017, com 89 trabalhos. 

A título de informação, foi realizada uma busca refinada nos 668 

trabalhos encontrados e não foi localizado nos textos as palavras, 

grafadas em inglês, desempenho inovador, pequenas empresas e Radar 

da Inovação. Também não foram encontrados na base de dados, na 

pesquisa realizada, estudos que utilizassem de maneira conjunta os 

questionários escolhidos para a coleta de dados nesta pesquisa. A base 

de dados Scopus foi escolhida para esta pesquisa descrita no Apêndice A 

porque é considerada a maior base de dados de citações e resumo de 

literatura revisada por pares: revistas científicas, livros e conferências. 

Além disso, a Scopus oferece ferramentas inteligentes para rastrear, 

analisar e visualizar a pesquisa, fornecendo uma visão abrangente da 

produção mundial (ELSEVIER, 2018). 

Ainda, estudar a CA e o desempenho inovador permite uma visão 

sistêmica de como apresentar perspectivas que possam melhor 

interpretar a realidade dos pequenos negócios de forma científica, bem 

como sugerir linhas de ação para promover a gestão do conhecimento e 

a inovação das empresas. Segundo a literatura, CA é uma determinante 

da inovação (COHEN; LEVINTHAL, 1990; CHEN; LIN; CHANG, 

2009) e ao adquirir, assimilar, transformar e explotar o conhecimento 

externo, as empresas gerenciam o conhecimento para criar vantagem 

competitiva.  

Em suma, estudar as pequenas empresas se justifica porque elas 

geram 28,5% de empregos no Brasil (SEBRAE, 2015a). Também se 

explica porque o contexto mercadológico é cada vez mais competitivo e 

pouco favorável para as empresas de pequeno porte, que necessitam 

buscar maior diferenciação, com forte suporte na inovação, para 

prosperar e sobreviver. Por último, a pesquisa se legitima porque a 

inovação envolve o uso de conhecimento externo e é importante 
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entender e desenvolver a capacidade absortiva no contexto das pequenas 

empresas. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa analisa a relação entre capacidade absortiva e 

desempenho inovador nas empresas de pequeno porte na Grande 

Florianópolis, mediante aplicação do questionário de CA desenvolvido 

por Flatten et al. (2011) e do Radar Inovação, um instrumento de 

avaliação do potencial inovador adaptado por Bachmann e Destefani 

(2008) com base em Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006).  

O presente estudo não analisa todos os instrumentos existentes de 

avaliação da capacidade absortiva e do desempenho inovador nas 

pequenas empresas, nem relaciona a validação dos resultados 

encontrados com as empresas envolvidas na pesquisa. Também não 

considera todas as particularidades do segmento econômico (indústria, 

comércio ou serviços) nem a influência de questões culturais e 

individuais das empresas. Tampouco confirma se todas as empresas da 

amostra, que participam do Programa Agente Local de Inovação, são de 

fato empresas de pequeno porte, apesar de o Programa ALI afirmar que 

somente pequenas empresas podem fazer parte deste (SEBRAE, 2018). 

A delimitação geográfica deste trabalho é a região da Grande 

Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Sendo assim, os resultados 

da pesquisa não podem ser generalizados para as demais pequenas 

empresas do estado ou do país. A delimitação temporal é estabelecida 

como cross-sectional, por se tratar de um estudo realizado em um 

determinado espaço de tempo, que utiliza o conhecimento já explicitado, 

obtido mediante interação entre empresários e Agentes Locais de 

Inovação e aplicação de questionários de capacidade absortiva e de 

inovação. 

 

1.5 ADERÊNCIA AO EGC 

 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento (PPEGC) faz parte da área de pesquisa Interdisciplinar da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 

Este estudo investiga a conexão entre a capacidade absortiva e o 

desempenho inovador em pequenas empresas da Grande Florianópolis, 

buscando entender mais profundamente o funcionamento da relação e as 

possíveis oportunidades que podem surgir para as empresas que utilizam 

conhecimento externo nas suas atividades e buscam a inovação. 
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No PPGEGC, este trabalho pertence à área de concentração 

intitulada Gestão do Conhecimento, mais especificamente, à linha de 

pesquisa Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade, que estuda as 

metodologias, as técnicas e as ferramentas de Gestão do Conhecimento 

aplicadas à promoção do empreendedorismo, da inovação e da 

sustentabilidade organizacional (EGC, 2018a). Pesquisas anteriores 

evidenciam estudos que relacionam a capacidade absortiva com a 

aprendizagem organizacional (LANE; LUBATKIN, 1998; SUN; 

ANDERSON, 2010; PICOLI; TAKAHASHI, 2016) e a gestão do 

conhecimento (GRAY, 2006; GRANDINETTI, 2016; VALENTIM; 

LISBOA; FRANCO, 2016), tendo em vista que o principal recurso 

destas abordagens é o conhecimento. O estudo da capacidade absortiva e 

da inovação nas empresas de pequeno porte se alinha às proposições da 

área e da linha de pesquisa do PPGEGC, pois, na sua essência, as 

pequenas empresas são empreendedoras e precisam inovar 

continuamente para se manter economicamente competitivas e 

sustentáveis. 

A presente pesquisa apresenta contextualização embasada na 

abordagem interdisciplinar, visto que a capacidade absortiva e a 

inovação são temas de estudo em diversas áreas, em especial, na 

economia, na administração e em algumas subáreas da engenharia. 

Além disso, como a pesquisa busca integrar conhecimento de 

constructos inseridos em diferentes áreas do conhecimento e entende-se 

que o resultado envolva a produção de um novo conhecimento, atende-

se aos requisitos da definição de interdisciplinaridade proposta por 

Paviani (2008). Dito isto, esta dissertação busca contribuir com 

abordagem holística da ciência e com o direcionamento e a missão do 

PPGEGC, que consiste em promover o ensino, a pesquisa e a extensão, 

de forma interdisciplinar (EGC, 2018b). 

No PPGEGC, foram desenvolvidos dois trabalhos de doutorado, 

conforme mostra Quadro 1, que apresentam similaridade com a pesquisa 

atual e que confirmam a conexão com o Programa. Destaca-se que na 

busca de estudos no banco de teses e dissertações do PPGEGC, 

procurou-se investigações que relacionassem a capacidade absortiva 

com a inovação. 
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  Quadro 1 - Teses no PPGEGC relacionando capacidade absortiva e inovação 

Título 
Autor 

(Ano) 

Orientadores (O) e 

Coorientadores (CO) 

Grupo de 

Pesquisa 

A Capacidade 

Absortiva no 

Processo de 

Gestão da 

Inovação: 

Análises em 

Empresas 

Consideradas 

Inovadoras 

Jenoveva-

Neto 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

 Gregório Varvakis (O)                       

Marina Keiko 

Nakayama (CO)  

 

 

 

 

 

Grupo de 

Pesquisa 

Propriedade 

Intelectual, 

Desenvolvimento 

e Inovação 

(PIDI) 

 

 

Relações Entre 

Práticas de 

Gestão do 

Conhecimento, 

Capacidade 

Absortiva e 

Desempenho: 

Evidências do 

Sul do Brasil 

Davila 

Calle 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

 Gregório Varvakis (O)                     

João Artur Souza (CO)                      

Klaus North (CO) 

 

 

 

 

 

 

Núcleo de 

Gestão para 

Sustentabilidade 

(NGS) 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Destas pesquisas evidenciadas no Quadro 1, o trabalho de 

Jenoveva-Neto (2016) teve como objetivo compreender como o modelo 

de capacidade absortiva auxilia nos processos de gestão da inovação em 

empresas de grande porte consideradas inovadoras. Como sugestões 

para trabalhos futuros, a autora declara que o tema da capacidade 

absortiva e sua contribuição para a inovação e a vantagem competitiva 

deveria ser conteúdo de trabalhos futuros de mestrado e doutorado no 

PPGEGC. 

Por último, a pesquisa de Davila Calle (2016) analisou as 

relações entre práticas de gestão do conhecimento, capacidade absortiva 

e o desempenho organizacional em empresas de micro, pequeno, médio 

e grande porte. Nas conclusões da pesquisa, Davila Calle (2016) sugeriu 

novos estudos que abordem a relação entre capacidade absortiva, 

desempenho inovador e desempenho organizacional. 

Pela análise comparativa das proposições da presente pesquisa 

em relação aos dois trabalhos anteriores e com abordagem similar no 

PPGEGC, o primeiro diferencial apontado envolve o foco exclusivo nas 

EPP, que até foram consideradas em um dos trabalhos, mas em conjunto 

com outros portes empresariais. Outra contribuição diferenciada foi 

analisar a relação da capacidade absortiva com o desempenho 
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organizacional sendo representado pela inovação. Ou seja, a inovação 

considerada sob a perspectiva de resultado.  

Ainda, os dois estudos anteriores apresentaram nas suas sugestões 

de trabalhos futuros que houvesse pesquisas analisando a relação da 

capacidade absortiva com a inovação e considerando a inovação como 

resultado (JENOVEVA-NETO, 2016; DAVILA CALLE, 2016). Nesta 

pesquisa será analisada a relação entre a capacidade absortiva e o 

resultado da inovação, ou desempenho inovador. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 A pesquisa está dividida em cinco partes. Exceto a introdução 

apresentada neste capítulo, as demais partes são descritas a seguir. 

O capítulo 2 apresenta o referencial teórico sobre as pequenas 

empresas, a inovação e a capacidade absortiva; o capítulo 3 revela os 

procedimentos metodológicos adotados para a operacionalização prática 

da pesquisa; o capítulo 4 trata da apresentação, análise e interpretação 

dos dados; o capítulo 5 indica as conclusões e as limitações da pesquisa, 

bem como recomenda novas pesquisas complementares a esta ou ao 

aprofundamento do tema. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente capítulo relaciona os fundamentos teóricos que guiam 

esta pesquisa. É apresentado o cenário das micro e pequenas empresas 

no Brasil, em Santa Catarina e na Grande Florianópolis. As 

microempresas são descritas, pois tanto questões regulatórias como 

estudos econômicos costumam abordar estes dois portes de empresa. Na 

sequência, retrata-se o processo de inovação e discorre-se sobre a 

mensuração dos resultados gerados por práticas inovadoras. Para 

concluir a parte de revisão da literatura, explicitam-se conceitos, 

modelos e avaliações de capacidade absortiva. 

 

2.1 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO BRASIL 

 

Desde 2014, o Brasil enfrenta intensa recessão econômica que 

pode ter tido impacto negativo no crescimento das Empresas de 

Pequeno Porte (EPP) e das Microempresas (ME), denominadas Micro e 

Pequenas Empresas (MPE). Entre 2003 e 2013, o número de MPE 

cresceu significativamente no país. Em 2013, as MPE somavam 99% do 

total de estabelecimentos existentes, 52% dos empregos formais de 

estabelecimentos privados não agrícolas do país e quase 42% da massa 

de salários paga aos trabalhadores destes estabelecimentos, conforme 

Quadro 2 (SEBRAE, 2015a). 

 
Quadro 2 - Número de estabelecimentos, empregos e massa de salários por 

porte de empresa 

Porte 

Número de 

estabelecimentos 

Empregos formais 

gerados 

Massa de salários paga 

(em R$)  

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

MPE 6.629.879 99,0% 17.071.291 52,1% 24.449.086.346 41,4% 

Micro 6.215.352 92,8% 7.713.340 23,5% 9.496.017.983 16,1% 

Pequena 414.527 6,2% 9.357.951 28,6% 14.953.068.363 25,3% 

MGE 70.242 1,0% 15.686.208 47,9% 34.582.759.377 58,6% 

Média 45.115 0,7% 5.027.167 15,3% 10.589.160.057 17,9% 

Grande 25.127 0,4% 10.659.041 32,5% 23.993.599.320 40,6% 

Total 6.700.121 100% 32.757.499 100% 59.031.845.723 100% 

Fonte: Adaptado de Sebrae (2015a). 
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Em 2003, existiam no Brasil cinco milhões de MPE. Em 2013, o 

número chegou a 6,6 milhões. No período, houve expansão de 33,8% no 

número de MPE, que crescerem em média 3% ao ano. Em relação às 

EPP, em 2003 existiam 227.430, em 2013, elas totalizavam 414.527, 

onde o aumento no período foi de 82,3%. Entre 2003 e 2013, o número 

de postos de trabalho com carteira assinada nas MPE teve um 

crescimento médio de 5,7 % ao ano, em 2003, eram 9,8 milhões, em 

2013, 17,1 milhões. Desse montante, 9.357.951 postos de trabalho, o 

que equivalia a 54,8%, foram empregos criados por EPP (SEBRAE, 

2015). 

Em 2013, a maior parte das MPE atuava no comércio (47,2%) e 

no setor de serviços (37,3%). Um pouco mais de 15% das MPE 

pertencia aos segmentos indústria (10,6%) e construção (4,9%). No 

total, as MPE tinham aproximadamente 25% de participação no PIB 

brasileiro (SEBRAE, 2015a). Quanto as EPP, o levantamento do Sebrae 

(2015a) apontou que, separadas por segmento, as pequenas empresas 

apresentavam os seguintes percentuais: de 51.207 indústrias brasileiras, 

7,2% do setor; de 19.076 empresas do setor de construção, 5,7% do 

segmento; de 184.434 estabelecimentos do comércio; 5,9 %; e de 

159.810 estabelecimentos do setor de serviços, 6,4%. 

Destaca-se que os dados apresentados representam os estudos 

mais recentes encontrados para o tema no Brasil atualmente. 

 

2.1.1 Definição de Micro e Pequenas Empresas no Brasil 
 

No âmbito legal, apenas em 1984, na Lei n. 7.256, foi 

estabelecida a definição de Microempresa. Mais tarde, as leis 9.317/96 e 

9.841/99, bem como o Decreto nº 5.028/2004 e a Lei Complementar nº 

123/2006 trouxeram mudanças relevantes na classificação e nas normas 

das MPE brasileiras. Na Lei 9.317/96, por exemplo, foi incluída a 

classificação de empresa de “Pequeno Porte”. Mais recentemente, a Lei 

Complementar nº 155/2016 reformulou os critérios de enquadramento 

da Empresa de Pequeno Porte, segundo seu artigo 3º, 

  
[...] consideram-se microempresas ou empresas de 

pequeno porte, a sociedade empresária, a 

sociedade simples, a empresa individual de 

responsabilidade limitada e o empresário a que se 

refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou 
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no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme 

o caso, desde que: 

 I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-

calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e 

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, 

em cada ano-calendário, receita bruta superior a 

R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e 

igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro 

milhões e oitocentos mil reais) (BRASIL, 2006). 

 

A Lei Complementar nº 123/2006, com base na Lei n. 7.256/84, 

atualizou as diretrizes que fundamentam o tratamento diferenciado, 

simplificado e favorecido, envolvendo, além do campo administrativo, o 

tributário, o previdenciário, o trabalhista, o creditício e o de 

desenvolvimento empresarial das MPE (BRASIL, 1984). Na lei 

123/2006, foi instituído regime tributário específico para os pequenos 

negócios, envolvendo diminuição da carga de impostos e simplificação 

dos processos de cálculo e recolhimento, representados no regime do 

Simples Nacional. A medida buscava contribuir para o desenvolvimento 

e a competitividade das MPE brasileiras, como estratégia de geração de 

emprego, distribuição de renda, inclusão social, redução da 

informalidade e fortalecimento da economia (SEBRAE, 2017). 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) utiliza classificação semelhante à Lei Complementar nº 

123/2006, todavia, difere porque não adota a atualização realizada pela 

Lei Complementar nº 155/2016, já que estabelece para a Pequena 

Empresa a Receita Operacional Bruta (ROB) maior que R$ 360 mil e 

menor ou igual a R$ 3,6 milhões. Na classificação do BNDES, a 

Microempresa também tem ROB menor ou igual a R$ 360 mil 

(BNDES, 2017). 

Além da classificação fundamentada no faturamento bruto anual, 

o Sebrae classifica as empresas com base no número de colaboradores 

por ramo de atividade, como exibido no Quadro 3. Na classificação, o 

setor de serviços não inclui a administração pública e o serviço 

doméstico (SEBRAE, 2015a). O critério por número de empregados é 

baseado na definição de porte das empresas proposta pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2003). 
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Quadro 3 - Classificação da empresa segundo o número de colaboradores 

Porte 
Quantidade na Construção 

e Indústria 

Quantidade no Comércio e 

Serviço 

Microempresa Até 19  Até nove 

Pequena 20 a 99  10 a 49  

Média 100 a 499  50 a 99  

Grande 500 ou mais 100 ou mais  

Fonte: Adaptado de Sebrae (2015a). 
 

De acordo com Pigozzo (2012), no Brasil não existe um conceito 

único para classificar as empresas, entretanto, identifica-se pelo menos 

quatro critérios quantitativos adotados por instituições oficiais e/ou 

bancos de investimento e fomento, a saber: número de empregados, 

receita operacional bruta anual, faturamento bruto anual ou estrutura 

societária. As classificações apresentadas para o porte das empresas são 

as mais utilizadas na literatura analisada (TRINDADE, 2015; SILVA, 

2012; BUCHELE, 2015; ORTIGARA, 2006) e, portanto, servem como 

base para a especificação das empresas nesta pesquisa. 

 

2.1.2 Características das Micro e Pequenas Empresas no Brasil 

 

As MPE apresentam características peculiares de gestão, 

estruturação e operação. Segundo o IBGE (2003), as principais 

características das MPE são: 

a) baixo volume de capital empregado; 

b) altas taxas de natalidade (abertura) e de mortalidade 

(fechamento); 

c) grande presença de proprietários, sócios e membros da 

família como mão-de-obra envolvida nos negócios; 

d) poder decisório predominantemente centralizado; 

e) não distinção, em muitos casos, da pessoa física do 

empresário com a jurídica em termos contábeis e 

financeiros; 

f) registros contábeis insuficientes ou pouco adequados; 

g) contratação direta de mão-de-obra; 

h) utilização de mão-de-obra não qualificada ou pouco 

qualificada; 

i) menor nível de terceirização; 

j) pequeno investimento em inovação tecnológica; 
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k) maior dificuldade de acesso ao financiamento de capital 

de giro e; 

l) relação de complementaridade e subordinação com as 

empresas de grande porte. 

 

Para Migliato e Escrivão Filho (2004), considerando as 

características das MPE, elas podem ser divididas em seis classes, 

conforme mostra Quadro 4. 
 

Quadro 4 - Características da pequena empresa 

Classe Características 

Ambiental 

Representa como forças econômicas, sociais, político-legais 

e tecnológicas do macroambiente e do ambiente setorial 

influenciam a gestão da pequena empresa. De modo geral, 

as pequenas empresas apresentam muito pouco ou nenhum 

controle sobre seu ambiente externo e, consequentemente, 

são muito dependentes dos recursos disponíveis. 

Comportamental 

Relacionada ao comportamento dos pequenos empresários 

mediante a execução de suas tarefas. Normalmente, 

possuem gestão centralizadora e desconhecimento do 

negócio e das ferramentas administrativas. 

Decisional 

Refere-se ao processo de tomada de decisão. Na pequena 

empresa, geralmente é de âmbito operacional e de curto 

prazo, porque o tempo do proprietário é precário, não 

possibilitando que ele tome atitudes mais analíticas e 

estratégicas. A escassez de tempo do dirigente ocorre como 

consequência da estrutura simples da empresa, que gera o 

acúmulo de funções. 

Estratégica 

Diz respeito ao processo estratégico. Os pequenos 

empresários, em geral, não desenvolvem planos formais e 

são pouco preocupados com as necessidades de longo prazo. 

Por essa razão, prende-se inadvertidamente a pequenas 

crises cotidianas e a opera uma lógica de reação e adaptação 

às imposições do ambiente. 

Estrutural 

Referente aos aspectos internos da empresa, como os níveis 

hierárquicos e a subdivisão de tarefas. A pequena empresa, 

normalmente, apresenta estrutura simples porque possui 

poucas unidades administrativas, pouca ou nenhuma divisão 

de tarefas e tanto a direção quanto os funcionários são pouco 

especializados. Elas não possuem estrutura organizacional 

que delineia claramente os cargos e funções. 
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Tecnológica 

Diz respeito às tecnologias. O processo empregado nas 

pequenas empresas, com exceção daquelas de alta 

tecnologia, é artesanal ou de tecnologia convencional, pois 

há falta de capital para investir e de mercado comprador. O 

resultado é baixa reprodução e acúmulo de capital. 

Fonte: Adaptado de Migliato e Escrivão Filho (2004). 

 

Acredita-se que as características mencionadas destacam os 

desafios internos e externos enfrentados pelas MPE, conforme apontado 

pelos próprios autores Migliato e Escrivão Filho (2004). Os estudos 

sobre a mortalidade dos pequenos negócios evidenciam ainda mais a 

complexidade deste contexto. Segundo estudo do Sebrae (2016b) sobre 

a sobrevivência das empresas no Brasil e em organizações com até dois 

anos de atividade (tomando como referência as empresas brasileiras 

constituídas em 2012 e as informações sobre elas disponíveis na Receita 

Federal até 2014), a taxa de sobrevivência foi 76,6%. Isto quer dizer que 

a taxa de mortalidade foi 23,4%. Estes números de 2012 foram o melhor 

resultado desde 2008, quando a pesquisa começou a ser aplicada pelo 

Sebrae. As EPP tiveram taxa de mortalidade de somente 2%, mas as ME 

atingiram 45% de mortalidade. 

Sem embargo, a crise financeira no Brasil desde 2014 pode ter 

modificado o cenário de sobrevivência/mortalidade das empresas de 

maneira representativa, tornando ainda mais desafiadora a sobrevivência 

dos negócios para as pequenas empresas. Porém, conforme lembra 

Ortigara (2006), outros desafios tornam a rotina das organizações 

complexa, como a competitividade cada vez mais global, os avanços 

tecnológicos contínuos e nas comunicações, a ascensão do comércio 

eletrônico, a quebra de paradigma e uso do conhecimento e da 

informação como forma mais importante de capital das organizações, 

bem como as expectativas mais exigentes dos trabalhadores em relação 

ao trabalho. 

Mesmo com este contexto de complexidade, Pereira et al. (2009) 

apontam que quando as MPE inovam, elas adquirem vantagem 

competitiva em relação aos concorrentes, o que amplia as possibilidades 

de sucesso e longevidade dos negócios. Lane, Koka, Pathak (2006), por 

sua vez, destacam que a capacidade absortiva é fundamental para a 

sobrevivência em longo prazo, uma vez que ela pode reforçar, 

complementar ou reorientar a base de conhecimento de uma empresa. 

Nas subseções 2.2 e 2.3, respectivamente, a inovação e a capacidade 

absortiva são tratadas com mais detalhamento. 
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2.1.3 Micro e Pequenas Empresas Catarinenses 

  

Em 2013, 354.142 (99,2%) das empresas eram Micro e Pequenas 

Empresas no estado de Santa Catarina. Do total, 332.548 (93,9%) eram 

micro empresas e 21.594 (6,1%) empresas de pequeno porte (SEBRAE, 

2015a). A divisão por segmento econômico das MPE está exposta na 

Figura 1.  

 
Figura 1 - Percentual de MPE em SC por segmento 

 
Fonte: Adaptado de Sebrae (2015a). 

 

Destaca-se que nem o estudo do Sebrae (2015a) nem suas 

referências, como o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e o Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), 

separam em seus estudos os portes micro e pequena empresa, o que 

justifica a apresentação dos dados neste trabalho englobando as MPE. 

Em 2013, as MPE eram responsáveis por 998.539 (59,1%) 

empregos em SC (SEBRAE, 2015a). Destes, 492.148 (29,1%) foram 

gerados nas Microempresas e 506.391 (30,0%) nas Empresas de 

Pequeno Porte. A Figura 2 mostra os empregos gerados por segmento de 

MPE em SC.  
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Figura 2 - Percentual de empregos gerados por MPE em SC por segmento 

 
Fonte: Adaptado de Sebrae (2015a). 

 

Segundo dados do Sebrae (2015a), a remuneração média dos 

empregados de SC para MPE, se considerados os vínculos ativos em 31 

de dezembro de 2013, foi de R$ 1.560,00 (a segunda maior remuneração 

do Brasil, superada apenas pelo estado de São Paulo, com remuneração 

média de R$ 1.788,00). Na análise da remuneração média por setor 

econômico em SC, tem-se o panorama exibido na Figura 3.  

 
Figura 3 - Remuneração média das MPE em SC por segmento 

 
Fonte: Adaptado de Sebrae (2015a). 
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Em relação à massa de salários paga aos trabalhadores 

catarinenses, 52,9% é remunerada por MPE, sendo 23,2% por ME e, 

29,7%, por EPP. A EPP, inclusive, apresenta o maior montante de 

salários pagos em SC, já que as médias empresas representam 18,3% e, 

as grandes, 28,8% (SEBRAE, 2015a). 

Ao abordar a taxa de sobrevivência de empresas com dois anos 

de existência, considerando os dados das empresas criadas em 2012, as 

MPE catarinenses tinham 76,5% de sobrevivência no período 

(SEBRAE, 2016b). Da quantia total, 78,8% são indústrias, 82,2% 

pertencem à construção, 75,7%, ao comércio e, 74,3%, ao setor de 

serviços. Entre os principais municípios de SC, Caçador figura como a 

cidade com maior taxa de sobrevivência de empresas, das 627 empresas 

constituídas em 2012, 80,9% ainda estavam ativas em 2014 (SEBRAE, 

2016b).  

Entre as cidades da Grande Florianópolis que fazem parte desta 

pesquisa, o Sebrae apresentou dados das empresas de três cidades: São 

José, Florianópolis e Palhoça. Em 2012, nessas cidades, foram criados, 

respectivamente, 2.463, 6.166 e 1.719 empresas. Do total, São José teve 

taxa de sobrevivência de 76,1%, Florianópolis, de 73,4% e, Palhoça, de 

75,2%. Apesar de São José ter maior taxa de sobrevivência, 

Florianópolis criou 3.703 empresas a mais. 

