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RESUMO 

 

As rápidas mudanças pelas quais as organizações passam, evidenciam a necessidade de 

melhoria dos níveis de competitividade organizacionais. Para as empresas da indústria de Santa 

Catarina, esse cenário contempla uma série de desafios que precisam ser superados. Uma 

alternativa que as organizações podem utilizar para superar esses desafios e serem mais 

competitivas é alavancar o seu desempenho inovador. A inovação, portanto, é fator fundamental 

tanto para sustentar a competitividade das organizações quanto para fortalecê-la, mas depende 

do uso de determinados recursos para que seja bem-sucedida, dentre eles o conhecimento. É 

necessário sobretudo que as organizações sejam capazes de gerenciá-lo, por meio de suas 

práticas, para transformá-lo em insumo útil para se revestir  em inovação. Diante deste cenário, 

o objetivo desta dissertação é analisar a influência das práticas de Gestão do Conhecimento no 

desempenho inovador na indústria de Santa Catarina. Para este estudo foi realizado um 

levantamento tipo survey, elegendo-se para a coleta de dados da indústria de Santa Catarina as 

empresas cadastradas junto à Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC). Com a 

finalidade de verificar as hipóteses estabelecidas nesta pesquisa, e sua influência sobre o 

desempenho inovador, foi utilizada a modelagem de equações estruturais. Os resultados dessa 

pesquisa mostram que, das práticas de gestão do conhecimento avaliadas, apenas gestão 

estratégica do conhecimento e treinamento e desenvolvimento baseado no conhecimento 

apresentaram influência e significativa sobre o desempenho inovador no contexto industrial 

catarinense. 

 

Palavras-chave: Práticas de Gestão do Conhecimento. Desempenho Inovador. Indústria. Santa 

Catarina. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Organizations are facing rapid changes in the economy, making them more competitive. Santa 

Catarina industry companies need to overcome challenges every day. In order to overcome 

challenges and become more competitive, companies need to leverage their innovative 

performance. Innovation is key to sustaining and strengthening competitiveness, but to 

innovate, companies need to use their knowledge as a resource. To use knowledge for the 

purpose of innovating, companies need to manage knowledge, this management is through KM 

practices. The objective of this research is to analyze the influence of KM practices on 

innovative performance in Santa Catarina industry companies. A survey was made to collect 

data of the industries registered in the organizational base of the Federation of Industries of 

Santa Catarina (FIESC). To reach the results, Structural Equation Modeling was used. The 

results show that strategic knowledge management practices and knowledge-based training and 

development practices had a significant influence on innovative performance in Santa Catarina 

industrial context. 

 

Keywords: Knowledge Management Practices. Innovative Performance. Industry. Santa 

Catarina. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os tópicos abordados nesse capítulo correspondem à contextualização, apresentação do 

problema de pesquisa, definição dos objetivos que norteiam o desenvolvimento desta pesquisa, 

bem como o seu escopo. Além disso, apresentam-se a aderência ao Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina 

(PPGEGC-UFSC) e a estrutura da dissertação. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O cenário de rápidas mudanças, em que as organizações estão inseridas, evidencia a 

necessidade de melhoria de seus níveis de competitividade. Isso porque essas mudanças exigem 

esforços contínuos por parte das organizações para se manterem competitivas (ANDREEVA; 

KIANTO, 2012). Adicionalmente, em alguns países emergentes, essa situação se evidencia por 

necessidades constantes de alcançar os padrões de produtividade dos países desenvolvidos 

(McDERMOTT; PIETROBELLI, 2017).  

Para as empresas da indústria de Santa Catarina, esse cenário contempla desafios ainda 

maiores, que estão relacionados à perda de participação desse setor na economia, à queda nos 

níveis de produção, à diminuição das exportações de alta e média-alta intensidade tecnológica, 

à concorrência global, aos gargalos de infraestrutura e ao mercado consumidor, que está cada 

vez mais exigente (IBGE, 2017; FRANK et al., 2016; MDIC, 2018; DÁVILA; ANDREEVA; 

VARVAKIS, 2019b). 

Uma alternativa para que as organizações possam superar esses desafios e se tornarem 

mais competitivas é alavancar seu desempenho inovador, tanto em nível da empresarial quanto 

nacional (BAUERNSCHUSTER; FALCK; HEBLICH, 2008; DÁVILA; ANDREEVA; 

VARVAKIS, 2019b). A inovação auxilia as empresas a sobreviverem nos mercados que sofrem 

rápidas mudanças e é percebida como um dos meios para alcançar maiores níveis de 

competitividade (TIDD; BESSANT; PAVITT, 1997; CROSSAN; APAYDIN, 2009; 

DEDAHANOV; RHEE; YOON, 2017). 

A inovação, portanto, é fator fundamental tanto para sustentar a competitividade das 

organizações quanto para fortalecê-la, mas depende do uso de determinados recursos para que 
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seja bem-sucedida. Dentre esses recursos tem-se o conhecimento (GRANT, 1996; PLESSIS, 

2007), que é inerente a todas as empresas, desde que elas percebam esse recurso como um ativo 

capaz de gerar inovação. Considerando o conhecimento como um recurso estratégico capaz de 

promover a inovação, essa pesquisa está amparada na visão da empresa baseada no 

conhecimento (em inglês, knowledge-based view – KBV), para a qual o conhecimento é um 

recurso estratégico necessitando, sobretudo, que elas sejam capazes de gerenciá-lo, por meio 

de suas práticas, para transformá-lo em insumo capaz de ser revestido em inovação (INKINEN, 

KIANTO; VANHALA, 2015). 

A relação empírica entre as práticas de gestão do conhecimento (GC) e o desempenho 

inovador tem sido apresentada pela literatura em diferentes contextos, a exemplo das pesquisas 

elaboradas por Darroch (2005); Alegre, Sengupta e Lapiedra (2013); Githii (2014); Kianto e 

Andreeva (2014) e Inkinen, Kianto e Vanhala (2015). Entretanto, ainda há poucos estudos que 

investigam como essa relação funciona em economias emergentes, tais como os apresentados 

por Dávila, Andreeva e Varvakis (2019), Dávila, Varvakis e North (2019).  

Verifica-se, portanto, que é necessário diminuir essa lacuna, pois a relação entre práticas 

de GC e o desempenho inovador é, conforme sustentada pelos autores citados anteriormente, 

uma das premissas para a competitividade das empresas, pois sua relação de causalidade 

possibilita que ações no sentido de melhorar as práticas possam impulsionar a competitividade 

das empresas (SERGEEVA; ANDREEVA, 2016). A contribuição da abordagem baseada no 

conhecimento é que essa teoria oferece uma base para entender uma série de recentes inovações 

e tendências organizacionais, como a renovação das organizações por meio de capacitação e 

desenvolvimento de novas formas organizacionais (GRANT, 1996). 

Em termos de causalidade, a verificação da influência das práticas de GC no desempenho 

inovador permite às empresas gerenciarem de forma mais eficaz os seus recursos. Pretende-se, 

portanto, evidenciar a influência das práticas de GC no desempenho inovador, tendo como foco 

as empresas da indústria de Santa Catarina. Diante deste cenário, busca-se contribuir para a 

maximização de melhores práticas que permitam às empresas sustentar sua competitividade, a 

partir da seguinte pergunta de pesquisa: Qual a relação entre as práticas de GC e o desempenho 

inovador da indústria de Santa Catarina? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Com base na problemática apresentada e na pergunta de pesquisa, foram definidos o 

objetivo geral e os objetivos específicos. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Verificar a influência das práticas de GC no desempenho inovador na indústria de Santa 

Catarina. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a. Explorar teoricamente a relação entre práticas de GC e desempenho inovador; 

b. Desenvolver um modelo para avaliar a influência das práticas de GC no desempenho 

inovador da indústria de Santa Catarina;  

c. Avaliar o modelo para verificar a influência das práticas de GC no desempenho 

inovador da indústria de Santa Catarina.  

 

1.3 ESCOPO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa, cujo suporte teórico é a visão da empresa baseada no conhecimento, 

considera o conhecimento como o recurso estratégico mais importante gerado pela empresa 

para criação de vantagem competitiva (GRANT, 1996). Tem como intenção, sobretudo, 

verificar a influência das práticas de GC no desempenho inovador das empresas da indústria de 

Santa Catarina. Deste modo, ao adotar como enfoque o conhecimento, esta dissertação não 

abordará diretamente a utilização de outros recursos capazes de impulsionar a inovação, tais 

como o acesso a recursos financeiros ou o registro de patentes (BAPORIKAR, 2018). De 

maneira semelhante, ao se basear na visão baseada no conhecimento, esta dissertação não 

abordará o conhecimento como processo, mas como produto, pois, ao estar alinhado à área de 

concentração do PPGEGC-UFSC, considera conhecimento como recurso gerador de valor. 

Quando se fala em influência das práticas de gestão do conhecimento sobre o desempenho 

inovador, tem-se a inovação como objetivo a ser atingido pelas empresas que adotam tais 
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práticas, ou seja, é por meio da inovação que as organizações podem manter sua 

competitividade frente a suas concorrentes. Mas a inovação pode ser atingida a partir de outros 

fatores. Essa dissertação não trata diretamente, pois seu escopo é o conhecimento e sua gestão 

através das práticas, mas fatores como indivíduo, organização ou tecnologia são indiretamente 

abordados nos conjuntos de práticas que se referem a essas temáticas.  

Como unidade de análise, adotou-se o conjunto de empresas dos setores industriais de 

Santa Catarina. Para categorizar esses setores foi utilizada a metodologia da Comissão Nacional 

de Classificação, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que define a 

indústria como o conjunto de atividades econômicas presentes nas seguintes seções: indústrias 

extrativas, indústrias de transformação, de eletricidade e gás; e de água, esgoto, atividades de 

gestão de resíduos e descontaminação. 

Como objeto de estudo desta pesquisa, foram utilizadas as empresas cadastradas junto à 

Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC). Além de permitir que este trabalho 

contribua para o aperfeiçoamento desta relação empírica em economias emergentes, a sua 

realização condiciona o estreitamento de relações entre academia e empresas, aqui 

representadas pelo PPGEGC-UFSC e pela FIESC.  

 

1.4 ADERÊNCIA AO PPGEGC-UFSC 

 

Esta dissertação está inserida, no âmbito do PPGEGC-UFSC, na área de concentração de 

Gestão do Conhecimento, que define o conhecimento como produto efetivado na relação entre 

pessoas e agentes não humanos para a geração de valor, ou seja, o conhecimento é um recurso 

gerador de valor. Dentro dessa área, segue a linha de pesquisa Teoria e Prática em Gestão do 

Conhecimento, que contempla pesquisas que tratam do planejamento e do alinhamento coletivo 

do conhecimento por diferentes dimensões de análise, seja no nível individual, grupal, 

organizacional, interorganizacional ou em rede (PPGEGC, 2019). 

A aderência da pesquisa ao programa está fundamentada em três argumentos. O primeiro 

está relacionado com o conhecimento, objeto principal de formação e pesquisa do PPGEGC-

UFSC. Ao apresentar a relação entre as práticas de GC e o desempenho inovador das empresas 

da indústria de Santa Catarina, esse estudo reconhece o conhecimento como fator gerador de 

valor para as organizações, assim como defendido pelo programa (GRANT, 1996; DALKIR, 

2005; PACHECO, 2016). 
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A aproximação promovida entre a academia e as empresas forma o segundo argumento 

da aderência. Ao evidenciar o conhecimento como recurso estratégico para as empresas, este 

estudo reforça um dos objetivos propostos pelo programa, que é a utilização do conhecimento 

como fator estratégico de produção para o gerenciamento de negócios relacionado à economia 

do conhecimento (EGC, 2019). O processo de desenvolvimento deste trabalho fortalece 

vínculos de cooperação entre a academia (PPGEGC-UFSC) e a indústria (FIESC). 

O último argumento está fundamentado na continuidade da tese desenvolvida por Dávila 

(2016), cujo escopo de pesquisa se encaixa na investigação da relação entre práticas de GC, 

capacidade absortiva e desempenho organizacional. Como sugestão de pesquisa futura, o autor 

propôs o desenvolvimento de estudos que abordassem a relação entre práticas de GC e 

desempenho inovador, o que é o propósito desta dissertação.   

Outras pesquisas relacionadas a esta dissertação, desenvolvidas no âmbito do PPGEGC-

UFSC, foram identificadas no banco de teses e dissertações (BTD) do programa, sendo 

referência para estudar o construto de práticas de gestão de conhecimento utilizado, e a técnica 

de análise estatística adotada. Esses trabalhos foram organizados em dois grupos: práticas de 

GC (quadro 1) e modelagem de equações estruturais (quadro 2). 

Em relação às práticas de GC, foram encontradas uma dissertação e sete teses que 

aprofundaram a análise desse construto. 

 

Quadro 1 – estudos que abordam práticas de GC 

(continua) 

Ano Tipo Autor (a) Título 

2011 T Mohana Faria de Sá Avaliação de práticas de GC de parques tecnológicos: 

uma proposta para apoio à gestão pública 

2011 T Leonardo Leocádio 

Coelho de Souza 

Mecanismos de coordenação e práticas de GC na rede de 

valor terceirizada: estudo no setor elétrico 

2012 D Segundo Raymundo 

Benítez Hurtado 

Práticas de GC no processo de formação de docentes em 

uma universidade privada do Equador 

2014 T Paloma Maria Santos Framework de apoio à democracia eletrônica em portais 

de governo com base nas práticas de GC 

2015 T Dafne Fonseca 

Alarcon 
Diretrizes para práticas de GC na educação à distância 

2016 T Guillermo Antonio 

Dávila 

Relação entre práticas de GC, capacidade absortiva e 

desempenho: evidências do sul do Brasil 
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2017 T Patrícia Fernanda 

Dorow 

Compreensão do compartilhamento do conhecimento em 

atividades intensivas em conhecimento em organizações 

de diagnóstico por imagem 

2019 T Bruna Devens Fraga Framework de análise de conhecimentos críticos às 

capacidades de resiliência organizacional 

Fonte: banco de teses e dissertações do PPGEGC-UFSC. 

 

Sá (2011) propôs um método de avaliação de práticas de gestão de conhecimento de 

parques tecnológicos. Souza (2011) buscou compreender como ocorre a conexão entre as 

práticas de GC e os mecanismos de coordenação que garantem a coerência e a conectividade 

em uma rede de valor terceirizada do setor elétrico. 

Hurtado (2012) analisou a forma pela qual as práticas de GC são utilizadas em instituições 

de educação superior. Por sua vez, Santos (2014) desenvolveu um framework de apoio à 

democracia eletrônica em portais de governo com base nas práticas de GC.  

A pesquisa de Alarcon (2015) propôs diretrizes para criação de um modelo de educação 

à distância, suportado por práticas de GC. Dávila (2016) verificou o tipo e intensidade das 

relações entre as práticas de GC, capacidade absortiva e o desempenho organizacional.  

Dorow (2017) buscou compreender o compartilhamento do conhecimento em atividades 

intensivas em conhecimento em organizações de diagnóstico por imagem. Por fim, Fraga 

(2019) propôs um framework para analisar os conhecimentos críticos às capacidades de 

resiliência organizacional.  

Quanto à modelagem de equações estruturais, foram encontrados no BTD, além da tese 

de Dávila (2016), que serviu de ponto de partida para esta dissertação, três teses que aplicaram 

essa técnica de análise estatística. 

 

Quadro 2 – estudos que aplicaram a modelagem de equações estruturais 

Ano Tipo Autor (a) Título 

2011 T Arleide Rosa da Silva Análise da relação entre a gestão do conhecimento e o 

ambiente de inovação em uma instituição de ensino 

profissionalizante 

2013 T Jane Lucia Silva Santos Relações entre capacidade de absorção de 

conhecimento, sistemas de memória organizacional e 

desempenho financeiro 

2016 T Guillermo Antonio 

Dávila 

Relação entre práticas de GC, capacidade absortiva e 

desempenho: evidências do sul do Brasil 
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2017 T Edson Oliveira Neves Articulação entre os construtos aprendizagem 

organizacional, capacidade absortiva e inovação em 

organizações intensivas em conhecimento 

Fonte: banco de teses e dissertações do PPGEGC-UFSC. 

 

Silva (2011) aplicou a técnica de modelagem de equações estruturais para avaliar qual a 

influência da gestão do conhecimento no contexto do ensino profissionalizante para o 

desenvolvimento de um ambiente propício à inovação. Santos (2013) utilizou a técnica para 

examinar as relações entre capacidade de absorção, sistemas de memória organizacional e 

desempenho financeiro das organizações. Por fim, Neves (2017) aplicou a técnica para analisar 

as relações entre aprendizagem organizacional, capacidade absortiva e inovação em 

organizações intensivas em conhecimento no setor de tecnologia da informação da região 

metropolitana de Belo Horizonte. 

A dissertação também está inserida na linha de pesquisa de práticas de GC, do Núcleo de 

Gestão para Sustentabilidade (NGS), grupo de pesquisa criado em 1996 e vinculado ao 

Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC. O grupo caracteriza-se 

como multidisciplinar e colaborativo, que atua e aprende com o processo de ensino, de pesquisa 

e de extensão. Seu propósito é ser referência na formação de pessoas e no desenvolvimento de 

pesquisas, tanto no setor público quanto privado (NGS, 2019). 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. O capítulo 1 apresenta a 

contextualização do tema, o problema de pesquisa, os objetivos, o escopo da pesquisa e a sua 

aderência ao programa. O capítulo 2 evidencia a importância da indústria catarinense, seus 

desafios, o papel da inovação e das práticas da gestão do conhecimento nesse contexto, bem 

como as hipóteses de pesquisa. O capítulo 3 descreve como a pesquisa foi executada e os 

resultados da modelagem de equações estruturais. Os resultados da modelagem são 

apresentados no capítulo 4. O capítulo 5 traz uma discussão sobre os resultados da pesquisa. 

Por fim, as conclusões são apresentadas no capítulo 6.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta informações da indústria de Santa Catarina que evidenciam a sua 

importância para a economia brasileira. Apresenta também os principais desafios enfrentados 

pelo setor, trazendo a inovação como resposta a estes desafios. Para aprimorar a inovação, 

entretanto, é preciso adotar insumos capazes de sustentá-la, e um desses insumos é o 

conhecimento, que é um recurso estratégico capaz de alavancar a inovação, e a indústria 

necessita de mecanismos para gerenciar esse conhecimento. 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA INDÚSTRIA CATARINENSE  

 

A importância da indústria catarinense, tanto para a economia brasileira quanto para o 

próprio estado, não está limitada somente aos valores gerados pelos seus indicadores de 

desempenho. Quando da imigração no século XIX, formaram-se clusters setoriais que definem 

até hoje a predominância de atividades econômicas relevantes em cada mesorregião do estado, 

que contribuem para o seu crescimento e desenvolvimento (CÁRIO et al., 2008). 

Atualmente, a economia de Santa Catarina responde por 4,2% do Produto Interno Bruto 

(PIB) nacional, participação que a coloca no 6º lugar dentre as Unidades Federativas. De modo 

semelhante aos demais estados, apresenta predominância no setor de serviços em sua economia 

(51,5%), mas se diferencia em relação a eles pela participação da indústria no valor adicionado 

bruto (VAB) total. O estado é o 3º com maior participação da indústria no VAB total (27%) – 

tabela 1, atrás apenas do Amazonas, cuja participação é de 33,2% e do Pará, com participação 

de 33,9% (IBGE, 2017). 

 

Tabela 1 – indicadores da indústria de Santa Catarina 

Indicador Valor Participação estadual Posição nacional 

VAB da indústria R$ 63,2 bi 27,0% 3 

Empregos  761.072 33,8% 5 

Estabelecimentos   50.160 22,2% 5 

Saldo de empregos  25.621 36,0% 2 

Exportações  US$ 4,4 bi 48,9% 6 

Fonte: IBGE (2017); RAIS (2018); CAGED (2019); MDIC (2019). 
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De janeiro a dezembro de 2019, a indústria catarinense foi responsável pela criação de 

25.621 (35% do total gerado pelo estado e 27,1% do total gerado pelo Brasil) postos de trabalho 

no país, atrás apenas da indústria mineira, que contratou 30.533 trabalhadores naquele período 

(CAGED, 2019). As exportações do setor somaram um montante de US$ 4,4 bilhões, valor que 

coloca o estado como 6º maior exportador de produtos manufaturados do país (MDIC, 2019).  

A relevância da indústria de Santa Catarina também pode ser percebida pela quantidade 

de estabelecimentos e empregos. O setor possui 50.160 estabelecimentos que empregam 1/3 da 

força de trabalho catarinense, o que representa um total de 761.072 trabalhadores. Em termos 

relativos, a indústria representa 33,8% dos empregos do estado e 22,2% dos estabelecimentos, 

que são, predominantemente (97,9%) microempresas e empresas de pequeno porte (RAIS, 

2018). 

Essas empresas estão distribuídas pelas seis mesorregiões do estado, segregadas em 

diferentes setores (figura 1) que apresentam características próprias e com potenciais produtivos 

diferentes (FIESC, 2018). A mesorregião oeste, por exemplo, é reconhecida pela predominância 

do setor agroalimentar. A mesorregião da Grande Florianópolis se destaca pela predominância 

do setor de construção civil. O Vale do Itajaí concentra o setor têxtil, enquanto a Região Norte 

o setor de metalmecânica e metalurgia. A mesorregião Serrana é destaque no setor de móveis e 

madeira, e a mesorregião Sul é um importante polo do setor de cerâmica (RAIS, 2018).  

Como foi evidenciado, apesar da predominância desses setores nas regiões, o que os 

caracteriza como grande polo produtivo, também se destacam outras atividades acessórias, de 

modo a justificar a diversidade da indústria catarinense em cada mesorregião. A diversidade é 

percebida de modo inter-regional e intrarregional (FIESC, 2018). 
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Figura 1 – setores produtivos da economia catarinense 

 

Fonte: FIESC (2018).  

 

Comparando os setores industriais catarinenses com a formação industrial dos demais 

estados brasileiros, a relevância da indústria catarinense é novamente evidenciada. A 

importância da indústria para a economia é reforçada pelas suas características produtivas. Em 

comparação com os outros estados, o setor industrial catarinense é um dos que apresenta maior 

desconcentração e diversidade produtiva (FIESC, 2018). 

Os dados de emprego mostram que 20,1% dos empregos do setor têxtil brasileiro estão 

localizados em Santa Catarina, o que a posiciona no segundo lugar nacional. Há destaque 

também para o setor de móveis e madeira, que emprega 17,1% de todos os trabalhadores do 

Brasil, e de Celulose e Papel que emprega 12,2% do total desses trabalhadores (RAIS, 2018).  

Diante dessas evidências, e apesar de ser tão dinâmica e importante para a economia do 

estado, a indústria enfrenta diariamente desafios que impactam sua competitividade, os quais 

serão apresentados na seção seguinte. 
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2.2 DESAFIOS PARA A INDÚSTRIA CATARINENSE 

 

A importância que a indústria representa para a economia de Santa Catarina, conforme já 

apresentado, não faz com que ela esteja imune ao contexto econômico em que está inserida. 

Como consequência, uma série de desafios surgem, e para que a indústria seja mais competitiva 

em relação aos seus concorrentes, deve adotar medidas que sustentem e melhorem sua 

competitividade.  

Um dos desafios a ser superado se refere à necessidade de reversão da trajetória 

decrescente da participação da indústria no valor adicionado bruto. Embora entre 2002 e 2017 

o valor adicionado bruto da indústria tenha crescido em valores absolutos, passando de R$ 14,7 

milhões para R$ 63,2 milhões, a participação da indústria em termos relativos decresceu, 

variando de 31,2% para 27%, uma redução média de -0,3% ao ano (IBGE, 2017).  

 

Gráfico 1 – participação da indústria catarinense no valor adicionado bruto  

 

Fonte: IBGE (2002-2017).  

 

De maneira semelhante, outro desafio a ser enfrentado é a tendência descendente da 

produção física industrial do estado entre 2012 e 2019 (gráfico 2). A desaceleração do ritmo de 

produção impacta diretamente no desempenho econômico do estado. Cabe neste ponto salientar 

que a análise feita nesta pesquisa trata apenas de fatores endógenos que impactam a variação 

na produção industrial. Isso porque, como se pode observar pelo gráfico 1, o crescimento do 

quantum segue uma trajetória ascendente, tanto em Santa Catarina quanto no Brasil. O que 
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justifica a perda de participação do estado na produção industrial brasileira está associado à 

queda na produtividade, o que se caracteriza como um fator endógeno do crescimento 

industrial. O que será adotado nessa pesquisa como justificativa, então, para essas mudanças, é 

estimular os fatores endógenos da empresa, para que ela consiga aumentar sua competitividade.  

A produção física industrial sinaliza o nível de produção da atividade industrial, de modo 

que, fixada com base 100 em 2012, apresentou queda, principalmente no ano de 2015, se 

mostrando volátil aos impactos político-econômicos pelos quais o país passou à época (FIESC, 

2018). Enquanto o nível de produção industrial brasileira se encontra em cerca de 88% do que 

era produzido em 2012, a produção industrial catarinense tenta retomar os patamares 

observados há sete anos (IBGE, 2019). 

 

Gráfico 2 – produção física industrial 

 

Fonte: IBGE (2012-2019).  

Nota: índice de base fixa com ajuste sazonal (base: média de 2012 = 100). 

 

Outro importante desafio se refere à melhoria das exportações da indústria por intensidade 

tecnológica. Os produtos de alta intensidade tecnológica correspondem pelo menor montante 

exportado pela indústria do estado (0,7%). Além disso, a exportação desses produtos registrou 

queda de 4,6% entre 2009 e 2018 (gráfico 3). Os produtos de média-alta intensidade 

tecnológica, que predominam o quantum da pauta exportadora, também estão reduzindo sua 

participação, se aproximando dos patamares observados em 2009 (MDIC, 2018).  

Considerando que esses tipos de produtos despendem maiores esforços para atingir a 

inovação, as empresas que são mais intensivas em tecnologias seriam mais inovadoras e 
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utilizam seus recursos de maneira mais eficiente (VOGEL; AZEVEDO, 2015; FURTADO; 

CARVALHO, 2005). Produtos que possuem mais intensidade tecnológica também são mais 

intensivos em conhecimento. Deve-se, portanto, em um ambiente caracterizado pela 

competição entre as empresas, impulsionar as exportações de alta e de média-alta intensidade 

tecnológica, que possuem maior valor agregado e potencial para promover inovação e 

competitividade.  

 

Gráfico 3 – evolução das exportações da indústria catarinense por intensidade tecnológica 

 

Fonte: MDIC (2009-2018). 

 

 

A concorrência global também se configura como um desafio, pois o Brasil é, 

comparativamente e apesar da importância de sua indústria, um país com baixa participação 

relativa desse setor na economia. Concorrentes globais têm acesso a melhores recursos e 

tecnologias de ponta, então uma possível solução para as empresas brasileiras mitigarem essas 

desvantagens seria olhar o conhecimento que possuem e transformá-lo em recurso capaz de 

promover a inovação para atingir patamares competitivos tais quais os da concorrência global 

(DÁVILA; VARVAKIS; ANDREEVA, 2019). 

A indústria responde por 21,6% do PIB brasileiro (IBGE, 2018), enquanto em outros 

países emergentes do grupo dos BRICS, a participação pode chegar a 32,1% como na Rússia, 

a 27% como na Índia, a 40,7% como na China ou a 26% como na África do Sul (WORLD 

BANK, 2018). Percebe-se então o potencial de crescimento na participação industrial na 

economia, uma vez que o Brasil possui uma matriz produtiva diversificada (CNI, 2018).  
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Figura 2 – participação da indústria no PIB (BRICS) 

 

Fonte: IBGE (2018); World Bank (2018). 

 

Os desafios também estão relacionados com os gargalos existentes no país, que 

restringem a capacidade de competição da indústria catarinense, como a qualidade da 

infraestrutura, o excesso de burocracia que prejudica o ambiente de negócios e a complexidade 

do sistema tributário. Somando-se a isso, o estado se depara com a falta de profissionais 

qualificados e com a necessidade de maiores inversões financeiras em pesquisa e 

desenvolvimento (CNI, 2018; FIESC, 2018).  

Pesquisa realizada pela FIESC (2018) mostra que os principais pontos fracos da indústria 

catarinense são: a insuficiência de trabalhadores qualificados (45,4%), o baixo nível de 

escolaridade dos trabalhadores (35,2%) e a pouca atenção em segmentos inovadores (29%). 

Somam-se a esses pontos as ameaças relacionadas à competição com bens de baixo custo 

produzidos no exterior e a insuficiência de investimentos públicos em infraestrutura (FIESC, 

2018). 

O crescente mercado consumidor, cada vez mais dinâmico, exige também dinamicidade 

das indústrias, que precisam se sustentar em inovação para atender às mudanças impostas pelos 

novos padrões de consumo. A inovação não deve ser responsável apenas por produtos 

inovadores, ela deve ao mesmo tempo reduzir os custos de produção e estar alinhada com as 

novas tecnologias, que transcendem as fronteiras geográficas (FRANK; CORTIMIGLIA; 

RIBEIRO; OLIVEIRA, 2016; DÁVILA; ANDREEVA; VARVAKIS, 2019). 

Os desafios aqui levantados são alguns dos impasses enfrentados diariamente pela 

indústria catarinense com vistas a manter sua competitividade nos cenários nacional e 

internacional, e a inovação desempenha papel importante na manutenção desta 
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competitividade. Para atingir a inovação, sobretudo, podem ser utilizados alguns recursos, tais 

como foco no indivíduo, na equipe, na empresa, nos processos, ou mesmo em fatores externos 

como clima econômico ou cultura geopolítica, além do conhecimento, que um recurso 

estratégico capaz de gerar inovação (BAPORIKAR, 2018). 

Diante desse cenário econômico, em que os investimentos financeiros estão cada vez mais 

escassos e a tecnologia na maioria das vezes é importada – elevando o grau de dependência a 

mercados externos, novas alternativas devam ser adotadas para mitigar as dificuldades ora 

enfrentadas. A capacidade de inovar, então, torna-se essencial para a sobrevivência das 

empresas nesse mercado que se encontra em constante transformação. O papel da inovação 

como resposta a esses desafios é abordado na próxima seção. 

 

2.3 O PAPEL DA INOVAÇÃO  

 

Uma das alternativas que a indústria de Santa Catarina pode utilizar para superar os 

desafios que permeiam seu contexto econômico e ser mais competitiva, é alavancar o seu 

desempenho inovador (DÁVILA; ANDREEVA; VARVAKIS, 2019). Segundo McDermott e 

Pietrobelli (2017), a capacidade das organizações de mercados emergentes em aprender, 

absorver novas tecnologias e crescer é um dos maiores desafios do desenvolvimento econômico 

e das teorias das transferências de conhecimento. 

A literatura aponta ainda que a propensão de uma organização a inovar ou adotar 

inovações é um tipo de capacidade que contribui para a obtenção de vantagem competitiva. A 

competitividade pode estar relacionada com organizações capazes de inovar, sendo por isso 

importante fonte de crescimento econômico de uma região (TIDD; BESSANT; PAVITT, 1997; 

CROSSAN; APAYDIN, 2009).  

Essa alternativa é corroborada pelo desempenho inovador do estado frente às demais 

Unidades da Federação e frente ao desempenho brasileiro em comparação com o resto do 

mundo. Em relação aos indicadores nacionais, uma pesquisa realizada pelo Centro de Liderança 

Pública – CLP (2019) mostra que Santa Catarina ocupa o terceiro lugar no ranking nacional de 

inovação, atrás apenas de São Paulo e do Rio Grande do Sul (tabela 2). Apesar de ser uma 

posição de destaque, ela se mantém inalterada desde 2015, quando foi iniciada a pesquisa, 

indicando o potencial do estado em melhorar seu desempenho inovador e conquistar a liderança 

deste índice de inovação. 
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Tabela 2 – ranking nacional e internacional de inovação 

Posição Estado Score Var.*  Posição País Score Var.* 

1ª São Paulo 100 0 1ª Suíça 67,24 0 

2ª Rio Grande do Sul 93,6 0 2ª Suécia 63,65 1 

3ª Santa Catarina 90,8 0 3ª EUA 61,73 3 

4ª Paraná 87,9 0 4ª Países Baixos 61,44 -2 

5ª Amazonas 55,2 +1 5ª Reino Unido 61,30 -1 

 66ª Brasil 33,82 -2 

Fonte: CLP (2019); GII (2019).  

Notas: Score (0-100); *Variação no ranking 2019/2018.  

 

Em relação ao contexto internacional, entre 129 países o Brasil é apenas o 66º mais 

inovador, de acordo com o Global Innovation Index – GII (2019). Em relação a 2018, o país 

perdeu duas posições no ranking dada a piora na avaliação das ferramentas disponíveis para o 

desenvolvimento da inovação. Entre as economias da América Latina e Caribe, o Brasil é o 

quinto mais inovador, perdendo para o Chile, Costa Rica, México e Uruguai. Diante desse 

cenário, alavancar o desempenho inovador das empresas da indústria catarinense é condição 

necessária para alcançar maiores níveis de competitividade nacional e global.  

No âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (2019), instituição 

responsável pela elaboração do relatório do Global Innovation Index, inovar significa fazer algo 

novo que melhore um produto, processo ou serviço. Já para Tidd, Bessant e Pavitt (1997), a 

inovação consiste em um processo de transformar oportunidades em novas ideias, e colocá-las 

em prática. Os autores categorizam a inovação em quatro tipos: 1. inovação de produto, que 

consiste na mudança dos produtos e/ou serviços que a organização oferece; 2. inovação de 

processo, que considera alguma mudança na forma em que os produtos e/ ou serviços são 

criados e entregues; 3. inovação de posição, que se reflete em mudança no contexto em que 

produtos e processos são inseridos, e 4. inovação de paradigma, que corresponde às mudanças 

nos modelos que orientam o que a organização faz.  

Para Crossan e Apaydin (2009), inovação é produção ou adoção, assimilação e exploração 

de uma novidade de valor agregado nas esferas econômica e social; renovação e ampliação de 

produtos, serviços e mercados; desenvolvimento de novos métodos de produção; e 

estabelecimento de uma nova gestão de sistemas. É um processo de várias etapas em que as 
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organizações transformam ideias em produtos, serviços ou processos novos ou aprimorados 

para avançar, competir e diferenciar-se com sucesso no mercado.  

Para entender o papel da inovação como meio de superação dos desafios presentes na 

indústria de Santa Catarina, foi considerada a definição de inovação proposta por Schumpeter 

(1934), que a considera como a introdução de um produto (ou a melhoria de um produto já 

existente); a introdução de um novo método de produção (inovação no processo); a abertura de 

um novo mercado (em particular um novo mercado para exportação); uma nova fonte de 

fornecimento de matérias-primas ou de bens semimanufaturados. 

Ao mesmo tempo em que a inovação é uma resposta aos desafios levantados, ela também 

se caracteriza como um desafio a ser melhorado. De acordo com Plessis (2007), a inovação 

depende da disponibilidade de conhecimento, que deve ser identificado e gerenciado para 

garantir uma inovação bem-sucedida. O conhecimento, portanto, é recurso estratégico que todas 

as organizações possuem (GRANT, 1996). É necessário sobretudo que as organizações sejam 

capazes de gerenciá-lo, por meio de suas práticas, para transformá-lo em insumo capaz de ser 

revestido em inovação. As práticas de GC serão abordadas na próxima seção. 

 

2.4 PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

O entendimento do conceito de práticas de GC não está limitado ao uso de uma única 

abordagem. De acordo com Gloet e Terziovski (2004), a definição de práticas de GC é 

altamente subjetiva e está sujeita a várias interpretações. Além disso, não há na literatura um 

consenso sobre uma única lista de práticas (DALKIR, 2005; KIANTO; ANDREEVA, 2014; 

HUSSINKI, 2015; INKINEN; KIANTO; VANHALA, 2015; DÁVILA, 2016; HUSSINKI et 

al., 2017).  

Para Coombs, Hull e Peltu (1998), as práticas de gestão de conhecimento podem ser 

entendidas como as várias atividades rotineiras da organização que são explicitamente 

destinadas ou utilizadas para criar, processar e aplicar o conhecimento.  