  

2.1.4 Micro e Pequenas Empresas na Grande Florianópolis 

 

Segundo o Sebrae (2016a), a região da Grande Florianópolis 

envolve 16 munícipios. Entretanto, o número de municípios da região 

diverge em outras classificações. Por exemplo, a Associação dos 

Municípios da Região da Grande Florianópolis (GRANFPOLIS) lista 22 

munícipios (GRANFPOLIS, 2017). Já a Federação das Indústrias do 

Estado de Santa Catarina (FIESC), rotula a região da Grande 

Florianópolis de Sudeste e lista 19 munícipios (FIESC, 2015). A 

classificação escolhida foi a dada pelo Sebrae (2016a), conforme mostra 

a Figura 4, e essa definição está justificada nas condições de acesso aos 

dados da pesquisa de campo. 
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Figura 4 - Localização geográfica da Região da Grande Florianópolis 

 
Fonte: Sebrae (2016a). 

 

Para o Sebrae (2016a), os munícipios da Grande Florianópolis 

são (entre parênteses, após o nome de cada cidade, está o número que 

aponta a localização na Figura 4): Águas Mornas (1), Alfredo Wagner 

(2), Angelina (3), Anitápolis (4), Antônio Carlos (5), Biguaçu (6), 

Florianópolis (7), Garopaba (8), Governador Celso Ramos (9), Palhoça 

(10), Paulo Lopes (11), Rancho Queimado (12), Santo Amaro da 

Imperatriz (13), São Bonifácio (14), São José (15) e São Pedro de 

Alcântara (16). 

A Figura 5 apresenta indicadores da Grande Florianópolis. De 

acordo com a figura, a região, em relação ao estado de SC, tem uma 

representatividade considerável em números percentuais de MPE e 

empregos formais gerados por elas. Observa-se também que número de 

Microempreendedor Individual (MEI), assim como o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) são expressivos. 
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Figura 5 - Resumo de indicadores da Região da Grande Florianópolis  

Fonte: Sebrae (2016a). 
 

Na análise do Sebrae (2016a) também foram investigadas 

questões culturais e outras informações econômicas. O estudo revelou 

que no litoral, há forte influência da colonização açoriana e, em menor 

proporção, das culturas alemã e italiana, mais estabelecidas nos 

municípios da encosta da serra. Além do elevado potencial turístico, a 

Grande Florianópolis tornou-se relevante polo tecnológico do país, 

graças à ampla disponibilidade de recursos humanos qualificados; a 

presença intensiva de laboratórios e de instituições de ensino superior, 

como a UFSC e a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC); 

a infraestrutura favorável e a conjugação de esforços de inúmeras 

entidades. 

No setor primário, o principal destaque na região é a maricultura. 

Somente em Florianópolis, são produzidas cerca de 85% das ostras 

consumidas no país. No setor secundário, a atividade industrial 

desenvolve-se no entorno da capital, mais notadamente, nos municípios 

de São José, Palhoça e Biguaçu. A capital Florianópolis se destaca no 

segmento terciário, que envolve os setores de comércio, turismo 

(hospedagem e gastronomia) e tecnologia da informação e comunicação 

(SEBRAE, 2016a). 

Segundo o MTE, em 2012, a Grande Florianópolis tinha 55.503 

empresas e empregava 279.015 trabalhadores. Mais de 90% das 
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empresas da região, conforme dados do Quadro 5, eram microempresas, 

apenas 6,4%, eram EPP. Em conjunto, as micro e as pequenas empresa 

geravam 53,0% dos empregos da região, onde 25,4% são gerados pelas 

ME e 27,5% pelas EPP. 

 
Quadro 5 - Quantidade de empresas e empregos na Grande Florianópolis 

Porte  
Estabelecimentos  Empregos  

Quantidade  Participação  Quantidade  Participação  

Micro (M) 51.453 92,70% 70.897 25,40% 

Pequena (PE) 3.545 6,40% 76.854 27,50% 

Média (MD) 289 0,50% 26.139 9,40% 

Grande (GD) 216 0,40% 105.125 37,70% 

Total  55.503 100,00% 279.015 100,00% 

Fonte: Sebrae (2016a). 
 

Nas Figura 6 e Figura 7 as MPE estão separadas por segmento 

econômico. Respectivamente, as figuras mostram o número de MPE da 

região e os empregos gerados. O estudo do Sebrae (2016a) não 

apresenta dados do setor da construção. As fontes utilizadas pela 

instituição foram o MTE e a RAIS, que foram consultadas pelo autor da 

dissertação que, respectivamente, não encontrou e não teve acesso aos 

dados. 

 
Figura 6 - Número percentual de MPE na Grande Florianópolis por segmento 

 
Fonte: Sebrae (2016a). 
 

15,3% 

40,7% 
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Figura 7 - Número percentual de empregos gerados por MPE na Grande 

Florianópolis por segmento 

 
Fonte: Sebrae (2016a). 

 

Nos setores da indústria, do comércio e de serviços, a média dos 

salários pagos pelas MPE na Grande Florianópolis era de R$ 1.341,00. 

Na Grande Florianópolis, as EPP possuíam média salarial de R$ 

1.472,00, em Santa Catarina, de R$ 1.377,00 e, no Brasil, a média 

salarial era R$ 1.365,00 (SEBRAE, 2016a). Ainda para efeito de 

comparação, o salário mínimo em 2012 era de R$ 622,00 (BRASIL, 

2018). A título de informação, esses dados não foram apresentados nos 

estudos classificados por porte ou segmento econômico das empresas. 

A próxima subseção trata da inovação, elemento que pode ser um 

fator diferenciador para a sobrevivência e desenvolvimento das micro e 

pequenas empresas.  

 

2.2 INOVAÇÃO 

 

O foco e a ênfase no tema da inovação deixaram de ser 

exclusividade das instituições envolvidas com ensino e pesquisa, para se 

tornar uma atividade necessária para qualquer tipo de organização 

(TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). Pois, no século 21, as empresas 

devem se adaptar e desenvolver se desejam sobreviver (TROTT, 2012). 

Em um ambiente cada vez mais competitivo, globalizado e 

mutável, se faz necessário que as organizações compreendam e, depois, 

coloquem em prática os conceitos e os métodos que embasam e guiam 

25,7% 

37,5% 

36,8% Indústria

Comércio

Serviços
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as atividades inovadoras, para que possam, de fato, obter resultados 

inovadores e relevantes, bem como maior vantagem competitiva (DEES; 

PICKEN, 2000; CALIK; CALISIR; CETINGUC, 2017). Nesse sentido, 

Bessant et al. (2005) advertem que a inovação não é um atributo 

automático das organizações, onde o processo deve ser habilitado por 

gerenciamento bem estruturado e atuante na direção da inovação. 

Segundo a Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico e o Escritório Estatístico das Comunidades Europeias 

(OECD/EUROSTAT, 2005, p. 46, tradução e grifo nosso):  

 
Inovação é 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.  

 

Sendo assim, a inovação pode ser de produto (bem ou serviço), 

de processo, de marketing e organizacional. Neste contexto, as empresas 

precisam identificar e desenvolver as oportunidades mais adequadas 

para produzir resultados inovadores. Geralmente, conforme lembram 

Tidd, Bessant, Pavitt (2008), Quintane et al. (2011) e Trott (2012), o 

processo envolve a gestão da inovação, que quando desenvolvida com 

êxito, pode envolver um ou mais tipos de inovação. 

A inovação também pode ser analisada e classificada como 

incremental ou radical/disruptiva, de acordo com o grau de mudança que 

provoca no mercado. A primeira representa pequenas melhorias na 

funcionalidade ou desempenho de produtos, serviços ou processos 

existentes (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). A segunda, causa 

impacto significativo no mercado e na atividade econômica das 

empresas, representa o surgimento de uma solução ainda não 

apresentada ao mercado (OECD/EUROSTAT, 2005). 

De acordo com o grau de difusão, a inovação pode ser 

classificada em inovação para a empresa, o mercado ou o mundo 

(OECD/EUROSTAT, 2005). Quanto ao controle da empresa sobre o 

processo de inovação, a inovação pode ser fechada ou aberta. Na 

inovação fechada, a empresa possui todo controle/proteção sobre o 

processo, na aberta o processo é realizado considerando também atores 

externos à empresa (TROTT, 2012). 
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Ao se debruçar sobre o tema, Quintane et al. (2011) perceberam 

que a literatura trata a inovação sob três enfoques. O primeiro diz 

respeito ao modo como a organização ou nação planeja, executa e 

controla os processos voltados para obter inovação (ou gestão da 

inovação); o segundo, refere-se à análise dos resultados inovadores 

obtidos por determinado processo para identificar, compreender e 

replicar as práticas de maior sucesso; o último, considera a inovação 

baseada no conhecimento.  

A próxima seção terciária discorre sobre o processo de inovação. 

As demais abordam a inovação com base no conhecimento e como 

mensurar resultados inovadores (ou desempenho inovador). Na última, a 

inovação é analisada no contexto das pequenas empresas. 

 

2.2.1 Gestão da Inovação 
 

Quando vista como um processo, a inovação apresenta um 

mecanismo de funcionamento basicamente comum em todas as 

empresas (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008), como mostra a Figura 8: 

 
Figura 8 - O processo simplificado de inovação 

 
Fonte: Adaptada de Tidd, Bessant e Pavitt (2008). 
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Neste modelo, na etapa “buscar”, a empresa procura identificar 

ameaças e oportunidades (internas ou externas), ou seja, visa mudança 

para se antecipar aos desafios e ensejos. Na etapa “seleção”, a 

organização define, baseada em diretrizes estratégicas e recursos 

disponíveis, quais ameaças e oportunidades devem ser enfrentadas. A 

etapa “implementação” denota a tradução de uma ideia inicial em algo 

novo a ser lançado, relacionando os seguintes critérios: 

a) aquisição de conhecimentos para possibilitar a inovação 

(por meio de P&D, por exemplo); 

b) execução de projeto sob condições de imprevisibilidade 

que exigem boa capacidade de resolução de problemas; 

c) lançamento da inovação no mercado e gestão do seu 

processo inicial de adoção; 

d) sustentabilidade de adoção e uso da inovação em longo 

prazo, o que pode envolver novas soluções inovadoras; 

e) aprendizagem para tornar sua base de conhecimento mais 

robusta e melhorar as formas em que o processo é gerido. 

 

Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008), gerir este processo (ou a 

gestão da inovação) de forma que a empresa potencialize seus resultados 

é um importante desafio. O’Connor et al. (2008) acreditam que para tal 

tarefa, a gestão da inovação necessita ser suportada por um sistema 

gerencial que possibilite à organização inovar de forma sistemática para 

sobreviver e aumentar sua competitividade em longo prazo. 

A propósito, Birkinshaw, Hamel e Mol (2008) apontam que a 

gestão da inovação se constitui de regras e rotinas que direcionam o 

trabalho desenvolvido dentro das organizações com o intuito de produzir 

inovações no modelo organizacional, nas práticas, nos processos ou 

técnicas. Trott (2012), por sua vez, adverte que a inovação não é um 

acontecimento único, relacionando uma série de atividades 

interconectadas: é um processo de gestão, conforme mostra Figura 9. 
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Figura 9 - Inovação como um processo de gestão 

 
Fonte: Adaptada de Trott (2012). 

 

O modelo de Trott (2012) evidencia que as interações entre as 

funções internas da organização são tão importantes quanto as funções 

destas com o ambiente externo a organização. O autor também destaca 

que os fluxos de informação envolvidos nas interações contribuem para 

tornar o conhecimento agregado pela organização mais valoroso. Na sua 

opinião, reconhecer e utilizar ambos os elementos apresentados no 

modelo para obter resultados inovadores se apresenta como um 

importante e complexo desafio da gestão da inovação.  

Este entendimento de Trott (2012) vai ao encontro do que pensam 

Coral, Ogliari e Abreu (2008). Para eles, a inovação é um processo que 

se desdobra por toda a organização, onde a integração e o trabalho 

conjunto são indispensáveis para o sucesso de um sistema de gestão 

inovador. 

 

2.2.2 Inovação baseada em Conhecimento 

 

A inovação é uma questão de conhecimento – criar novas 

possibilidades por meio da combinação de diferentes conjuntos de 

conhecimentos (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). Não é à toa que a 

acumulação, a assimilação e a aplicação efetiva do conhecimento 
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distinguem as empresas inovadoras de seus concorrentes menos bem-

sucedidos (TROTT, 2012). 

Face a isto, na compreensão de Quintane et al. (2011, p. 935), a 

literatura de inovação baseada no conhecimento examina o conteúdo do 

conhecimento de uma inovação com foco em três áreas específicas: “a 

definição do conceito de conhecimento nas organizações, a criação de 

conhecimento no processo de inovação e os mecanismos pelos quais o 

conhecimento se relaciona com a inovação”. 

Em relação à primeira preocupação da literatura, para entender o 

conteúdo do conhecimento de uma inovação, é interessante trazer à tona 

o que é conhecimento. Assim, parafraseando Davenport e Prusak 

(1998), conhecimento é uma mistura fluida de experiência construída, 

valores, informações contextuais e visão de especialistas, que fornecem 

uma estrutura para avaliar e incorporar novas experiências e 

informações. Nas organizações, independentemente de o conhecimento 

ser considerado uma commodity (BOLLINGER; SMITH, 2001) ou um 

processo socialmente construído (COOK, BROWN, 1999), Trott (2012) 

declara que ele deve ser útil e aplicável nas demandas da organização, 

para que represente benefícios de impacto. 

Neste ínterim, a Gestão do Conhecimento se configura como uma 

ferramenta imprescindível para que a organização trabalhe o 

conhecimento de maneira assertiva. Nas palavras de Akram et al. 

(2011), Gestão do Conhecimento é um processo organizacional que visa 

criar uma fonte de conhecimento centralizada dentro da organização 

para adquirir, assimilar, distribuir, integrar, compartilhar, recuperar e 

reutilizar o conhecimento interno e externo, explícito e tácito, 

objetivando trazer a inovação na organização sob a forma de produto, 

pessoas e processos organizacionais. 

Em segundo lugar, segundo a classificação de Quintane et al. 

(2011), deve-se examinar o conteúdo do conhecimento de uma inovação 

considerando a criação de conhecimento no processo de inovação, 

assunto já mencionado na subseção 2.2.1 e ilustrado na Figura 8. Nesta 

abordagem, a inovação representa algo novo e, portanto, aumenta o 

conhecimento existente (LUNDVALL; NIELSEN, 2007). Segundo 

Christensen e Lundvall (2004), recentes modelos de inovação mostram 

que a relação entre produção de conhecimento e inovação é um processo 

interativo, onde o contato e as interações das empresas com clientes, 

fornecedores e instituições de conhecimento são cruciais para resultados 

de valor. 

Neste contexto, é interessante mencionar Johannessen (2008) e 

seu modelo que explicita a relação entre normas e valores sociais 



55 

 

existentes nas relações sociais da empresa, que são reforçados pela 

inovação organizacional, e determinam a criação de conhecimento na 

organização, como exibe a Figura 10. Na visão do autor, o 

conhecimento criado habilita a inovação organizacional, tanto as normas 

e os valores sociais quanto o conhecimento e a inovação organizacional 

suportam a posição competitiva da organização.  

 
Figura 10 - Modelo genérico para a relação entre normas, criação de 

conhecimento e inovação 

Fonte: Adaptada de Johannessen (2008). 
 

O terceiro foco da literatura de inovação baseada no 

conhecimento, segundo Quintane et al. (2011), trata dos mecanismos 

pelos quais o conhecimento se relaciona com a inovação. Neste foco, o 

conhecimento se apresenta como insumo para a inovação, bem como ele 

é alimentado pelos produtos viabilizados pelos resultados inovadores. 

Ou seja, um constructo serve como insumo para o outro e vice-versa. 

 

2.2.3 Avaliação do Desempenho Inovador 

 

Primeiramente, o desempenho inovador é definido como sendo a 

representação da inovação sob a perspectiva de resultado (CAMISÓN; 

VILLAR-LOPEZ, 2014). A inovação pode ser classificada em produto, 

de processo, organizacional ou de marketing (OECD/EUROSTAT, 

2005; SILVA; LEITÃO; RAPOSO, 2008; MOURA, 2016) ou, ainda, 

em gestão, P&D e inovação tecnológica (SATISH; SRINIVASAN, 

2010). Alguns estudos denominam o resultado da inovação de 

“capacidade inovadora empresarial” (FERREIRA; MARQUES; 
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BARBOSA, 2007; MADEIRA, 2008). Nesta pesquisa utiliza-se o termo 

desempenho inovador. 

A quantificação, a avaliação e a avaliação comparativa da 

competência e da prática da inovação é uma questão significativa e 

complexa para muitas organizações contemporâneas (FRENKEL; 

MAITAL; GRUPP, 2000). A dificuldade na mensuração da inovação se 

justifica porque a inovação é um processo contínuo e gradual (EGGINK, 

2012). Por isso, Anthony et al. (2010) destacam que a aplicação de 

métricas à inovação é reconhecidamente difícil, dado que a inovação é 

uma atividade complexa e difusa. 

Ao mesmo tempo em que a tarefa é complexa, ela se apresenta de 

vital importância para que as empresas possam mensurar, avaliar e 

melhorar seu desempenho. Saunila (2014) destaca que, para gerenciar a 

capacidade de inovação, pensando na sua relação com o desempenho 

organizacional, deve-se medi-la, ao passo que Davila, Epstein e Shelton 

(2007) dizem: medir é fundamental e decisivo para se obter sucesso 

efetivo com a inovação. 

Huang, Soutar e Brown (2004) reforçam a necessidade de 

medição, principalmente quando o objetivo é a mensuração de 

resultados de novos produtos oriundos de processos inovadores. Para os 

autores, a medição é crucial para a compreensão dos comportamentos 

organizacionais relacionados e da alocação de recursos para o próprio 

desenvolvimento de novos produtos. Pois, para alcançar o desempenho 

da inovação do produto, as empresas precisam de compreensão profunda 

da dinâmica da inovação, estratégia de inovação sólida, processo preciso 

de implementação da estratégia de inovação e, acima de tudo, 

ferramentas efetivas para medir o desempenho da inovação 

(HANNACHI, 2015). 

Nesta linha de considerações, Tidd, Bessant e Pavitt (2008) 

destacam diferentes objetos de mensuração e indicadores relacionados 

para analisar o desempenho inovador, entre eles: 

a) mensuração de resultados finais específicos e de vários 

tipos, como patentes (por exemplo, indicador de 

quantidade de patentes ou de vendas e lucros gerados) ou 

trabalhos científicos (indicador de conhecimento 

produzido); 

b) mensuração de resultados operacionais ou de processo, 

exemplificando, utilização de pesquisa de satisfação para 

medir melhorias desenvolvidas com foco na qualidade; 
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c) mensuração de resultados que possibilitam comparação 

por meio de empresas ou setores, como participação de 

mercado ou custo de produto; 

d) mensuração de resultados de sucesso estratégico, quando 

o desempenho da organização é melhorado, seja o 

aumento da receita ou a participação de mercado, desde 

que parte do resultado derive da inovação. 

 

Na literatura, existe pouco consenso sobre como medir a 

inovação (JENSEN; WEBSTER, 2009; CALIK; CALISIR; 

CETINGUC, 2017). Considerando este fato e a existência de inúmeras 

maneiras de mensuração do desempenho inovador, nesta pesquisa 

utiliza-se a ferramenta Radar da Inovação detalhada neste capítulo. 

Também são apresentadas algumas informações de estudos que abordam 

as pequenas empresas com as médias ou PME (Pequena e Média 

Empresa). 

 

2.2.4 Inovação em Pequenas Empresas 

 

Quando se analisa o processo de inovação das MPE, identifica-se 

que, diferentemente das empresas de maior porte, a inovação 

normalmente não é suportada pela utilização de P&D ou áreas/pessoas 

específicas e direcionadas somente na inovação (VERHEES; 

MEULENBERG, 2004; HIRSCH-KREINSEN, 2008). Até porque os 

recursos, sejam eles financeiros, humanos, tecnológicos, não são os 

mesmos disponíveis nas empresas maiores.  

Além disso, nas PME existe provável falta de expertise, falta de 

especialização, menor capacidade de inovação interna, assim como 

menor disponibilidade de recursos para o desenvolvimento, vistos como 

importantes obstáculos à inovação (KONSTI‐LAAKSO; PIHKALA; 

KRAUS, 2012). Sendo assim, percebe-se que a medição de desempenho 

e o gerenciamento da capacidade de inovação são ainda mais desafiantes 

nas PME, porque, geralmente, apresentam desvantagens em relação às 

grandes empresas (SAUNILA, 2014). Verifica-se então, que não está 

totalmente claro se as teorias desenvolvidas para compreender grandes 

empresas se aplicam às PME. 

Por outro lado, as pequenas empresas apresentam muitas 

vantagens quando se trata de inovação. Normalmente, é o 

aproveitamento das peculiaridades das MPE que fundamenta resultados 

inovadores, entre os quais destacam-se: maior flexibilidade para fazer ou 

sofrer mudanças, maior adaptabilidade em razão da menor distância do 
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mercado, agilidade na reação e na resposta às variações de mercado, 

maior proximidade com os clientes, e comunicação e tomada de decisão 

mais eficientes graças a menor burocracia e aos sistemas internos de 

comunicação (FREEL, 2000; LÖFQVIST, 2017).  

Concernente à capacidade e ao desenvolvimento da inovação nas 

MPE, Forsman (2011) afirma que existem padrões de inovação nessas 

empresas que devem ser explorados e incentivados, já que as MPE, em 

geral, realizam melhorias nos processos e nas atividades quando se 

conectam, bem como aproveitam as interações com clientes e 

fornecedores para inovar. Entretanto, como o desenvolvimento da 

inovação nas pequenas empresas pode ser integrado em pequenas 

rotinas diárias, as oportunidades podem ser desapercebidas pelos 

proprietários e colaboradores (Forsman, 2008; Hirsch-Kreinsen, 2008). 

Como gerenciar e manter o desempenho das PME é um desafio 

considerável, requer compreensão dos direcionadores do desempenho 

empresarial, entre os quais, Saunila (2014) cita a capacidade de 

inovação, essencial também às empresas de pequeno porte, conforme 

atesta um estudo realizado pelo Sebrae (2009) que apontou que as MPE 

que inovam apresentam desempenho superior às MPE que não inovam. 

Essa conclusão se justifica porque ao comparar o desempenho das MPE 

nos anos 2007 e 2008, verifica-se que 86% das MPE muito inovadoras, 

que realizaram inovação de produto, processo e mercado, e 64% das 

MPE inovadoras, que desenvolveram inovação de produto, processo ou 

mercado, declararam na pesquisa aumento de faturamento, frente a 47% 

das MPE não inovadoras, que não realizaram nenhum tipo de inovação.  

 

2.2.4.1 Radar da Inovação  

 

As constantes mudanças tecnológicas e as crises econômicas 

obrigam as empresas a inovar para sobreviver. Neste século, a inovação 

deve estar presente em todas as empresas, independente do porte e do 

segmento. Medir o desempenho inovador deve se tornar regra, pois só 

mediante aferição é possível avaliar o grau de maturidade inovadora das 

empresas. 

Entre as ferramentas para mensurar o desempenho inovador, 

merece destaque o Radar da Inovação (RI), metodologia proposta por 

Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) e adaptada por Bachmann e 

Destefani (2008). A ferramenta foi utilizada em vários trabalhos para 

avaliar a maturidade de inovação em empresas de pequeno porte no 

Brasil (DA SILVA NÉTO; TEIXEIRA, 2011; DE OLIVEIRA; 

MARQUES; CAVALCANTI, 2012; CAVALCANTI FILHO; DE 
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OLIVEIRA; CAVALCANTI, 2013; DE AGUIAR; DE ARAÚJO, 2013; 

DE OLIVEIRA et al. 2014; DENIZOT, 2014; PAREDES; SANTANA; 

FELL, 2014; DA CUNHA; CARVALHO; BARTONE, 2015; DE 

ARAÚJO; DE ARAÚJO, 2015; DE CARVALHO et al. 2015). 

O Radar Inovação, conforme ilustra a Figura 11, é dividido em 12 

dimensões, sendo quatro principais: oferta, clientes, processos e 

presença. Conforme explicam seus idealizadores, em ofertas, busca-se 

saber quais ofertas foram criadas; em clientes, a ideia é avaliar os 

clientes atendidos; em processos, o objetivo é conhecer os processos 

utilizados; em locais, busca-se identificar as áreas de presença da 

empresa. Chen e Sawhney (2010) também contribuíram no 

detalhamento do Radar da Inovação. 
 

Figura 11 - Radar da inovação e as 12 dimensões da inovação empresarial 

Fonte: Adaptado de Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006). 

 

Com o objetivo de tornar a ferramenta adequada para a 

mensuração da inovação nos pequenos negócios, Bachmann e Destefani 

(2008) realizaram algumas mudanças no RI exibido na Figura 11. 

Normalmente, as MPE não possuem indicadores tradicionalmente 

utilizados para determinar o grau de inovação nas organizações, como 

“Número de Patentes” e “Percentual do Faturamento Aplicado em 

P&D” (BACHMANN; DESTEFANI, 2008). Mesmo assim, os autores 

mantiveram no questionário o indicador de patente no segmento 
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indústria. Quanto ao percentual do faturamento aplicado em P&D, os 

autores consideraram incompatível com o universo das MPE. 

Ao analisarem o modelo de Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006), 

Bachmann e Destefani (2008) incluíram uma dimensão a mais, que 

denominaram “Ambiência inovadora”, já que um clima organizacional 

propício à inovação é pré-requisito para uma empresa inovadora. O 

Quadro 6 apresenta um resumo conceitual das dimensões do Radar da 

Inovação proposto Bachmann e Destefani (2008). 

 
Quadro 6 - Conceituação das dimensões do Radar da Inovação  
Nº Dimensões Conceito 

1 Oferta 
Refere-se aos produtos (bens ou serviços) 

oferecidos pela empresa ao mercado. 

2 Plataforma 

Conjunto de componentes comuns, métodos 

de montagem, recursos ou tecnologias, que 

são usados de forma “modular” na construção 

de um portfólio ou família de produtos. 

3 Marca 
Forma como a empresa gerencia e transmite 

sua imagem ao mercado. 

4 Clientes 

Representa a identificação pela empresa de 

necessidades dos clientes e de novos 

mercados, bem como a execução de mudanças 

em função de informações obtidas dos clientes 

e do mercado. 

5 Soluções 

Combinação customizada e integrada de bens, 

serviços e informações capazes de resolver 

um problema do cliente. 

6 Relacionamento 

Leva em conta tudo que o consumidor vê, 

ouve, sente ou experimenta de algum modo, 

ao interagir com a empresa em todos os 

momentos de contato. 

7 Agregação de Valor 

Considera os mecanismos pelos quais uma 

empresa capta parte do valor criado, bem 

como aqueles para explicitar e transferir este 

valor ao mercado. 

8 Processos 

Configurações das atividades usadas na 

condução das operações internas à empresa, 

com o intuito de produzir um produto ou 

prestar um serviço, buscando maior eficiência 

nas atividades relacionadas. 
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9 Organização 

Modo como a empresa está estruturada, quais 

as parcerias estabelecidas e o papel e 

responsabilidade dos colaboradores. 

10 Cadeia de Fornecimento 

Corresponde à sequência de atividades e de 

agentes que transportam os produtos, serviços 

e informações da origem à entrega. 

11 Presença 

Relacionada aos canais de distribuição que a 

empresa utiliza para colocar seus produtos no 

mercado e também aos locais em que esses 

itens podem ser adquiridos pelos 

consumidores. 

12 Rede 

Cobre aspectos relacionados à rede que 

conecta a empresa e seus produtos aos 

clientes. 

13 Ambiência Inovadora 

Avalia a importância que a empresa atribui 

aos fatores que contribuem para criar uma 

ambiência favorável à inovação. 

 Fonte: Adaptado de Bachmann e Destefani (2008), Bachmann & Associados 

(2014) e Sebrae (2015b). 
 

O modelo de Bachmann e Destefani (2008) também contempla 

uma escala reduzida para três situações, visando classificar as empresas 

em “Pouco ou nada inovadoras”, “Inovadoras eventuais” ou “Inovadoras 

sistêmicas”. Cada dimensão do RI é constituída de um conjunto de 

perguntas, cada pergunta apresenta três opções de resposta, conforme 

classificação apresentada no Quadro 7. A soma dos escores (grau de 

maturidade) em cada uma das dimensões da inovação, resulta em uma 

métrica útil para mensurar o Grau de Inovação nas Micro e Pequenas 

Empresas (BACHMANN; DESTEFANI, 2008). 
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Quadro 7 - Escala de pontuação do RI 

Tipo de Empresa Definição 
Pontuação no 

Radar 

Escala 

Inovadora sistêmica 

Aquela que pratica 

sistematicamente a 

gestão da inovação. 

5 4,00 - 5,00 

Inovadora eventual 

Empresa que inovou 

nos últimos anos, 

porém não há 

sistematização do 

processo. 

3 3,00 - 3,99 

Pouco ou nada 

inovadora ou 

conservadora 

Empresa que inova 

pouco ou não inova. 
1 1,00 - 2,99 

 Fonte: Bachmann & Associados (2014). 

 

Observa-se que Bachmann e Destefani (2008) propuseram três 

questionários com pequenas variações, onde cada questionário foca em 

um segmento econômico, isto é, comércio, indústria e serviços. No 

Apêndice B pode-se visualizar o detalhamento dos três modelos de 

questionário dos autores supracitados, bem como a forma de utilizá-los.  

É interessante ressaltar que o RI considera o horizonte temporal 

de três anos para o levantamento dos dados, ou seja, são consideradas 

somente as inovações desenvolvidas nos três anos anteriores a data de 

aplicação do diagnóstico. Para fundamentar essa diretriz, Bachmann & 

Associados (2014) lembram que os processos de inovação ou de criação 

de ambientes propícios à inovação levam determinado tempo para 

apresentar resultados, ao passo que resultados obtidos e práticas 

adotadas há muito tempo podem não refletir a situação atual da 

organização. 

A operacionalização do Radar da Inovação envolve algumas 

especificidades que devem ser consideradas. Neste sentido, Bachmann 

& Associados (2014) esclarecem: 

a) a metodologia de coleta de dados junto às empresas 

adota uma abordagem mais qualitativa do que 

quantitativa, com o objetivo de respeitar a menor 

disponibilidade de informações que é típica das MPE; 

b) a metodologia, por ser focada em pequenas empresas, 

admite que um produto, processo ou método de gestão 

deve ser considerado inovador se é novo para a empresa, 
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ainda que seja lugar comum entre os concorrentes ou em 

outros negócios do setor; 

c) o diagnóstico não se limita à “Inovação Tecnológica”, 

mas trata inovação como qualquer mudança que envolva 

um grau significativo de novidade para a empresa. 

Embora a imitação, estritamente falando, não caracterize 

inovação, trata-se de uma etapa que, muitas vezes, é 

usada para alavancar o processo inovador. Dessa forma, 

no caso das MPE, julga-se adequado tratar a imitação 

como uma prática inovadora. Afinal, é um esforço para 

olhar o ambiente externo em busca de melhorias; 

d) ações tomadas exclusivamente para atender exigências 

legais não devem ser contabilizadas na avaliação. O 

entendimento é: “atender aos requisitos legais” não é 

inovação, mas obrigação; 

e) nos casos onde a opção pelo modelo do formulário 

(indústria, comércio ou serviços) não for evidente, 

recomenda-se o uso do Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE) como critério para a 

escolha. 

 

Considerando a capacidade absortiva como base das capacidades 

dinâmicas para a efetivação da inovação em pequenas e médias 

empresas (BRANZEI;VERTINSKY, 2006), na sequência apresenta-se o 

histórico de evolução dos estudos sobre a capacidade absortiva. 

 

2.3 CAPACIDADE ABSORTIVA 

 

O termo “capacidade absortiva” apareceu pela primeira vez nos 

estudos de Kedia e Bhagat (1988), quando os autores analisaram a 

transferência de tecnologia internacional (VOLBERDA; FOSS; LYLES, 

2010). Todavia, Cohen e Levinthal (1990) são considerados os 

precursores do conceito de capacidade absortiva por efetuarem análise 

nas organizações (LANE; LUBATKIN, 1998; VAN DEN BOSCH; 

VAN WIJK; VOLBERDA, 1999; ZAHRA; GEORGE, 2002; 

VOLBERDA; FOSS; LYLES, 2010). 

Segundo Cohen e Levinthal (1990), capacidade absortiva pode 

ser entendida como habilidade organizacional em reconhecer, assimilar 

e aplicar o valor de novas informações, para fins comerciais. A CA, na 

concepção dos autores, se apresenta como mecanismo fundamental para 

potencializar as capacidades inovadoras da organização. 
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A partir da década de 90, os estudos sobre CA tiveram mais 

ênfase e novas abordagens, foram propostos novos modelos e conceitos 

complementares. Entretanto, os conceitos apresentados por Cohen e 

Levinthal (1990) continuam sendo utilizados como base para a grande 

maioria dos estudos atuais. Nesta dissertação serão apresentados alguns 

modelos de CA considerados importantes para o entendimento de CA e 

para o desenvolvimento da pesquisa.  

 

2.3.1 Modelos de Capacidade Absortiva 

 

Os modelos descritos neste trabalho foram localizados nas bases 

de dados Google Acadêmico, Science Direct, Scopus e Web of Science. 

Com exceção do modelo de Cohen e Levinthal (1990), que serviu de 

base aos modelos subsequentes, os demais, foram selecionados de 

acordo com os seguintes critérios: (1) publicados a partir de 1990; (2) 

tema capacidade absortiva como enfoque principal do estudo e; (3) 

maior número de citações posterior à publicação. 

 

2.3.1.1 Modelo de Cohen e Levinthal  

 

A capacidade absortiva é desenvolvida por meio de três fatores: 

rotinas de P&D, operações de produção da organização e investimentos 

em treinamento técnico avançado para os colaboradores. Ela pode ser 

vislumbrada em nível organizacional e individual dos seus 

colaboradores, onde a última exerce influencia de maneira dinâmica 

(não sendo representada somente por uma simples soma das partes 

individuais) sobre a primeira (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

Para Cohen e Levinthal (1990), a CA é fundamentada por um 

conjunto de conhecimentos prévios que condicionam a capacidade de 

identificar fontes externas de conhecimento útil e de avaliar e utilizar o 

conhecimento externo novo. Ou seja, quanto mais conhecimento a 

empresa possui, maior sua capacidade para absorver novos 

conhecimentos, principalmente se os novos estiverem relacionados aos 

já existentes.  

No trabalho seminal, Cohen e Levinthal (1990) analisam como a 

capacidade absortiva influencia na determinação das despesas de P&D. 

No estudo, sugerem que a CA faz a mediação entre oportunidades 

tecnológicas e investimento em P&D e mencionam que a CA medeia a 

relação entre apropriabilidade e investimento em P&D. Apropriabilidade 

é função das relações de interdependência com a concorrência, e é 

definida como capacidade organizacional para obter vantagens 
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diferenciadas, proteger inovações da imitação e extrair lucros das 

atividades inovadoras (TEECE, 1986). 

Na Figura 12 é apresentado o modelo de CA de Cohen e 

Levinthal (1990), que representa a CA em três dimensões: reconhecer o 

valor da informação, assimilar o valor da informação e aplicar o 

conhecimento gerado para produzir inovação ou desempenho inovador. 

 
Figura 12 - Modelo de capacidade absortiva de Cohen e Levinthal 

 
Fonte: Adaptada de Todorova e Durisin (2007), p. 775. 

 

É possível observar na Figura 12 que a capacidade absortiva é 

determinante do desempenho inovador organizacional. 

 

2.3.1.2 Modelo de Lane e Lubatkin 

 

O modelo de CA de Lane e Lubatkin (1998) analisa relações 

interorganizacionais. Na concepção dos autores, a CA de uma 

organização depende da similaridade com a outra organização envolvida 

conforme os critérios de: similaridade do conhecimento prévio de 

ambas; semelhança entre práticas de remuneração e estruturas 

organizacionais e; afinidade com o conjunto de problemas 

organizacionais. A Figura 13 ilustra o modelo de CA idealizado por 

Lane e Lubatkin (1998). 
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Figura 13 - Modelo de capacidade absortiva de Lane e Lubatkin 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Percebe-se que Lane e Lubatkin (1998) consideram as etapas da 

CA, propostas por Cohen e Levinthal (1990). Por isso, o modelo 

ilustrado na Figura 13 apresenta as etapas: reconhecimento do valor da 

informação, assimilação do valor da informação e aplicação do 

conhecimento gerado para fins comerciais. 

 

2.3.1.3 Modelo de Van Den Bosh, Volberda e De Boer 

 

Ao analisarem a CA como variável de mediação na adaptação 

organizacional, Van Den Bosch, Volberda e De Boer (1999), 

identificaram dois novos elementos que influenciam a CA de uma 

organização: formas organizacionais e capacidades combinatórias. As 

formas organizacionais se dividem em: funcional, divisional e matricial. 

Para os autores, a estrutura organizacional influencia a maneira como o 

conhecimento é processado na organização, e cada uma das três formas 

organizacionais fundamenta uma capacidade absortiva de conhecimento, 

se as demais variáveis foram mantidas constantes em cada uma das 

formas. 

Concernente às capacidades combinatórias, Van Den Bosch, 

Volberda e De Boer (1999) explicam que na organização com forma 

funcional, os processos são agrupados de acordo com a similaridade das 

atividades, o que gera maior especialização na tarefa e, consequente, 

maior eficiência. Entretanto, como há a tendência para a ausência de 

atividades que incentivem o compartilhamento de conhecimento, a 

referida forma acaba proporcionando menor potencial de absorção do 

conhecimento. Em relação à forma divisional, os autores destacam que 

ela apresenta grupos fragmentados de acordo com diferentes focos de 

produto, processo ou mercado da organização. Desse modo, como se 
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vislumbra maior autonomia para decisões operacionais e contatos mais 

próximos com o mercado, Van Den Bosch, Volberda e De Boer (1999) 

sugerem alto potencial de flexibilidade de absorção do conhecimento, ao 

mesmo tempo em que apontam baixo potencial de eficiência. Ao se 

referirem à forma matricial, destacam que ela envolve características das 

formas funcional e divisional. Face a isto, nesta forma os colaboradores 

participam de diferentes projetos e têm diferentes funções, 

consequentemente a tendência aponta para menor eficiência e alto 

potencial para absorver conhecimento. 

Van Den Bosch, Volberda e De Boer (1999) entendem que as 

capacidades combinatórias podem ser divididas em três tipos, 

considerando como elas podem ser viabilizadas pelas ligações que 

existem entre as capacidades individuais da organização, podendo 

ocorrer dentro das fronteiras da organização ou na conexão com outras 

organizações. A primeira é a capacidade dos sistemas, que engloba a 

absorção de conhecimento por meio de manuais, regras, procedimentos 

formais e sistemas formais de comunicação. Tal capacidade apresenta 

menor potencial de absorção de conhecimento, por isto, sua influência é 

negativa na CA. A segunda é a capacidade de coordenação, que 

proporciona maior absorção de conhecimento, uma vez que envolve, 

principalmente, relações horizontais entre indivíduos de uma equipe. 

Nesse contexto, há alto potencial de absorção e presença positiva na CA. 

Por último, eles apresentam a capacidade de socialização, que 

contabiliza as variáveis ligadas à cultura organizacional e aos sistemas 

de valores. Conforme os autores, as capacidades de socialização 

apresentam ao mesmo tempo elevado potencial para eficiência e baixo 

potencial para absorção de conhecimento, de modo consequente, 

influenciam negativamente a CA. 

Na Figura 14 é apresentado o modelo de CA proposto por Van 

Den Bosch, Volberda e De Boer (1999). 
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Figura 14 - Framework para a coevolução da capacidade absortiva 

 
Fonte: Van Den Bosch, Volberda e De Boer (1999, p.560, tradução nossa). 

 

Conforme ilustra o modelo apresentado na Figura 14, o ambiente 

de conhecimento se transforma de acordo com as capacidades 

combinatórias, apropriadas para absorver conhecimento, e as formas 

organizacionais, assumidas pela organização ao longo do tempo. 

 

2.3.1.4 Modelo de Zahra e George 

 

No início dos anos 2000, Zahra e George (2002) apresentaram 

uma abordagem para a capacidade absortiva, tendo por base uma revisão 

da literatura sobre o tema até aquele momento. No trabalho, definiram 

CA como uma capacidade dinâmica baseada em um conjunto de rotinas 

e processos organizacionais, por meio dos quais a organização adquire, 

assimila, transforma e explota conhecimento, com o objetivo de 

desenvolver habilidades, sustentar e aumentar a vantagem competitiva. 

A análise e os estudos de Zahra e George (2002) levaram à adição 

de uma nova dimensão da capacidade absortiva, que os autores 

denominaram de transformação, assim como a proposta de existência de 

dois agrupamentos de dimensões da CA: a CA Potencial e a CA 

Realizada. Levando em conta as observações, percebe-se que no modelo 

de CA de Zahra e George (2002), mostrado na Figura 15, a CA 

Potencial (ou CAP) envolve as dimensões de aquisição e assimilação de 

conhecimento enquanto a CA Realizada (ou CAR) apresenta as 

dimensões de transformação e explotação de conhecimento. 
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Figura 15 - Modelo de capacidade absortiva de Zahra e George 
 

Fonte: Zahra e George (2002, p.192, tradução nossa). 
 

Verifica-se que no modelo de Zahra e George (2002), são 

apresentados os antecedentes da CA, fatores que moderam as relações e 

os resultados que a CA produz para a organização. Por antecedentes, os 

autores entendem as fontes de conhecimento externo e a relação de 

complementaridade entre as fontes e o conhecimento prévio da 

organização, que apresenta alto impacto na CA, influenciando 

principalmente a CA Potencial. 

A respeito dos fatores que moderam os processos do modelo, 

Zahra e George (2002) apontam três fatores: habilitadores, moderadores 

e apropriabilidade. Segundo explicam, os fatores habilitadores 

representam acontecimentos que criam ou estimulam a organização a 

responder a estímulos internos ou externos específicos. Assim, podem 

ser representados por crises organizacionais ou mudanças estratégicas, 

bem como podem envolver mudanças tecnológicas, políticas, sociais, 

ambientais ou econômicas. Os fatores moderadores se manifestam nos 

mecanismos de integração social, que envolvem os dispositivos formais 

ou informais existentes na organização para difusão, compartilhamento 

e assimilação de conhecimento. Dessa maneira, os mecanismos de 

integração social fomentam maior eficiência nos processos de 

assimilação e transformação de conhecimento, por diminuírem as 

barreiras para compartilhamento de informações. O fator 

apropriabilidade modera a relação entre CA Realizada e quanto a 

organização pode converter os resultados em vantagem competitiva 



70 

 

sustentável, protegendo-se da concorrência e maximizando os ganhos. 

Sobre a vantagem competitiva gerada, Zahra e George (2002) apontam 

como principais formas de fomentá-la, quando se atua em mercados 

dinâmicos e globalizados, a inovação e a flexibilidade estratégica que, se 

bem aplicadas, geram resultado positivo no desempenho organizacional.  

Levando em conta as dimensões aquisição, assimilação, 

transformação e explotação da CA, Zahra e George (2002) definiram os 

componentes e os papéis e a importância destas dimensões, conforme 

mostra o Quadro 8. 

 
Quadro 8 - Dimensões da CA: reconceitualização dos componentes e papéis  
Subgrupo 

da CA 

Dimensões/ 

Capacidades 

Componentes Papéis e importância 

Capacidade 

Absortiva 

Potencial 

Aquisição Investimentos prévios Escopo de busca 

Conhecimento prévio Diagrama perceptual 

Intensidade Novas conexões 

Velocidade 

Direção 

Velocidade de 

aprendizagem 

 Qualidade de 

aprendizagem 

Assimilação Entendimento Interpretação 

Compreensão 

Aprendizagem 

Capacidade 

Absortiva 

Realizada 

Transformação Internalização Sinergia 

Conversão Recodificação 

  Bissociação 

Explotação Uso Competências core 

Implementação Recursos de colheita 

Fonte: Adaptado de Zahra e George (2002, p. 189). 
 

Zahra e George (2002) explicam que a dimensão de aquisição 

representa a capacidade e as rotinas envolvidas na identificação e na 

obtenção de conhecimento externo. A assimilação aborda os processos 

de análise, processamento, interpretação e entendimento da informação 

externa. A dimensão de transformação mostra a capacidade da empresa 

para desenvolver e refinar práticas que facilitam a combinação entre 

conhecimentos existentes e novos conhecimentos adquiridos e 

assimilados. Por último, mencionam que a explotação corresponde à 

capacidade organizacional, baseada em rotinas, para refinar, impulsionar 
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e ampliar ou criar competências pela aquisição e transformação do 

conhecimento. 

 

2.3.1.5 Modelo de Lane, Koka e Pathak 

 

Em meados de 2000, Lane, Koka e Pathak (2006) analisaram 289 

artigos sobre capacidade absortiva para avaliar como o constructo CA 

tinha sido utilizado nos trabalhos. A investigação permitiu aos autores a 

proposição de um conceito de CA que envolve três processos de 

aprendizagem. Na compreensão de Lane, Koka e Pathak (2006), CA é a 

habilidade de uma empresa de utilizar conhecimentos produzidos 

externamente mediante três processos sequenciais: 

a) reconhecer e compreender, baseado na aprendizagem 

exploratória, conhecimentos externos novos e 

potencialmente valiosos; 

b) assimilar novo conhecimento por meio da aprendizagem 

transformadora; 

c) utilizar o conhecimento assimilado para criar novos 

conhecimentos, assim como resultados comerciais 

fazendo uso da aprendizagem de explotação. 

 

O modelo de CA sugerido por Lane, Koka e Pathak (2006) 

aparece na Figura 16. 

 
Figura 16 - Modelo de capacidade absortiva de Lane, Koka e Pathak 

 
Fonte: Lane, Koka e Pathak (2006, p. 856, tradução nossa). 
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Verifica-se no modelo de Lane, Koka e Pathak (2006) um 

contexto abrangente de antecedentes, moderadores e resultados da CA. 

Também percebe-se que a proposição de Cohen e Levinthal (1990) é 

retomada quanto às dimensões da CA. 

 

2.3.1.6 Modelo de Todorova e Durisin 

 

O modelo de CA de Todorova e Durisin (2007) é resultado da 

retomada de conceitos formulados por Cohen e Levinthal (1990) e do 

estudo que os autores desenvolveram com base no modelo de CA 

oferecido por Zahra e George (2002). Em relação ao modelo de Zahra e 

George (2002), Todorova e Durisin (2007) apontaram três mudanças, 

que adotam no modelo elaborado por eles, mostrado na Figura 17: 

a) retomada da dimensão “reconhecimento do valor” como 

primeira etapa da capacidade absortiva, capacidade 

transformação apresentada como capacidade paralela a de 

assimilação, não mais como posterior a esta última; 

b) mecanismos de integração social influenciam todas as 

dimensões da CA e não somente a transformação, onde a 

relação de influência pode ser positiva ou negativa. Inserção 

de um novo elemento: relações de poder, que envolvem as 

relações internas e externas à organização, com foco no uso 

de poder ou outro recurso para o cumprimento de 

determinado objetivo; 

c) inserção de um processo de retroalimentação da CA, 

representando os aspectos dinâmicos da referida CA. 

 
Figura 17 - Modelo de capacidade absortiva de Todorova e Durisin 

 
Fonte: Todorova e Durisin (2007, p. 776, tradução nossa). 
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O modelo de Todorova e Durisin (2007) também considera a 

relação de influência da CA no desempenho inovador organizacional. O 

modelo explica mais detalhadamente como ocorre o processo de CA na 

organização em relação aos demais modelos descritos neste trabalho.  

Pela análise macro dos modelos mais relevantes localizados para 

a CA nas bases de dados mencionadas, percebe-se que os trabalhos de 

Cohen e Levinthal (1990) e de Zahra e George (2002) serviram como 

base para as pesquisas posteriores. Corroborando com esta afirmação, 

foi identificado que estes dois estudos são os mais citados nas bases de 

dados utilizadas para a localização dos modelos neste trabalho. A seguir 

discorre-se sobre as ferramentas para a avaliação ou mensuração da CA. 

Afinal, como declara Deming (1994), se você não mensurar, fica mais 

difícil melhorar. 

 

2.3.2 Avaliação da Capacidade Absortiva 

 

As ferramentas que possibilitam a avaliação de CA, descritas 

nesta subseção, foram encontradas nas bases de dados Science Direct, 

Scopus e Web of Science, segundo os critérios de busca descritos no 

Apêndice C. Na sequência, apresenta-se os modelos de mensuração da 

CA de Camisón e Forés (2010), Flatten et al. (2011) e Jiménez-

Barrionuevo, García-Morales e Molina (2011).  

O modelo de avaliação recomendado por Camisón e Forés 

(2010), baseado nos estudos prévios dos autores, apresenta um 

instrumento de medida da CA baseado em 19 itens e sedimentado nas 

capacidades de aquisição, assimilação, transformação e explotação da 

CA sugeridas por Zahra e George (2002). O Quadro 9 apresenta o 

resumo do instrumento de medida, com os códigos, os itens e as 

definições relacionadas. De acordo com os autores, a ferramenta foi 

testada em 952 empresas, mas não houve especificação do porte das 

empresas no trabalho. Acredita-se que a presença de variável de 

mensuração com foco em patentes pode não representar análise 

adequada às micro e pequenas empresas, conforme advertido por 

Bachmann e Destefani (2008) e mencionado neste trabalho. 
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Quadro 9 - Síntese do instrumento de mensuração da CA de Camisón e Forés 

(2010) 

CA POTENCIAL 

Aquisição 

Código Item  Contexto 

AQ1  
Conhecimento dos 

concorrentes 

Capacidade de capturar informações relevantes 

contínuas e atualizadas, sendo conhecimento 

sobre os concorrentes. 

AQ2 
Abertura para o 

ambiente 

Grau de orientação da gestão para o meio 

ambiente visando monitorar as tendências de 

forma contínua e abrangente, bem como 

descobrir novas oportunidades a serem 

exploradas proativamente. 

AQ3 

Cooperação para 

pesquisa e 

desenvolvimento 

Frequência e importância da cooperação com as 

organizações de P&D, como universidades, 

escolas de negócios, institutos tecnológicos. 

AQ4 

Desenvolvimento 

interno de 

competências 

tecnológicas 

Eficácia no estabelecimento de programas 

orientados para o desenvolvimento interno de 

competências tecnológicas mediante fontes 

externas. 

Assimilação 

AS1 
Assimilação de 

tecnologia 

Capacidade de assimilar novas tecnologias e 

inovações úteis. 

AS2 Recursos humanos 

Capacidade de usar o nível de conhecimento, 

experiência e competências dos funcionários na 

assimilação e na interpretação de novos 

conhecimentos. 

AS3 Benchmarking 

A empresa se beneficia quando assimila 

conhecimentos básicos e fundamentais, assim 

como experiências de sucesso das empresas do 

mesmo segmento. 

AS4 

Estímulo para o 

compartilhamento 

do conhecimento 

Grau em que os funcionários da empresa 

participam e apresentam trabalhos em 

conferências científicas e congressos, são 

palestrantes em universidades ou escolas de 

negócios, ou recebem funcionários externos 

para pesquisa. 
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AS5  

Participação em 

cursos de 

treinamento e 

eventos 

profissionais 

Participação de cursos de treinamento, feiras e 

reuniões. 

AS6 
Gestão do 

Conhecimento 

Capacidade de desenvolver programas de 

gerenciamento de conhecimento. 

CA REALIZADA 

Transformação 

TR1 

Transmissão de 

conhecimento 

baseado em 

tecnologia 

Capacidade da empresa de utilizar as 

tecnologias da informação para melhorar o 

fluxo de informações, desenvolver o 

compartilhamento efetivo do conhecimento e 

promover a comunicação entre os membros da 

empresa. 

TR2 
Capacidade de 

renovação 

Sensibilização da empresa para as suas 

competências em inovação, especialmente no 

que diz respeito às tecnologias-chave; 

capacidade para eliminar o conhecimento 

interno obsoleto, estimulando assim a busca de 

inovações alternativas e sua adaptação. 

TR3 
Capacidade de 

adaptação 

Capacidade de adaptar as tecnologias projetadas 

por outros para as necessidades específicas da 

empresa. 

TR4 

Intercâmbio de 

informação 

científica e 

tecnológica 

Grau em que a empresa impede que todos os 

funcionários transmitam voluntariamente 

informações científicas e tecnológicas úteis 

adquiridas entre si. 