Em uma pesquisa realizada na Nova Zelândia para examinar o papel da gestão eficaz do 

conhecimento, Darroch (2005) agrupou as práticas para cada um dos componentes da gestão 

do conhecimento: aquisição, disseminação e capacidade de resposta ao conhecimento. Dentre 

as práticas listadas pela autora, tem-se a valorização das atitudes e opiniões dos funcionários, o 



29 

 

 

trabalho em parceria com clientes internacionais, o uso da tecnologia para facilitar a 

comunicação e a sensibilidade às mudanças no mercado.  

A visão de McKeen, Zack e Singh (2006) considera as práticas como atividades 

organizacionais observáveis relacionadas à gestão do conhecimento. Os autores categorizam as 

práticas em quatro dimensões: 1. capacidade de localizar e compartilhar o conhecimento; 2. 

capacidade de criar e experimentar novos conhecimentos; 3. existência de uma cultura que 

incentiva a criação e o compartilhamento do conhecimento, e 4. consideração pelo valor 

estratégico do conhecimento e aprendizagem.  

De maneira geral, Alegre, Sengupta e Lapiedra (2013) afirmam que práticas de GC são o 

resultado da aplicação do conhecimento e que consistem em conhecimentos implementados de 

maneira específica na empresa, tratando de questões relacionadas a operações rotineiras da 

organização, sendo então concomitantemente de natureza tática e operacional, capaz de 

fornecer vantagem competitiva para as organizações.  

Em uma pesquisa realizada com empresas da China, Finlândia e Rússia, Andreeva e 

Kianto (2012) investigaram empiricamente a relação entre práticas de gestão de recursos 

humanos e de tecnologia da informação e comunicação com o desempenho econômico da 

organização. As autoras definiram as práticas como os aspectos da organização que são 

manipuláveis e controláveis por ações conscientes e intencionais atividades de gestão, sendo 

destinadas a apoiar a gestão eficiente e eficaz do conhecimento para benefício organizacional.  

Ao analisar as principais diferenças entre as práticas e os benefícios produzidos pela 

gestão do conhecimento em organizações orientadas a serviços e a produtos, Kianto e Andreeva 

(2014) utilizaram um conjunto de 27 práticas, agrupadas em cinco dimensões: 1. gestão 

estratégica do conhecimento; 2. cultura organizacional; 3. gestão de recursos humanos; 4. 

tecnologia da informação e comunicação; e 5. design organizacional.  

Para Hussinki (2015), as práticas de GC podem ser definidas como práticas 

organizacionais e gerenciais conscientes, destinadas a atingir metas organizacionais por meio 

do gerenciamento eficiente e eficaz dos recursos de conhecimento da empresa. O autor agrupou 

as práticas em quatro categorias: 1. orientada para as pessoas (cultura e liderança), para a 2. 

tecnologia (infraestrutura tecnológica), para a 3. gestão (estratégias e metas), e para a 4. 

organização (processos e estruturas). 

Diante da falta de consenso na literatura para definir o conceito de práticas de GC, optou-

se nesta pesquisa pela definição apresentada por Inkinen, Kianto e Vanhala (2015), que, 
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fundamentados nos estudos empíricos de Andreeva e Kianto (2012, 2014), examinaram o 

impacto das práticas no desempenho inovador das organizações e as definiram como o 

“conjunto de atividades de gerenciamento que permitem à empresa agregar valor a partir de 

seus ativos baseados em conhecimento” (INKINEN; KIANTO; VANHALA, 2015, p. 4). Os 

autores agruparam as práticas de GC em dez dimensões, conforme apresentado no quadro 3.  

 

Quadro 3 – dimensões e aspectos das práticas de GC 

Dimensões Aspectos 

Gestão estratégica do conhecimento Conhecimento como insumo-chave para o 

desenvolvimento das estratégias da organização 

Design organizacional Contempla as decisões tomadas em relação à divisão 

do trabalho e responsabilidades         

Tecnologia da informação e comunicação 

(TIC) 

Meio para acesso ao conhecimento dentro da 

organização 

Recrutamento Inclui atenção às competências e habilidades dos 

candidatos 

Treinamento e desenvolvimento Inclui a aplicação de cursos e seminários para 

formação dos funcionários 

Avaliação de desempenho Capacidade do funcionário em criar, utilizar e 

disseminar o conhecimento 

Compensação baseada no conhecimento Envolve motivações tangíveis e intangíveis; 

progressão de carreira; reconhecimento do trabalho 

Supervisão Engloba as atividades-chave da gerência; fator crucial 

no desempenho da cultura organizacional 

Proteção do conhecimento Utilização de patentes, acordos, legislação ou 

confidencialidade 

Mecanismos de aprendizagem Aumento do aprendizado organizacional por meio da 

prática e da experiência 

Fonte: Inkinen, Kianto e Vanhala (2015). 

 

Além disso, esta pesquisa toma como base as listas de práticas de Kianto e Andreeva 

(2014) e de Inkinen, Kianto e Vanhala (2015). A escolha das listas justifica-se no seu amplo 

uso em pesquisas relevantes sobre as práticas de GC no mundo (KOLONIARI; VRAIMAKI; 

FASSOULIS, 2016; HUSSINKI et al., 2017; GRAVRILOVA; ALSUFYEY; PLESHKOVA, 

2018) e no Brasil (DÁVILA, 2016; MACAU; BRITO; DUARTE, 2016; DÁVILA; 

ANDREEVA; VARVAKIS, 2019). A lista de Inkinen, Kianto e Vanhala (2015) é mais atual e 

possui um maior detalhamento, contemplando a maioria das práticas identificadas pela 

literatura apresentada e as organiza em um conjunto mais desagregado de dimensões.  
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Assim, com base em Kianto e Andreeva (2014) e Inkinen, Kianto e Vanhala (2015), foram 

avaliadas sete dimensões de práticas, sendo elas: gestão estratégica do conhecimento, design 

organizacional, TIC, recrutamento, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho 

e compensação baseada no conhecimento. 

A gestão estratégica do conhecimento refere-se aos processos para adquirir, criar e 

compartilhar conhecimento com o intuito de formular estratégias e tomar decisões (LÓPES-

NICOLAS; MEROÑO-CERDÁN, 2011). Nesse sentido, o papel da gerência pode criar 

condições para que os funcionários apliquem e compartilhem seus conhecimentos (SOUZA; 

ROCHA, 2019). O design organizacional engloba as decisões tomadas em relação à divisão do 

trabalho e responsabilidades, bem como a coordenação do trabalho para promover a 

aprendizagem e solução de problemas (ARUNDEL et al., 2007; INKINEN; KIANTO; 

VANHALA, 2015). Já as práticas de TIC incluem infraestrutura física de tecnologia da 

informação, habilidades tácitas dos técnicos e outros recursos para aprimorar estratégias e 

processos de trabalho (NAIDOO; HOQUE, 2018). 

As práticas de recrutamento, treinamento e desenvolvimento, de avaliação de 

desempenho e de compensação baseada no conhecimento formam o conjunto de práticas 

relacionadas aos recursos humanos. Esse conjunto pode ser definido como as políticas 

necessárias para executar as rotinas de recursos humanos na organização, como equipe de 

funcionários, gerenciamento de desempenho, de remuneração e práticas para incentivar o 

envolvimento dos funcionários na tomada de decisão (RASSOL et al., 2019).  

O recrutamento inclui as práticas cujo objetivo principal é identificar e atrair funcionários 

potenciais. O treinamento e desenvolvimento envolvem o desenvolvimento regular da 

experiência dos funcionários para atender necessidades específicas. Já a avaliação de 

desempenho considera a capacidade do funcionário em criar, utilizar e disseminar o 

conhecimento, o que pode ajudar os funcionários a aproveitar oportunidades de aprendizado. A 

compensação baseada no conhecimento envolve fatores tangíveis (bônus e recompensas 

financeiras) e intangíveis, como status e reconhecimento (INKINEN; KIANTO; VANHALA, 

2015; KIANTO; SAÉNZ; ARAMBURU, 2017).   

As dimensões de práticas de supervisão do trabalho, proteção do conhecimento e 

mecanismos de aprendizagem, que são elencadas por Inkinen, Kianto e Vanhala (2015), não 

foram aplicadas nesta pesquisa. 
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A supervisão ajuda a obter uma visão geral dos pontos fortes e fracos da organização. Ela 

se sustenta na liderança, que é capaz de criar uma atmosfera de confiança e respeito entre os 

funcionários da empresa, instalar uma cultura criativa, estabelecer uma visão, ensinar e 

compartilhar conhecimento (INKINEN; KIANTO; VANHALA, 2015; HOLSAPPLE; SINGH, 

2001). Essas práticas também consideram as atitudes dos líderes em permitir que os 

funcionários errem e aprendam com os erros; a valorização das ideias dos funcionários e a 

promoção de debates no ambiente de trabalho (INKINEN; KIANTO; VANHALA, 2015). 

Considerando-se que essa prática envolve a análise do papel do líder na organização e sua 

relação com os funcionários, caracterizando-se como um relacionamento mais complexo. 

Comtempla os diferentes aspectos das abordagens da liderança nas organizações, tais como 

liderança situacional, transformacional e carismática (ZOUCAS, 2017). Portanto, essa prática 

não foi aplicada na pesquisa e deve seguir como sugestão de pesquisas futuras. 

As práticas de proteção do conhecimento correspondem aos mecanismos formais e 

informais para proteger os principais ativos intangíveis que geram valor para a empresa, como 

a utilização de patentes, legislação ou acordos, ou o uso de práticas para limitar o fluxo de 

conhecimento para fora da empresa e da confidencialidade entre os funcionários (TEECE, 

1998; HURMELINNA-LAUKKANEN; PUUMALAINEN, 2007; OLANDER et al., 2015; 

INKINEN; KIANTO; VANHALA, 2015). 

Em relação à prática de proteção do conhecimento, existe um atraso no sistema de 

proteção da propriedade intelectual brasileiro em comparação com outros países (CAMPOS; 

DENIG; 2011). De acordo com Matias-Pereira (2011), o Brasil ainda não conseguiu 

desenvolver um sistema de administração pública de gestão de propriedade intelectual 

compatível com as exigências do mundo globalizado.  

As empresas brasileiras não desenvolvem patentes em níveis comparativos com países 

tecnologicamente avançados (MATIAS-PEREIRA, 2011). Além da quantidade de registro de 

patentes, há outros fatores que devem ser considerados quando são utilizadas patentes para 

medir a inovação, como o fato de que indicadores relativos a P&D e de patentes prevalecerem 

apenas em alguns setores industriais de países avançados, de modo que a aplicação desses 

indicadores em economias em desenvolvimento, como no Brasil, seria irrelevante 

(FIGUEIREDO, 2005). Ainda assim, avaliar capacidades tecnológicas tendo como base as 

estatísticas de registro de patentes poderia ser um indicador tendencioso e limitante para o caso 

de economias em desenvolvimento, que não possuem em sua pauta exportadora uma quantidade 
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significativa de produtos especializados (FIGUEIREDO, 2005). Considerando-se esse 

descompasso entre o sistema de propriedade intelectual do Brasil em relação aos países 

desenvolvidos (CAMPOS; DENIG; 2011), optou-se pela não adoção desta prática nesta 

pesquisa.  

Os mecanismos de aprendizagem tratam do aumento do conhecimento e da competência 

organizacional pela experiência, pelo aprender fazendo, ou observando o comportamento dos 

colegas de trabalho (ARGOTE; MIRON-SPEKTOR, 2011). Incluem também práticas que 

promovem o desenvolvimento da aprendizagem coletiva e individual, contato informal entre os 

funcionários e compartilhamento de ideias entre setores das organizações (TRIGO, 2013; 

INKINEN; KIANTO; VANHALA, 2015).  

Os mecanismos de aprendizagem estão relacionados diretamente com a aprendizagem 

organizacional, um processo dinâmico que acontece não apenas ao longo do tempo e entre os 

vários níveis, mas também na tensão entre a assimilação da nova aprendizagem e na utilização 

daquilo que já foi aprendido (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999), sendo necessária uma análise 

mais profunda de como essa prática é realizada dentro da organização. Dada a complexidade 

do tema e sua necessidade de ser analisada com outros construtos relacionados com a 

aprendizagem organizacional, essa prática foge ao escopo deste trabalho. 

Considerando-se, portanto, os desafios que a indústria catarinense precisa superar para 

alcançar níveis superiores de competitividade, desafios que foram levantados neste capítulo, 

surge a necessidade da adoção de medidas que visem melhorar o desempenho inovador, de 

modo a manter as empresas da indústria catarinense competitivas. Dada a dificuldade de acesso 

aos demais determinantes da inovação julga-se que há, como alternativa a essas organizações, 

a utilização seu conhecimento como recurso estratégico capaz de melhorar o seu desempenho 

inovador. A capacidade para inovar depende da disponibilidade de conhecimento, que deve ser 

identificado e gerenciado, por meio de suas práticas, para garantir uma inovação bem-sucedida. 

Para tanto, a próxima seção explicita a relação entre as práticas de gestão de GC e o desempenho 

inovador. 

 

2.5 RELAÇÃO ENTRE PRÁTICAS DE GC E DESEMPENHO INOVADOR 

 

Existem estudos empíricos que fornecem evidências de que as práticas de GC estão 

relacionadas com o desempenho inovador das organizações, tais como os apresentados por 
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Darroch (2005), Andreeva e Kianto (2012), Alegre, Sengupta e Lapiedra (2013), Laursen e Foss 

(2013), Githii (2014), Inkinen, Kianto e Vanhala (2015), Dávila, Andreeva e Varvakis (2019). 

A partir da análise desses trabalhos, pode-se inferir  que as práticas de GC podem influenciar o 

desempenho inovador das empresas da indústria de Santa Catarina. 

Em uma pesquisa realizada na Nova Zelândia com 443 empresas, Darroch (2005) 

investigou o papel da gestão do conhecimento nas organizações e concluiu que empresas com 

comportamentos e práticas eficazes de gestão do conhecimento utilizam melhor seus recursos 

e, assim, estão mais propensas a inovar.  

Andreeva e Kianto (2012) estudaram o impacto combinado de práticas de gestão de 

recursos humanos e de tecnologia da informação e comunicação nos resultados de 

competitividade de 234 empresas da Finlândia, Rússia e China, incluindo inovação. Os 

resultados mostram que o uso combinado dessas práticas tem influência significativa nos 

resultados de inovação das empresas.   

Ao estudar os efeitos das práticas de GC e das capacidades dinâmicas em relação ao 

desempenho inovador de empresas de alta tecnologia na França, Alegre, Sengupta e Lapiedra 

(2013), apresentam evidências de que a adoção de práticas relacionadas à disseminação e 

armazenamento do conhecimento, ainda que indiretamente, influenciam positivamente o 

desempenho inovador, sendo uma importante fonte de vantagem competitiva para a empresa.  

Em uma pesquisa realizada na Dinamarca, Laursen e Foss (2003) encontraram evidências 

de que a aplicação de práticas relacionadas à gestão dos recursos humanos tem um impacto 

significativo na capacidade de inovação das empresas analisadas. 

O estudo realizado por Githii (2014), em um conjunto de empresas no Canadá, mostra 

que práticas relacionadas com liderança, políticas e estratégicas refletem o ambiente interno e 

podem promover o desempenho inovador. Com isso, é necessário desenvolver um espaço 

inovador que permita mudanças rápidas e flexíveis.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Inkinen, Kianto e Vanhala (2015). Os 

autores examinaram o impacto de dez dimensões de práticas no desempenho inovador a partir 

de uma amostra com 259 empresas da Finlândia. Os resultados apontam que o desempenho 

inovador das empresas pode ser melhorado por meio de práticas relacionadas à gestão 

estratégica do conhecimento, de compensação e de tecnologia da informação e comunicação.  

Pesquisas empíricas mais recentes reforçam a existência de uma influência significativa 

das práticas no desempenho inovador. Os autores Dávila, Andreeva e Varvakis (2019) 
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avaliaram essa relação no contexto brasileiro com 109 empresas. Os resultados mostram que a 

aplicação conjunta de recompensas, o design organizacional e a tecnologia da informação e 

comunicação são fundamentais para alavancar o desempenho inovador das empresas.  

Partindo do pressuposto de que as práticas de GC podem influenciar o desempenho 

inovador das empresas da indústria de Santa Catarina, a partir das evidências teóricas 

apresentadas, esse pressuposto se desdobrou em sete hipóteses, que representam as dimensões 

de práticas adotadas e desenvolvidas a partir do estudo de Inkinen, Kianto e Vanhala (2015). O 

modelo que representa essa relação está ilustrado na figura 3. 

 

Figura 3 – modelo de hipótese de pesquisa 

 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

Com base na figura 3, esta pesquisa se sustenta em sete hipóteses, quais sejam:  

 

H1: A gestão estratégica do conhecimento tem influência significativa no desempenho 

inovador. 

H2: As práticas de recrutamento baseadas no conhecimento têm influência significativa no 

desempenho inovador.  

H3: As práticas de treinamento baseadas no conhecimento têm influência significativa no 

desempenho inovador.  

H4: As práticas de avaliação de desempenho baseadas no conhecimento têm influência 

significativa no desempenho inovador  

H5: As práticas de compensação baseadas no conhecimento têm influência significativa no 

desempenho inovador.  

H6: As práticas de tecnologia da informação e comunicação têm influência significativa no 

desempenho inovador.  
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H7: O design organizacional tem influência significativa no desempenho inovador. 

 

2.5.1 Hipóteses de pesquisa 

 

A primeira hipótese postula que as práticas de gestão estratégica do conhecimento têm 

influência significativa no desempenho inovador: H1: A gestão estratégica do conhecimento 

tem influência significativa no desempenho inovador. 

A gestão estratégica do conhecimento tem por objetivo identificar o conhecimento chave 

da organização e construir uma estratégia com base nesse recurso. O uso dessa prática pode 

melhorar o desempenho inovador ao permitir que a empresa se concentre em iniciativas capazes 

de gerar mais valor e ao permitir que a organização crie estratégias baseadas nas vantagens que 

elas têm em relação aos seus concorrentes, com o intuito de aumentar a sua competitividade 

(ZACK, 1999; DONATE; CANALES, 2011; LÓPES-NICOLAS; MEROÑO-CERDÁN, 2011; 

GITHII, 2014; DÁVILA; VARVAKIS; NORTH, 2019). Além disso, essas práticas permitem 

que a organização adote decisões estratégicas de alocação, utilização, expansão e 

compartilhamento da base de conhecimento da empresa (INKINEN; KIANTO; VANHALA, 

2015). 

As hipóteses H2, H3, H4 e H5 formam o conjunto de práticas relacionadas à gestão dos 

recursos humanos, um meio importante para alinhar os esforços dos funcionários com a 

estratégia de conhecimento da organização (LOPEZ-CABRALES; PÉREZ-LUÑO; 

CABRERA, 2009). Essas práticas consideram a descentralização de responsabilidades, 

incentivo aos grupos de trabalho, o fornecimento de incentivos pela aquisição e 

compartilhamento do conhecimento, bem como o uso de sistemas de recompensas – com base 

no desempenho individual ou da equipe (ICHNIOWSKI et al., 1997; FOSS; LAURSEN; 

PEDERSEN, 2011; LAURSEN; FOSS, 2013).  

As práticas de gestão de recursos humanos podem melhorar as atividades inovadoras ao 

permitirem a descoberta e utilização de conhecimento na organização, principalmente quando 

existem incentivos que promovam tal descoberta (TSAI, 2001; LAURSEN; FOSS, 2013). Além 

disso, o uso de equipes, por exemplo, pode reunir conhecimentos que até então não existiam 

separadamente, resultando em melhorias no processo (MICHIE; SHEEHAN, 1999; 

LAURSEN; FOSS, 2003). 



37 

 

 

Chen e Huang (2009) salientam que as práticas estratégicas de gestão de recursos 

humanos estão positivamente relacionadas com a capacidade de gestão do conhecimento, que 

por sua vez, tem um efeito significativo sobre o desempenho inovador. Para os autores, por 

meio de práticas eficazes em termos de pessoal, treinamento, avaliação de desempenho e 

remuneração, as empresas aumentariam sua capacidade de introduzir novos produtos, serviços 

e sistemas de gestão e, posteriormente, alcançar melhores resultados de inovação.  

Com base nessa argumentação, a segunda hipótese postula que as práticas de 

recrutamento têm influência significativa no desempenho inovador: H2: As práticas de 

recrutamento baseadas no conhecimento têm influência significativa no desempenho inovador. 

As práticas de recrutamento estão ligadas às atividades realizadas pela organização com 

o objetivo de identificar e atrair funcionários potenciais, sendo um elemento crucial para o 

processo de construção dos conhecimentos e das competências da organização 

(SCARBROUGH, 2003; CHEN; HUANG, 2009; KIANTO; SÁENZ; ARAMBURU, 2017). 

Essa atividade parte do interesse da empresa em aumentar a disponibilidade de força de trabalho 

capaz de desenvolver adequadamente tarefas intensivas em conhecimento, e de combinar 

funcionários que possuem o melhor conhecimento com a tarefa certa (INKINEN; KIANTO; 

VANHALA, 2015). 

A terceira hipótese postula que as práticas de treinamento e desenvolvimento têm 

influência significativa no desempenho inovador: H3: As práticas de treinamento e 

desenvolvimento baseadas no conhecimento têm influência significativa no desempenho 

inovador.  

As práticas de treinamento e desenvolvimento envolvem a aplicação de cursos, 

seminários e outras formas de capacitação dos funcionários (INKINEN; KIANTO; 

VANHALA, 2015). O treinamento contribui para o estoque de conhecimento da empresa, que 

é a base para a produção de novos conhecimentos e, eventualmente, da capacidade inovadora 

da empresa. Com essa prática, as organizações podem adequar os conhecimentos e habilidades 

atuais com as necessárias, contribuindo para a criação do conhecimento 

(BAUERNSCHUSTER, FALCK; HEBLICH, 2009; LOPEZ-CABRALES; PÉREZ-LUÑO; 

CABRERA, 2009; GITHII, 2014). Além disso, o treinamento e o desenvolvimento podem 

aprimorar o pensamento criativo dos funcionários, melhorar habilidades técnicas e incentivar o 

fluxo de novas ideias, resultando em um efeito positivo para a inovação (GONZÁLES; MILES-

TOUYA; PAZÓ, 2016; KIANTO; SÁENZ; ARAMBURU, 2017; DOSTIE, 2018). 
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A quarta hipótese postula que práticas de avaliação de desempenho baseadas no 

conhecimento têm influência significativa no desempenho inovador: H4: As práticas de 

avaliação de desempenho baseadas no conhecimento têm influência significativa no 

desempenho inovador.  

As práticas de avaliação de desempenho baseadas no conhecimento são mecanismos que 

buscam medir regularmente o desempenho de um funcionário em termos de atividades 

relacionadas ao conhecimento, como criação, utilização e compartilhamento. Nesse sentido, ao 

serem avaliados com base nessas atividades, a probabilidade de os funcionários contribuírem 

com as atividades relacionadas com o conhecimento é maior (CAMELO-ORDAZ et al., 2011; 

INKINEN; KIANTO; VANHALA, 2015; KIANTO; SÁENZ; ARAMBURU, 2017). Em 

particular, a avaliação está relacionada com o feedback, um mecanismo que auxilia a identificar 

lacunas entre o desempenho e as metas, motivando os funcionários a trabalhar de forma criativa, 

melhorando assim a capacidade inovadora da empresa (JIANG; WANG; ZHAO, 2012). 

A quinta hipótese postula que as práticas de compensação baseadas no conhecimento e o 

desempenho inovador: H5: As práticas de compensação baseadas no conhecimento têm 

influência significativa no desempenho inovador.  

As práticas de compensação incluem diferenciais na remuneração e outros meios 

tangíveis (bônus e recompensas) e intangíveis (status, reconhecimento) de motivação. Com o 

uso dessa prática, os gerentes podem motivar os funcionários a criar, utilizar e a compartilhar 

o conhecimento. Além disso, as recompensas são importantes incentivos para a geração de 

novas ideias (MOHRMAN; FINEGOLD; KLEIN, 2002; SCARBROUGH, 2003; LOPEZ-

CABRALES; PÉREZ-LUÑO; CABRERA, 2009; INKINEN; KIANTO; VANHALA, 2015; 

KIANTO; SÁENZ; ARAMBURU, 2017).  

A sexta hipótese postula que as práticas de tecnologia de informação e comunicação e o 

desempenho inovador: H6: As práticas de tecnologia da informação e comunicação têm 

influência significativa no desempenho inovador.  

As práticas de TIC incluem hardwares, softwares e processos que permitem aos usuários 

da organização acessar, armazenar e compartilhar o conhecimento (ANDREEVA; KIANTO, 

2012; INKINEN; KIANTO; VANHALA, 2015). O uso dessas práticas pode alavancar o 

desempenho inovador ao aumentar os meios e os canais para colaboração e interação entre os 

membros da organização, pelo uso de novas fontes de informação para melhorar a tomada de 

decisão, e por fornecer meios para o armazenamento do conhecimento, ampliando a memória 
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organizacional e reutilização eficiente desse recurso (ALAVI; LEIDNER, 2001; YANG; 

MARLOW; LU, 2009; ANDREEVA; KIANTO, 2012; INKINEN; KIANTO; VANHALA, 

2015; NAIDOO; HOQUE, 2018). 

Finalmente, a sétima e última hipótese postula que o design organizacional e o 

desempenho inovador: H7: O design organizacional tem influência significativa no 

desempenho inovador. 

O design organizacional inclui decisões relacionadas à divisão do trabalho, às 

responsabilidades e às ações da organização para oferecer oportunidades aos funcionários para 

que criem novas habilidades, para que compartilhem o conhecimento, para que troquem ideias 

e para que aprendam uns com os outros para facilitar a alavancagem do conhecimento dentro 

da organização (ARUNDEL et al., 2007; COSH; FU; HUGHES, 2012; INKINEN; KIANTO; 

VANHALA, 2015; DEDAHANOV; RHEE; YOON, 2017).  

Organizações mais flexíveis podem promover a inovação ao legitimar comunidades de 

práticas capazes de criar ambientes de desenvolvimento de conhecimento e habilidades na 

organização e ao distribuir poder e capacidade de decisão entre os funcionários. As 

organizações precisam ser projetadas para promover o aprendizado através da resolução de 

problemas e incentivar o uso efetivo dessas habilidades para inovação (MINTZBERG, 2003; 

ARUNDEL et al., 2007; LOPEZ-CABRALES; PÉREZ-LUÑO; CABRERA, 2009; DÁVILA; 

ANDREEVA; VARVAKIS, 2019).  

As sete hipóteses apresentadas foram avaliadas por meio da modelagem de equações 

estruturais, técnica estatística que permite relacioná-las ao desempenho inovador. A análise está 

sustentada em pesquisa predominantemente quantitativa, que possibilita estimar a influência de 

cada hipótese sobre o desempenho inovador das indústrias de Santa Catarina, conforme 

apresentado no próximo capítulo. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Este capítulo apresenta a caracterização da pesquisa, os instrumentos de mensuração do 

construto de práticas de GC e o desempenho inovador, o processo de coleta dos dados e a 

técnica estatística adotada para a análise dos dados obtidos na aplicação do questionário.   

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

Esta pesquisa está fundamentada na filosofia pós-positivista, cujos problemas estudados 

refletem a necessidade de identificar e de avaliar as causas que influenciam os resultados 

(CRESWELL, 2010). Essa relação entre causa e resultado é tratada nos objetivos da pesquisa. 

Em relação à estratégia de investigação, é classificada como pesquisa não-experimental, do tipo 

transversal-correlacional e descritiva (CRESWELL, 2010). 

A pesquisa não-experimental é aquela realizada sem a manipulação deliberada de 

variáveis e que utiliza questionários e ou entrevistas estruturadas para a coleta dos dados 

(CRESWELL, 2010). Essa classificação apresenta aderência à pesquisa realizada pois para 

obter a amostra necessária à realização deste estudo, foi aplicado um questionário com as 

empresas cadastradas junto à FIESC. 

Já pesquisas transversais-correlacionais descrevem relações entre duas ou mais 

categorias, conceitos ou variáveis em um momento determinado (CRESWELL, 2010). A 

correlação se dá entre a gestão das práticas de conhecimento e sua influência sobre o 

desempenho inovador. As pesquisas descritivas mostram a incidência das modalidades, 

categorias ou variáveis em uma população (CRESWELL, 2010). Essa abordagem foi adotada 

na análise da amostra respondente. 

Quanto ao método da pesquisa, está amparado pela abordagem quantitativa, definida 

como aquela que examina a relação entre variáveis para testar hipóteses, baseando-se na 

medição numérica por instrumentos e na análise estatística para estabelecer padrões e 

comprovar teorias (CRESWELL, 2010). Essa pesquisa está sustentada em sete hipóteses que 

representam as dimensões de práticas adotadas, além das análises estatísticas utilizadas por 

meio da modelagem de equações estruturais que ratifica a metodologia quantitativa. 

 



41 

 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE MENSURAÇÃO  

 

Nesta pesquisa foram aplicados instrumentos de mensuração. A mensuração implica uma 

teoria sobre as operações ou relações entre um conjunto de variáveis relevantes para o fenômeno 

que está sendo investigado. Os instrumentos de mensuração atribuem valores a determinado 

objeto ou evento. A maioria das medições é indireta, de modo que o fenômeno de interesse é 

inferido a partir de um indicador que com ele esteja correlacionado (PEDHAZUR; 

SCHMELKIN, 1991). 

Para analisar a relação entre práticas de GC e desempenho inovador foram adotados dois 

instrumentos de mensuração. O primeiro deles, obtido a partir de Inkinen, Vanhala e Kianto 

(2015), considera as práticas de GC. O segundo, obtido a partir de Weerawardena (2013), 

considera os indicadores de desempenho inovador. Todas as escalas no questionário aplicado 

têm uma escala Likert de 5 pontos, em que 1 significa discordo totalmente, e 5 representa 

concordo totalmente. 

O instrumento de avaliação das práticas de GC desenvolvido por Inkinen, Kianto e 

Vanhala (2015), agrega as práticas de GC em sete dimensões: avaliação de desempenho 

baseado no conhecimento (ADC), compensação baseada no conhecimento (CBC), design 

organizacional (DEO), gestão estratégica do conhecimento (GEC), recrutamento baseado em 

conhecimento (RBC), tecnologia da informação e comunicação (TIC) e treinamento e 

desenvolvimento baseado no conhecimento (TDC) 

As sete dimensões desse instrumento aplicadas nesta pesquisa contemplam 29 práticas, 

conforme apresentado no quadro 4.  

 

Quadro 4 – instrumento para mensurar as práticas de GC  

                 (continua) 

Dimensão  Indicador Práticas de GC 

Avaliação de 

desempenho 

baseado no 

conhecimento 

(ADC) 

ADC1 
A partilha de conhecimento é um dos nossos critérios para 

avaliação do desempenho do trabalho 

ADC2 
A criação de novos conhecimentos é um dos nossos critérios para 

avaliação do desempenho do trabalho 

ADC3 
A capacidade de aplicar o conhecimento adquirido de outras 

pessoas é um dos nossos critérios para o trabalho 

Compensação  

baseada no 
CBC1 

A empresa recompensa os funcionários por compartilhar 

conhecimento 
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conhecimento 

(CBC) 
CBC2 

A empresa recompensa os funcionários pela criação de novos 

conhecimentos 

CBC3 
A empresa recompensa os funcionários pela aplicação do 

conhecimento 

Design 

organizacional 

(DEO) 

DEO1 
Os funcionários têm a oportunidade de participar da tomada de 

decisões na empresa 

DEO2 
Os deveres de trabalho são definidos de uma maneira que permite 

a tomada de decisão independente 

DEO3 
A interação informal é ativada entre os membros da nossa 

organização 

DEO4 

As reuniões presenciais são organizadas quando necessário. Se for 

preciso, grupos de trabalho com membros que possuam 

habilidades e conhecimentos em uma variedade de campos 

DEO5 
Grupos de trabalho constituídos por membros que possuem 

habilidades e conhecimentos em uma variedade de campos 

DEO6 
Quando necessário, nossa empresa faz uso de várias comunidades 

especializadas 

Gestão 

estratégica do 

conhecimento 

(GEC) 

GEC1 
A estratégia é formulada e atualizada com base no conhecimento e 

nas competências da empresa 

GEC2 
A estratégia aborda o desenvolvimento de conhecimentos e 

competências 

GEC3 
O conhecimento estratégico e a competência são sistematicamente 

comparados com os concorrentes 

GEC4 
A responsabilidade pela gestão estratégica do conhecimento foi 

claramente atribuída a uma pessoa específica 

Recrutamento 

baseado em 

conhecimento 

(RBC) 

RBC1 Atenção especial à experiência relevante 

RBC2 
Atenção especial à capacidade de aprendizagem e 

desenvolvimento 

RBC3 
A capacidade dos candidatos de colaborar e trabalhar em várias 

redes é avaliada 

Tecnologia da 

informação e 

comunicação 

(TIC) 

TIC1 
A tecnologia é utilizada para permitir busca e descoberta eficiente 

de informações 

TIC2 
A tecnologia é utilizada para permitir a comunicação interna em 

toda a organização 

TIC3 
A tecnologia é utilizada para se comunicar com partes 

interessadas externas 

TIC4 
A tecnologia é utilizada para analisar o conhecimento, a fim de 

tomar melhores decisões 

TIC5 

A tecnologia é utilizada para coletar conhecimento comercial 

relacionado a seus concorrentes, clientes e ambiente operacional, 

por exemplo 

TIC6 
A tecnologia é utilizada para desenvolver novos produtos e 

serviços com partes interessadas externas 

Treinamento e 

desenvolvimento 
TDC1 

Os funcionários têm a oportunidade de aprofundar e expandir seus 

conhecimentos 
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baseado no 

conhecimento 

(TDC) 

TDC2 
A empresa oferece treinamento que fornece aos funcionários 

conhecimento atualizado 

TDC3 

Os funcionários têm a oportunidade de desenvolver sua 

competência por meio de treinamento adaptado às suas 

necessidades específicas 

TDC4 
As necessidades de desenvolvimento dos funcionários são 

discutidas com eles regularmente 

Fonte: Inkinen, Kianto e Vanhala (2015). 

 

A avaliação de desempenho baseada no conhecimento considera três práticas que avaliam 

como a criação, a aplicação e o compartilhamento do conhecimento, que foram levantados na 

etapa CBC, se relacionam como o desempenho do trabalho. A compensação baseada no 

conhecimento também considera três práticas, que avaliam a maneira como a empresa 

recompensa os funcionários por criar, aplicar e compartilhar o conhecimento. 

O design organizacional, composto por seis práticas, avalia a maneira como as decisões 

são tomadas dentro da organização, ao considerar os demais membros da mesma. A gestão 

estratégica do conhecimento, composta por quatro práticas, avalia se a gestão estratégica da 

organização está atrelada ao conhecimento. 

O recrutamento baseado no conhecimento, composto por três práticas, avalia a forma de 

seleção dos membros da organização, tendo como base a experiência, aprendizagem e 

capacidade de trabalhar em redes. A TIC, composta por seis práticas, considera o uso de 

tecnologia para coletar informações, gerenciar o conhecimento e permitir a comunicação entre 

os membros da organização. Por último, o treinamento e desenvolvimento, que possui quatro 

práticas, avalia o treinamento dos membros da organização, seu desenvolvimento e a 

possibilidade de trabalhar e desenvolver competências. 

Para avaliar o desempenho inovador foi aplicado o instrumento de mensuração que 

considera variáveis propostas por Weerawardena (2003) e por Inkinen, Kianto e Vanhala 

(2015). O instrumento de Weerawardena (2003) consiste nos quatro primeiros itens, em que a 

empresa se compara aos seus concorrentes em termos de criação de inovações de produtos, de 

processos, de gestão e de marketing. O instrumento de Inkinen, Kianto e Vanhala (2015), 

inspirado em Weerawardena (2003), propõe a introdução de uma nova variável ao instrumento 

de mensuração, que é o modelo de negócios da empresa.  