TR5 
Integração das 

atividades de P&D 

Capacidade de coordenar e integrar todas as 

fases do processo de P&D e suas inter-relações 

com as tarefas funcionais de engenharia, 

produção e marketing. 

Aplicação 

AP1 

Explotação de 

novos 

conhecimentos 

A capacidade da organização de usar e explorar 

novos conhecimentos no local de trabalho para 

responder rapidamente as mudanças ambientais. 
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AP2 
Aplicação da 

experiência 

Grau de aplicação do conhecimento e da 

experiência adquirida nos campos tecnológico e 

comercial priorizados na estratégia da empresa 

que permite manter-se na liderança tecnológica 

do negócio. 

AP3 
Desenvolvimento 

de patentes 

Capacidade de colocar conhecimento 

tecnológico em patentes de produtos e 

processos. 

AP4 
Proatividade 

tecnológica 

Capacidade de responder aos requisitos da 

demanda ou à pressão competitiva. 

Fonte: Adaptado de Camisón e Forés (2010). 

 

O segundo modelo de mensuração de CA encontrado conforme 

critérios de busca é o proposto por Jiménez-Barrionuevo, García-

Morales e Molina (2011). Eles também se basearam em estudos 

anteriores sobre capacidade absortiva e, da mesma maneira que foi 

idealizado por Camisón e Forés (2010), o instrumento criado tem 

suporte nas quatro capacidades de CA apresentadas por Zahra e George 

(2002). Diferente de Camisón e Forés (2010), Jiménez-Barrionuevo, 

García-Morales e Molina (2011) apresentam 18 itens de avaliação da 

CA, segundo exibe o Quadro 10. 

 
Quadro 10 - Síntese do instrumento de mensuração da CA de Jiménez-

Barrionuevo, García-Morales e Molina (2011) 

CA POTENCIAL 

Aquisição 

Item  Contexto 

1. INTERAÇÃO 
Existe uma interação pessoal próxima entre 

as duas organizações. 

2. CONFIANÇA  
A relação entre as duas organizações é 

caracterizada pela confiança mútua. 

3. RESPEITO 
A relação entre as duas organizações é 

caracterizada pelo respeito mútuo. 

4. AMIZADE 
O relacionamento com esta organização 

externa é de amizade pessoal. 

5. RECIPROCIDADE  
A relação entre as duas organizações se 

caracteriza por alto nível de reciprocidade. 
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Assimilação 

1. LÍNGUA COMUM 
Os membros das duas organizações 

compartilham uma linguagem comum. 

2. COMPLEMENTARIDADE  

Existe uma alta complementaridade entre 

recursos e capacidades das duas 

organizações. 

3. SIMILARIDADE  

As principais capacidades das duas 

organizações são muito semelhantes/se 

sobrepõem. 

4. COMPATIBILIDADE1 
As culturas organizacionais das duas 

organizações são compatíveis. 

5. COMPATIBILIDADE2  
Os estilos de operação e gerenciamento das 

duas organizações são compatíveis. 

CA REALIZADA 

Transformação 

1. COMUNICAÇÃO 
Há muitas conversas informais na 

organização que envolve atividade comercial. 

2. REUNIÕES 

Reuniões interdepartamentais são 

organizadas para discutir o desenvolvimento 

e as tendências da organização. 

3. DOCUMENTOS  

As diferentes unidades publicam 

periodicamente documentos informativos 

(relatórios, boletins, etc.). 

4. TRANSMISSÃO 
Os dados importantes são transmitidos 

regularmente para todas as unidades. 

5. TEMPO  
Quando algo importante ocorre, todas as 

unidades são informadas em pouco tempo. 

6. FLUXOS 

A organização possui as capacidades ou 

habilidades necessárias para garantir que o 

conhecimento flua dentro da organização e 

seja compartilhado entre as diferentes 

unidades. 

Explotação 

1. RESPONSABILIDADE  

Existe uma clara divisão de funções e 

responsabilidades em relação ao uso de 

informações e conhecimentos externos. 
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2. APLICAÇÃO  

Existem capacidades e habilidades 

necessárias para explorar a informação e o 

conhecimento externo. 

Fonte: Adaptado de Jiménez-Barrionuevo, García-Morales e Molina (2011). 

  

Conforme explicam os autores, para a operacionalização do 

instrumento deve ser realizada análise dos itens com base na 

organização externa que a empresa avaliada mais teve contato nos 

últimos três anos para obter ou trocar novas informações ou 

conhecimentos úteis ao desenvolvimento das atividades, podendo essa 

ser representada, por exemplo, por um fornecedor, concorrente ou 

cliente. A ferramenta de mensuração de Jiménez-Barrionuevo, García-

Morales e Molina (2011) foi testada em 168 empresas. Assim como o 

trabalho de Camisón e Forés (2010), o porte das empresas não foi 

identificado pelo estudo. Este modelo difere dos demais apresentados 

nesta subseção por medir a CA em duas organizações. 

O terceiro modelo de mensuração da CA descrito neste trabalho é 

por Flatten et al. (2011). Assim como os autores dos modelos 

anteriormente mencionados, Flatten et al. (2011) fundamentaram sua 

pesquisa na análise do histórico de publicações sobre a CA e também 

propõem um instrumento de medida baseado nas dimensões elencadas 

por Zahra e George (2002). Todavia, o instrumento de Flatten et al. 

(2011), exibido no Quadro 11, indica 14 itens para medir a CA de uma 

organização. A ferramenta passou por diferentes testes prévios antes de 

seu modelo final. Participaram da validação do instrumento, 646 

executivos de empresas. O porte das empresas também não foi 

apresentado na pesquisa. 

 
Quadro 11 - Síntese do instrumento de mensuração da CA de Flatten et al. 

(2011) 

CA POTENCIAL 

Aquisição 

Código Questão 

AQ1  
A busca de informações relevantes sobre o nosso setor é uma 

atividade diária em nossa empresa. 

AQ2 
Nossa gestão motiva os funcionários a usar fontes de informação 

sobre o nosso setor. 

AQ3 
Nossa gestão espera que os funcionários lidem com a informação 

para além do nosso setor. 

Assimilação 
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AS1  
Em nossa empresa, ideias e conceitos são comunicados de forma 

interdepartamental. 

AS2  
Nossa gestão enfatiza o apoio interdepartamental para resolver 

problemas. 

AS3 

Na nossa empresa há um fluxo rápido de informações, por 

exemplo, se uma unidade obtém informações importantes, ela 

comunica imediatamente essas informações a todas as outras 

unidades ou departamentos. 

AS4 
Nossa gerência exige reuniões interdepartamentais periódicas, para 

socializar novidades, problemas e conquistas. 

CA REALIZADA 

Transformação 

TR1  
Nossos funcionários têm a capacidade de estruturar e usar o 

conhecimento obtido. 

TR2 

Nossos funcionários são treinados para absorver novos 

conhecimentos, bem como prepará-los para outros fins e para 

torná-los disponíveis. 

TR3 
Nossos funcionários vinculam de forma bem-sucedida o 

conhecimento existente com novos insights/ideias. 

TR4 
Nossos funcionários são capazes de aplicar os novos 

conhecimentos em seu trabalho prático. 

Explotação 

EX1  Nossa gestão apoia o desenvolvimento de protótipos. 

EX2 
Nossa empresa regularmente reconsidera tecnologias e as adapta 

em concordância com os novos conhecimentos. 

EX3 
Nossa empresa tem a capacidade de trabalhar de forma mais eficaz 

mediante adoção de novas tecnologias. 

Fonte: Adaptado de Flatten et al. (2011). 

  

Entretanto, depois de chegar à escala final que se apresenta no 

Quadro 11, Flatten et al. (2011) desenvolveram uma investigação post 
hoc com os dados das empresas coletados na fase de testes, visando 

identificar se esta escala seria adequada para, por exemplo, pequenas e 

grandes empresas ou empresas jovens e mais velhas. Finda a 

investigação, os autores concluíram que a escala se mostrou adequada 

para os quatro tipos de empresas. Por esta razão, acredita-se que a 

ferramenta é apropriada para a mensuração da CA em pequenas 

empresas. 
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Além disso, o diagnóstico proposto por Flatten et al. (2011) foi 

utilizado em inúmeras pesquisas para avaliar a capacidade absortiva 

envolvendo pequenas empresas, como em Flatten, Greve e Brettel 

(2011), Santos (2013), Da Rosa e Ruffoni (2014), Godolphim (2014), 

Souza, Borelli e Fachinelli (2014), Aljanabi e Noor (2015), Radas, Anić, 

Tafro e Wagner (2015), Davila Calle (2016), Fuchs, Rossetto e Carvalho 

(2016), Limaj, Bernroider e Choudrie (2016) e Puffal (2016). Dessa 

forma, há também maior respaldo na utilização da ferramenta na 

pesquisa. Portanto, o diagnóstico proposto por Flatten et al. (2011) foi o 

escolhido para a execução de avaliação da capacidade absortiva neste 

trabalho. 

A capacidade da empresa para adquirir e explotar conhecimento 

externo é, muitas vezes, crítica para alcançar e manter uma vantagem 

competitiva (BIERLY; DAMANPOUR; SANTORO, 2009). No entanto, 

mais do que reconhecer os benefícios do acesso ao conhecimento 

desenvolvido externamente, é importante fornecer evidências de que as 

empresas aproveitam esse conhecimento de fato, por exemplo, sob a 

forma de inovações (FABRIZIO, 2009). Por isso, essa pesquisa objetiva 

analisar como se dá a relação entre a capacidade absortiva aferida nos 

pequenos negócios com o respectivo desempenho inovador identificado. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo são tratados os processos metodológicos adotados 

para investigar a relação entre capacidade absortiva e desempenho 

inovador. Inicialmente, apresenta-se a caracterização da pesquisa, depois 

o detalhamento das etapas do trabalho. Na sequência, ocorre a 

apresentação do universo e da amostra. Por último, discorre-se sobre os 

procedimentos técnicos para a coleta e a análise de dados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa é o procedimento racional e sistemático para 

responder perguntas de pesquisa. É desenvolvida mediante a 

convergência dos conhecimentos disponíveis e a utilização criteriosa de 

métodos, técnicas e outros procedimentos científicos (GIL, 2002). 

Representa um procedimento formal, com método de pensamento 

reflexivo, que demanda tratamento científico e se estabelece no caminho 

para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais 

(MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Segundo Da Silva e Menezes (2005), as pesquisas podem ser 

classificadas quanto a natureza, a abordagem do problema, aos objetivos 

e aos procedimentos técnicos. 

Em relação à natureza, este estudo é classificado como pesquisa 

básica, em razão de que objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o 

avanço da ciência, envolvendo verdades e interesses universais (DA 

SILVA; MENEZES, 2005). 

De acordo com Diehl e Tatim (2004), a pesquisa quantitativa se 

baseia no uso de técnicas estatísticas, na coleta e tratamento das 

informações, objetivando resultados que evitem possíveis distorções de 

análise e interpretação e possibilitando, assim, uma maior margem de 

segurança para os resultados encontrados. Já a pesquisa qualitativa, visa 

descrever a complexidade de determinado problema, sendo necessário 

compreender e classificar os processos dinâmicos vividos nos grupos, 

contribuir no processo de mudança, possibilitando o entendimento das 

mais variadas particularidades dos indivíduos (DIEHL; TATIM, 2004). 

Nesse contexto, quanto à abordagem, a pesquisa é quali-quantitativa, 

pois a coleta de dados considera a visão dos Agentes Locais de Inovação 

perante a situação identificada nas empresas e, a análise dos dados, 

envolve métodos estatísticos para verificar a relação entre capacidade 

absortiva e desempenho inovador, bem como há análise qualitativa após 
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a apresentação dos resultados numéricos em conexão com estudos 

anteriores.  

No que se refere aos objetivos, a pesquisa é descritiva, porque 

apresenta a capacidade absortiva e o desempenho inovador das pequenas 

empresas da Grande Florianópolis, bem como descreve a relação entre 

os constructos. Gil (2002) afirma que as pesquisas descritivas possuem 

interesse na descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, ainda, no estabelecimento de relações entre variáveis. 

Por último, quanto aos procedimentos técnicos, o trabalho é 

categorizado como levantamento, método que envolve obtenção e 

análise de dados sociais, econômicos ou demográficos, e se caracteriza 

pelo contato direto com as pessoas (ZANELLA, 2011). A autora 

também afirma que, pela dificuldade em conhecer a realidade de todos 

os sujeitos que fazem parte do universo pesquisado, é recomendado 

utilizar os levantamentos por amostragem. 

 

3.2 ETAPAS ADOTADAS PARA A ELABORAÇÃO DA PESQUISA 

 

A Figura 18 destaca os estágios e processos empregados nesta 

pesquisa visando o cumprimento do objetivo geral de analisar a relação 

entre capacidade absortiva e desempenho inovador em pequenas 

empresas da Grande Florianópolis. Os três estágios macro envolveram o 

planejamento da pesquisa, a pesquisa de campo e, por fim, a análise e a 

interpretação dos dados, além de um total de doze processos 

relacionados. 

 No estágio de planejamento da pesquisa, o primeiro processo 

envolveu a definição do problema de pesquisa e a proposição dos 

objetivos relacionados. As informações detalhadas sobre estas diretrizes 

estão expostas no capítulo 1. Na sequência, o processo posterior 

englobou a definição de um método global de trabalho para embasar a 

pesquisa e que está esmiuçado neste capítulo 3. O terceiro processo 

deste estágio inicial demandou um planejamento e posterior 

desenvolvimento de revisão da literatura para o contexto de pesquisa (as 

pequenas empresas) e os dois constructos analisados (CA e desempenho 

inovador), conforme conteúdo exposto no capítulo 2. Por último, houve 

estudo, refinamento e proposição do método para a pesquisa de campo, 

também detalhado no presente capítulo 3. 
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Figura 18 - Estágios e processos da pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O estágio da pesquisa de campo foi inicialmente representado 

pelo processo de seleção das empresas para o estudo prático, que foi 

delimitado pela região da Grande Florianópolis, pelas empresas de 

pequeno porte e participantes do Programa Agente Local de Inovação. 

Além disso, foram escolhidas as empresas mais atuantes no projeto, nas 

quais os Agentes Locais de Inovação tivessem uma rotina de 

acompanhamento mais contínua e efetiva, visando com que os dados 

coletados representassem mais fielmente a realidade. Este processo está 

especificado no item 3.3 a seguir. O sexto processo geral envolveu o 

teste do instrumento de CA com as empresas e pares do Programa ALI, 

no intuito de validar este instrumento. A ferramenta de mensuração da 

inovação já havia sido testada e validada pelo próprio Programa ALI. 
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Este sexto processo será aprofundado no item 3.4. Já o sétimo processo, 

foi desenvolvido por meio da pesquisa com os gestores das empresas e 

os pares estratégicos, representados pelos Agentes Locais de Inovação, 

professores e uma consultora, o que também será detalhado no tópico 

3.4. O processo seguinte relacionou pesquisas bibliográficas e em 

campo de caráter complementar, que foram necessárias para o 

cumprimento dos objetivos desta pesquisa. 

Por último, o estágio de análise e interpretação dos dados, que 

iniciou pelo processo de relato das atividades envolvidas na pesquisa de 

campo, que está apresentado ao longo deste capítulo 3. O décimo 

processo contemplou a análise e interpretação dos dados, segundo 

apresenta o capítulo 4. Depois, houve o processo de validação dos dados 

e resultados junto a ferramentas, estudo anteriores e pares afins, o que 

também faz parte dos processos descritos no capítulo 4. Para finalizar, o 

décimo segundo processo destaca o feedback realizado aos atores 

constituintes da pesquisa, como os Agentes Locais de Inovação, o 

Sebrae e às próprias empresas, o que será realizado após a defesa deste 

trabalho. 

 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

O universo desta pesquisa engloba todas as empresas de pequeno 

porte da região da Grande Florianópolis, no estado de Santa Catarina. A 

escolha por este porte de empresa e esta área geográfica tem relação 

com o acesso às informações das mesmas por meio de projeto do Sebrae 

que atende este perfil de empresa na região destacada, o Programa 

Agente Local de Inovação. Além disso, este porte de empresa apresenta 

impacto relevante na economia da Grande Florianópolis, conforme 

dados descritos no capítulo de fundamentação teórica. 

O Programa Agente Local de Inovação, projeto do Sebrae em 

parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), tem por objetivo promover a prática continuada de 

ações de inovação nas Empresas de Pequeno Porte (EPP) atuantes nos 

setores da indústria, comércio ou serviços com faturamento anual entre 

R$ 360.000,01 e R$3.600.000,00, por meio de orientação proativa, 

gratuita e personalizada (SEBRAE, 2018). No Programa, são utilizados 

instrumentos para mensurar o desempenho da gestão e da inovação nas 

pequenas empresas. O objetivo é diagnosticar a situação corporativa e 

propor linhas de ação que favoreçam o desenvolvimento das empresas. 

Através da delimitação das empresas que participam do ALI, é 
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evidenciado que a categorização do porte é baseada no faturamento 

bruto anual. 

A classificação para a região da Grande Florianópolis adotada 

neste trabalho é a proposta por Sebrae (2016a) e apresentada na Figura 

4. De acordo com dados do mesmo Sebrae (2016a) e segundo o Quadro 

5, o número total de pequenas empresas na região é de 3.545 

empreendimentos – o que representa o universo total deste estudo. 

Em relação à amostra, houve acesso pelo pesquisador para as 

empresas de pequeno porte que fizeram parte do Programa Agente Local 

de Inovação no ciclo que foi iniciado no ano de 2015. De um número 

inicial de 306 empresas participantes do projeto na região, foram obtidos 

dados de 118 delas, em função de serem consideradas somente as 

empresas mais participativas, nas quais os Agentes Locais de Inovação 

desempenharam acompanhamento por, no mínimo, 20 meses e naquelas 

que estes possuem conhecimento suficiente das rotinas para analisar as 

respectivas demandas nas ferramentas de capacidade absortiva e 

desempenho inovador. Cabe destaque aqui que somente empresas de 

pequeno porte podem participar do referido Programa Agente Local de 

Inovação, como descrito anteriormente. Também, participaram deste 

projeto, na Grande Florianópolis, empresas dos setores de alimentos, 

saúde e bem-estar, contabilidade, gráfico e comércio varejista. As 

principais características da amostra estão expostas no Quadro 12. 

De acordo com as informações reveladas por este Quadro 12, é 

identificado que os segmentos econômicos mais representados na 

amostra são o de Serviços e o Comércio, que relacionam 84% das 

empresas. Ainda, é demonstrado que, para as empresas da amostra, os 

ALI tratam com empresários em 92% destas, exibindo maior interação 

com o nível estratégico das empresas. Além disso, a maioria das 

empresas possui entre 11 e 20 anos de existência (43%). Depois, a maior 

representatividade é para as empresas de zero a dez anos (34%). 

Finalmente, a cidade de Florianópolis relaciona 68% das empresas da 

amostra, sendo seguida por São José, que envolve 19% das empresas. 

Os dados referentes ao segmento econômico da empresa, a sua idade 

(baseada na data de fundação desta) e cidade foram coletados no sistema 

do Sebrae utilizado para o Programa ALI, denominado de SistemALI. 

Em relação ao cargo do responsável da empresa por relacionar-se com o 

ALI no projeto de mesmo nome, houve apontamento desta informação 

pelos próprios ALI. A informação acerca da quantidade de funcionários 

acabou sendo desconsiderada porque não haviam dados atualizados para 

este indicador e devido à complexidade de se obter essa informação no 

momento da coleta e análise dos dados. 
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Quadro 12 - Caracterização da amostra 

Item Subitem Quantidade % 
% 

Acumulado 

Segmento 

Serviços 54 46% 46% 

Comércio 45 38% 84% 

Indústria 19 16% 100% 

  

Cargo de quem 

recebe o ALI 

Empresário 109 92% 92% 

Gerente 9 8% 100% 

  

Idade (anos) 

0 => 10 40 34% 34% 

11 => 20 51 43% 77% 

21 => 30 23 19% 97% 

30+ 4 3% 100% 

  

Cidade 

Antônio Carlos 5 4% 4% 

Biguaçu 2 2% 6% 

Florianópolis 80 68% 74% 

Palhoça 6 5% 79% 

São José 23 19% 98% 

Santo Amaro da 

Imperatriz 
2 2% 100% 

Amostra EPP 118 100% 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A amostra em questão é definida como não probabilística por 

conveniência e intencional, em consequência de as empresas dessa 

amostra terem sido escolhidas, inicialmente, por facilidade no acesso 

aos dados dos participantes do Programa ALI e, em um segundo 

momento, considerando a sua participação efetiva no Programa ALI e a 

assiduidade de visitas do Agente Local de Inovação. Para Levine et al. 

(2012), na amostragem por conveniência os itens selecionados são 

acessíveis, não dispendiosos ou convenientes para serem escolhidos. 

Uma amostragem é intencional quando constituída por elementos 

escolhidos por determinado critério, ou seja, seleciona-se 
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intencionalmente um grupo de itens que irão compor a amostra 

(CORREA, 2003). Por fim, Anderson, Sweeney e Williams (2011) 

declaram que as inferências encontradas em estudos não probabilísticos 

não garantem representatividade na população total. 

Esta amostra exibida no Quadro 12 foi utilizada para a análise 

estatística da relação entre a capacidade absortiva e o desempenho 

inovador. Na próxima seção secundária serão evidenciadas as diretrizes 

metodológicas para a coleta e a análise dos dados. 

 

3.4 INSTRUMENTOS PARA COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a efetivação da etapa prática da pesquisa, foi demandado o 

uso de instrumentos de coleta e de análise dos dados. Como a unidade 

de análise são as organizações, estes instrumentos são direcionados a 

elas. 

Os instrumentos de coleta dos dados estão representados pelo 

questionário de Flatten et al. (2011), para a mensuração da capacidade 

absortiva e que está detalhado no Apêndice D, e pelo Radar da Inovação 

adaptado por Bachmann e Destefani (2008), visando a medição do 

desempenho inovador e que se encontra pormenorizado no Apêndice B. 

Essas duas medidas foram realizadas no contexto das pequenas 

empresas da Grande Florianópolis. 

Em referência à análise dos dados, no intuito de desenvolver 

posterior interpretação destes, utilizou-se o Statistical Package for 
Social Science for Windows - SPSS®, versão 24.0. 

 

3.4.1 Coleta de Dados 

 

Depois de definido que os instrumentos de avaliação da 

capacidade absortiva e do desempenho inovador seriam, 

respectivamente, o questionário de Flatten et al. (2011) e o Radar da 

Inovação adaptado por Bachmann e Destefani (2008), conforme análise 

desenvolvida no capítulo de fundamentação teórica, o próximo passo 

envolveu a verificação para validação da utilização destes instrumentos. 

Em relação aos questionários, Yin (2010) declara que a 

determinação das questões de pesquisa configura, provavelmente, a 

etapa mais relevante no processo de pesquisa e, por esse motivo, o 

pesquisador precisa empregar tempo satisfatório para o cumprimento 

desta tarefa. Além disso, o questionário necessita ser testado antes de 

sua utilização definitiva, aplicando-se alguns exemplares em uma 

pequena população escolhida (MARCONI; LAKATOS, 2003). Nesse 
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contexto, entende-se que as questões necessitam ser revisadas por pares 

e experimentadas com parcela da amostra, visando minimizar o viés do 

próprio pesquisador e garantir o adequado entendimento por parte dos 

entrevistados. 

Começando pelo Radar da Inovação, como ele se encontra em 

uso pelo Programa ALI desde 2008, passando por ajustes identificados 

na aplicação prática (BACHMANN & ASSOCIADOS, 2014), além do 

fato de que várias pesquisas já o utilizaram no contexto das pequenas 

empresas, como detalhado na fundamentação teórica e citando os 

exemplos de Denizot (2014) e De Carvalho et al. (2015), foi concluído 

que não havia necessidade de testar a ferramenta antes da aplicação em 

campo. 

Sobre o instrumento de Flatten et al. (2011), dado que o 

questionário original é apresentado pelos autores em inglês, houve a 

necessidade de realização de pré-teste para a validação da tradução 

desempenhada. Primeiramente e com foco na adequada tradução das 

questões, houve embasamento em estudos anteriores que utilizaram esta 

mesma ferramenta no idioma português, como em Santos (2013) e 

Davila Calle (2016). Na sequência, foram consultados dois professores 

da UFSC para a definição de escala Likert com cinco opções de 

resposta. Depois, tanto Agentes Locais de Inovação (dois), como 

empresários (dois) e uma consultora empresarial foram envolvidos em 

processo de verificação e pré-teste do instrumento, o que demandou 

alguns ajustes neste, no intuito de melhor entendimento para os 

respondentes na coleta posterior. 

Com os dois instrumentos validados, houve a coleta dos dados 

junto aos Agentes Locais de Inovação da Grande Florianópolis, que 

totalizam quatro ALI. Os dados para o Radar da Inovação foram obtidos 

a partir de um sistema interno do Sebrae, o SistemALI, tendo a devida 

autorização desta instituição. Os ALI identificam o panorama 

empresarial em visita presencial, onde desenvolvem contato com 

representantes desta (de sócios a funcionários), analisam documentos e 

outras evidências através de observação direta, para depois apontar a 

respectiva situação da organização para as demandas do RI no referido 

SistemALI, justificando por escrito cada alternativa escolhida. Após o 

lançamento dos apontamentos do ALI no sistema em questão, um 

consultor sênior ainda avalia e aprova estes apontamentos. Caso o 

descritivo para cada questão não justifique de maneira suficiente a 

escolha da respectiva alternativa, o consultor sênior demanda por maior 

detalhamento ou alteração da opção escolhida. Ainda sobre o RI, houve 

coleta dos dados junto ao SistemALI no mês de janeiro de 2018, 
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considerando as empresas em que os ALI teriam conhecimento 

suficiente para responder o questionário de CA. As intervenções 

presenciais com as empresas e respectivos apontamentos no SistemALI 

ocorreram ao longo do ano de 2017, considerando o andamento de cada 

empresa no Programa ALI, já que o RI é atualizado periodicamente, 

conforme a empresa cumpre os planos de ação propostos. 

Para o questionário de Flatten et al. (2011), houve a replicação 

deste na ferramenta Formulários do Google e posterior envio aos 

Agentes Locais de Inovação por e-mail, de acordo com o exposto no 

Apêndice D. Para a escolha das empresas pelos ALI, foi definido que 

houvesse rotina contínua de acompanhamento pelo ALI, período 

mínimo de 20 meses deste acompanhamento e para as quais este possuía 

conhecimento aprofundado das rotinas operacionais. 

Em relação à sistemática adotada para a coleta de dados, 

relacionando a visão dos Agentes Locais de Inovação para a situação 

diagnosticada em cada empresa, acredita-se que os agentes podem ter 

uma avaliação mais imparcial na resposta dos questionários do que os 

empresários. Da mesma forma, como os ALI receberam treinamento 

para uma compreensão mais abrangente do Radar da Inovação, entende-

se que estes tenham maior assertividade na aplicação prática do 

instrumento. 

Finalizadas as coletas dos dados no SistemALI (para o Radar da 

Inovação – desempenho inovador) e via Formulários do Google (para o 

questionário de Flatten et al. (2011) – capacidade absortiva), estes dados 

foram centralizados em planilha do Microsoft Excel®, visando posterior 

encaminhamento para a análise e interpretação dos mesmos, conforme 

será discutido na próxima seção. 

 

3.4.2 Análise e Interpretação dos Dados 
 

Para o estudo da relação entre capacidade absortiva e 

desempenho inovador, os dados foram inicialmente unificados em 

planilha do Microsoft Excel®. Na sequência, a planilha foi importada 

para o software SPSS®, onde foram realizadas as análises que serão 

descritas a seguir. O SPSS® representa um dos softwares mais 

utilizados para análises estatísticas, tendo interface bastante amigável e 

sendo reconhecido como recurso destacado na análise de dados em 

ciências sociais (BRUNI, 2012). Considerando os objetivos desta 

pesquisa, foi necessário testar e analisar a correlação entre as medidas 

realizadas para a capacidade absortiva e o desempenho inovador das 
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pequenas empresas da Grande Florianópolis, o que foi desempenhado de 

maneira estatística. 

Nesse cenário, primeiro foram apresentados os resultados das 

medidas descritivas dos constructos capacidade absortiva e desempenho 

inovador, envolvendo a amostra geral desta pesquisa, bem como a 

divisão nos setores do comércio, da indústria e de serviços. Houve 

apresentação das principais medidas estatísticas definidas pelo 

pesquisador, como a média aritmética, a mediana, o desvio padrão e a 

variância. Sobre a capacidade absortiva, os dados foram apresentados 

para cada dimensão possibilitada pelo instrumento de Flatten et al. 

(2011), a saber: CA Total, CAP, CAR, Aquisição, Assimilação, 

Transformação e Explotação. Em relação ao desempenho inovador, a 

estatística descritiva envolveu as treze dimensões do Radar da Inovação. 

Para a compreensão dos resultados encontrados nas medidas da 

capacidade absortiva, é realizado embasamento no Quadro 13 a seguir. 

 
Quadro 13 - Escala de conversão das questões de CA para a análise estatística 

Escala questões CA Pontuação Conceituação CA Intervalo 

Concordo totalmente 5 Muito Alta 4,51 a 5,00 

Concordo 4 Alta 3,51 a 4,50 

Concordo em parte 3 Moderada 2,51 a 3,50 

Discordo 2 Baixa 1,51 a 2,50 

Discordo totalmente 1 Muito baixa 1,00 a 1,50 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O procedimento posterior envolve o teste da correlação entre as 

variáveis de pesquisa. O coeficiente de correlação determina a força 

relativa de uma relação linear entre duas variáveis numéricas, sendo que 

este coeficiente pode assumir valores de -1, para uma correlação 

negativa perfeita, até + 1, neste caso representando uma correlação 

positiva perfeita. Uma correlação negativa ocorre quando as variáveis se 

comportam de maneira oposta: enquanto uma cresce, a outra decresce. A 

correlação positiva é evidenciada quando as duas variáveis apresentam 

comportamento similar, ou seja, quando uma cresce, a outra também 

cresce. Por fim, não é evidenciada nenhuma correlação entre as 

variáveis quando o coeficiente for igual a 0 e, portanto, uma das 

variáveis não apresentar uma tendência de crescimento ou decréscimo 

em função de variações na segunda variável (LEVINE et al. 2012). 

De acordo com Levin e Fox (2004), há a interpretação para os 

coeficientes de correlação conforme apresenta a Figura 19: 
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Figura 19 - Interpretação dos coeficientes de correlação entre variáveis 

 
Fonte: Adaptada de Levin e Fox (2004), p. 334. 

 

Considerando esta Figura 19, para a interpretação dos resultados 

de campo, na sequência deste trabalho, foi considerado o detalhamento 

do Quadro 14 em relação à escala do coeficiente de correlação, tanto 

para correlações positivas, como para negativas: 

 
Quadro 14 - Escala de interpretação dos coeficientes de correlação 

Classificação Coeficiente 

Correlação muito forte 0,800 a 1 

Correlação forte 0,450 a 0,799 

Correlação moderada 0,200 a 0,449 

Correlação fraca 0,001 a 0,199 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Levin e Fox (2004), p. 334. 
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Para finalizar, Levin e Fox (2004) afirmam que o coeficiente de 

correlação de Pearson (r) apoia na determinação da intensidade e da 

direção na correlação entre duas variáveis avaliadas no nível intervalar. 

Dessa forma, utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson (r) para 

verificar a associação entre as variáveis da capacidade absortiva e do 

desempenho inovador nos quatro cenários anteriormente já citados: 

amostra geral, comércio, indústria e serviços. 

Finalmente, ocorre a discussão dos resultados evidenciados neste 

trabalho por meio de embasamento em estudos anteriores que tratam 

desta mesma relação entre CA e desempenho inovador no contexto das 

pequenas empresas. Além disso, considerando pesquisas aplicadas em 

outros contextos geográficos, em função da escassez de estudos 

localizados nos cenários mais próximos ao da aplicação desta 

dissertação (como em nível regional, estadual ou até nacional).  
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS 

DADOS  

 

O capítulo desenvolve a apresentação dos dados coletados em 

campo, bem como respectiva análise e interpretação destes. Nesse 

sentido, inicialmente são expostas as medidas descritivas dos 

constructos, capacidade absortiva e desempenho inovador, para depois 

desenvolver-se o teste da correlação entre as variáveis e a discussão com 

embasamento nos resultados evidenciados e em estudos anteriores.  

 

4.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A organização, sumarização e descrição de um conjunto de dados 

é denominada de estatística descritiva e possui o propósito de auxiliar na 

compreensão do comportamento da variável expressa no conjunto de 

dados sob análise (MARTINS; DOMINGUES, 2011). Nesse contexto, 

as variáveis desta pesquisa, representadas pela capacidade absortiva e o 

desempenho inovador, terão suas medidas descritivas apresentadas a 

seguir. 

 

4.1.1 Capacidade Absortiva 
 

Inicialmente, é efetuada a apresentação das medidas descritivas 

da variável capacidade absortiva, de acordo com as dimensões existentes 

na ferramenta de Flatten et al. (2011). Dessa forma, com o uso do 

programa SPSS®, obteve-se as medidas detalhadas no Quadro 15 e para 

toda a amostra desta pesquisa: 
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Quadro 15 - Estatísticas descritivas da capacidade absortiva para toda a amostra 

Medida 

Estatística 

CA Potencial CA Realizada 

Aquisição Assimilação Transformação Explotação 

Observações 118 

Mínimo 1,33 1,75 1,00 1,00 

Máximo 5,00 4,75 5,00 5,00 

Média Aritmética 2,65 2,97 2,94 3,15 

Variância 0,91 0,62 0,73 0,80 

Desvio Padrão 0,95 0,79 0,86 0,89 

Quartil Inferior 2,00 2,25 2,50 2,67 

Mediana 2,33 2,88 3,00 3,00 

Quartil Superior 3,33 3,50 3,50 3,75 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SPSS®. 
 

Numa análise sobre as medidas descritivas da CA, percebe-se que 

é apresentada conformidade no valor para o maior intervalo encontrado, 

também denominado de amplitude, em função dos valores mínimo e 

máximo apontados para cada um dos quatro itens da CA na amostra. 

Este fato se justifica porque, como a escala do questionário de CA foi 

convertida de acordo com o Quadro 13, o maior valor possível seria 4,0, 

onde o Quadro 15 evidenciou que as observações da amostra 

respeitaram este critério. Os valores máximo e mínimo expostos 

também estão de acordo com as escalas adotadas no questionário, que 

vão de 1,0 a 5,0. 

Define-se média aritmética como a soma dos valores dividida 

pelo número de valores observados (BARBETTA, 2014). Assim, a 

média aritmética das observações da CA apresentou maior destaque na 

etapa de explotação, revelando valor de 3,15. A menor média foi 

evidenciada na etapa de aquisição (2,65).  

A variância mede a dispersão dos dados em relação à média do 

conjunto, levando em conta os desvios de cada valor em comparação 

com a média aritmética. O desvio padrão indica a dispersão média 

absoluta e é calculado pela raiz quadrada positiva da variância 

(MARTINS; DOMINGUES, 2011). Segundo Levine et al. (2012), 

quanto maior a concentração dos dados em torno de um valor central, 

menores serão a amplitude, a variância e o desvio padrão. Para a 

amostra desta pesquisa, as etapas de assimilação e transformação 
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apresentaram maior concentração dos dados em torno da média e, 

portanto, menores valores para o desvio padrão e a variância. 

Levine et al. (2012) também aponta que os quartis dividem um 

conjunto de dados em quatro partes iguais, onde o quartil inferior 

representa a divisão entre 25% dos valores mais baixos da amostra dos 

outros 75% que são maiores. Já o quartil superior, divide a parcela de 

75% dos valores mais baixos dos outros 25% que são maiores do que 

eles. O quartil intermediário é a mediana. Por sua vez, a mediana 

representa o valor que divide o conjunto de observações ao meio 

(SARTORIS, 2003). As observações para a amostra indicam que as 

etapas de transformação e explotação apresentam maior concentração de 

medidas próximas à mediana, visão que também será reforçada pelo 

Gráfico 2 a seguir. 

Em trabalhos de coletas de dados podem haver observações que 

fogem das dimensões esperadas, sendo denominadas de outliers. Os 

outliers representam valores extremos numa série de dados e que podem 

provocar inconvenientes e distorções na análise estatística dos 

resultados. Portanto, é oportuno identificar a presença desses outliers 

num conjunto de dados antes do início das análises (MARTINS; 

DOMINGUES, 2011). Neste trabalho, utilizou-se o diagrama de caixa 

para a identificação dos outliers, conforme exposto no Gráfico 2, onde a 

análise deste diagrama aponta a existência de valores discrepantes 

somente na etapa de explotação. 
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Gráfico 2 - Diagrama de caixa para as quatro etapas da capacidade absortiva 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SPSS®. 
 

A linha central no interior da caixa representa a mediana, a linha 

de baixo da caixa o quartil inferior e a linha de cima o quartil superior. 

Como consequência, a caixa contém 50% dos valores centrais. Os dados 

que representam os 25% inferiores estão representados por uma linha 

que liga o lado inferior da caixa à localização do menor valor. Os dados 

correspondentes aos 25% superiores estão simbolizados pela linha que 

liga o lado superior da caixa com a posição do maior valor (LEVINE et 

al. 2012). 

Martins e Domingues (2011) apresentam equações para 

determinar outliers severos, onde a equação (1) aponta o valor a partir 

do qual um outlier inferior se torna severo e a equação (2) indica a partir 

de que valor um outlier superior se configura severo. Já a equação (3), 

estabelece o intervalo interquartílico (I).  

 

𝐿𝑖 = 𝑄𝑖 − 3 . 𝐼 (1) 

 

𝐿𝑠 = 𝑄𝑠 + 3 . 𝐼 (2) 
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𝐼 = 𝑄𝑠 − 𝑄𝑖 (3) 

 

Onde: 

𝑄𝑠 = Quartil superior 

𝑄𝑖 = Quartil inferior 

 

Por meio da aplicação das três equações expostas anteriormente, 

chegou-se aos dados detalhados no Quadro 16 abaixo. 

 
Quadro 16 - Outliers severos para as etapas da capacidade absortiva 

Etapa CA 
Outlier Superior 

Severo 

Outlier Inferior 

Severo 

Intervalo 

Interquartílico (I) 

Aquisição 7,33 -2,00 1,33 

Assimilação 7,25 -1,50 1,25 

Transformação 6,50 -0,50 1,00 

Explotação 7,00 -0,58 1,08 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Na análise dos valores encontrados para outlier severo superior e 

inferior nas etapas da CA, de acordo com o Quadro 16, revela-se que 

nenhuma destas etapas apresenta não conformidade com outliers, já que 

os valores destacados neste Quadro 16 vão além da escala do 

instrumento de capacidade absortiva, que apresenta mínimo de 1,0 e 

máximo de 5,0. 

Dando sequência à apresentação dos resultados das medidas para 

a capacidade absortiva, é realizada exposição dos achados por segmento 

econômico: comércio, indústria e serviços. De início, o Quadro 17 

revela as estatísticas descritivas da capacidade absortiva para o 

comércio, que englobou 45 observações. 
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Quadro 17 - Estatísticas descritivas da capacidade absortiva para o comércio 

Medida 

Estatística 

CA Potencial CA Realizada 

Aquisição Assimilação Transformação Explotação 

Observações 45 

Mínimo 1,33 1,75 1,00 1,00 

Máximo 5,00 4,75 4,50 5,00 

Média Aritmética 2,67 3,08 2,92 3,01 

Variância 1,01 0,67 0,76 1,03 

Desvio Padrão 1,01 0,82 0,87 1,01 

Quartil Inferior 2,00 2,50 2,50 2,50 

Mediana 2,33 3,00 2,75 3,00 

Quartil Superior 3,67 3,63 3,63 3,67 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SPSS®. 
 

Abaixo, o Quadro 18 expõe as medidas descritivas para a CA e 

empresas da indústria na amostra, o que envolve 19 organizações. 

 
Quadro 18 - Estatísticas descritivas da capacidade absortiva para a indústria 

Medida 

Estatística 

CA Potencial CA Realizada 

Aquisição Assimilação Transformação Explotação 

Observações 19 

Mínimo 1,33 1,75 1,00 2,33 

Máximo 3,67 3,75 4,00 4,67 

Média Aritmética 2,30 2,83 2,67 3,56 

Variância 0,49 0,40 0,62 0,42 

Desvio Padrão 0,70 0,63 0,79 0,65 

Quartil Inferior 1,67 2,25 2,25 3,00 

Mediana 2,00 2,75 2,75 3,67 

Quartil Superior 3,00 3,25 3,25 4,00 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SPSS®. 
 

Finalizando, o Quadro 19 retrata o resumo da estatística 

descritiva para o segmento de serviços, relacionando 54 empresas. 
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Quadro 19 - Estatísticas descritivas da capacidade absortiva para serviços 

Medida 

Estatística 

CA Potencial CA Realizada 

Aquisição Assimilação Transformação Explotação 

Observações 54 

Mínimo 1,33 1,75 1,00 1,00 

Máximo 5,00 4,75 5,00 5,00 

Média Aritmética 2,75 2,92 3,05 3,12 

Variância 0,95 0,65 0,74 0,69 

Desvio Padrão 0,97 0,81 0,86 0,83 

Quartil Inferior 2,00 2,25 2,44 2,58 

Mediana 2,67 2,75 3,13 3,00 

Quartil Superior 3,67 3,50 3,56 3,67 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SPSS®. 
 

O resumo comparativo entre as médias evidenciadas para cada 

etapa da capacidade absortiva na amostra geral, comércio, indústria e 

serviços está demonstrado no Quadro 20. 

 
Quadro 20 - Médias da capacidade absortiva para análise macro e setorial 

Dimensão 

CA 
Etapa CA Geral Comércio Indústria Serviços 

CA Potencial 
Aquisição 2,65 2,67 2,30 2,75 

Assimilação 2,97 3,08 2,83 2,92 

CA 

Realizada 

Transformação 2,94 2,92 2,67 3,05 

Explotação 3,15 3,01 3,56 3,12 

CA Potencial 2,81 2,87 2,56 2,84 

CA Realizada 3,05 2,97 3,12 3,09 

CA Total 2,93 2,92 2,84 2,96 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SPSS®. 
 

Observa-se neste Quadro 20 que a etapa de aquisição apresentou 

destaque no segmento de serviços (2,75), a etapa de assimilação teve 

maior média no comércio (3,08), na transformação a melhor média foi 

de serviços (3,05) e a explotação revelou destaque na indústria (3,56). 

Também, por meio da realização de agrupamento das etapas nas 

dimensões de capacidade absortiva potencial (CAP) e realizada (CAR), 



100 

 

a maior média de CAP foi revelada no setor de comércio (2,87) e a 

maior média de CAR na indústria (3,12). Para a CA Total, a maior 

média foi alcançada no setor de serviços e a menor na indústria. 

Em relação à variância e o desvio padrão, a maior concentração 

das observações perante o valor central foi identificada para o segmento 

da indústria e nas quatro etapas da CA. De modo contrário, os maiores 

valores de variância e desvio padrão foram apresentados no segmento de 

comércio e, também, para as quatro etapas da CA. 

Para a verificação dos outliers, foi elaborado o mesmo processo 

descrito anteriormente neste tópico e, repetindo os resultados já 

apresentados para a amostra completa, não houve a identificação de 

outlier severo em nenhum dos três segmentos. Entretanto, tomou-se a 

decisão de não apresentar os dados aqui, pois não agregariam valor à 

análise dos resultados globais da pesquisa. 

 

4.1.2 Desempenho Inovador 
 

A apresentação das medidas descritivas das variáveis do 

desempenho inovador, que representam as treze dimensões do Radar da 

Inovação, também foi baseada em dados extraídos do SPSS® e está 

exibida no Quadro 21 e no Quadro 22. No Quadro 21, os valores 

apresentados para mínimo e máximo de cada dimensão do RI revelam 

conformidade com o permitido, já que a escala deste instrumento vai de 

1,0 a 5,0. A amplitude máxima, concomitantemente, só pode assumir 

valor de até 4,0, onde verificou-se que os valores para a amostra estão 

adequados nesta delimitação. 
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Quadro 21 - Estatísticas descritivas do desempenho inovador de toda amostra 

Dimensão RI Observações Mínimo Máximo 
Média 

Aritmética 

Oferta 

118 

1,00 5,00 3,52 

Plataforma 1,00 5,00 3,44 

Marca 2,00 5,00 3,93 

Clientes 1,00 5,00 2,76 

Soluções 1,00 5,00 2,58 

Relacionamento 1,00 5,00 3,75 

Agregação de Valor 1,00 5,00 2,29 

Processos 1,00 4,70 2,54 

Organização 1,00 5,00 2,98 

Cadeia de 

Fornecimento 
1,00 5,00 2,81 

Presença 1,00 5,00 1,98 

Rede 1,00 5,00 3,37 

Ambiência Inovadora 1,00 5,00 2,57 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SPSS® (continua no Quadro 22). 
 

Para a média aritmética, as dimensões que demonstraram maior 

destaque foram: Marca (3,93), Relacionamento (3,75) e Oferta (3,52). 

Nesse cenário, estas dimensões do RI foram as que apresentaram 

notoriedade na amostra das pequenas empresas da Grande Florianópolis, 

evidenciando maior destaque na gestão e uso da marca (dimensão 

Marca), na utilização de ferramentas e rotinas na interação com os 

clientes (dimensão Relacionamento) e na oferta de novos produtos ao 

mercado (dimensão Oferta). 

As médias de cada dimensão do Radar da Inovação, baseadas 

nesta amostra de 118 pequenas empresas da Grande Florianópolis, 

também podem ser analisadas de maneira comparativa no Gráfico 3 a 

seguir. 
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Gráfico 3 - Médias das dimensões do Radar da Inovação para a amostra 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O gráfico colabora com a ênfase nas dimensões de maior média 

para a amostra (como Marca e Relacionamento). Além disso, é possível 

perceber neste gráfico que as dimensões de menor destaque na amostra 

de pequenas empresas da Grande Florianópolis são a Agregação de 

Valor e a Presença.  

No Quadro 22, são demonstrados os valores para o desvio padrão, 

variância, mediana, quartil inferior e superior, envolvendo também as 

treze dimensões do RI. A interpretação dos resultados para a variância e 

o desvio padrão aponta que as dimensões Processos, Ambiência 

Inovadora e Marca apresentam maior a concentração dos dados em 

torno da mediana, em função de menores variância e desvio padrão. 
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Quadro 22 - Estatísticas descritivas do desempenho inovador de toda amostra  

Dimensão RI Variância 
Desvio 

Padrão 

Quartil 

Inferior 
Mediana 

Quartil 

Superior 

Oferta 1,15 1,07 3,00 3,70 4,23 

Plataforma 1,75 1,32 3,00 4,00 4,25 

Marca 0,83 0,91 3,00 4,00 5,00 

Clientes 0,95 0,97 1,70 2,65 3,70 

Soluções 1,14 1,07 2,00 2,50 3,00 

Relacionamento 1,18 1,09 3,00 4,00 5,00 

Agregação de 

Valor 
1,44 1,20 1,00 2,00 3,00 

Processos 0,48 0,69 2,00 2,30 3,00 

Organização 1,02 1,01 2,30 3,00 3,70 

Cadeia de 

Fornecimento 
1,30 1,14 3,00 3,00 3,00 

Presença 1,54 1,24 1,00 1,00 3,00 

Rede 1,77 1,33 3,00 3,00 5,00 

Ambiência 

Inovadora 
0,75 0,87 2,00 2,40 3,00 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SPSS®. 
 

Os valores da mediana, quartil inferior, quartil superior, mínimo e 

máximo fundamentam a configuração do diagrama de caixa, que 

também foi elaborado para as dimensões do RI com objetivo da 

identificação dos outliers. Dessa forma, o Gráfico 4 demonstra o 

diagrama de caixa para as treze dimensões do Radar da Inovação, onde 

foram identificados outliers para as dimensões Oferta, Plataforma, 

Soluções, Processos, Cadeia de Fornecimento e Ambiência Inovadora. 
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Gráfico 4 - Diagrama de caixa para as dimensões do Radar da Inovação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SPSS®. 
 

As equações para determinar outliers severos, equação (1) e 

equação (2), foram novamente utilizadas para a verificação das medidas 

discrepantes apontadas pelo Gráfico 4. Por meio da aplicação das duas 

equações citadas, mais a equação (3), chegou-se aos dados expostos no 

Quadro 23 abaixo. 
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Quadro 23 - Outliers severos para as dimensões do Radar da Inovação 

Dimensão RI 

Outlier 

Superior 

Severo 

Outlier 

Inferior 

Severo 

Intervalo 

Interquartílico (I) 

Oferta 7,90 -0,67 1,23 

Plataforma 8,00 -0,75 1,25 

Marca 11,00 -3,00 2,00 

Clientes 9,70 -4,30 2,00 

Soluções 6,00 -1,00 1,00 

Relacionamento 11,00 -3,00 2,00 

Agregação de Valor 9,00 -5,00 2,00 

Processos 6,00 -1,00 1,00 

Organização 7,90 -1,90 1,40 

Cadeia de Fornecimento 3,00 3,00 0,00 

Presença 9,00 -5,00 2,00 

Rede 11,00 -3,00 2,00 

Ambiência Inovadora 6,00 -1,00 1,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A análise dos valores encontrados para outlier severo superior e 

inferior nas dimensões do RI, de acordo com o Quadro 23, revela que 

uma única dimensão apresenta problema com outliers dentro da escala 

do referido RI (que vai de 1,0 a 5,0): Cadeia de Fornecimento. Esta 

dimensão apresentou como outlier superior severo e outlier inferior 

severo o mesmo valor: 3,0. Isso se justifica no fato de que quase 70% 

das observações para as empresas em relação a esta dimensão do RI 

estão concentradas na escala 3,0, segundo o Quadro 24. Devido ao fato 

de esta dimensão do RI envolver apenas uma pergunta, as observações 

para cada empresa da amostra ficam na escala bruta deste instrumento 

(1,0; 3,0 e 5,0). 
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Quadro 24 - Detalhamento das observações para a Cadeia de Fornecimento 

Observações Frequência Porcentagem 

1,00 25 21,19% 

3,00 79 66,95% 

5,00 14 11,86% 

Total 118 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SPSS®. 
 

Martins e Domingues (2011) ainda afirmam que existem 

diferentes métodos para a detecção da presença de outliers, mas que 

nenhum deles aponta de maneira absoluta a necessidade ou não de 

eliminação dos dados na série analisada, ficando essa tarefa a cargo do 

analista. De acordo com Ribas e Vieira (2011), à medida que a amostra 

aumenta, amplia-se a chance de serem envolvidos casos extremos que 

constituem observações legítimas da população, não sendo, dessa forma, 

necessária, nem recomendada a remoção destas medidas. No caso desta 

pesquisa para a dimensão Cadeia de Fornecimento, então, foi verificado 

se não existia erro no manuseio das informações, onde foi comprovado 

que os dados estavam corretos segundo o apontamento de campo. Nesse 

panorama, optou-se pela manutenção dos outliers para as análises que 

serão desenvolvidas na sequência do trabalho. 

A próxima apresentação dos dados coletados em campo envolve 

as dimensões do RI para os segmentos de comércio, indústria e serviços. 

Inicialmente, no Quadro 25 são expostos os resultados do RI para o 

comércio, onde são relacionadas 45 empresas. 
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Quadro 25 - Estatísticas descritivas do desempenho inovador para comércio 

Dimensão RI N 
Média 

Aritmética 

Desvio 

Padrão 
Variância 

Quartil 

Inferior 

Quartil 

Superior 

Oferta 

45 

4,20 0,97 0,94 4,00 5,00 

Plataforma 2,71 1,42 2,03 1,00 3,00 

Marca 3,93 0,84 0,70 3,00 5,00 

Clientes 2,68 0,91 0,83 1,70 3,70 

Soluções 2,62 0,98 0,97 2,00 3,00 

Relacionamento 3,69 1,22 1,49 3,00 5,00 

Agregação de 

Valor 
2,13 1,10 1,21 1,00 3,00 

Processos 2,42 0,63 0,39 2,00 2,85 

Organização 2,83 1,09 1,18 2,00 3,70 

Cadeia de 

Fornecimento 
2,91 1,20 1,45 3,00 3,00 

Presença 2,02 1,39 1,93 1,00 3,00 

Rede 3,09 1,35 1,81 3,00 4,00 

Ambiência 

Inovadora 
2,60 0,90 0,81 2,00 3,00 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SPSS®. 
 