Desta forma, o instrumento de mensuração do desempenho inovador utilizado nesta 

pesquisa contempla cinco indicadores, conforme apresentado no quadro 5.  
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Quadro 5 – instrumento para mensurar o desempenho inovador  

Indicador Desempenho Inovador 

DIN1 Novos produtos e serviços para clientes 

DIN2 Novos métodos e processos de produção 

DIN3 Novas práticas de gerenciamento de conhecimento 

DIN4 Novas práticas de marketing 

DIN5 Novos modelos de negócios 

Fonte: Weerawardena (2003) e Inkinen, Kianto e Vanhala (2015). 

 

O desempenho inovador pode ser definido como a aplicação de ideias novas para a 

empresa, para criar valor agregado diretamente para si ou, indiretamente, para seus clientes, 

independentemente de a novidade e o valor agregado estarem incorporados em produtos, 

processos, sistemas organizacionais de trabalho ou sistemas de marketing 

(WEERAWARDENA, 2003). 

A escala de intensidade da inovação captura a extensão das inovações de produto, 

processo, gestão e marketing da empresa. Pontuações elevadas na escala de intensidade da 

inovação indicam que a empresa introduziu inovações radicais nas quatro atividades de criação 

de valor (WEERAWARDENA, 2003). 

A escolha por esse instrumento foi fundamentada em sua simplicidade e por sua aplicação 

a outras pesquisas, como em Inkinen, Kianto e Vanhala (2015), Buenechea-Elberdin et al. 

(2018) e em Dávila, Andreeva e Varvakis (2019).  

Soma-se aos instrumentos utilizados, a inserção das variáveis de controle, como tempo 

de operação e número de funcionários (tamanho), que servem para eliminar quaisquer efeitos 

que elas possam ter em relação ao desempenho inovador. Esse tipo de variável tem pouco efeito 

nas relações entre práticas e desempenho, mas devem ser incluídas para assegurar que os 

resultados não sejam tendenciosos (COOPER; SCHINDLER, 2003). 

O tempo de operação foi definido pelos meses de operação da empresa desde a sua 

criação. O porte dos estabelecimentos foi definido pelo número de funcionários. Desse modo, 

as microempresas são classificadas como aquelas que possuem até 19 funcionários. As 

empresas de pequeno porte possuem de 20 a 99 funcionários. As médias possuem de 100 a 499 

funcionários e as grandes possuem mais de 500 funcionários (SEBRAE, 2019). 
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3.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta dos dados desta pesquisa foi realizada por meio de um Survey (Google Forms). 

A unidade de análise corresponde às empresas da indústria de Santa Catarina, cujo questionário 

foi aplicado à base de empresas cadastradas junto à FIESC com o apoio do seu Observatório, 

uma área estratégica da Federação que realiza, dentre outras atividades, pesquisas, estudos e 

análises com os empresários da indústria catarinense. 

O processo de coleta adotou um enfoque transversal, com a coleta dos dados ocorrendo 

em um determinado período (FINK, 2009). Desta forma, as análises apresentadas refletem a 

situação das empresas quando a pesquisa foi realizada. As respostas foram avaliadas de forma 

confidencial e anônima.  

A coleta dos dados foi realizada entre fevereiro e outubro de 2019, sendo estruturada em 

duas etapas. A primeira delas correspondente ao envio da pesquisa, por e-mail, a 7.553 contatos, 

no período de fevereiro a março de 2019, pelo e-mail institucional do Observatório FIESC, com 

o intuito de potencializar a quantidade de respostas (Apêndice A). Como incentivo à 

participação na pesquisa, foi informado que os respondentes receberão um sumário executivo 

com os principais resultados da pesquisa.  

Durante esse período, a pesquisa foi reenviada aos contatos considerados potenciais, e 

que não responderam ao primeiro envio de e-mail, sendo dos setores de têxtil, confecção, 

agroalimentar e de construção civil. Esses contatos são considerados potenciais pois juntos 

representam 48,8% dos estabelecimentos industriais de Santa Catarina (RAIS, 2018). Como 

resultado desta etapa, 80 empresas responderam ao questionário.  

A segunda etapa correspondeu ao envio individual e nominal a 2.159 novos contatos no 

período compreendido entre abril e outubro de 2019. Ao contrário da etapa anterior, quando os 

e-mails foram enviados sem distinção no corpo do e-mail, nesta etapa foi escrito o nome do 

proprietário do e-mail e o nome da empresa, com o intuito de sensibilizar o empresário e 

aumentar a quantidade de respostas. Também nesta etapa foram realizadas ligações às empresas 

que frequentemente respondem às pesquisas internas realizadas pelo Observatório.  

Como resultado do envio personalizado e das ligações realizadas, foram adicionadas 141 

novas respostas. Ao total foram obtidas 221 respostas, representando uma taxa de resposta de 

2,27% do total de e-mails enviados. Apesar das 221 respostas obtidas, 16 eram repetidas, 

restando 205 respostas válidas. 
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Ressalta-se que a amostra utilizada não é probabilística, não sendo possível calcular o 

erro de amostragem. Para esta pesquisa, a definição da amostra se deu por conveniência, sendo 

as empresas respondentes selecionadas em razão da acessibilidade e disponibilidade de 

participação (PEDHAZUR; SCHMELKIN, 1991).  

Em virtude disso, os resultados encontrados se aplicam apenas ao conjunto de empresas 

que fizeram parte da amostra, não sendo passíveis de generalização para outras empresas, ainda 

que possuam características semelhantes. Os dados coletados foram analisados por meio da 

modelagem de equações estruturais, conforme apresentado na próxima seção.  

 

3.4 TÉCNICA PARA ANÁLISE DAS HIPÓTESES 

 

Para verificar as hipóteses estabelecidas nesta pesquisa foi utilizada a modelagem de 

equações estruturais (em inglês, structural equation modeling – SEM). Essa técnica é definida 

como uma família de modelos estatísticos multivariados que explicam as relações entre 

múltiplas variáveis com base em um conjunto de variáveis latentes (ou construtos) e um 

conjunto de variáveis observáveis (ou indicadores). Assim, a mensuração de um construto, 

definido como um conceito não observável diretamente, ocorre por meio de indicadores que 

servem como variáveis representativas do conceito abstrato de interesse (HAIR et al., 2005).   

O modelo pode ser estimado por meio de duas técnicas: a primeira baseada em 

covariância e a segunda baseada em variância. A técnica baseada na covariância estima 

regressões lineares múltiplas simultaneamente, enquanto a técnica baseada em variância, 

conhecida como mínimos quadrados parciais (em inglês, partial least squares – PLS), calcula 

as correlações entre os construtos e seus indicadores para posteriormente realizar as regressões 

lineares entre os construtos (HAIR et al., 2005; RINGLE; SILVA; BIDO, 2014).   

A estimação do modelo a partir da técnica de covariância exige o alinhamento com alguns 

pressupostos básicos, como tamanho mínimo da amostra e distribuição normal multivariada dos 

dados. Em contraposição, a PLS-SEM é mais flexível com relação ao dimensionamento da 

amostra e pela inexistência de suposições quanto à distribuição dos dados, além de atingir um 

alto poder estatístico com amostras pequenas (CHIN, 1998; HAIR et al., 2005; WONG, 2013). 

Considerando-se esses fatores, foi utilizada nesta dissertação a abordagem de PLS-SEM, cujas 

análises foram realizadas utilizando o software Smart PLS®.  
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A modelagem PLS-SEM consiste em dois submodelos: o modelo de mensuração e o 

modelo estrutural, cujas relações de interdependência são representadas por diagramas de 

caminhos (figura 4). O modelo de mensuração, ou modelo externo, evidencia como os 

indicadores representam os construtos. É por meio desse modelo que se verifica a validade e a 

confiabilidade dos construtos. O modelo estrutural, ou modelo interno, representa como os 

construtos estão associados entre si (HAIR et al., 2014; RINGLE; SILVA; BIDO, 2014; 

HESENLER; HUBONA; RAY, 2016). 

 

Figura 4 – exemplo de diagrama de caminho para representação do PLS-SEM  

 

Fonte: Hesenler, Hubona e Ray (2016). 

 

O diagrama de caminhos é representado por um conjunto de formas geométricas e de 

setas que evidenciam o tipo de variável (construto ou indicador) e o tipo de relação entre elas. 

Uma seta reta representa relação causal direta de um construto em relação a outro, enquanto 

setas curvas entre variáveis indicam correlação entre elas. Os construtos são representados por 

círculos (ou elipses) e os indicadores são representados por retângulos. As variáveis 

independentes do modelo são chamadas de exógenas, dado que não são causadas por outra 
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variável no modelo. As variáveis endógenas (ou dependentes) são causadas por outros 

construtos endógenos (HAIR et al., 2005; RINGLE; SILVA; BIDO, 2014; HESENLER; 

HUBONA; RAY, 2016).   

Os construtos do modelo podem ser mensurados por meio de dois indicadores: formativo 

ou reflexivo. O indicador formativo é definido por causar o construto e não ser causado por ele. 

Nos indicadores reflexivos, a direção da causalidade parte dos construtos para os indicadores, 

ou seja, as setas apontam dos construtos para os indicadores (CHIN, 1998; HAIR et al., 2005). 

Considerando-se a natureza dos construtos apresentados nesta pesquisa, todos os indicadores 

foram considerados como reflexivos, ou seja, em que a direção da causalidade parte dos 

construtos para os indicadores. 

A aplicação da modelagem de equações estruturais desta pesquisa (capítulo 4) será 

trabalhada em duas etapas, conforme ilustrado na figura 5.  

 

Figura 5 – etapas para aplicação da modelagem de equações estruturais 

 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

A primeira etapa corresponde à especificação e apresentação dos critérios para avaliação 

do modelo de mensuração. A segunda etapa se refere à especificação e apresentação dos 

critérios para avaliação do modelo estrutural. A próxima seção detalha cada etapa e a função de 

cada um desses modelos na pesquisa.  

 

3.4.1 Especificação e avaliação do modelo de mensuração 

 

A primeira etapa consiste em especificar o modelo de mensuração e a apresentação dos 

critérios para sua avaliação. A especificação refere-se à maneira com que os construtos foram 

operacionalizados e representados em um diagrama visual. Ou seja, consiste em identificar 

quais variáveis são indicadoras de cada construto (HAIR et al., 2005). Nesta etapa, os construtos 
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que formam a base para a avaliação das relações do modelo estrutural devem ser medidos e 

representados com precisão (HAIR et al., 2014).  

A figura 6 representa o modelo de mensuração das práticas de GC. As elipses se referem 

aos construtos que representam cada uma das sete dimensões de práticas utilizadas nesta 

pesquisa. Os indicadores de cada construto são representados por retângulos, que correspondem 

às práticas que já foram apresentadas no quadro 4.  

 

Figura 6 – modelo de mensuração das práticas de GC 

 

Fonte: elaborado pela autora via software Smart PLS (2019). 

 

A figura 7 ilustra o modelo de mensuração do desempenho inovador. Neste modelo 

existem cinco indicadores que operacionalizam esse construto. Esses indicadores foram 

anteriormente detalhados no quadro 5.  
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Figura 7 – modelo de mensuração do desempenho inovador 

 

Fonte: elaborado pela autora via software Smart PLS (2019). 

 

Com a especificação do modelo de mensuração das práticas e do modelo de desempenho 

inovador, parte-se para a apresentação dos critérios de avaliação da confiabilidade e validade 

de cada construto. A confiabilidade avalia o grau em que um conjunto de indicadores de 

construtos são consistentes em sua mensuração. A validade do construto avalia o grau em que 

os indicadores medem com precisão aquilo que devem efetivamente medir (RINGLE; SILVA; 

BIDO, 2014; HAIR et al., 2005).   

A confiabilidade e a validade do modelo de mensuração foram avaliadas por meio dos 

seguintes critérios: confiabilidade dos indicadores, confiabilidade da consistência interna, 

validade convergente e validade discriminante. A síntese com as variáveis analisadas, o método 

aplicado e o critério considerado serão apresentados no quadro 6.  

 

Quadro 6 – critérios para avaliação do modelo de mensuração 

                               (continua) 

Variável Método Critério 

C
O

N
F

IA
B

IL
ID

A
D

E
 

Confiabilidade dos 

indicadores 

Verificar as cargas de cada 

indicador 

> 0,63 

(TABACHNICK; FIDELL; 

OSTERLIND, 2001)  

Confiabilidade da 

consistência interna 

Alfa de Cronbach > 0,70 

(CHIN, 1998) 

(HAIR et al., 2005) 

(HESENLER; RINGLE; 

SINKOVICS, 2009) 

Rho_A 

Confiabilidade composta 
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V
A

L
ID

A
D

E
 

Validade convergente Variância média extraída 

(AVE) 

> 0,50 

(HAIR et al., 2014) 

(HESENLER; RINGLE; 

SINKOVICS, 2009) 

Validade discriminante Cargas cruzadas A carga de cada indicador em 

relação ao construto que representa 

deve ser maior que a carga desse 

indicador em relação a qualquer 

outro construto (HESENLER; 

HUBONA; RAY, 2016). 

Critério de  

Fornell-Larcker 

Raiz quadrada da AVE de cada 

construto deve ser maior que as 

suas correlações com outras 

variáveis 

(FORNELL; LARCKER, 1981) 

Heterotrait-Monotrait Ratio 

(HTMT) 

< 0,9 ou < 0,85 

(HESENLER; RINGLE; 

SARSTEDT, 2015); (HESENLER; 

HUBONA; RAY, 2016). 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

A avaliação da confiabilidade considera a confiabilidade dos indicadores e da 

consistência interna. A confiabilidade dos indicadores consiste em verificar se a carga de cada 

indicador que está associado a um construto é suficientemente significativa. Altas cargas 

externas no mesmo construto indicam que os indicadores associados têm muito em comum com 

o fenômeno captado pelo construto latente (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). As cargas externas 

de todos os indicadores devem ser estatisticamente significativas, com valores padronizados 

superiores a 0,63 (TABACHNICK; FIDELL; OSTERLIND, 2001). 

A confiabilidade da consistência interna é verificada para garantir que todos os 

indicadores representem de forma consistente o mesmo construto (HAIR et al., 2009). Existem 

três testes para verificar a confiabilidade interna: Alfa de Cronbach, Rho A e Confiabilidade 

Composta. Em todos os casos, sugere-se um valor mínimo de confiabilidade de 0,7 (CHIN, 

1998; HAIR et al., 2015; HESENLER; RINGLE; SINKOVICS, 2009). 

A avaliação da validade considera a validade convergente e a validade discriminante. A 

validade convergente refere-se à proporção de variância em comum que as variáveis utilizadas 

para mensurar um construto devem convergir ou compartilhar (HAIR et al., 2005). Para 
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estabelecer a validade convergente deve-se considerar a variância média extraída (em inglês, 

Average Variance Extracted – AVE). O indicador terá suporte para validade convergente 

quando possuir AVE de 0,5 ou superior. Um valor de 0,5 mostra que o construto explica mais 

da metade da variação dos seus indicadores (HAIR et al., 2014). 

A validade discriminante representa até que ponto o construto é empiricamente distinto 

de outros construtos (HESENLER; RINGLE; SINKOVICS, 2009). Uma validade 

discriminante alta indica que o construto é único e captura fenômenos não compreendidos pelos 

demais construtos contidos no modelo proposto (HAIR et al., 2005). Os métodos utilizados 

para analisar existência de validade discriminante foram as cargas cruzadas, critério proposto 

por Fornell e Lacker (1981) e o critério heterotrait-monotrait ratio (HTMT). 

O critério das cargas cruzadas sugere que a carga de cada indicador em relação ao 

construto deve ser maior que a carga desse indicador em relação a qualquer outro construto 

(HENSELER; HUBONA; RAY, 2016). O critério de Fornell e Larcker (1981) postula que o 

construto compartilha mais variação com seus indicadores do que com qualquer outro 

construto. Em termos estatísticos, a AVE de cada construto deve ser maior que o quadrado das 

suas correlações com os outros construtos do modelo (HESENLER; RINGLE; SINKOVICS, 

2009). Já o critério HTMT compara a variância média extraída de cada construto com o 

quadrado de suas correlações, atribuindo um valor máximo de 0,85 para cada construto 

(HESENLER; RINGLE; SARSTEDT, 2015).  

Esses critérios utilizados para avaliação do modelo de mensuração que foram 

apresentados no quadro 6 são adotados nesta pesquisa para delimitação dos valores obtidos na 

estimação do modelo. 

 

3.4.2 Especificação e avaliação do modelo estrutural  

 

A segunda etapa consiste em especificar o modelo estrutural e a apresentação dos critérios 

para sua avaliação. A especificação consiste em representar as relações entre cada construto 

com base no modelo teórico proposto (HAIR et al., 2009). O modelo estrutural desta pesquisa 

foi construído a partir das relações estabelecidas nas hipóteses, as quais foram especificadas 

com uma seta que conectou cada dimensão das práticas de GC no desempenho inovador (figura 

8). 
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Figura 8 – modelo estrutural das relações entre práticas de GC e desempenho inovador 

 

Fonte: elaborado pela autora via software Smart PLS (2019). 

 

A avaliação do modelo estrutural consiste em analisar o ajuste geral e a validade do 

modelo, com o intuito de verificar se as relações atendem às expectativas derivadas da teoria 

(HAIR et al., 2015).  

Essa avaliação foi precedida pela realização do procedimento bootstrap, que é uma 

abordagem para validar um modelo multivariado extraindo-se um grande número de sub-

amostras e estimando modelos para cada uma delas (HAIR et al., 2009; WONG, 2013). Esse 

procedimento foi configurado para ser executado com 5 mil amostras aleatórias com um teste 

bicaudal com nível de significância de p = 0,05 (HESENLER; HUBONA; RAY, 2016). Com 

ele é possível obter a significância estatística, os intervalos de confiança e o tamanho do efeito 

(f²) sobre cada caminho do modelo.  