Para o comércio, as dimensões de maior notoriedade pela sua 

média foram: Oferta (4,20), Marca (3,93) e Relacionamento (3,69), que 

são as mesmas dimensões que tiveram maior destaque na amostra geral, 

tendo somente diferenciada a ordem deste destaque. Além disso, as 

dimensões com maior concentração de dados próximos a um valor 

central estão representadas por Processos, Marca e Ambiência 

Inovadora. 

O Quadro 26 revela as medidas estatísticas do desempenho 

inovador no segmento da indústria e nas 19 organizações envolvidas 

para o segmento neste estudo. 
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Quadro 26 - Estatísticas descritivas do desempenho inovador para indústria 

Dimensão RI N 
Média 

Aritmética 

Desvio 

Padrão 
Variância 

Quartil 

Inferior 

Quartil 

Superior 

Oferta 

19 

3,22 0,90 0,80 3,00 3,80 

Plataforma 3,79 1,18 1,40 3,00 5,00 

Marca 3,95 0,85 0,72 3,00 5,00 

Clientes 2,86 1,01 1,03 1,70 3,70 

Soluções 2,32 1,11 1,23 2,00 3,00 

Relacionamento 3,58 1,12 1,26 3,00 5,00 

Agregação de 

Valor 
2,26 1,24 1,54 1,00 3,00 

Processos 2,69 0,67 0,45 2,30 3,30 

Organização 3,08 0,78 0,60 2,30 3,70 

Cadeia de 

Fornecimento 
2,89 1,05 1,10 3,00 3,00 

Presença 2,37 1,34 1,80 1,00 3,00 

Rede 3,84 1,21 1,47 3,00 5,00 

Ambiência 

Inovadora 
2,22 0,37 0,14 1,90 2,40 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SPSS®. 
 

Neste Quadro 26 evidenciou-se que as melhores médias foram 

para as dimensões Marca (3,95), Rede (3,84) e Plataforma (3,79). Os 

menores valores para desvio padrão e variância foram identificados nas 

dimensões: Ambiência Inovadora, Processos e Organização. 

 Por último, o Quadro 27 expõe a estatística descritiva do RI no 

segmento de serviços, o que compreende 54 empresas. 
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Quadro 27 - Estatísticas descritivas do desempenho inovador para serviços 

Dimensão RI N 
Média 

Aritmética 

Desvio 

Padrão 
Variância 

Quartil 

Inferior 

Quartil 

Superior 

Oferta 

54 

3,06 0,92 0,84 2,30 3,70 

Plataforma 3,93 0,99 0,98 3,00 5,00 

Marca 3,93 1,01 1,01 3,00 5,00 

Clientes 2,79 1,02 1,04 1,70 3,70 

Soluções 2,63 1,12 1,26 2,00 3,00 

Relacionamento 3,87 0,95 0,91 3,00 5,00 

Agregação de 

Valor 
2,43 1,27 1,61 1,00 3,00 

Processos 2,58 0,74 0,55 2,00 3,00 

Organização 3,06 1,02 1,04 2,30 3,70 

Cadeia de 

Fornecimento 
2,70 1,13 1,27 2,50 3,00 

Presença 1,81 1,05 1,10 1,00 2,00 

Rede 3,44 1,33 1,76 3,00 5,00 

Ambiência 

Inovadora 
2,67 0,94 0,88 2,00 3,30 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SPSS®. 
 

As dimensões que tiveram maior média no segmento de serviços 

são: Plataforma (3,93), Marca (3,93) e Relacionamento (3,87). Por outro 

lado, as dimensões Processos, Oferta e Ambiência Inovadora tiveram as 

observações mais concentradas próximo ao valor central. 

O Quadro 28 possibilita análise comparativa para as médias de 

cada dimensão do Radar da Inovação nos três setores estudados. O setor 

de comércio apresentou melhor desempenho nas dimensões Oferta e 

Cadeia de Fornecimento. Para a indústria, houve destaque na maioria 

das dimensões (seis), envolvendo: Marca, Clientes, Processos, 

Organização, Presença e Rede. Por fim, o segmento de serviços teve 

maior notoriedade para as dimensões: Plataforma, Soluções, 

Relacionamento, Agregação de Valor e Ambiência Inovadora. Sobre o 

grau global de inovação, de acordo com Bachmann & Associados 

(2014), a dimensão Ambiência Inovadora recebe peso duplo quando 

realizado o cálculo da média geral da empresa, devido ao fato de 

impactar por completo o ambiente organizacional. Dessa forma, a 



110 

 

dimensão em questão é multiplicada por dois e a média geral é dividida 

por quatorze. O maior grau global de inovação foi identificado no 

segmento de serviços e o menor no comércio. 

 
Quadro 28 - Médias do desempenho inovador para análise macro e setorial 

Dimensão RI Geral Comércio Indústria Serviços 

Oferta 3,52 4,20 3,22 3,06 

Plataforma 3,44 2,71 3,79 3,93 

Soluções 2,58 2,62 2,32 2,63 

Clientes 2,76 2,68 2,86 2,79 

Relacionamento 3,75 3,69 3,58 3,87 

Agregação de 

Valor 
2,29 2,13 2,26 2,43 

Processos 2,54 2,42 2,69 2,58 

Organização 2,98 2,83 3,08 3,06 

Cadeia de 

Fornecimento 
2,81 2,91 2,89 2,70 

Presença 1,98 2,02 2,37 1,81 

Rede 3,37 3,09 3,84 3,44 

Marca 3,93 3,93 3,95 3,93 

Ambiência 

Inovadora 
2,57 2,60 2,22 2,67 

Grau Global de 

Inovação 
2,94 2,89 2,95 2,97 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SPSS®. 
 

Para o desvio padrão e a variância, o setor do comércio teve 

maior concentração das medições próxima a um valor central em relação 

aos outros dois setores nas dimensões: Marca, Clientes, Soluções, 

Agregação de Valor e Processos. A indústria apresentou menor 

variância e desvio padrão nas dimensões Oferta, Organização, Cadeia de 

Fornecimento, Rede e Ambiência Inovadora. Por fim, o setor de 

serviços demonstrou os menores valores de desvio padrão e variância 

que os demais setores nas dimensões Plataforma, Relacionamento e 

Presença. 
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O Gráfico 5 permite analisar o desempenho por segmento e geral 

da amostra de maneira comparativa, onde se verifica que, de modo 

geral, a performance é parecida entre as diferentes áreas econômicas. 

 
Gráfico 5 - Médias das dimensões do Radar da Inovação nos segmentos e geral 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Sobre os outliers em cada setor específico, a dimensão Cadeia de 

Fornecimento apresentou a mesma conjuntura revelada na amostra 

geral, tendo outliers severos superiores e inferiores nos três setores. 

Além disso, foram identificados outliers severos no comércio para a 

dimensão Oferta no limite inferior e para serviços na dimensão Presença 

e limite superior. A decisão acerca da utilização destes dados seguiu a 

definição adotada na amostra completa, que foi a de manter todas as 

observações, por serem representações legítimas da população e de 

acordo com as diretrizes de Ribas e Vieira (2011). 

 

4.1.3 Correlação entre CA e Desempenho Inovador 

 

Para que a correlação pudesse ser desempenhada, foi verificado 

se o comportamento das variáveis relacionadas poderia ser representado 

pela distribuição normal, conforme indicam Levin e Fox (2004) e Bruni 

(2012). Dessa forma, inicialmente e no Gráfico 6 é demonstrado o 



112 

 

histograma para a variável CA Total, na amostra geral e com a 

sobreposição da curva normal. Anderson, Sweeney e Williams (2011) 

afirmam que a distribuição normal é representada pelo formato de sino e 

é resultado de uma função que está baseada na média e no desvio 

padrão. Ainda, a distribuição normal é simétrica, sendo a forma da curva 

à esquerda da média uma imagem espelhada da forma da curva à direita 

da média. 

 
Gráfico 6 - Histograma com a curva normal da CA Total para a amostra geral 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SPSS®. 
 

Por meio da análise do Gráfico 6 é identificado que os intervalos 

de observações localizados mais próximos da média apresentam maior 

probabilidade de ocorrência. Com isso, acredita-se que a distribuição 

amostral para a variável em questão revelou similaridade com uma 

distribuição normal. 

No Gráfico 7 está demonstrado o histograma para o Grau Global 

de Inovação e para toda a amostra em estudo, também relacionando a 

sobreposição da curva normal. 
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Gráfico 7 - Histograma com a curva normal do Grau Global de Inovação para a 

amostra geral 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SPSS®. 
 

Para o Grau Global de Inovação, exibido no Gráfico 7, também 

entende-se que possa representar uma distribuição normal. Ainda foram 

elaborados, com o suporte do SPSS®, os histogramas para cada variável 

da CA e do RI que se pretende analisar a correlação, nos quais também 

aplicou-se a curva normal. Em todas estas variáveis foi observado que a 

curva normal representa, de maneira aproximada, as distribuições 

relacionadas. Entretanto, optou-se por não exibir essas distribuições 

neste trabalho, devido a não agregarem às análises que serão 

desenvolvidas na sequência do estudo.  

Como a distribuição amostral revelou similaridade com uma 

distribuição normal, é possível afirmar que o estudo da correlação entre 

as variáveis da CA e as outras relacionadas ao desempenho inovador é 

viável. Além disso, Levin e Fox (2004) afirmam que em amostras com, 

no mínimo, 30 observações não há grande impacto na validade do teste 

caso a distribuição não seja normal. 

Dando sequência, novamente com o suporte do SPSS®, foram 

determinados os coeficientes de correlação de Pearson entre a CA e o 
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RI, visando compreender como as variáveis se comportam de maneira 

associada. O resultado desta análise tem sua primeira exposição no 

Quadro 30 a seguir, que demonstra a correlação entre todas as variáveis 

utilizadas para a capacidade absortiva e as dimensões do Radar da 

Inovação agrupadas de acordo com a proposição original dos criadores 

do Radar da Inovação, Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006), exibida na 

Figura 11, e que são a Oferta, os Clientes, os Processos e a Presença, 

somados à dimensão acrescida por Bachmann e Destefani (2008), que é 

a Ambiência Inovadora. A decisão pelo agrupamento das dimensões do 

Radar da Inovação foi fundamentada no fato de que na seção de 

discussão dos resultados, a seguir, a busca por estudos anteriores que 

embasassem essa discussão não revelou pesquisas específicas 

relacionando cada dimensão do RI com a CA. Dessa forma, o 

agrupamento das dimensões está apresentado no Quadro 29. 

 
Quadro 29 - Agrupamento das dimensões do Radar da Inovação 

Dimensão Macro Dimensão Micro 

Oferta 

Oferta 

Plataforma 

Soluções 

Clientes 

Clientes 

Agregação de Valor 

Relacionamento 

Processos 

Processos 

Organização 

Cadeia de Fornecimento 

Presença 

Presença 

Marca 

Rede 

Ambiência Inovadora Ambiência Inovadora 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) e 

Bachmann e Destefani (2008). 
 

No Quadro 30 é apresentada a análise da correlação para toda a 

amostra desta pesquisa. No Quadro 31 é exibida a análise da correlação 

entre CA e RI para o segmento do comércio, no Quadro 32 para a 

indústria e no Quadro 33 para o segmento de serviços. 
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Quadro 30 - Correlação entre capacidade absortiva e desempenho inovador na amostra geral da Grande Florianópolis 

Item CA CAP CAR Aquisição Assimilação Transformação Explotação 

Oferta 0,304 0,295 0,266 0,273 0,251 0,226 0,244 

Clientes 0,325 0,401 0,198 0,350 0,363 0,132 0,229 

Processos 0,569 0,558 0,490 0,509 0,485 0,350 0,537 

Presença 0,363 0,378 0,291 0,313 0,357 0,165 0,375 

Ambiência Inovadora 0,349 0,410 0,234 0,508 0,234 0,230 0,176 

Grau Global de Inovação  0,485 0,519 0,374 0,485 0,440 0,273 0,403 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SPSS®. 
 

Quadro 31 - Correlação entre capacidade absortiva e desempenho inovador para o segmento do comércio 

Item CA CAP CAR Aquisição Assimilação Transformação Explotação 

Oferta 0,113 0,117 0,096 0,174 0,046 0,080 0,103 

Clientes 0,158 0,307 0,001 0,384 0,186 -0,020 0,025 

Processos 0,513 0,495 0,472 0,533 0,379 0,376 0,529 

Presença 0,244 0,340 0,127 0,359 0,266 0,067 0,181 

Ambiência Inovadora 0,297 0,413 0,154 0,522 0,246 0,146 0,147 

Grau Global de Inovação  0,340 0,434 0,213 0,509 0,293 0,161 0,250 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SPSS®. 
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Quadro 32 - Correlação entre capacidade absortiva e desempenho inovador para o segmento da indústria 

Item CA CAP CAR Aquisição Assimilação Transformação Explotação 

Oferta 0,284 0,370 0,123 0,305 0,261 0,027 0,187 

Clientes 0,266 0,480 
-

0,014 
0,094 0,588 -0,164 0,238 

Processos 0,462 0,409 0,389 0,085 0,496 0,137 0,503 

Presença 0,231 0,344 0,060 0,097 0,396 -0,195 0,428 

Ambiência Inovadora 0,076 0,061 0,070 0,066 0,030 -0,038 0,192 

Grau Global de Inovação  0,366 0,496 0,142 0,170 0,547 -0,090 0,409 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SPSS®. 
 
Quadro 33 - Correlação entre capacidade absortiva e desempenho inovador para o segmento de serviços 

Item CA CAP CAR Aquisição Assimilação Transformação Explotação 

Oferta 0,499 0,438 0,477 0,348 0,429 0,405 0,443 

Clientes 0,505 0,490 0,435 0,390 0,479 0,338 0,448 

Processos 0,663 0,683 0,530 0,611 0,607 0,408 0,550 

Presença 0,558 0,493 0,531 0,391 0,484 0,416 0,541 

Ambiência Inovadora 0,413 0,418 0,337 0,518 0,242 0,298 0,297 

Grau Global de Inovação  0,650 0,617 0,573 0,542 0,557 0,459 0,570 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SPSS®. 
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De acordo com o Quadro 30, para a amostra geral desta pesquisa, 

o agrupamento das dimensões de Processos revelou os melhores 

coeficientes de correlação com todas as etapas da CA analisadas, onde a 

correlação com a etapa de transformação da CA foi identificada como 

positiva moderada e as demais correlações de Processos com a CA 

foram classificadas como correlação positiva forte. Ainda foram 

identificadas correlações positivas fortes para a Ambiência Inovadora 

com a etapa de aquisição da CA, bem como do Grau Global de Inovação 

com a CA Total, a CAR e também com a etapa de aquisição. A grande 

maioria das correlações foram identificadas como de intensidade 

moderada (28), também tendo dez correlações classificadas como 

positivas fortes e quatro como positivas fracas, mas nenhuma correlação 

negativa. 

Para o Quadro 31, que trata das correlações no segmento do 

comércio, Processos também apresenta maior destaque, expondo os 

melhores coeficientes de correlação em todas as associações com etapas 

da CA. À exceção da correlação com as etapas de assimilação e 

transformação, que tiveram coeficiente identificado como positivo e 

moderado, as demais etapas da CA tiveram correlação classificada como 

positiva e forte para Processos. Além disso, houve correlação positiva e 

forte para a Aquisição com a Ambiência Inovadora e com o Grau Global 

de Inovação. Houve sete correlações positivas e fortes, 16 correlações 

positivas e moderadas, 18 correlações positivas e fracas e uma 

correlação negativa e fraca, que envolveu o agrupamento das dimensões 

de Clientes com a etapa de transformação da CA. 

O Quadro 32 demonstra as correlações entre a capacidade 

absortiva e o desempenho inovador no segmento da indústria, onde 

Processos, novamente, teve maior notoriedade, já que apresentou maior 

correlação em quatro das sete variáveis da CA, não tendo o maior 

coeficiente somente para a CAP, para a Aquisição e para a Assimilação. 

Processos teve coeficiente de correlação positivo e forte para a CA 

Total, para a explotação e para a assimilação, onde, nesta última, 

também houve correlação positiva e forte para Clientes e para o Grau 

Global de Inovação. Para a CAP ainda foi identificada correlação 

positiva e forte para Clientes e para o Grau Global de Inovação. 

Identificou-se sete correlações positivas e fortes, 14 correlações 

positivas e moderadas, 16 positivas e fracas e cinco correlações 

negativas fracas. As correlações negativas fracas envolveram Clientes 

com CAR e a etapa de transformação da CA também com Clientes, 

além de com Presença, Ambiência Inovadora e Grau Global de 

Inovação. 
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No segmento de serviços, baseado no Quadro 33, Processos mais 

uma vez demonstrou os melhores coeficientes de correlação, já que teve 

os melhores índices em quatro das sete relações desempenhadas com 

variáveis da CA: CA Total, CAP, aquisição e assimilação. Nestas quatro 

correlações de Processos com a CA houve a identificação de intensidade 

forte e sentido positivo. Mesmo assim, das três correlações restantes de 

Processos com a CA, duas também tiveram intensidade forte e sentido 

positivo e a última positiva e moderada. O Grau Global de Inovação 

apresentou correlação positiva e forte em todas as correlações com a 

CA, tendo os outros três melhores coeficientes além de Processos. 

Ainda houve destaque para Presença, com cinco correlações positivas e 

fortes, além de duas positivas e moderadas. A CA Total teve cinco das 

seis relações com o desempenho inovador conceituadas como positivas 

e fortes, além de uma positiva e moderada. CAP e CAR tiveram quatro 

das seis relações com o desempenho inovador conceituadas como 

positivas e fortes, além de duas positivas e moderadas. No segmento de 

serviços foram 24 correlações positivas e fortes e 18 positivas e 

moderadas. 

Por último, Levine et al. (2012) afirmam que a correlação, por si 

só, não prova que existe um efeito de causalidade: a variação de um 

valor de uma variável tenha causado a variação na outra variável. Ou 

seja, causalidade implica correlação, mas correlação, por si somente, 

não implica causalidade. Por este fato, os autores apontam a necessidade 

de aprofundar a análise para determinar qual dessas situações produziu 

efetivamente correlação. Este aprofundamento será realizado na seção 

posterior, de discussão dos resultados, relacionando os achados desta 

pesquisa com estudos anteriores. 

 

4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Inicialmente, é realizada a interpretação dos resultados para a 

capacidade absortiva e desempenho inovador de maneira individual e 

segundo diretrizes conceituais descritas anteriormente. Assim, para a 

CA, de acordo com a escala apresentada no Quadro 13 e tendo como 

referência os resultados para a amostra exibidos no Quadro 20, foi 

evidenciada a classificação demonstrada no Quadro 34. 
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Quadro 34 - Intensidade da capacidade absortiva para a amostra 

Dimensão 

CA 
Etapa CA Geral Comércio Indústria Serviços 

CA 

Potencial 

Aquisição Moderada Moderada Baixa Moderada 

Assimilação Moderada Moderada Moderada Moderada 

CA 

Realizada 

Transformação Moderada Moderada Moderada Moderada 

Explotação Moderada Moderada Alta Moderada 

CA Potencial Moderada Moderada Moderada Moderada 

CA Realizada Moderada Moderada Moderada Moderada 

CA Total Moderada Moderada Moderada Moderada 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Neste Quadro 34 é identificado que a grande maioria das etapas 

da CA, tanto na amostra geral como na estratificação por setores, se 

apresentam como de intensidade moderada no agrupamento relacionado. 

Somente a etapa de aquisição teve intensidade mensurada como baixa 

no setor da indústria e a etapa de explotação foi identificada como alta 

neste mesmo setor. 

Sobre o desempenho inovador, baseando-se no Quadro 7, que 

define o tipo de empresa em relação ao desempenho de pontuação no 

Radar da Inovação, os valores do Quadro 28 fundamentam a 

classificação exposta no Quadro 35 a seguir. 
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Quadro 35 - Tipologia empresarial segundo a escala do Radar da Inovação 

Dimensão RI Geral Comércio Indústria Serviços 

Oferta 
Inovadoras 

Eventuais 

Inovadoras 

Sistêmicas 

Inovadoras 

Eventuais 

Inovadoras 

Eventuais 

Plataforma 
Inovadoras 

Eventuais 
Conservadoras 

Inovadoras 

Eventuais 

Inovadoras 

Eventuais 

Marca 
Inovadoras 

Eventuais 

Inovadoras 

Eventuais 

Inovadoras 

Eventuais 

Inovadoras 

Eventuais 

Clientes Conservadoras Conservadoras Conservadoras Conservadoras 

Soluções Conservadoras Conservadoras Conservadoras Conservadoras 

Relacionamento 
Inovadoras 

Eventuais 

Inovadoras 

Eventuais 

Inovadoras 

Eventuais 

Inovadoras 

Eventuais 

Agregação de 

Valor 
Conservadoras Conservadoras Conservadoras Conservadoras 

Processos Conservadoras Conservadoras Conservadoras Conservadoras 

Organização Conservadoras Conservadoras 
Inovadoras 

Eventuais 

Inovadoras 

Eventuais 

Cadeia de 

Fornecimento 
Conservadoras Conservadoras Conservadoras Conservadoras 

Presença Conservadoras Conservadoras Conservadoras Conservadoras 

Rede 
Inovadoras 

Eventuais 

Inovadoras 

Eventuais 

Inovadoras 

Eventuais 

Inovadoras 

Eventuais 

Ambiência 

Inovadora 
Conservadoras Conservadoras Conservadoras Conservadoras 

Grau Global de 

Inovação 
Conservadoras Conservadoras Conservadoras Conservadoras 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O Quadro 35 retrata o panorama identificado na amostra para o 

desempenho inovador, onde verifica-se que uma única dimensão, que é 

a Oferta, e somente para o setor do comércio teve conceituação de 

empresas como inovadoras sistêmicas. Ou seja, existem rotinas 

contínuas de inovação para este critério e neste segmento. Os demais 
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segmentos apresentaram conceituação de empresas inovadoras eventuais 

na dimensão Oferta. Em três dimensões todos os segmentos revelaram 

empresas conceituadas como inovadoras eventuais, que são a Marca, 

Relacionamento e Rede. O conceito de empresa inovadora eventual 

indica que esta inovou nos últimos anos, porém não há sistematização 

do processo. Por fim, as dimensões Clientes, Soluções, Agregação de 

Valor, Processos, Cadeia de Fornecimento, Presença e Ambiência 

Inovadora foram as que tiveram todos os apontamentos para as 

empresas como conservadoras em relação à inovação, que são aquelas 

que pouco ou nada inovam. 

 A sequência deste tópico de discussão dos resultados 

encontrados em campo envolverá a análise da relação entre a capacidade 

absortiva e o desempenho inovador. Para o cumprimento desta tarefa, os 

achados nesta pesquisa serão comparados com estudos anteriores do 

tema. Nesse cenário, a discussão tratará as dimensões do Radar da 

Inovação considerando o agrupamento macro destas segundo as ofertas 

criadas, os clientes atendidos, os processos empregados, os locais de 

presença utilizados e o ambiente propício à inovação, de acordo com o 

exposto no Quadro 29. Ainda, na busca por estudos que relacionassem a 

capacidade absortiva com o desempenho inovador, houve a 

consideração dos itens detalhados que fazem parte do Radar da 

Inovação, conforme exposto no Apêndice B, tendo a apresentação dos 

achados de acordo com as cinco dimensões macro citadas do RI. 

 

4.2.1 Ofertas 

 

Inicialmente, é citado o trabalho de Murovec e Prodan (2008), 

que buscou investigar a relação da capacidade absortiva com a inovação 

em produto e com a inovação em processo. Com isso, entende-se que há 

um alinhamento com as dimensões macro de Oferta e de Processos. Para 

o cumprimento do propósito da pesquisa, foram consideradas respostas 

de questionários de 548 empresas com 10 ou mais funcionários, 

localizadas na Eslovênia e dos setores da indústria e de serviços. Os 

resultados deste estudo mostram que a capacidade absortiva tem uma 

influência forte, estatisticamente significativa e positiva na inovação de 

produto e de processo nas organizações eslovenas. A influência da 

capacidade absortiva na inovação de produtos é ainda maior do que sua 

influência na inovação de processo. A CA foi trabalhada como um único 

constructo. 

Na pesquisa realizada na Grande Florianópolis, as macro 

dimensões Oferta e Processos também apresentaram correlação positiva 
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com todas as variáveis da CA, mas com significância fraca, moderada e 

forte. Por outro lado, ao contrário do desfecho da pesquisa de Murovec e 

Prodan (2008), onde a CA revelou maior influência na inovação de 

produto do que na de processo, a pesquisa desta dissertação indica 

correlações mais significativas para Processos, do que para Oferta. Para 

a amostra geral e nos setores do comércio e de serviços, todas as 

correlações apresentaram maior intensidade em Processos. Na indústria, 

somente na correlação com a etapa de aquisição que Oferta revelou 

maior coeficiente de correlação que Processos. 

Guoxiang e Zhangliang (2013) estudaram a influência da 

improvisação da organização no desenvolvimento de novos produtos, 

incluindo o papel moderador da capacidade absortiva entre eles. De 

acordo com Pina e Cunha, Vieira da Cunha e Kamoche (1999), a 

improvisação organizacional pode ser definida como a concepção de 

ação, na medida em que ela se desdobra, por uma organização e/ou seus 

membros, utilizando recursos materiais, cognitivos, afetivos e sociais 

disponíveis. Participaram da pesquisa de Guoxiang e Zhangliang (2013), 

54 empresas de pequeno e médio porte, do setor de tecnologia e da 

China, sendo obtidos 209 questionários respondidos por representantes 

destas. O resultado mostra que a improvisação da organização e o 

desenvolvimento de novos produtos são correlacionados positiva e 

significativamente, enquanto a capacidade absortiva desempenha um 

papel significativo de moderação entre eles. 

Depois, apresenta-se a pesquisa de Su et al. (2013), que analisou 

o impacto da capacidade de criação de conhecimento e da capacidade 

absortiva na inovação do produto, considerando também a influência de 

contextos tecnologicamente turbulentos. Com base em uma pesquisa 

com 212 empresas chinesas da indústria de manufatura (onde não houve 

identificação dos portes empresariais), este estudo concluiu que, além de 

seus efeitos positivos individuais, capacidade de criação de 

conhecimento e capacidade absortiva têm um efeito sinérgico na 

inovação do produto. Além disso, o efeito individual da capacidade de 

criação de conhecimento e o efeito sinérgico tornam-se mais fortes à 

medida que a turbulência tecnológica aumenta, enquanto o impacto da 

capacidade absortiva tende a ser atenuado pela turbulência tecnológica. 

Para a pesquisa na Grande Florianópolis, a macro dimensão 

Oferta revelou correlação positiva com todas as variáveis da CA em 

todas as quatro análises elaboradas, o que demonstra um alinhamento 

com as pesquisas de Murovec e Prodan (2008), Guoxiang e Zhangliang 

(2013) e Su et al. (2013). Entretanto, na Grande Florianópolis o 

coeficiente de correlação foi identificado como tendo intensidade fraca 
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ou moderada na grande maioria das correlações, com exceção somente 

no segmento de serviços e associação com a CA Total e CAR, que 

revelou correlação forte. 

Finalmente, discute-se o trabalho de Ali, Kan e Sarstedt (2016). 

Estes autores investigaram como a CA influencia o desempenho 

inovador para produto, processo e gestão. Assim, acredita-se que essa 

pesquisa possa ter maior relação com a macro dimensão Oferta, bem 

como com as dimensões Processos e Organização (ambas da macro 

dimensão Processos). Os achados indicam que três das quatro 

dimensões da CA (aquisição, assimilação e explotação) são os principais 

impulsionadores da inovação organizacional. No entanto, a dimensão de 

transformação não tem efeito significativo. Esse resultado não implica 

que a transformação não seja importante em si, mas, ao contrário, sugere 

uma importância menos destacada em comparação com as outras três 

dimensões da CA. As correlações bivariadas entre a transformação e as 

três dimensões da inovação são todas significativas e positivas, 

apoiando a importância absoluta dessa dimensão para a inovação 

organizacional. A pesquisa foi constituída por empresas industriais de 

grande, médio e pequeno porte na Coreia do Sul e de vários setores, que 

não foram discriminados, mas relacionando 195 respostas ao 

questionário envolvido.  

Na conexão com a pesquisa realizada na Grande Florianópolis, 

foi identificado que a etapa de transformação também apresentou a 

maioria dos menores coeficientes de correlação em cada análise 

realizada. Para a análise geral, das seis associações estudadas, a 

transformação só não teve o menor coeficiente quando correlacionada 

com a Ambiência Inovadora, que ficou com a explotação. No comércio, 

ela só não teve o menor coeficiente de correlação com a Oferta, o que 

ocorreu com a assimilação. Sobre a indústria, o único coeficiente 

inferior que não envolveu a etapa de transformação, relaciona a etapa de 

aquisição com Processos. Por fim, em serviços, três dos menores 

coeficientes de correlação envolveram a etapa de transformação da CA: 

com Clientes, Processos e o Grau Global de Inovação. No caso dos 

segmentos do comércio e da indústria, ainda evidenciou-se correlação 

negativa da transformação com itens do RI. 

 

4.2.2 Clientes 
 

Primeiro, Xie e Li (2015) analisam como a variedade de mercado, 

que é definida pela composição de mercados geográficos 

qualitativamente diferentes, tem sua relação com a inovação permeada 



124 

 

pela CA. Dessa forma, entende-se que este estudo tenha proximidade 

com a dimensão Clientes, mais especificamente com o item 12 do 

Apêndice B. Os resultados indicam que existe uma interação positiva de 

influência, mas pouco significativa, o que não suporta a asserção de 

maneira robusta. Este estudo relacionou 8529 empresas da cadeia 

automobilística chinesa, mas não houve identificação do porte das 

empresas em questão. A CA foi considerada como um único constructo, 

sem desmembramento.  

Tzokas et al. (2015) buscaram entender como a interação entre a 

capacidade de absortiva e a capacidade tecnológica e de relacionamento 

com o cliente contribuem para o desempenho da empresa no lançamento 

de novos produtos, por exemplo. Aqui, vislumbra-se um alinhamento 

com os itens 16 e 17 do Apêndice B, que fazem parte da dimensão 

Relacionamento. A pesquisa foi realizada em 158 pequenas e médias 

empresas da indústria de semicondutores da Coréia do Sul. Entre as 

descobertas do estudo, os autores citam que a CA de uma empresa 

conduz para melhor desempenho em termos de desenvolvimento de 

novos produtos, desempenho de mercado e lucratividade quando usada 

em combinação com a capacidade da empresa de engajar tecnologias de 

ponta em suas rotinas de desenvolvimento de novos produtos 

(capacidade tecnológica), bem como quando cultiva fortes relações com 

os clientes para obter uma visão destes para o próprio desenvolvimento 

de novos produtos (capacidade de relacionamento com o cliente). 

Seguindo, cita-se o trabalho de Najafi-Tavani, Sharifi e Najafi-

Tavani (2016). Estes estudaram a capacidade absortiva como moderador 

da relação entre orientação de mercado e o desempenho inovador. Os 

autores definem a orientação de mercado como o processo de geração e 

disseminação de inteligência de mercado para criar e oferecer melhor 

valor ao cliente. Nesse contexto, acredita-se que haja um alinhamento 

deste trabalho com os itens 11 e 13 do Apêndice B, que dizem respeito à 

dimensão Clientes. Os achados confirmam o efeito moderador positivo 

da capacidade absortiva na relação entre a orientação de mercado e o 

desempenho inovador. As 188 empresas participantes desta pesquisa 

foram dos setores de fabricação, incluindo metal, peças automotivas, 

produtos médicos, engenharia, alimentos e plástico, são suecas e seus 

tamanhos variaram de 18 a 14500 funcionários, o que indica a existência 

de pequenas empresas nesta amostra. 

Morgan, Obal, e Anokhin (2018) desenvolveram estudo com 243 

empresas dos Estados Unidos, de tamanhos variados e em 14 setores 

diferentes, investigando o efeito da participação do cliente no 

desempenho do desenvolvimento de novos produtos. Dessa forma, 
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acredita-se que a pesquisa possa equivaler aos itens 13 (dimensão 

Clientes) e 35 (Ambiência Inovadora) do Apêndice B. Os resultados 

indicam que a participação geral do cliente está positivamente 

relacionada ao desempenho do desenvolvimento de novos produtos e 

que o efeito é mediado pela capacidade de inovação e dependente da 

capacidade absortiva.  

Relacionando com os resultados da pesquisa da Grande 

Florianópolis, a dimensão macro Clientes revelou correlação positiva na 

maioria das associações com a CA e em todas as segmentações 

realizadas, tendo alinhamento com o resultado dos estudos acima 

citados, mas houve correlação negativa com a transformação no 

segmento do comércio e na indústria, bem como com a CAR neste 

último segmento. No comparativo com os resultados de Xie e Li (2015), 

para a amostra geral, o comércio e a indústria, também houve correlação 

fraca ou moderada da dimensão Clientes com a CA Total. Somente no 

segmento de serviços que houve correlação forte entre essas duas 

variáveis. De modo geral, todos os resultados dos estudos acima citados 

para a dimensão Clientes descrevem uma influência positiva da CA no 

desempenho inovador, o que revela um alinhamento com as correlações 

apresentadas para as pequenas empresas da Grande Florianópolis. 

 

4.2.3 Processos 

 

Em referência a Processos, apresenta-se o estudo de Yusr, 

Othman e Mokhtar (2012). Os autores analisaram a relação entre a 

abordagem do Seis Sigma e o desempenho da inovação, examinando o 

papel mediador da CA nessa relação. Neste mesmo trabalho o Seis 

Sigma é definido como uma estratégia de negócios que visa melhorar a 

rentabilidade da empresa, a produtividade, a satisfação do cliente, a 

eficácia e eficiência de todas as operações, para eliminar o desperdício, 

para reduzir o custo da má qualidade, atendendo ou até superando as 

necessidades e expectativas do cliente. Entende-se que este estudo tenha 

relação com o item 21 do Apêndice B, na dimensão Processos. Como 

resultado, a pesquisa indica que o efeito mediador da CA foi 

comprovado, já que 73% do efeito do Seis Sigma no desempenho da 

inovação é explicado por meio da CA. Participaram da pesquisa 65 

empresas de manufatura da Malásia, mas o porte destas não foi 

identificado. 

Dobrzykowski et al. (2015) examinaram o papel da capacidade 

absortiva na cadeia de fornecimento em vincular uma estratégia 

responsiva e o desempenho da empresa, que é representado, por 
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exemplo, em produtos inovadores. As 677 empresas participantes da 

amostra de pesquisa são de vários países, incluindo o Brasil, de 

indústrias e de todos os portes. Infere-se que há uma relação desta 

pesquisa com os itens 29, da dimensão Cadeia de Fornecimento, e 28, da 

dimensão Organização, segundo Apêndice B. Os resultados indicam que 

a CA medeia completamente a relação entre a estratégia responsiva e o 

desempenho da empresa, indicando que a capacidade absortiva é uma 

competência necessária para as empresas que pretendem oferecer 

produtos inovadores aos clientes. 

O trabalho de Noor e Ahmed (2016) examinou o papel 

moderador da capacidade de absortiva na relação entre orientação 

empreendedora e capacidades de inovação tecnológica em 249 pequenas 

e médias empresas (PME) na indústria da construção no Iraque. Os 

autores mencionam a orientação empreendedora como um processo de 

aprendizado através do qual as empresas adquirem o conhecimento 

relevante sobre clientes e concorrentes que estão disponíveis fora dos 

limites da organização, para indicar as necessidades atuais e futuras. 

Dessa forma, verifica-se aderência com o item 28 da dimensão 

Organização e Apêndice B, bem como com o item 35, localizado na 

dimensão Ambiência Inovadora. Os resultados demonstram que tanto a 

orientação empreendedora quanto a capacidade de absortiva não são 

apenas fatores importantes que devem ser levados em conta, mas 

também precisam ser combinados para aumentar a capacidade de 

inovação tecnológica das PME. 

No que tange à mudança na forma de trabalhar dos 

colaboradores, Rangus e Slavec (2017) desenvolveram pesquisa que 

revelou que a descentralização (medida em que a tomada de decisão está 

dispersa em uma organização) influencia positivamente no desempenho 

inovador, sendo também intermediada de maneira positiva neste 

processo pela capacidade absortiva. Nesse sentido, vislumbra-se 

aderência com o item 26, dimensão Organização e Apêndice B. Esta 

pesquisa foi constituída por 46,6% de pequenas empresas, onde fizeram 

parte da amostra 421 indústrias e empresas de serviços eslovenas. 

Z hai et al. (2018) desenvolveram pesquisa com 302 PME 

chinesas para analisar a relação entre orientação empreendedora, 

capacidade absortiva, dinamismo ambiental e desempenho de inovação 

tecnológica corporativa. De acordo com os autores, a orientação 

empreendedora pode resumir o desempenho do estilo, decisão e ação no 

processo da estratégia de negócios da empresa. As empresas deste 

estudo contemplam diferentes setores, como, por exemplo, alimentação 

e bebidas, produtos médicos e biológicos, madeira, móveis e outros. Os 
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resultados mostram que a relação entre a orientação empreendedora e o 

desempenho da inovação é significativamente positiva. A capacidade 

absortiva pode moderar positivamente essa relação. Quando o ambiente 

externo está em alto dinamismo, o efeito moderador da capacidade 

absortiva será mais forte do que quando o ambiente está em baixo 

dinamismo. Ainda no trabalho de Zhai et al. (2018), o ambiente 

dinâmico é apontado como tendo base a partir da incerteza do mercado e 

da incerteza tecnológica. Neste ponto, o resultado desta pesquisa de Zhai 

et al. (2018) revela certa divergência com os resultados do estudo de Su 

et al. (2013), que foi apresentado na dimensão macro Oferta. Isso se 

justifica no fato de que a pesquisa de Su et al. (2013) revelou impacto 

negativo da turbulência tecnológica na capacidade absortiva, enquanto 

que os achados de Zhai et al. (2018) indicam que um maior dinamismo 

ambiental direciona maior potencial para a CA.  

Na amostra da Grande Florianópolis, observou-se que as 

correlações entre Processos e as variáveis da CA foram as mais 

destacadas em todos os segmentos. Das 28 correlações testadas (sete em 

cada segmento), 20 foram identificadas como positivas e fortes, seis 

como positivas e moderadas, além de duas de intensidade fraca e 

positivas. De forma resumida, indica-se uma congruência dos resultados 

da pesquisa realizada na Grande Florianópolis com os estudos anteriores 

apresentados acima. 

 

4.2.4 Presença 
 

Limaj, Bernroider e Choudrie (2016) apontaram que as 

capacidades dos sistemas de informação social e a CA geralmente estão 

alinhadas, exceto por uma fraca ligação com a etapa de transformação 

da capacidade absortiva, e afetam a inovação de tal forma que a CA 

basicamente medeia os efeitos dos recursos destes sistemas na inovação. 

De acordo com Schlagwein, Schoder e Fischbach (2011), sistemas de 

informação social são sistemas baseados em tecnologias sociais e 

colaboração aberta. Nesse cenário, vislumbra-se aderência desta 

pesquisa com a dimensão Rede. Na pesquisa de Limaj, Bernroider e 

Choudrie (2016) participaram pequenas e médias empresas intensivas 

em conhecimento e da Áustria. 

Roberts e Dinger (2016) investigaram até que ponto a 

interatividade nas comunidades de clientes virtuais influencia a relação 

entre a capacidade absortiva de uma empresa e o grau em que ela 

desenvolve inovações incrementais e radicais. Aqui, também se acredita 

ter relação com a dimensão Rede. A amostra envolveu empresas de alta 
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tecnologia, mas não houve identificação do porte destas. Os achados 

revelam que a capacidade absortiva está positivamente relacionada à 

inovação incremental e negativamente relacionada à inovação radical. 

Além disso, a interatividade da comunidade virtual de clientes modera a 

relação entre a capacidade absortiva e a inovação incremental. 

Scuotto, Del Giudice e Carayannis (2017) estudaram as relações 

entre os sites de redes sociais, a capacidade absortiva e o desempenho da 

inovação em 215 pequenas e médias empresas de diferentes grupos de 

empresas globais, intensivas em conhecimento (por exemplo, 

consultoria de gestão, marketing e publicidade, TIC e serviços 

relacionados, serviços jurídicos e técnicos) e trabalhos intensivos (como 

alta tecnologia e eletrônica, alimentos e bebidas, e bens de consumo 

duráveis). Julga-se que haja um alinhamento desta pesquisa com o item 

17 do Apêndice B, que é da dimensão Relacionamento, e com o item 32 

da dimensão Rede. Como resultados, os autores apontam que melhorar a 

capacidade absortiva das empresas através da utilização da estratégia de 

sites de redes sociais influencia positivamente o desempenho da 

inovação das PME. 

No comparativo com os resultados para a Grande Florianópolis, 

mais uma vez se evidencia a correlação menos intensa com a etapa de 

transformação da CA, de acordo com a pesquisa de Limaj, Bernroider e 

Choudrie (2016). No foco para a dimensão macro de Presença, a 

transformação representou os menores coeficientes de correlação para a 

amostra geral, bem como para o comércio e para a indústria. Para 

serviços, somente a etapa de aquisição, das variáveis da CA, teve menor 

coeficiente de correlação com a Presença, do que a transformação. Além 

disso, a dimensão macro Presença revelou os melhores coeficientes de 

correlação no segmento de serviços (cinco correlações positivas fortes e 

duas moderadas) e os menores na indústria (quatro correlações 

moderadas e duas fracas positivas, bem como uma negativa fraca). 

 

4.2.5 Ambiência Inovadora 
 

Liu, Wang e Ji (2011) investigaram os impactos das redes 

interfirmas no desempenho da inovação tecnológica, bem como os 

impactos moderadores da capacidade absortiva. Os autores citam as 

redes interfirmas como acordos voluntários entre empresas, que se 

formam espontaneamente para, por exemplo, trocar, cooperar ou 

compartilhar conhecimento e tecnologias. O trabalho foi desenvolvido 

com base em dados de 125 empresas chinesas de diversos segmentos, 

onde o porte não foi especificado. Entre os resultados, é apontado que 
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ocorre efeito moderador positivo da capacidade absortiva sobre as 

relações entre as características da rede e o desempenho da inovação 

tecnológica da empresa. 

Depois, os resultados da pesquisa de Bellamy, Ghosh e Hora 

(2014) sugerem que uma associação positiva entre a acessibilidade da 

rede de suprimentos e a produção de inovação é positivamente 

moderada pela capacidade absortiva da empresa. De acordo com os 

autores, a acessibilidade da rede de suprimentos refere-se à eficácia com 

que uma empresa pode acessar informações e conhecimentos de outros 

membros em sua rede. A pesquisa foi aplicada na cadeia de suprimentos 

da indústria eletrônica e de vários países, que não foram identificados no 

trabalho, como também não houve a clara identificação do porte das 

empresas. Ainda, a capacidade absortiva foi utilizada como um único 

constructo, sem a divisão em dimensões ou etapas menores. 

Moilanen, Østbye e Woll (2014) analisaram em pequenas e 

médias empresas da Noruega se a CA desempenha um papel mediador 

entre diferentes fluxos externos de conhecimento e desempenho 

inovador. Os resultados revelam a CA como um importante mediador 

para transformar os fluxos externos de conhecimento em um 

desempenho inovador mais elevado, quando são consideradas todas as 

PME na amostra. No entanto, este resultado não é robusto quando se 

considera apenas a subamostra de PME não relacionadas a P&D. Os 

fluxos externos de conhecimento têm um efeito direto muito mais forte 

sobre o desempenho da inovação em empresas que não são de pesquisa 

e desenvolvimento e deixam um fraco efeito mediador da CA. 

Najafi-Tavani et al. (2018) examinaram os efeitos contingentes 

da capacidade absortiva na relação entre redes colaborativas de inovação 

e duas dimensões da capacidade de inovação, no estudo representadas 

pelas inovação de produto e de processo. Neste trabalho, os autores 

afirmam que o termo “redes colaborativas de inovação” refere-se à 

interação da empresa com diferentes atores, como fornecedores, 

clientes, concorrentes e organizações de pesquisa para o 

desenvolvimento de novos produtos. Participaram da pesquisa 258 

indústrias iranianas de setores como em equipamentos de engenharia e 

maquinário, além de envolver empresas de 15 a 6500 funcionários. 

Entre as descobertas da pesquisa, cita-se que os efeitos das redes 

colaborativas de inovação na capacidade de inovação de produto ou 

processo são significativos apenas na presença da capacidade absortiva. 

Essa descoberta sugere que o nível de colaboração com diferentes 

parceiros pode melhorar as capacidades de inovação das empresas 

somente se os gerentes da empresa focal tiverem desenvolvido a 
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capacidade de identificar e adquirir conhecimento externo. As análises 

indicam ainda que, na presença de capacidade absortiva, somente a 

colaboração com organizações de pesquisa e concorrentes tem um efeito 

positivo na capacidade de inovação do produto. No caso da capacidade 

de inovação de processos, a colaboração com organizações de pesquisa 

e fornecedores são os fatores mais importantes. 

Trazendo esta realidade para os resultados da amostra de 

pequenas empresas da Grande Florianópolis, é evidenciado que a 

dimensão Ambiência Inovadora apresenta 27 correlações positivas (três 

fortes, 14 moderadas e 10 fracas) e uma negativa. As três correlações 

fortes foram identificadas na correlação com a etapa de aquisição da CA 

e para a amostra geral, comércio e serviços. A única correlação negativa 

foi evidenciada na correlação com a etapa de transformação e na 

indústria. Em termos gerais, acredita-se que os estudos anteriores 

exibiram alinhamento com os resultados mensurados na amostra de 

pequenas empresas da Grande Florianópolis para a dimensão Ambiência 

Inovadora. 
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5 CONCLUSÃO 

 

No capítulo são apontadas as considerações e contribuições do 

trabalho, tendo como base a questão de pesquisa, os objetivos e os 

resultados apresentados. Por fim, ocorre o apontamento das limitações 

da pesquisa e sugestões para trabalhos futuros. 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

 

A presente dissertação teve como objetivo verificar e analisar a 

relação entre capacidade absortiva e desempenho inovador em pequenas 

empresas da Grande Florianópolis sob a perspectiva de Agentes Locais 

de Inovação. Este objetivo foi alcançado a partir das descrições e 

análises apresentadas no capítulo 4. Da mesma maneira, houve o 

cumprimento dos objetivos específicos propostos. Para tal, 

primeiramente houve a identificação dos instrumentos considerados 

mais adequados para mensurar a capacidade absortiva (seção 2.3.2) e o 

desempenho inovador (seção 2.2.4.1) nas pequenas empresas. Depois, 

por meio da percepção dos Agentes Locais de Inovação, houve a 

caracterização da CA e do desempenho inovador em pequenos negócios 

da Grande Florianópolis, conforme procedimentos detalhados nas 

seções 3.4, 4.1.1 e 4.1.2. Na sequência, ocorreu a verificação da 

correlação entre capacidade absortiva e desempenho inovador de 

pequenas empresas da amostra de pesquisa, o que se apresenta na seção 

4.1.3. Por último, o próprio tópico 4.1.3 destacou a intensidade das 

relações e oportunidades entre capacidade absortiva e desempenho 

inovador, sendo complementado pela seção 4.2 e pelo atual capítulo 5. 

Mesmo que a pesquisa é não probabilística, os resultados indicam 

oportunidades para que as pequenas empresas estudadas da Grande 

Florianópolis potencializem sua capacidade de adquirir, assimilar, 

transformar e explotar conhecimento, bem como desenvolvam processos 

inovadores para ampliar seu desempenho inovador e empresarial como 

um todo. 

O Quadro 34 revelou a intensidade da capacidade absortiva para 

as pequenas empresas da Grande Florianópolis da amostra, indicando 

que elas possuem, em média, práticas de nível apenas moderado no que 

tange à CA. Já o Quadro 35, expos a tipologia empresarial segundo a 

escala do Radar da Inovação, revelando empresas, em sua maioria, 

inovadoras eventuais ou conservadoras. Isto é, falta uma sistematização 

das práticas voltadas à inovação. Esse panorama, por si só, sinaliza 

oportunidades para que os pequenos negócios estudados proponham 
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linhas de ação, com vistas a melhorar as métricas para os dois 

constructos e, consequentemente e como aponta a literatura, prosperar. 

Entretanto, em função da escassez de recursos nas pequenas empresas, é 

necessário mapear as demandas mais relevantes e oportunas para cada 

negócio, bem como trabalhá-las de maneira planejada e sustentável. 

Ademais, estes resultados apresentados nos Quadros 34 e 35 de forma 

conceitual, bem como os resultados numéricos que embasaram os 

mesmos, e estão nos Quadros 20 e 28, servem como parâmetro de 

comparação para as empresas afins que tiverem estas variáveis 

mensuradas ou que pretendem aperfeiçoar seu desempenho através das 

ou para as mesmas variáveis. 

Além disso, as correlações entre a capacidade absortiva e o 

desempenho inovador revelam que, na maioria dos testes realizados, as 

empresas que possuem melhores práticas voltadas à CA também 

apresentam melhores desempenhos inovadores. Esta situação também 

foi comprovada no embasamento realizado em estudos anteriores, os 

quais indicam influência da capacidade absortiva no desempenho 

inovador. Nesse sentido, acredita-se que a CA também pode ser 

promovida para auxiliar na ampliação dos resultados inovadores em 

pequenos negócios da Grande Florianópolis. Porém, no caso da presente 

dissertação, cabe lembrar que correlação não comprova causalidade. 

Analisando de maneira mais detalhada as descobertas da 

pesquisa, são destacados os resultados das correlações entre as 

diferentes variáveis da CA utilizadas com a dimensão macro do RI que 

avalia os processos empregados (dimensão Processos). Em todos os 

segmentos de análise esta dimensão apresentou a maioria das 

correlações de maior intensidade, além de todas serem positivas. Dessa 

maneira, interpreta-se que, na amostra utilizada de pequenas empresas 

da Grande Florianópolis, as organizações que possuem maior habilidade 

organizacional para reconhecer, assimilar e aplicar novas informações 

externas de valor para fins comerciais (maior CA) revelam melhor 

desempenho inovador em processos. Assim, sugere-se que a CA se 

apresenta como uma possível ferramenta de apoio no estímulo de 

melhores resultados inovadores para processos em pequenas empresas 

da Grande Florianópolis. 

A dimensão macro que examina as ofertas criadas (dimensão 

Oferta) exibiu correlações positivas com todas as variáveis da CA e em 

todos os segmentos, mas com intensidade menor que a evidenciada para 

Processos. As demais dimensões, relacionando os clientes atendidos 

(dimensão Clientes), os locais de presença utilizados (dimensão 

Presença) e o ambiente propício à inovação (dimensão Ambiência 
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Inovadora) também demonstraram correlações variando entre positivas 

fortes, moderadas e fracas, além de algumas ocorrências de correlação 

negativa fraca.  

Na sequência, vislumbra-se que o segmento de serviços retratou 

os maiores coeficientes de correlações entre as medidas da CA e do 

desempenho inovador, exibindo em sua maior parte intensidades 

positivas e fortes, bem como ainda tendo correlações moderadas. Ou 

seja, neste setor entende-se, considerando os próprios resultados da 

literatura, que as empresas podem utilizar a capacidade absortiva como 

meio de promover seus resultados inovadores. No caso das pequenas 

empresas da Grande Florianópolis, conforme este estudo, inclusive o 

segmento de serviços é julgado como o que mais usufrui dos benefícios 

da CA na inovação. De modo inverso e em geral, o segmento da 

indústria foi aquele que apresentou as correlações de menor intensidade, 

considerando até cinco correlações negativas das variáveis de CA com 

as do desempenho inovador. 

Ainda cabe destaque dos resultados encontrados para a pesquisa 

nas pequenas empresas da Grande Florianópolis em relação à dimensão 

de transformação na capacidade absortiva. Da mesma maneira que em 

estudos anteriores, como os de Ali, Kan e Sarstedt (2016) e Limaj, 

Bernroider e Choudrie (2016), essa etapa da CA não somente teve a 

maioria dos menores coeficientes de correlação das variáveis do 

constructo, como também revelou as únicas correlações negativas com 

itens do desempenho inovador e considerando as quatro micro etapas da 

CA (aquisição, assimilação, transformação e explotação). Dessa forma, 

acredita-se que esta seja a etapa menos influente da CA para o 

desempenho inovador. 