Além disso, a avaliação do modelo estrutural contempla o índice de ajuste do modelo, os 

coeficientes de determinação (R² e R² ajustado), os efeitos diretos, indiretos e total, e a 

capacidade de relevância preditiva (Q²), conforme apresentado no quadro 7.  
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Quadro 7 – critérios para avaliação do modelo estrutural 

Variável Método Critério 

Índice de ajuste do modelo Raiz padronizada do 

resíduo médio (SRMR) 

< 0,08 desejável 

(HU; BENTLER, 1999) 

(HAIR et al., 2009) 

Coeficientes de determinação R² e R² ajustado entre 0 e 1 

(HAIR et al., 2009) 

Efeitos diretos Coeficientes dos caminhos 

(β) 

p valor 

Tamanho do efeito ( f²) 

p < 0,05 significante 

f² > 0,02 

(HESENLER; RINGLE; 

SINKOVICS, 2009). 

(HESENLER; HUBONA; RAY, 

2016) 

Efeitos indiretos 

Efeitos totais 

Relevância preditiva Indicador de Stone-Geisser  

 

Q² > 0 

(STONE, 1974; GEISSER, 1975) 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

A raiz padronizada do resíduo médio (em inglês, standardized root mean square residual 

– SRMR) é uma medida de ajuste entre a correlação observada e a correlação implícita. Com 

isso, permite avaliar a magnitude média das discrepâncias entre essas correlações como uma 

medida absoluta do critério de ajuste (HESENLER; HUBONA; RAY, 2016). Um valor menor 

que 0,08, conforme proposto por Hu e Bentler (1999), é considerado um bom ajuste (HAIR et 

al., 2009; HESENLER; HUBONA; RAY, 2016).  

O coeficiente de determinação R² é uma medida da proporção da variância da variável 

dependente em torno de sua média que é explicada pelas variáveis independentes. O coeficiente 

pode variar entre 0 e 1. Quanto maior o valor de R², maior o poder de explicação da equação de 

regressão. O R² ajustado é uma medida modificada do coeficiente de determinação que 

considera o número de variáveis independentes incluídas no modelo e o tamanho da amostra 

(HAIR et al., 2009).  

Os coeficientes dos caminhos do modelo são interpretados tais como os betas (β) das 

regressões lineares simples ou ordinárias, e representam os efeitos diretos do modelo (RINGLE; 

SILVA; BIDO, 2014). Os valores estimados devem ser avaliados em termos de sinal, magnitude 

e significância. São consideradas relações com significância alta com p<0,05 e muito alta 

p<0,01. Para determinar a significância estatística, os intervalos de confiança e o tamanho do 
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efeito (f²) sobre cada caminho do modelo foi necessário realizar o procedimento bootstrap 

explicado anteriormente (HESENLER; RINGLE; SINKOVICS, 2009).  

Outra interpretação do modelo se refere à análise dos efeitos indiretos e totais. Efeitos 

indiretos são aquelas relações que envolvem uma sequência de relações com pelo menos um 

construto intermediário. O efeito total é definido pela soma do efeito direto e de todos os efeitos 

indiretos (HAIR et al., 2009).  

O tamanho do efeito (f²) dos coeficientes avalia o quanto cada construto é útil para o 

ajuste do modelo (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). As medidas 0.02, 0.15 e 0.35 representam 

efeitos pequenos, médios e grandes, respectivamente (HAIR et al., 2009). A avaliação do 

coeficiente e da significância de cada caminho permite definir a validade da hipótese associada.  

O último critério para avaliação do modelo estrutural se refere à capacidade preditiva, 

medida por meio dos valores de Stone-Geisser Q² (HESENLER; RINGLE; SINKOVICS, 2009).  

Como parâmetro de avaliação, devem ser obtidos valores maiores que zero, o que indica uma 

boa relevância preditiva do modelo. Valores iguais a 1 indicam uma relevância preditiva 

perfeita (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014).  

Para obter esses valores é realizado o procedimento blindfolding, uma técnica de 

reutilização da amostra que exclui sistematicamente pontos de dados e fornece um prognóstico 

de seus valores originais (HAIR et al, 2012). Para tanto, o procedimento requer uma distância 

de omissão, que especifica a distância entre pontos de dados omitidos para os construtos 

endógenos. Considerando, conforme recomendações dos autores, a metodologia blindfolding, 

este procedimento foi realizado pelo parâmetro de distância de omissão igual a 7 (RINGLE; 

SILVA; BIDO, 2014; RINGLE; WENDE; BECKER, 2015). 

Esses critérios utilizados para avaliação do modelo estrutural que foram apresentados no 

quadro 7 são adotados nesta pesquisa para delimitação dos valores obtidos na estimação do 

modelo. No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos a partir desses critérios.  
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4 RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta a análise da amostra, os resultados do modelo de mensuração e 

do modelo estrutural obtidos por meio da modelagem de equações estruturais. Os resultados do 

modelo foram analisados com base nos critérios estabelecidos nos quadros 6 e 7.  

 

4.1 ANÁLISE DA AMOSTRA 

 

Com a aplicação do questionário, foram obtidas 221 respostas. Foram desconsideradas 

desse total 16 respostas, por estarem duplicadas. A amostra final ficou então com 205 empresas 

respondentes. Ressalta-se que, embora o PLS-SEM seja conhecido por sua capacidade de lidar 

com amostras pequenas, isso não significa que não exista um tamanho mínimo a ser analisado. 

Pesquisas sugerem que um tamanho de amostra entre 100 e 200 respostas é considerado 

adequado para realizar análises via PLS-SEM (WONG, 2013). 

Soma-se a essa evidência de adequabilidade do tamanho da amostra, o resultado do uso 

do software estatístico desenvolvido por Soper (2019) para cálculo de tamanho mínimo da 

amostra em PLS-SEM, também aplicado em outros contextos (COHEN, 1988; WESTLAND, 

2010; DÁVILA, 2016). Para o modelo aplicado, o software estabeleceu uma amostra mínima 

de 91 respostas para obter resultados consistentes com poder estatístico de 99% e significância 

de 95% (SOPER, 2019). 

A análise do perfil da amostra (tabela 3), revela que cerca de 47,7% dos respondentes 

ocupam cargos estratégicos (presidência e diretoria) na empresa. Os setores mais representados 

foram o de construção e confecção, cada um deles com participação de 10,7%, de metalurgia 

com 10,2%, alimentos com 9,8% e máquinas e equipamentos com 8,8%. Considerando-se o 

número de funcionários, a maioria das empresas (59%) é classificada como microempresa e 

empresas de pequeno porte.  
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Tabela 3 – perfil da amostra 

 Respondentes Participação (%) 

C
A

R
G

O
 

Presidente 11 10,1% 

Diretor (a) 41 37,6% 

Gerente 21 19,3% 

Coordenador (a) 3 2,8% 

Analista 10 9,2% 

Outros cargos 23 21,1% 

Total  205 100,0% 

S
E

T
O

R
 

Construção 22 10,7% 

Confecção  22 10,7% 

Metalurgia 21 10,2% 

Alimentos  20 9,8% 

Máquinas e equipamentos 18 8,8% 

Outros setores 102 49,8% 

Total  205 100,0% 

P
O

R
T

E
 

Microempresa 48 23,4% 

Empresa de pequeno porte 73 35,6% 

Empresa de médio porte 51 24,9% 

Empresa de grande porte 33 16,1% 

Total  205 100,0% 

T
E

M
P

O
 O

P
. Até 10 anos 20 9,8% 

Entre 10 e 50  154 75,1% 

Entre 50 e 100 28 13,7% 

Mais de 100  3 1,5% 

Total 205 100,0% 

Fonte: elaborado pela autora (2019).  

 

As empresas respondentes atuam, em média, há cerca de 30 anos no mercado e faturaram 

uma média de R$ 142 milhões em 2018. Além disso, 156 delas investiram pelo menos alguma 

parcela do orçamento em atividades ou projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) naquele 

ano, sendo que a média de investimento em P&D foi de 5,51% do faturamento.  

Os resultados da avaliação do modelo de mensuração, para garantir a confiabilidade dos 

construtos analisados, e a análise do modelo estrutural, que inclui a análise da adequabilidade 

do modelo, a estimação dos construtos endógenos, dos caminhos e o poder preditivo do modelo, 

são apresentados na próxima seção.  
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4.2 MODELO DE MENSURAÇÃO 

 

A avaliação do modelo de mensuração consiste na análise dos resultados da 

confiabilidade das cargas de cada indicador, da confiabilidade da consistência interna, da 

validade convergente e da validade discriminante, conforme apresentado na seção 3.4.1. 

Para analisar a confiabilidade das cargas de cada indicador, o modelo considera o 

parâmetro maior que 0,63, como proposto por Tabachnick, Fidell e Osterlind (2001). Os 

indicadores GEC4 (0,375) e RBC1 (0,513) estavam abaixo deste valor, sendo então eliminados 

do modelo. Com isso, as cargas dos indicadores foram recalculadas. Ao final, o modelo passou 

a contemplar 27 práticas de GC (tabela 4). 

 

Tabela 4 – carga dos indicadores 

          (continua) 

Construto Indicador Cargas (inicial) Cargas (final) 

Desempenho inovador 

(DIN) 

DIN1 0,789 0,790 

DIN2 0,846 0,846 

DIN3 0,851 0,851 

DIN4 0,796 0,795 

DIN5 0,863 0,863 

Gestão estratégica do 

conhecimento 

(GEC) 

GEC1 0,880 0,898 

GEC2 0,837 0,859 

GEC3 0,680 0,664 

GEC4 0,375 Eliminado 

Recrutamento baseado no 

conhecimento (RBC) 

RBC1 0,513 Eliminado 

RBC2 0,834 0,890 

RBC3 0,782 0,836 

Treinamento e desenvolvimento 

baseado no conhecimento (TDC) 

TDC1 0,844 0,844 

TDC2 0,909 0,909 

TDC3 0,908 0,908 

TDC4 0,840 0,840 

Avaliação de desempenho baseada 

no conhecimento (ADC) 

ADC1 0,924 0,924 

ADC2 0,920 0,920 

ADC3 0,811 0,811 

Compensação baseada no 

conhecimento (CBC) 

CBC1 0,927 0,927 

CBC2 0,958 0,958 

CBC3 0,933 0,933 

Tecnologia da informação e 

comunicação (TIC) 

TIC1 0,861 0,861 

TIC2 0,814 0,814 

TIC 3 0,819 0,819 
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TIC 4 0,877 0,877 

TIC 5 0,805 0,805 

TIC 6 0,810 0,810 

Design organizacional 

(DEO) 

DEO1 0,802 0,802 

DEO2 0,764 0,764 

DEO3 0,697 0,697 

DEO4 0,763 0,763 

DEO5 0,819 0,819 

DEO6 0,730 0,730 

Fonte: elaborado pela autora via software Smart PLS (2019). 

 

A análise da consistência interna dos construtos considera os parâmetros dos testes de 

Alfa de Cronbach, Rho_A e da Confiabilidade Composta. Observa-se que a maioria dos valores 

de cada construto resultante destes testes estavam acima do valor mínimo de 0,7, conforme 

recomendado pela literatura (CHIN, 1998; HESENLER; RINGLE; SINKOVICS, 2009, HAIR 

et al., 2005). Somente o construto RBC estava abaixo desse valor nos testes de Alfa Cronbach 

e de Rho_A (tabela 5). Considerando que tais valores estavam muito próximos do parâmetro 

estipulado e de que a confiabilidade composta estava elevada, optou-se pela permanência desse 

construto no modelo.  

 

Tabela 5 – confiabilidade dos construtos e validade convergente 

Construto 
Alfa de 

Cronbach 
Rho_A 

Confiabilidade 

Composta 

Variância Média 

Extraída (AVE) 

DIN 0,886 0,892 0,917 0,688 

ADC 0,864 0,885 0,917 0,786 

CBC 0,934 0,935 0,958 0,883 

DEO 0,857 0,867 0,893 0,583 

GEC 0,738 0,775 0,852 0,661 

RBC 0,662 0,677 0,854 0,746 

TIC 0,910 0,913 0,931 0,691 

TDC 0,898 0,901 0,929 0,767 

Fonte: elaborado pela autora via software Smart PLS (2019). 

 

A análise da validade convergente dos construtos foi realizada por meio da variância 

média extraída (AVE). Considerando o parâmetro maior que 0,5 para cada construto, verifica-

se que todos os resultados respeitam esse critério, conforme também apresentado na tabela 5.  

A validade discriminante foi avaliada pela análise de três critérios: cargas cruzadas, teste 

de Fornell-Larcker e HTMT. A análise das cargas cruzadas determina que a carga de cada 
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indicador em relação ao construto deve ser maior que a carga desse indicador em relação a 

qualquer outro construto (HESENLER; HUBONA; RAY, 2016). Os resultados mostram que 

todos os indicadores satisfizeram esse critério (Apêndice C). 

O critério de Fornell e Larcker (1981) determina que a raiz quadrada da AVE de cada 

construto deve ser maior que as suas correlações com outras variáveis. Conforme representado 

na tabela 6, verificou-se que esse parâmetro é respeitado de forma satisfatória.  

 

Tabela 6 – correlações entre os construtos 

 DIN ADC CBC DEO GEC RBC TIC TDC 

DIN 0,829        

ADC 0,547 0,887       

CBC 0,398 0,526 0,940      

DEO 0,506 0,547 0,454 0,764     

GEC 0,628 0,574 0,423 0,478 0,813    

RBC 0,457 0,496 0,409 0,474 0,525 0,864   

TIC 0,554 0,558 0,484 0,627 0,562 0,505 0,831  

TDC 0,619 0,642 0,464 0,634 0,592 0,454 0,630 0,876 

Fonte: elaborado pela autora via software Smart PLS (2019). * Raiz quadrada da AVE na diagonal.  

 

A validade discriminante foi analisada pelo índice HTMT. O critério proposto por 

Hesenler, Hubona e Ray (2016) especifica que o valor HTMT para cada construto deve ser 

inferior a 0,85. Conforme observado na tabela 7, todos os valores HTMT são menores que 0,85, 

comprovando-se, desta forma, a validade discriminante dos construtos do modelo. 

 

Tabela 7 – heterotrait-monotrait ratio (HTMT) 

 DIN ADC CBC DEO GEC RBC TIC TDC 

DIN         

ADC 0,617        

CBC 0,435 0,584       

DEO 0,563 0,639 0,500      

GEC 0,768 0,714 0,517 0,588     

RBC 0,591 0,661 0,518 0,624 0,747    

TIC 0,610 0,626 0,523 0,701 0,673 0,652   

TDC 0,687 0,725 0,506 0,710 0,722 0,588 0,698  

Fonte: elaborado pela autora via software Smart PLS (2019). 

 

Percebe-se que, tanto pelos testes de confiabilidade, cujos testes aplicados foram Alfa de 

Cronbach, Rho_A e da Confiabilidade Composta, quanto pelos testes de validade, cujos testes 
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aplicados foram variância média extraída (AVE), cargas cruzadas, teste de Fornell-Larcker e 

HTMT, os resultados obtidos indicam que o instrumento de pesquisa adotado para mensurar a 

relação entre práticas de GC e desempenho inovador constitui uma medida válida e confiável 

para representar esses construtos.  

A partir desses resultados é possível avançar para a seção seguinte, que avalia o modelo 

estrutural e analisa as hipóteses levantadas nesta pesquisa. 

 

4.3 MODELO ESTRUTURAL 

 

A avaliação do modelo estrutural contempla a análise do índice de ajuste geral do modelo, 

dos coeficientes de determinação, dos efeitos diretos, indiretos e totais, bem como a análise da 

capacidade preditiva. Para determinar a significância estatística, os intervalos de confiança e o 

tamanho do efeito (f²) sobre cada caminho do modelo, foi realizado o procedimento bootstrap, 

em que se definiu o ρ-valor menor que 0,05 como parâmetro de validade dos estimadores, de 

modo que valores estabelecidos abaixo do ρ-valor foram considerados significantes. 

O índice de ajuste do modelo utilizado neste estudo foi a raiz quadrada média residual 

(SRMR). Quando os valores deste índice são iguais ou menores que 0,08, há bom ajuste do 

modelo (HU; BENTLER, 1998; HAIR et al., 2009). Para essa medida, o modelo obteve o valor 

de 0,060, e uma média de 0,043 (tabela 8).  

 

Tabela 8 – raiz quadrada média residual (SRMR) 

SRMR 
Estimação Original Média da Amostra 

0,060 0,0443 

Fonte: elaborado pela autora via software Smart PLS (2019). 

 

O valor de R², de 0,518, sugere que as práticas de gestão do conhecimento explicam cerca 

de 51,8% da variação do desempenho inovador da indústria catarinense, conforme apresentado 

na tabela 9. O R² ajustado, um parâmetro que considera a complexidade do modelo e o tamanho 

da amostra (HAIR et al., 1999; HENSELER; HUBONA; RAY, 2016), sugere que 49,6% do 

desempenho inovador são explicados pelo modelo (tabela 9).  
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Tabela 9 – R², R² ajustado, média, desvio padrão e significância 

Desempenho 

Inovador 

R² 
R² ajustado 

R² ajustado média desvio padrão teste t p-valor 

0,518 0,496 0,524 0,052 9,559 0,000 

Fonte: elaborado pela autora via software Smart PLS (2019).  

 

Após verificar a adequabilidade do modelo e sua validade para explicar os construtos 

endógenos, foi analisada a significância dos coeficientes dos caminhos do modelo estrutural. 

Utilizando o parâmetro predefinido para significância (ρ<0,05) e seus resultados, foram testadas 

as hipóteses do modelo. Os resultados obtidos se encontram na tabela 10. 

 

Tabela 10 – coeficientes dos caminhos (β), p-valor e tamanho do efeito (f²) 

Hipóteses β ρ-valor Cohen (f²) 
desvio 

padrão 
teste t 

H1 GEC → DIN 0,303 0,000 0,098 0,079 3,860 

H2 RBC → DIN 0,059 0,380 0,004 0,067 0,879 

H3 TDC → DIN 0,231 0,006 0,045 0,085 2,731 

H4 ADC → DIN 0,111 0,194 0,011 0,086 1,298 

H5 CBC → DIN 0,000 0,996 0,000 0,069 0,004 

H6 TIC → DIN 0,111 0,188 0,012 0,084 1,315 

H7 DEO → DIN 0,035 0,655 0,001 0,078 0,446 

Tamanho 0,077 0,219 0,007 0,007 1,230 

Tempo de operação 0,006 0,927 0,000 0,000 0,092 

Fonte: elaborado pela autora via software Smart PLS (2019). 