Nessa conjuntura, há o entendimento que essa pesquisa contribui 

para o aprofundamento dos conhecimentos acerca da realidade dos 

pequenos negócios, considerando o foco deste estudo na região da 

Grande Florianópolis, bem como nos constructos capacidade absortiva e 

desempenho inovador. Do mesmo modo, considerando a relevância 

dessas empresas para a economia regional e até nacional, acredita-se que 

contribua com informações que podem ser utilizadas pelas EPP para 

melhor enfrentar os muitos desafios que lhe são impostos.  

Também, a análise dos estudos encontrados e utilizados na 

discussão dos resultados demonstrou que a grande maioria das pesquisas 

provém da Ásia e da Europa. Para a realidade brasileira, pesquisas 

relacionando os dois constructos principais desta dissertação ainda são 

escassas, segundo busca desenvolvida no presente trabalho. Nesse 

cenário, entende-se que esta dissertação contribui para o avanço do 
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conhecimento não somente na realidade da Grande Florianópolis, mas 

até para o contexto brasileiro. 

 

5.2 LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Como principais limitações desta pesquisa, são destacadas as 

seguintes: 

 Análise micro setorial: não ocorre análise por micro 

segmento, considerando os setores participantes no 

Programa ALI e descritos na seção 3.3, o que pode 

influenciar nos resultados encontrados. 

 Comparativo com estudos anteriores: realizado com 

pesquisas desenvolvidas em outros períodos temporais, 

outros contextos geográficos e culturais, até em função 

da escassez de estudos afins no contexto brasileiro, 

considerando a busca realizada por este pesquisador. 

Além disso, alguns desses estudos anteriores envolveram 

outros portes de empresas e segmentos divergentes dos 

que fundamentaram a pesquisa na Grande Florianópolis. 

 Generalização: em função de a amostra ser definida 

como não probabilística por conveniência e intencional, 

deve existir um cuidado nas interpretações e conclusões 

acerca dos resultados evidenciados. 

 Instrumentos de coleta dos dados: o trabalho não 

analisa todos os instrumentos existentes de avaliação da 

capacidade absortiva e do desempenho inovador nas 

pequenas empresas. 

 Obtenção de dados para todas as empresas 

participantes do Programa ALI na Grande 

Florianópolis: possibilidade foi descartada em função da 

atuação inconstante de empresas no projeto ou até 

mesmo pela desistência do mesmo, o que não 

possibilitaria informações consistentes dos ALI, 

considerando que o conhecimento das rotinas 

empresariais está vinculado com a recorrência de 

interações com a empresa e por certo período de tempo 

(nesta pesquisa ponderado o tempo mínimo de 20 meses 

de acompanhamento como critério para a escolha das 

empresas). 
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 Percepção baseada nos Agentes Locais de Inovação: 

resultados baseados na percepção de ALI e não de um 

representante da empresa. Por outro lado, como 

mencionado na seção 3.4.1, acredita-se que os agentes 

podem ter uma avaliação mais imparcial na resposta dos 

questionários do que os empresários. 

 Perfil dos ALI: não foi considerada a influência do 

perfil dos ALI, nem do nível de escolaridade destes ou de 

qualquer outra questão ligada à personalidade ou ao 

comportamento destes. 

 Perfil dos empresários: não foi considerada a influência 

do perfil dos proprietários das empresas, nem do nível de 

escolaridade destes ou de qualquer outra questão ligada à 

personalidade ou ao comportamento dos empresários. 

 Tipos de empresas: não foi realizada análise ou 

segmentação das empresas participantes da amostra 

quanto a outras tipologias além do tamanho (o escopo da 

pesquisa foram as empresas de pequeno porte) e do 

segmento econômico (os segmentos observados na 

amostra estão detalhados no Quadro 12). Dessa forma e 

para exemplificar, não houve análise na amostra para a 

classificação das empresas como tradicionais, 

empreendedoras, tecnológicas ou startups.   

 Validação das conclusões com os ALI e/ou 

empresários: a escassez de tempo inviabilizou a 

realização de validação dos resultados e inferências com 

os atores mencionados. 

 

  Para sugestões de trabalhos futuros, são apontadas: 

 Ampliar a abrangência amostral: na própria região da 

Grande Florianópolis, no estado de Santa Catarina ou até 

em nível de Brasil, considerando a abrangência nacional 

do próprio Programa ALI e que os dados para o 

desempenho inovador poderiam ser acessados junto ao 

Sebrae. Ainda, amostras mais representativas poderiam 

configurar uma análise probabilística, que apoiaria a 

generalização dos resultados obtidos. 

 Aplicação dos instrumentos considerando a visão dos 
empresários: o que contrariaria a metodologia de 

utilização do Radar da Inovação pelo Sebrae, que 
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considera a percepção do ALI. Entretanto, tendo a devida 

autorização junto ao Sebrae para a aplicação da 

ferramenta do RI, representaria uma perspectiva 

diferente da adotada neste estudo. 

 Considerar outras variáveis no processo analítico: 

como os mecanismos de integração social e o regime de 

apropriabilidade apresentados no modelo de CA de 

Zahra e George (2002) na Figura 15. 

 Desenvolvimento da pesquisa em outros portes e 

segmentos empresariais: tanto para a interpretação de 

novas realidades como para a produção de novos 

conhecimentos para os temas relacionados. 

 Foco específico em segmento econômico: visando 

considerar as especificidades legais, econômicas e 

culturais, por exemplo, do segmento a ser estudado de 

maneira exclusiva. 

 Proposição de políticas públicas: a partir dos resultados 

desta pesquisa, bem como relacionando estudos 

complementares, desempenhar a proposição de políticas 

públicas que visem desenvolver a capacidade absortiva e 

o desempenho inovador dos pequenos negócios, 

considerando a sua relevância econômica e social. Ainda, 

instituições como o próprio Sebrae, o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial (SENAC) e o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) podem 

utilizar os achados deste trabalho para balizar 

intervenções práticas, projetos e até novas pesquisas 

afins.  

 Utilização de novos instrumentos para a mensuração 
da CA e do desempenho inovador: considerando 

escopos diferentes para a mensuração da CA e da 

inovação. 
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APÊNDICE A – Estratégia de pesquisa na base de dados Scopus relacionando os termos capacidade absortiva 

e inovação 
 

Quadro 36 - Estratégia de busca na base Scopus 

Bases de 

Dados 

Data da 

Pesquisa 

Período 

da 

Busca 

Tipo de 

Documento 

e Idioma 

Áreas do Conhecimento 
Tópico 

Considerado
2
 

Sentença de Busca
3
 

Scopus 21/01/2018 até 2017 Livre 

1. Business, Management 

and Accounting;                

2. Social Sciences;                                              

3. Economics, 

Econometrics and Finance;                 

4. Decision Sciences;                          

5. Multidisciplinary. 

Palavras-

chave                     

Título 

( TITLE ( "absor* 

capa*" ) OR KEY ( 

"absor* capa*" )) 

AND (TITLE ( 

innovat* ) OR KEY ( 

innovat*  ))  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

                                                        
2
 Tópico considerado para a busca: definido que deveria estar, pelo menos, no título ou nas palavras-chave dos trabalhos 

em questão. Como o tema em prospecção deve ser o foco central do estudo, entende-se que estes tópicos devam 

contemplar informações suficientes. 
3
 Sentenças de busca: estruturadas de acordo com as normas da plataforma Scopus no modo de pesquisa avançada, 

considerando o objetivo desta busca. Dessa forma, o termo “absorptive capacity” foi considerado na busca pela sentença 

“absor* capa*”, visando cumprir as variações “absorptive” e “absorbed”, além de “capability” e “capacity”. Dando 

sequência, entende-se que o desempenho inovador deve ser representado por sua área de maior abrangência, a saber, a 

inovação, já que a essência desta pesquisa está sedimentada na análise da relação entre inovação e capacidade absortiva. 

Dessa forma, o termo “innovation” foi representado pela sentença innovat*, para envolver as variações da palavra 

“inovação” em inglês, como “innovating” e “innovate”.  
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APÊNDICE B – Detalhamento das questões do Radar da Inovação 
 
Quadro 37 - Síntese do questionário do Radar da Inovação em todas suas variações de segmento econômico 

DIMENSÃO C
4
 I S ITEM FOCO DO ITEM

5
 

3 ANOS 

1 3 5 

OFERTA 

X X X 1 
Lançou novo produto ao 

mercado 
Não Lançou Lançou 1 Lançou + de 1 

X X X 2 
Retirou produto do 

mercado 
Não retirou Retirou 1 Retirou + de 1 

  X X 3 
Modificou produto por 

razões ecológicas 

Não 

modificou 
Modificou 1 

Modificou + 

de 1 

  X   4 

Mudança de estética, 

design ou funcional do 

produto 

Não fez Fez em 1 Fez em + de 1 

                                                        
4
 Nas colunas denominadas de “C”, de Comércio, “I”, de Indústria, e “S”, de Serviços, é assinalado com “X” se a pergunta 

faz parte do formulário deste segmento. 
5
 Nos casos em que a análise demonstra uma ação com possibilidade de pontuação em dois ou mais itens, há a 

recomendação de que seja escolhido apenas um, focando naquele em que há maior sintonia com a intenção do 

empreendedor. Para exemplificar: se a empresa lançou um novo produto com enfoque em sustentabilidade ambiental, 

nesse caso, temos que escolher entre o item 2 (Novos produtos) e o item 4 (Resposta ao meio ambiente). Se o 

empreendedor demonstrou preocupação em que o produto fosse mais ecológico, esse enfoque deve prevalecer, com 

registro no item 4. Caso contrário, anota-se no item 2. O objetivo dessa orientação é evitar que uma mesma ação seja 

computada duas vezes e se perca a oportunidade de identificar uma linha de inovação que o empresário se mostre menos 

conhecedor ou preocupado. 
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  X   5 
Inovações tecnológicas de 

produto 
Não fez Fez em 1 Fez em + de 1 

PLATAFORMA 

  X X 6 
Usa recursos físicos e de 

conhecimento 

Usa para 1 

Produto 

Usa para 1 

Família 

Usa para + de 

1 Família 

X     7 
Implementou área de 

negócio 

Não 

implementou 

Implementou 

1 

Implementou 

+ 1 

  X X 8 
Oferece produto em mais 

versões 

Uma única 

versão 
Duas versões 

Em + de 2 

versões 

MARCA 

X X X 9 Proteção de marca Não tem 
Possui marca 

sem registro 

1 ou + 

registradas ou 

em processo 

X X X 10 Alavancagem da marca Não realiza 
Utiliza em 

seus produtos 

Utiliza em 

propaganda e 

outros 

negócios 

CLIENTES 

X X X 11 
Identificou necessidades 

dos clientes 

Não 

identificou 

Identificou 1 

necessidade 

Tem 

sistemática 

X X X 12 
Identificou novos 

mercados/nichos 

Não 

identificou 

Identificou 1 

necessidade 

Tem 

sistemática 

X X X 13 
Uso das manifestações dos 

clientes 

Não lançou 

nem 

 modificou 

nada 

Fez 1 

mudança ou 

lançamento 

Fez + de 1 

mudança ou 

lançamento 

SOLUÇÕES X X X 14 
Ofertou soluções 

complementares, com 
Não ofertou Ofertou 1 Ofertou + de 1 



159 

 

receita e sem envolvimento 

de terceiros 

X X X 15 

Ofertou novas soluções, 

integrando recursos, sem 

receita e com 

envolvimento de terceiros 

Não ofertou Ofertou 1 Ofertou + de 1 

RELACIONAMENTO 

X X X 16 

Melhorou a experiência do 

cliente, sem receita e sem 

envolvimento de terceiros  

Não adotou 

facilidade 

Adotou 1 

facilidade 

Adotou + de 1 

facilidade 

X X X 17 

Usou recursos tecnológicos 

para se relacionar com os 

clientes 

Não utilizou 
Adotou 1 

recurso 

Adotou + de 1 

recurso 

AGREGAÇÃO DE 

VALOR 

X X X 18 

Gerou receitas pela adoção 

dos recursos/instalações já 

existentes, com receita e 

com envolvimento de 

terceiros 

Não adotou  
Adotou 1 

forma 

Tem 

sistemática 

X X X 19 

Adotou forma de gerar 

receita, aproximando 

parceiros de clientes  

Não adotou  
Adotou 1 

forma 

Adotou + de 1 

forma 

PROCESSOS 

X X X 20 
Melhorou processos para 

obter eficiência/qualidade 
Não alterou 

Alterou 1 

processo 

Tem 

sistemática 

X X X 21 
Adotou novas práticas de 

gestão 
Não adotou  Adotou 1 Adotou + de 1  

X X X 22 Recebeu certificações Não recebeu Recebeu 1 
Recebeu + de 

1 
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X X X 23 

Adotou recursos de 

tecnologia/softwares de 

gestão 

Não adotou 
Adotou ou 

substituiu 1 

Adotou ou 

substituiu 1 

para 

diferenciação 

X X X 24 

Modificou 

insumo/processo/instalação 

por razões ecológicas 

Não alterou Alterou 1 Alterou + de 1 

X X X 25 
Alterou destinação de 

resíduos 
Não alterou 

Alterou a 

destinação 

Transformou 

em receita 

ORGANIZAÇÃO 

X X X 26 
Reorganizou atividades 

dos colaboradores 

Não 

reorganizou 
Reorganizou 

Tem 

sistemática 

X X X 27 
Fez parcerias para 

aumentar competitividade 

Não fez 

parcerias 
Fez 1 parceria 

Fez + de 1 

parceria 

X X X 28 
Mudou/criou novas 

estratégia competitivas 
Não mudou 

Fez 1 

mudança 

Fez 1 

mudança 

radical na 

estratégia 

CADEIA DE 

FORNECIMENTO 
X X X 29 

Agiu para reduzir custo de 

transporte ou de estoque 

Não adotou 

solução 
Adotou 1 

Tem 

sistemática 

PRESENÇA 

X X X 30 
Criou novos canais ou 

pontos de venda 
Não criou Criou 

Criou, em 

parceria com 

terceiros 

  X X 31 

Estabeleceu relação com 

intermediários para a 

venda dos produtos 

Não 

estabeleceu 

relações 

Estabeleceu 

relação 

Estabeleceu e 

em novos 

mercados 



161 

 

                                     

REDE  X X X 32 
Adotou forma para trocar 

informações com o cliente 

Não adotou 

nova forma 

Adotou 1 

forma 

Adotou + de 1 

forma 

AMBIÊNCIA 

INOVADORA 

X X X 33 

Utilizou consultorias ou 

apoio de 

entidades/universidades 

Não usou Uso eventual 
Faz uso 

rotineiro 

X X X 34 

Busca informações em 

congressos, seminários, 

associações e afins 

Não busca 
Busca 

eventual 

Busca 

sistemática 

X X X 35 
Absorveu conhecimento de 

fornecedores ou clientes 
Não absorveu Absorveu 

Busca 

sistemática 

X X X 36 
Paga por conhecimento 

(taxas ou royalties) 
Não adquiriu Adquiriu 

Tem 

sistemática 

  X   37 
Depositou pedido de 

registro de patente 
Não tem 

Solicitou 

depósito 

Tem 1 patente 

em vigor 

X X X 38 
Utilizou linhas de crédito 

para inovação 
Nunca usou Já solicitou Já utilizou 

X X X 39 
Colhe sugestões dos 

colaboradores 
Não colhe 

Tem sistema 

informal 

Tem 

sistemática 

formal 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Bachmann & Associados (2014). 
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APÊNDICE C – Estratégia de pesquisa nas bases de dados para a avaliação da Capacidade Absortiva 
 
Quadro 38 - Estratégia de busca nas bases Science Direct, Scopus e Web of Science 

Base de 

Dados 

Data da 

Pesquisa 

Período da 

Busca
6
 

Tipo de 

Documento 

e Idioma 

Áreas do Conhecimento 
Tópico 

Considerado
7
 

Sentença de Busca
8
 

                                                        
6
 Período da busca: de 14/01/2018 até o ano de 1990, quando foi apresentado o primeiro modelo relevante para o tema da 

capacidade absortiva por Cohen e Levinthal (1990). 
7
 Tópico considerado para a busca: nas bases de dados Science Direct e Scopus foram consideradas como delimitações da 

pesquisa que a sentença estivesse, pelo menos, no título ou nas palavras-chave dos trabalhos em questão. Já na Web of 

Science, devido às especificidades do diretório de “pesquisa avançada”, foi necessário considerar a presença da sentença 

também no resumo dos trabalhos pesquisáveis. Como o tema em prospecção deve ser o foco central do estudo, entende-se 

que estes tópicos contemplem informações suficientes. 
8
 Sentenças de busca: foram estruturadas de acordo com as normas de cada base no modo pesquisa avançada, bem como 

considerando o objetivo principal desta busca. Dessa forma, por exemplo, o termo “absorptive capacity” foi considerado 

nas buscas pela sentença “absor* capa*”, visando cumprir as variações “absorptive” e “absorbed”, além de “capability” e 

“capacity”. Ainda, não houve a inclusão de termos que se relacionassem com pequena empresa porque, nos testes para 

validação destas sentenças de busca, foi identificado que resultados importantes estariam sendo excluídos, visto que a 

contextualização para este porte de empresa estava no “interior” dos trabalhos. Com isso, optou-se por localizar a 

aderência com a pequena empresa na leitura dos artigos mais relevantes (mais citados). 
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Science 

Direct 
14/01/2018 

1990-

14/01/2018 
Livre 

 1. Business, 

Management and 

Accounting;                                           

2. Decision Sciences;                             

3. Economics, 

Econometrics and 

Finance;                          

4. Social Sciences.   

Palavras-chave                     

Título 

(ttl ( "absor* capa*" ) OR 

key ( "absor* capa*" )) AND 

((ttl ( measure* ) OR key ( 

measure* )) OR (ttl ( scale* ) 

OR key ( scale* )) OR (ttl ( 

mensura* ) OR key ( 

mensura* )) OR (ttl ( 

determin* ) OR key ( 

determin* )) OR (ttl ( assess* 

) OR key ( assess* ))) 

Scopus 14/01/2018 
1990-

14/01/2018 
Livre 

1. Business, Management 

and Accounting;             

2. Social Sciences;                                              

3. Economics, 

Econometrics and 

Finance;                          

4. Decision Sciences;                          

5. Multidisciplinary. 

Palavras-chave                     

Título 

( TITLE ( "absor* capa*" )  

OR  KEY ( "absor* capa*" ) 

)  AND  ( ( TITLE ( 

measure* )  OR  KEY ( 

measure* ) )  OR   ( TITLE ( 

scale* )  OR  KEY ( scale* ) 

) OR ( TITLE ( mensura* )  

OR  KEY ( mensura* ) )  OR 

( TITLE ( determin* )  OR  

KEY ( determin* ) )   OR ( 

TITLE ( assess* )  OR  KEY 

( assess* ) ) )  
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Web of 

Science 
14/01/2018 

1990-

14/01/2018 
Livre 

Coleções:                                                                                     

Social Sciences Citation 

Index (SSCI)        

Conference Proceedings 

Citation Index - Social 

Science & Humanities 

(CPCI-SSH)                                                  

Science Citation Index 

Expanded (SCI-

EXPANDED)                                                 

Emerging Sources 

Citation Index (ESCI)                                                                          

Áreas de pesquisa:                                

1. BUSINESS;                                              

2. BUSINESS 

FINANCE;                            

3. ECONOMICS;                                  

4. OPERATIONS 

RESEARCH 

MANAGEMENT 

SCIENCE;                      

5. PLANNING 

DEVELOPMENT;                                                        

6. SOCIAL SCIENCES 

INTERDISCIPLINARY.                                    

Palavras-chave                      

Resumo                                     

Título 

TS=("absor* capa*") AND 

((TS=(measure*)) OR 

(TS=(scale*)) OR 

(TS=(mensura*)) OR 

(TS=(determin*)) OR 

(TS=(assess*))) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Realizadas as buscas nestas três bases mencionadas, e após a análise quanto ao alinhamento com o objetivo de 

evidenciar a ferramenta para a mensuração da capacidade absortiva, foram selecionados três artigos dos seguintes 

autores: Camisón e Forés (2010), Flatten et al. (2011) e Jiménez-Barrionuevo, García-Morales e Molina (2011).  

Para análise de relevância baseada nas citações, identificou-se nas bases Science Direct e Scopus que a 

pesquisa de Flatten et al. (2011) aparecia mais bem posicionada, com 125 citações. Em segundo lugar, apareceu o 

trabalho de Camisón e Forés (2010) com 122 citações e, por último, o trabalho de Jiménez-Barrionuevo, García-

Morales e Molina (2011), com 64 citações. Já, na Web of Science, o estudo de Camisón e Forés (2010) apresentava 

108 citações, o de Flatten et al. (2011), 99, e a pesquisa de Jiménez-Barrionuevo, García-Morales e Molina (2011), 

somava 47 citações. 
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APÊNDICE D – Questionário para avaliação da Capacidade 

Absortiva de Flatten et al. (2011) 
 

Apresentação 

Caro colega Agente Local de Inovação, 

 

A presente pesquisa tem por objetivo mensurar a Capacidade Absortiva 

de Conhecimento de pequenas empresas da Grande Florianópolis. 

 

Favor responder somente para as empresas em que você apresenta rotina 

contínua de acompanhamento, período mínimo de 20 meses deste 

acompanhamento e para as quais você possui conhecimento 

aprofundado das rotinas operacionais. 

 

Serão necessários aproximadamente 5 minutos (média de tempo 

indicada em aplicações anteriores deste questionário) para responder as 

16 questões existentes. 

 

Solicitamos, por gentileza, que você procure responder todas as 

perguntas, pois as respostas de todos os participantes serão tratadas e 

analisadas em conjunto. O tratamento das respostas dos participantes 

será totalmente confidencial, e os resultados serão utilizados para fins 

acadêmicos. 

 

Obrigado pela sua participação! 

 

Contextualização 

O conhecimento tem assumido o papel de importante fonte de vantagem 

competitiva das empresas (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). Nesse 

sentido, é destacada a relevância de se obter conhecimentos úteis para a 

organização. Assim, é apresentado o conceito de capacidade absortiva, 

que representa a competência da empresa em adquirir, assimilar, 

transformar e explotar conhecimento externo e válido para a sua 

evolução (ZAHRA; GEORGE, 2002). Estes conhecimentos externos 

podem ser adquiridos, por exemplo, dos clientes, dos concorrentes, de 

fornecedores, de universidades, de entidades (como o SENAI ou o 

SEBRAE), de prestadores de serviço (como agências de consultoria), de 

fontes de informação em geral (sites, jornais, etc.) ou de qualquer outra 

fonte externa. Além disso, o modelo abaixo de Zahra e George (2002) 

representa a sistemática básica de interação da capacidade absortiva com 

os demais processos da organização. 
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Questionário 
Todas as questões marcadas com o asterisco (*) são obrigatórias. 

Nome da empresa: * 

Perfil do responsável na empresa pelo acompanhamento do ALI: * 

(  ) Empresário 

(  ) Gerente 

(  ) Operador  

 

Por favor, assinale para cada questão a seguir um valor na seguinte 

escala de resposta: 

1 - Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 - Concordo em parte 

4 - Concordo 

5 - Concordo totalmente 

 

1. Aquisição 
Por favor, aponte em que medida a empresa utiliza recursos externos 

visando obter informações (por exemplo, redes pessoais, consultores, 

seminários, internet, banco de dados, revistas profissionais, publicações 

acadêmicas, pesquisas de mercado, regulamentos e leis relativas ao meio 

ambiente, ou sobre aspectos técnicos, saúde ou segurança): 

1.1. A busca de informações relevantes sobre o setor em que a empresa 

atua é uma atividade realizada diariamente. * 

1.2. A gestão da empresa incentiva os colaboradores a utilizar fontes de 

informação externas relacionadas ao seu setor (exemplos: reportes da 

concorrência, feedback de clientes, parceiros, instituições do governo, 

revistas especializadas ou outras fontes). * 
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1.3. A gestão da empresa espera que os colaboradores lidem com 

informações de outros setores, além do setor em que atua. * 

 

2. Assimilação 

Por favor, determine em que medida as seguintes declarações se 

encaixam na estrutura de comunicação da empresa: 

2.1. Na empresa as ideias e conceitos são comunicados de forma 

interdepartamental. * 

2.2. A gestão da empresa incentiva o apoio interdepartamental para 

resolver problemas. * 

2.3. Na empresa existe um fluxo rápido de informações, por exemplo, se 

uma unidade obtém informações importantes ela comunica 

imediatamente a todas as outras unidades ou departamentos. * 

2.4. A gestão da empresa exige reuniões interdepartamentais periódicas 

para trocar novidades, problemas e conquistas. * 

 

3. Transformação  

Por favor, avalie em que medida as seguintes declarações representam o 

processo de transformação do conhecimento na empresa: 

3.1. Os colaboradores da empresa possuem a capacidade de estruturar e 

usar o conhecimento obtido em fontes externas. * 

3.2. Os colaboradores da empresa estão habituados a absorver novos 

conhecimentos, organizá-los para outros fins e torná-los disponíveis. * 

3.3. Os colaboradores da empresa vinculam de maneira bem-sucedida o 

conhecimento existente com novos insights/ideias. * 

3.4. Os colaboradores da empresa são capazes de aplicar os novos 

conhecimentos em seu trabalho rotineiro. * 

 

4. Explotação 

Por favor, especifique até que ponto as seguintes afirmações refletem a 

explotação comercial de novos conhecimentos na empresa. Por favor, 

pense em todas as unidades da empresa, como Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), produção, marketing e contabilidade: 

4.1. A gestão da empresa apoia o desenvolvimento de protótipos (novos 

bens ou serviços ainda não comercializados, ou novos processos, em 

fase de teste). * 

4.2. A empresa regularmente reconsidera tecnologias e as adapta em 

concordância com os novos conhecimentos adquiridos. * 

4.3. A empresa tem a capacidade de trabalhar de forma mais eficaz 

através da adoção de novas tecnologias. * 