 

Os resultados obtidos mostram que as práticas de gestão estratégica do conhecimento 

(GEC) têm influência de 0,303 e muito significativa (ρ<0) sobre o desempenho inovador, 

suportando a hipótese H1. Não há evidências de influência da prática de recrutamento (RBC) 

no desempenho inovador. Com isso, a hipótese H2 não foi aceita. Em oposição, a influência das 

práticas de treinamento e desenvolvimento (TDC) no desempenho inovador foi de 0,231 e 

considerada significativa (ρ<0,05). Em relação às práticas de avaliação de desempenho, 

compensação, TIC e design organizacional, não apareceram evidências significativas que 
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suportem sua influência no desempenho inovador. As estimativas das variáveis de controle para 

o desempenho inovador também foram consideradas insignificantes. 

O tamanho do efeito (f²) dos coeficientes avalia o quanto cada construto é útil para o 

ajuste do modelo (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). As medidas 0,02, 0,15 e 0,35 representam 

efeitos pequenos, médios e grandes, respectivamente (HAIR et al., 2009). Pode-se evidenciar 

que somente GEC e TDC apresentaram valores superiores ao parâmetro estipulado de 0,02. 

Como os valores obtidos estão acima de 0,35, podem ser considerados com efeitos 

significativos grandes. 

Considerando-se que somente GEC e TDC são significativos pelos parâmetros do p-valor 

e do tamanho do efeito (f²), somente eles exercem alguma influência significativa sobre o 

desempenho inovador das indústrias de Santa Catarina. Os valores apresentados para cada β de 

cada hipótese e os p-valores obtidos são apresentados na figura 9. 
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Figura 9 – modelo estrutural  

Fonte: elaborado pela autora via software Smart PLS (2019).
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Os resultados do modelo também mostram que as práticas de gestão estratégica e de 

treinamento estão sendo utilizadas para inovar em processos, em práticas de gestão e nos 

modelos de negócio. Conforme evidenciado por outros estudos, empresas brasileiras fazem 

mais inovações em processos em comparação com as inovações com produtos. Além disso, as 

inovações em produtos, de um modo geral, são incrementais (DÁVILA; VARVAKIS; 

NORTH, 2019). 

 

Tabela 11 - Correlações entre os construtos 

  GEC TRE DIN1 DIN2 DIN3 DIN4 DIN5 

GEC 1,00       

TRE 0,59 1,00      

DIN1 0,48 0,41 1,00     

DIN2 0,53 0,53 0,64 1,00    

DIN3 0,56 0,61 0,59 0,69 1,00   

DIN4 0,49 0,45 0,51 0,56 0,55 1,00  

DIN5 0,54 0,55 0,56 0,61 0,66 0,73 1,00 

Fonte: elaborado pela autora via software Smart PLS (2019). 

 

Uma característica importante em todo modelo PLS-SEM é que as relações múltiplas 

podem ser estimadas de forma simultânea e, consequentemente, os modelos podem inferir, além 

dos efeitos diretos, os efeitos indiretos e os totais entre dois construtos (HAIR et al., 2006; 

HENSELER; HUBONA; RAY, 2016). Efeitos indiretos entre dois construtos são estimados 

como o produto dos efeitos diretos compreendidos entre eles. O efeito direto é a relação que 

conecta dois construtos com uma seta entre eles (HAIR et al., 2009). A tabela 11 apresenta 

esses efeitos para o modelo analisado.  

 

Tabela 12 – efeitos diretos, indiretos e totais 

Hipóteses 
Efeitos Diretos Efeitos Totais 

β p-valor β p-valor 

GEC → DIN 0,303 0,000 0,303 0,000 

RBC → DIN 0,059 0,380 0,059 0,380 

TDC → DIN 0,231 0,006 0,231 0,006 

ADC → DIN 0,111 0,194 0,111 0,194 

CBC → DIN 0,000 0,996 0,000 0,996 

TIC → DIN 0,111 0,188 0,111 0,188 

DEO → DIN 0,035 0,655 0,035 0,655 

Fonte: elaborado pela autora via software Smart PLS (2019). 
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Para o modelo analisado, não foram encontrados resultados para os efeitos indiretos, que 

são os que apresentam relação com pelo menos um construto mediador. Isso ocorre porque 

nesta pesquisa não se aplicam efeitos indiretos, de modo que os efeitos diretos serão iguais ao 

efeito total. Como os efeitos totais são a soma dos efeitos diretos com os efeitos indiretos, e 

para a análise não foram obtidos resultados indiretos, os dados do efeito direto também 

representam o efeito total.  

Da tabela 11 alguns elementos podem ser destacados, como a influência total de GEC, 

que é significativa, mesmo sem ter efeito indireto. Com base nessa afirmação, é possível 

confirmar que o construto GEC influencia o desempenho inovador das empresas respondentes 

a partir de sua influência direta em DIN de 0,303. Da mesma forma, é significativo o efeito total 

das práticas da dimensão TDC no desempenho inovador, apresentando efeito direto de 0,231. 

Em seguida, foi realizado o teste de blindfolding, cujo objetivo foi analisar a capacidade 

preditiva do modelo. Os resultados obtidos com o teste foram de 0,324. Conforme apontado 

por Ringle, Silva e Bido (2014), os valores Q² maiores que 0, apresentado pelo construto 

endógeno representado pelo desempenho inovador (0,324), evidenciam uma adequada validade 

preditiva do modelo analisado no presente estudo. 

A partir do modelo estrutural, examinaram-se as relações entre as práticas de GC e 

desempenho inovador, tendo por base os pressupostos subjacentes na literatura que 

fundamentam as hipóteses de pesquisa apresentadas no capítulo 3. Os resultados da modelagem 

de equações estruturais mostram que, das sete hipóteses formuladas nesta pesquisa, apenas duas 

foram aceitas. A primeira postula que a gestão estratégica do conhecimento tem influência 

significativa no desempenho inovador, e a segunda trata da influência significativa do 

treinamento baseado no conhecimento no desempenho inovador (quadro 8). 

 

Quadro 8 – hipóteses de pesquisa 

Hipóteses 

H1 
A gestão estratégica do conhecimento tem influência significativa no 

desempenho inovador. 
Aceita 

H2 
As práticas de recrutamento baseadas no conhecimento têm influência 

significativa no desempenho inovador. 
Rejeitada 

H3 
As práticas de treinamento e desenvolvimento baseadas no conhecimento 

têm influência significativa no desempenho inovador. 
Aceita 

H4 
As práticas de avaliação de desempenho baseadas no conhecimento têm 

influência significativa no desempenho inovador. 
Rejeitada 
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H5 
As práticas de compensação baseadas no conhecimento têm influência 

significativa no desempenho inovador. 
Rejeitada 

H6 
As práticas de tecnologia da informação e comunicação têm influência 

significativa no desempenho inovador. 
Rejeitada 

H7 
O design organizacional tem influência significativa no desempenho 

inovador. 
Rejeitada 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

De acordo com os resultados obtidos, a gestão estratégica do conhecimento (GEC) têm 

influência significativa no desempenho inovador das empresas da indústria de Santa Catarina. 

Consequentemente, este estudo corrobora as evidências encontradas em diversos estudos 

(LÓPES-NICOLAS; MEROÑO-CERDÁN, 2011; GITHII, 2014; INKINEN; KIANTO; 

VANHALA, 2015; DÁVILA; VARVAKIS; NORTH, 2019) que sustentam que o uso das 

práticas de GEC pode melhorar o desempenho inovador, permitindo que a empresa se concentre 

em iniciativas capazes de gerar mais valor e ao permitir que a organização crie estratégias 

baseadas em suas vantagens comparativas com o intuito de aumentar sua competitividade. 

A utilização das práticas de TDC também tem influência significativa no desempenho 

inovador. O uso dessa prática é capaz de permitir o aprimoramento do pensamento criativo dos 

funcionários, melhorar habilidades técnicas e incentivar o fluxo de novas ideias, resultando em 

um efeito positivo para a inovação (GONZÁLES; MILES-TOUYA; PAZÓ, 2016; KIANTO; 

SÁENZ; ARAMBURU, 2017; DOSTIE, 2018).  

Esse resultado corrobora o estudo realizado por Dostie (2018), que ao realizar uma análise 

sobre o Canadá, afirma que mais treinamento leva a mais inovação de produtos e de processos. 

Em oposição, esse resultado é diferente do encontrado por Jiang, Wang e Zhao (2012), que ao 

realizar uma análise com 106 empresas na China, concluíram que práticas relacionadas a 

treinamento não são capazes de facilitar a criatividade dos funcionários e, portanto, de 

promover a inovação em organizações.  

Os resultados do modelo mostram que as práticas de recrutamento, avaliação de 

desempenho, compensação, TIC e design organizacional não exercem influência significativa 

no desempenho inovador da amostra pesquisada. Com exceção das práticas de compensação e 

de TIC, esses achados estão em linha com os resultados encontrados por Inkinen, Vanhala e 

Kianto (2015), que também não encontraram influência significativa para a um estudo realizado 

sobre a Finlândia. Além deles, Jiang, Wang e Zhao (2012) também não encontraram evidências 

de que a prática de avaliação de desempenho está associada com a criatividade dos funcionários 

e com sua consequente capacidade de promover inovação.  



68 

 

 

A partir desses estudos fica demonstrado que, apesar de os construtos serem significativos 

pela análise do modelo de mensuração, sendo considerados bons estimadores, para o modelo 

estrutural somente dois construtos podem ser estatisticamente relevantes, dada a amostra 

utilizada. Os construtos relevantes no modelo estrutural foram GEC e TDC, que representam 

as únicas hipóteses que se mostraram estatisticamente significativas dentre as sete levantadas. 

O próximo capítulo apresenta a discussão dos resultados obtidos. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O que se busca discutir neste capítulo é justamente de que maneira fica evidenciado, a 

partir dos resultados obtidos com as respostas do questionário aplicado, que as práticas de 

gestão de gestão de conhecimento influenciam o desempenho inovador e quais práticas são 

mais eficazes na melhoria da competitividade dessas empresas. 

As afirmações aqui levantadas sustentam o objetivo geral deste estudo, que perpassa a 

análise da influência das práticas de GC no desempenho inovador, bem como a quantificação 

dessa influência a partir dos construtos utilizados. A influência das práticas de GC no 

desempenho inovador está em concordância com diversos trabalhos apresentados na literatura 

(DARROCH, 2005; ALEGRE, SENGUPTA; LAPIEDRA, 2013; GITHII, 2014; INKINEN, 

KIANTO; VANHALA, 2015; ANDREEVA; KIANTO, 2012; DÁVILA, ANDREEVA; 

VARVAKIS, 2019b).  

Em Santa Catarina, a indústria tem um peso relevante na economia, pois representa 27% 

do PIB. Além disso, foi responsável por 36% dos postos de trabalho gerados no Brasil em 2019. 

Suas exportações colocam o Estado em 6º lugar no ranking nacional, apesar de predominarem 

produtos com baixa intensidade tecnológica. A indústria vem perdendo, nos últimos anos, 

participação relativa no valor adicionado bruto. As exportações de produtos de alta intensidade 

tecnológica representam apenas 0,7% da pauta de comércio exterior catarinense, e a agregação 

de valor possui relação direta com o uso de tecnologias e de conhecimento, de modo que, a 

melhor adoção de práticas de GC tende a incentivar a valorização dos produtos catarinenses.  

Com relação à amostra obtida, 47,7% dos respondentes ocupam cargos estratégicos, 59% 

das empresas eram microempresas ou empresas de pequeno porte, estão no mercado há pelo 

menos 30 anos, faturam uma média de R$ 142 milhões, sendo que 76% das empresas investiram 

pelo menos alguma parcela do orçamento em atividades de P&D (estimativa média de 5,51% 

do faturamento). 

Observando novamente o modelo proposto pelo seguinte estudo, tanto pelos testes de 

confiabilidade quanto pelos testes de validade, os resultados obtidos indicam que o instrumento 

utilizado para mensurar a influência das práticas de GC no desempenho inovador constituem 

uma medida válida e confiável para representar esses construtos. 

Dessa forma, os resultados contribuem com a visão da empresa baseada no conhecimento, 

ao demonstrar que, em países emergentes como o Brasil, o conhecimento possui valor 

estratégico para a organização (GRANT, 1996). Os conjuntos de práticas que apresentaram 

influência significativa sobre o desempenho inovador foram: gestão estratégica do 
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conhecimento (GEC) e treinamento e desenvolvimento baseados no conhecimento (TDC). As 

práticas de GEC exerce influência de 0,303 sobre DI, sustentando a afirmação da hipótese H1, 

enquanto TDC apresentou influência sobre DI de 0,231, sustentando também a hipótese H3. As 

práticas de recrutamento, avaliação de desempenho, compensação, tecnologia da comunicação 

e informação e design organizacional não apresentaram evidências que suportem sua influência 

significativa em relação ao desempenho inovador para a amostra utilizada. 

A prática de recrutamento diz respeito à seleção dos funcionários com as melhores 

aptidões e que são capazes de solucionar as demandas de forma mais eficiente, embasados em 

determinados critérios técnicos preestabelecidos. Sobretudo, o que se observa nas empresas 

brasileiras e que pode justificar falta de suporte para a hipótese, é que o modelo de seleção de 

funcionários no Brasil tem aberto espaço para a escolha por indicação, abstendo-se em muitos 

casos, de um processo de seleção mais rigoroso e que envolva todas as etapas para avaliação 

das competências, dado que candidatos já conhecidos são selecionados (ANDRADE; 2010; 

MELO et al., 2014). 

A prática de avaliação de desempenho consiste em mecanismo de avaliações periódicas 

dos funcionários, como feedbacks, que permitem estimar o gap entre esforço realizado e 

efetivamente atingido. Os resultados apontados para essa prática não se mostraram 

significativos em relação ao desempenho inovador. Isso pode ser explicado pela dificuldade, e 

pelo grande desafio que representa, que é implantar sistemas de avaliação de desempenho nas 

organizações brasileiras (OLIVEIRA-CASTRO; LIMA; VEIGA, 1996; BELOKUROWS; 

BORTOLUZZI; SILVA, 2017). A falta de evidência pode ser explicada também pelo tamanho 

da amostra obtida ou pelo fato de poder não ser considerada uma das prioridades da 

organização. 

A prática de compensação está relacionada tanto a fatores monetários, quanto a fatores 

não monetários, como reconhecimento. Diferentemente dos resultados encontrados por Dávila, 

Andreeva e Varvakis (2019), que encontraram influência positiva das práticas de compensação 

sobre o desempenho inovador, nesta pesquisa não foram encontradas evidências suficientes 

para suportar essa hipótese. Isso pode ser explicado pelo fato de que os gerentes brasileiros 

evitam incentivos monetários adicionais temendo que possam desenvolver habitualidade, 

internalizando a ideia de que os incentivos serão automatizados e incorporados ao seu salário 

(FLEURY; FLEURY, 1997).  

Para o caso das práticas de TIC, a falta de suporte está em oposição às conclusões de 

Inkinen, Vanhala e Kianto (2015), que encontraram influência significativa no desempenho 

inovador das empresas investigadas na Finlândia. Também se opõe ao estudo realizado por 
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Dávila, Andreeva e Varvakis (2019), que obtiveram resultados positivos para a influência de 

TIC no contexto brasileiro, o que pode ser explicado tanto pela heterogeneidade das empresas 

brasileiras, quanto pelo efeito conjunto analisado pelos autores, que considera, além de TIC, o 

design organizacional e as recompensas baseadas no conhecimento. Além disso, a falta de 

suporte para a hipótese pode estar relacionada com as evidências encontradas por Ardichvili et 

al (2006). Os autores sugerem que brasileiros preferem os canais de comunicação interpessoais 

em detrimento da tecnologia para o compartilhamento de conhecimento. 

Em relação ao design organizacional, a falta de evidências pode estar relacionada com a 

rigidez na estrutura hierárquica presente em muitas empresas brasileiras (SEVERO et al., 

2012). Em uma estrutura com baixa ascensão profissional e crescimento dentro da empresa, 

aliada com a pouca autonomia, o funcionário pode não se sentir motivado para contribuir e 

dispor mais esforços nas tarefas, para experimentar novas maneiras de fazer seu trabalho, o que 

influencia negativamente sua disposição para ser criativo e gerar novas ideias (JIANG; WANG; 

ZHAO, 2012). De acordo com Severo et al. (2012), uma estrutura organizacional flexível 

influencia diretamente as estratégias da organização, sendo um importante fator capaz de 

aumentar a inovatividade das empresas.   

A evidência de que a prática de gestão estratégica do conhecimento influencia 

significativamente a capacidade das empresas da indústria de Santa Catarina em inovar está em 

linha com diversos trabalhos apresentados na literatura (LOPEZ-NICOLÁS; MERONO-

CERDAN, 2011; GITHII, 2014; INKINEN; VANHALA; KIANTO, 2015; DÁVILA; 

VARVAKIS; NORTH, 2019). Desta forma, manter um sistema proativo que promova o 

conhecimento como estratégia, utilizar ferramentas específicas para gestão do conhecimento e 

reconhecer a importância da cultura de gestão do conhecimento é capaz de melhorar o 

desempenho inovador em termos de produtos e processos.  

De acordo com a literatura, a gestão estratégica do conhecimento procura identificar o 

conhecimento chave dentro da organização para construir uma estratégia baseada no 

conhecimento (INKINEN; KIANTO; VANHALA, 2015). O foco nessa prática pode melhorar 

o desempenho inovador ao permitir que a empresa se concentre em iniciativas capazes de gerar 

mais valor e ao permitir que a organização crie estratégias baseadas nas vantagens que elas têm 

em relação aos concorrentes (ZACK, 1999; DONATE; CANALES, 2011; LÓPES-NICOLAS; 

MERONÕ-CERDÁN, 2011; GITHII, 2014; KIANTO; ANDREEVA, 2014; DÁVILA; 

VARVAKIS; NORTH, 2019). Além disso, essas práticas permitem que a organização adote 

decisões estratégicas de alocação, utilização, expansão e compartilhamento da base de 

conhecimento da empresa (INKINEN; KIANTO; VANHALA, 2015). 
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Planejamento estratégico, implementação e atualização de atividades que consideram o 

conhecimento como principal componente, parecem estar ligados significativamente à 

inovação das empresas. No nível prático, a GEC trata da avaliação do conhecimento atual e da 

necessidade de conhecimento futuro. Então, a estratégia GEC é formulada para preencher a 

lacuna entre o que já existe e o que deveria existir. Prática igualmente importante é comunicar 

e disseminar a estratégia em toda a organização, a fim de garantir que todos estejam trabalhando 

para um objetivo comum. Consequentemente, a GEC apoia o desempenho inovador porque 

ajuda a identificar uma lacuna de conhecimento estratégico, enfatizando a necessidade de 

criação de fluxos que possibilitem a entrada de conhecimento novo. Por isso a importância de 

fomentar o uso dessa prática no contexto catarinense (INKINEN; VANHALA; KIANTO, 

2015). 

A outra prática que se mostrou significativamente relacionada com o desempenho 

inovador, tendo resultado significativo para o modelo, foram as práticas de treinamento e 

desenvolvimento (TDC), que envolvem aplicação de cursos, seminários e outras formas de 

capacitação de funcionários. Esse resultado está em linha com as evidências encontradas por 

Dostie (2018).  Essa influência pode ser justificada pelo fato de que o treinamento é a base para 

a produção de novos conhecimentos dentro da empresa, gerando capacidade inovadora. Além 

disso, o treinamento e desenvolvimento podem aprimorar o pensamento criativo dos 

funcionários, melhorando habilidades e técnicas que incentivem o fluxo de ideias, de modo a 

gerar um efeito positivo sobre a inovação (INKINEN; KIANTO; VANHALA, 2015; 

GONZÁLEZ; MILES-TOUYA; PAZÓ, 2016). 

Nos principais setores respondentes da pesquisa, pode-se portanto afirmar que a TDC 

exerce influência significativa sobre o desempenho inovador dessas empresas, independente do 

porte ou tempo de operação. Os principais setores respondentes foram Construção, Confecção 

e Metalurgia. Acredita-se que a TDC seja importante à medida que possibilita a capacitação, 

dado que são setores que exigem um conhecimento prévio da atividade para que possam ser 

operados. As habilidades laborais são aprimoradas com o aperfeiçoamento em cursos e 

capacitação técnica, pois são setores que exigem atuação intensiva de trabalhadores 

operacionalizando o processo produtivo em suas empresas. Além disso, dada a falta de 

trabalhadores qualificados na indústria (FIESC, 2018; CNI, 2019), a capacitação dos 

funcionários se torna uma iniciativa relevante para atender as necessidades desse setor.  

Particularmente no Brasil, em que a manufatura ainda é uma atividade forte no setor 

industrial, as práticas de TDC exercem influência significativa sobre o desempenho inovador. 

Exigem um treinamento prévio para que possam operacionalizar, e após esse treinamento as 
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empresas direcionam suas estratégias para aumento de produtividade, com investimentos em 

bens de capital. Dada essa característica manufatureira das indústrias brasileiras, é que as 

práticas de TDC trazem importante resultado positivo sobre o desempenho inovador. 

O TDC exerceu influência significativa sobre o desempenho inovador pois mais 

treinamento leva a mais inovação de produtos, com treinamentos no local de trabalho 

desempenhando um papel tão importante quanto o treinamento em sala de aula. Quando uma 

empresa implementa TDC, está diminuindo a lacuna existente entre as competências atuais e 

as habilidades requeridas para a atuação profissional competitiva. Isso leva à diferenciação e a 

um desempenho inovador cada vez maior. 

Além disso, ao implementar treinamento e desenvolvimento, as empresas podem otimizar 

a adequação entre conhecimentos e habilidades necessários, contribuindo para a criação de 

novo conhecimento dentro da organização. Também são importantes práticas que incentivem 

os trabalhadores a continuar se aperfeiçoando e transferindo conhecimento, como uma tentativa 

de manter suas habilidades atualizadas. Para que funcionários e organizações sejam 

continuamente inovadores, eles precisam de estímulos para aprender e adquirir novos 

conhecimentos (DOSTIE, 2018; KIANTO; SÁENZ; ARAMBURU, 2017; GITHII, 2014). 

Na Finlândia, além das  práticas de gestão estratégica, também apresentaram influência 

significativa em relação ao desempenho inovador as práticas de compensação e TIC 

(INKINEN; KIANTO; VANHALA, 2015). Essa diferença, com relação aos resultados obtidos 

nesta pesquisa, pode ser justificada pela aplicação da metodologia a indústrias que estão 

inseridas em outro contexto. Nesta pesquisa, não necessariamente os mesmos clusters 

industriais foram utilizados, bem como há diferenças na qualificação dos trabalhadores, ou 

mesmo dificuldades de acesso à tecnologia de ponta pelo Brasil. 

Com isso pode-se constatar que, para o caso das indústrias de Santa Catarina, os conjuntos 

de práticas que apresentaram alguma influência sobre o desempenho inovador se referem aos 

indicadores que GEC (que relacionam estratégia com base no conhecimento, estratégia que 

considera as competências, conhecimento estratégico comparado com concorrentes e 

responsabilidade pela gestão estratégica a um único indivíduo) e aos indicadores de TDC (que 

se relacionam ao aprofundamento de conhecimento dos funcionários, treinamento, 

desenvolvimento de competências e discussão nas necessidades de aperfeiçoamento). 

Considera-se, dessa forma, que essas empresas precisam aprimorar e fomentar esses 

aspectos para exercer impactos positivos sobre o desempenho inovador, de modo que possibilite 

o aumento de sua competitividade frente às suas concorrentes.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Essa pesquisa se iniciou com o objetivo de explorar teoricamente a relação entre práticas 

de GC e DI, utilizando-se de um modelo que permitisse avaliar a influência dessas práticas de 

GC sobre o DI das empresas industriais de Santa Catarina. Como forma de justificar essa 

afirmação, bem como corroborar com as respostas aos objetivos desta pesquisa, este estudo se 

justifica pela importância deste setor para a economia do Estado, e pela maneira como o 

conhecimento pode ser utilizado como recurso estratégico para alavancar a inovação e sustentar 

a competitividade das empresas. 

Parte-se da premissa amplamente aceita na literatura de que as rápidas mudanças pelas 

quais as organizações passam implicam em uma série de desafios que precisam ser superados. 

Muitas das empresas, ao internacionalizarem suas atividades, se deparam com um mercado 

extremamente exigente, sendo que a inovação e o conhecimento  é a chave para se manter neste 

cenário. Essa pesquisa trouxe, como um de seus resultados, a afirmação de que o conhecimento, 

que é inerente a todas as organizações, é um dos recursos mais valiosos capazes de atingir tal 

status. A inovação, portanto, atingida a partir da utilização estratégica do conhecimento, surge 

como uma solução para estes desafios. 

Os países emergentes, e dentre eles o Brasil, necessitam constantemente alcançar os 

padrões de produtividade internacional. Em especial na economia da indústria catarinense, 

muitos desafios exigem essa nova postura das empresas. Os principais desafios hodiernamente 

enfrentados são: perda de participação do setor na economia, queda nos níveis de produção, 

diminuição das exportações de alta e média-alta intensidade tecnológica, concorrência global, 

falta de trabalhadores qualificados e mercado consumidor mais exigente. 

A importância da indústria para o estado de Santa Catarina transcende os valores 

traduzidos em seus indicadores socioeconômicos. Ao tentar superar os desafios do dia-a-dia, as 

organizações objetivam manter a sua competitividade frente ao cenário econômico, ofuscando, 

por vezes, um recurso estratégico inerente a todas as organizações, e que é capaz de ser muito 

assertivo para sustentar a inovação.  

A inovação é fundamental numa organização, tanto para manter a competitividade quanto 

para se fortalecer, mas a inovação depende da disponibilidade de conhecimento, e é necessário, 

sobretudo, que as organizações sejam capazes de gerenciá-lo, por meio de suas práticas, para 

transformá-lo em insumo capaz de ser revestido em inovação. Ao mesmo tempo em que a 

inovação é uma resposta aos desafios, é também em si um desafio a ser melhorado, pois depende 

da disponibilidade do conhecimento. 
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A inovação, vista como uma estratégia para solucionar os desafios levantados, não deve 

representar apenas produtos inovadores, mas possibilitar a redução de custos de produção, 

estando alinhado a novas tecnologias (FRANK; CORTIMIGLIA; RIBEIRO; OLIVEIRA, 

2016; DÁVILA; ANDREEVA; VARVAKIS, 2019). Santa Catarina ocupa o 3º lugar no 

ranking nacional de inovação, posição que se mantém desde 2015 (CLP, 2019), o que indica 

possibilidades de o Estado melhorar seu desempenho inovador. 

A partir da análise do modelo de mensuração, todos os resultados obtidos indicaram que 

o instrumento de pesquisa adotado para mensurar a relação entre as práticas de GC e 

desempenho inovador, consistiu em uma medida válida e confiável. Com relação ao modelo 

estrutural, somente as práticas GEC e TDC exerceram influência significativa sobre o 

desempenho inovador das empresas industriais de Santa Catarina.  

Os resultados do modelo mostraram que, apesar de apenas duas das sete hipóteses terem 

sido aceitas, os dois conjuntos de práticas que exercem influência significativa sobre o 

desempenho inovador possuem efeitos diretos assertivos que permitem à empresa inovar e gerar 

vantagem competitiva. A GEC avalia se a gestão estratégica da empresa está atrelada ao 

conhecimento, pois permite que a organização crie estratégias baseadas nas vantagens que já 

possuem, em relação aos seus concorrentes. A TDC traz um enfoque no sentido de que o 

treinamento permite não só aos funcionários inovarem, mas proporciona a troca de 

conhecimento por meio de fluxos contínuos, possibilitando também que a organização gere 

inovações de produto. 

As duas categorias de práticas que apresentam influência significativa sobre o 

desempenho inovador são, portanto, capazes de serem aprimoradas pelas empresas da indústria 

de Santa Catarina que responderam ao questionário, e sustentar patamares elevados de 

desempenho inovador e consequentemente competitividade frente a suas concorrentes. Deve-

se, portanto, aprimorar a gestão estratégica das empresas industriais com base nos 

conhecimentos e competências da empresa, realizando benchmarking da gestão estratégica, 

bem como investir em capacitação dos funcionários, expandindo seus conhecimentos, 

mantendo-os atualizados e desenvolvendo suas competências. 

Qualquer empresa pode adotar práticas que incentivem o treinamento de seus 

colaboradores, pois esses recursos são essenciais para influenciar o comportamento dos 

funcionários no sentido de compartilhar conhecimento, melhorando a inovação na empresa. O 

treinamento atua diretamente nas melhores práticas para resolução de problemas, geração de 

novos entendimentos, criação de novas ideias e habilidades práticas para inovação de produtos. 

O treinamento também tem influência sobre os relacionamentos interpessoais, à medida em que 
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gera um resultado positivo sobre a inovação ao facilitar e incentivar que colegas gerem ideias 

inovadoras. O ambiente competitivo determina que haja incentivo para as empresas investirem 

em treinamento, pois o treinamento é uma condição necessária para que a inovação seja bem 

sucedida (LÓPEZ-CABRALES; PÉREZ-LUÑO; CABRERA, 2009; BAUERNSCHUTER; 

MALCK; HEBLICH, 2009). 

Pode-se evidenciar, portanto, a partir dos resultados obtidos, que existe uma relação 

positiva entre os sete conjuntos de práticas de GC adotados e o desempenho inovador, embora 

alguns desses conjuntos de práticas não apresentem influência significativa para a inovação no 

caso da indústria de Santa Catarina. Para analisar esta afirmação, foi realizada uma análise 

posthoc unificando as práticas de GC como um construto e verificando se este possui influência 

significativa no desempenho inovador. Os resultados obtidos foram de: β = 0,6889, p-valor = 

0,0000, R² = 0,4745 e R² ajustado = 0,4720. Com isso, pode-se confirmar também a influência 

direta e significativa deste construto no desempenho inovador. 

Esta dissertação, além de responder aos objetivos propostos, também permitiu aprimorar  

a compreensão das práticas de GC potencialmente mais eficazes, que possibilitam melhorar o 

desempenho inovador das empresas da indústria de Santa Catarina. Como uma das 

contribuições futuras, objetiva-se estender essa análise para toda a indústria brasileira. As 

práticas de GEC e TDC podem ser consideradas prioritárias, além de subsídio, para que a 

indústria de Santa Catarina melhore a alocação de recursos, visando melhorar a eficiência na 

utilização de seu conhecimento e, consequentemente, aprimorar o seu desempenho inovador. 

Mas essa prioridade se dá somente para o caso das respondentes deste questionário. Ao estender 

a análise para toda a indústria brasileira busca-se suprir essa lacuna de utilizar os resultados do 

modelo para todas as empresas industriais. 

Ao trazer aspectos que os gestores de empresas poderão se apropriar e tomar como 

inspiração para promover mudanças no contexto das organizações, esse estudo também 

contribui para o aprimoramento da competitividade das empresas. Isso porque empresas com 

comportamentos e práticas eficazes de GC utilizam melhor os seus recursos, estando, portanto, 

mais propensas a inovar. 

Acredita-se, além disso, que essa pesquisa trouxe mais uma contribuição para os estudos 

que adotam a visão da empresa baseada no conhecimento, ao demonstrar como o conhecimento 

pode ser utilizado como recurso estratégico e gerenciado para o benefício organizacional.  

Este estudo, invariavelmente, apresentou limitações, muitas em virtude dos 

procedimentos metodológicos e do contexto de pesquisa adotados, o que também serve como 

base para recomendação de trabalhos futuros e novos direcionamentos de pesquisa. A primeira 
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limitação se refere a sua natureza transversal, método que não permite analisar o 

comportamento das empresas ao longo do tempo.  

O tamanho da amostra também se constituiu como uma limitação. Apesar de a quantidade 

de respostas obtidas ter proporcionado condições suficientes para o desenvolvimento dos 

objetivos propostos neste estudo, a amostra apresentou limitações estatísticas de modo que não 

permitiram que as demais cinco hipóteses fossem sustentadas como significativamente 

influenciadoras do desempenho inovador, bem como não possibilitou inferir seus resultados 

para todas as empresas da indústria de Santa Catarina.  

Uma outra limitação se refere às respostas obtidas a partir de um único representante da 

empresa. O respondente pode não ter conhecimento funcional suficiente e adequado em relação 

ao conteúdo abordado na pesquisa, pois ela aborda múltiplas áreas da organização, o que pode 

vir a representar um risco de viés.  

Com a finalidade de examinar relações causais entre as variáveis independentes e 

dependentes de modo mais abrangente e profundo, sugere-se a elaboração de um estudo 

longitudinal aplicado ao escopo desta pesquisa. Recomenda-se também que estudos futuros 

utilizem amostras maiores, estatisticamente significantes, e que contemplem outros setores da 

economia, ampliando o escopo para além do setor industrial. Sugere-se, sobretudo, que em 

pesquisas futuras se utilizem dados fornecidos por mais de um respondente, contemplando 

diversos setores da empresa. 
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APÊNDICE A – email para participação na pesquisa 

 

E-mail: 

Assunto do e-mail: Pesquisa Conhecimento & Competitividade 

Corpo do e-mail: Prezados (as),  

 

Em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da 

UFSC, o Observatório FIESC está realizando uma pesquisa sobre Conhecimento e 

Competitividade analisando o perfil das empresas industriais de Santa Catarina. Os resultados 

desta pesquisa permitirão identificar a relação entre práticas de GC e a competitividade da sua 

empresa.  

 

Como produto, disponibilizaremos um estudo detalhado com os resultados obtidos, de forma a 

orientá-los a aumentar a competitividade aprimorando os aspectos da gestão empresarial. As 

informações disponibilizadas serão mantidas em sigilo. Contamos com a sua colaboração, 

certos de melhorarmos a competitividade e promover o desenvolvimento do nosso Estado.  

 

Clique aqui para responder a pesquisa.  

Observatório FIESC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-xtj1VPGOwlDq7P1D3asLSe1dB6I6TBJLPxr7yxmsVc/edit
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APÊNDICE B – instrumento de pesquisa 

RELAÇÃO ENTRE PRÁTICAS DE GC E DESEMPENHO INOVADOR DA INDÚSTRIA 

DE SANTA CATARINA 

As assertivas marcadas com (*) são de caráter obrigatório. 

1. E-mail* 

2. Cargo na empresa* 

PARTE 1 – PERFIL DA EMPRESA 

3. Assinale o setor de atuação da empresa*:  

[ ] Atividades de rádio e de televisão  

[ ] Atividades cinematográficas 

[ ] Bebidas 

[ ] Borracha e material plástico 

[ ] Captação, tratamento e dist. de água 

[ ] Celulose e papel 

[ ] Cerâmica 

[ ] Construção 

[ ] Coleta, tratamento e dist. de resíduos 

[ ] Conf. de artigos do vest. e acessórios 

[ ] Coque, derivados e biocombustíveis 

[ ] Couro e calçados 

[ ] Descontaminação e serviços de resíduos 

[ ] Ext. de carvão, petróleo ou gás natural 

[ ] Minerais met. ou de minerais não-met. 

[ ] Eletricidade, gás e outras utilidades 

[ ] Esgoto e atividades relacionadas 

[ ] Edição e edição integrada à impressão 

[ ] Equip. de inf, prod. eletrônicos e ópticos 

[ ] Impressão e reprodução de gravações 

[ ] Madeira 

[ ] Manutenção e inst. de máq. e equip. 

[ ] Máq., aparelhos e materiais elétricos[ ] 

Máquinas e equipamentos 

[ ] Metalurgia[ ] Móveis  

[ ] Outros equipamentos de transporte 

[ ] Produtos químicos 

[ ] Produtos diversos[ ] Produtos farmoq. e 

farmacêuticos[ ] Produtos de metal 

[ ] Tecnologia da inf. e comunicação  

[ ] Veículos aut., reboques e carrocerias 

[ ] Outro 

 

4. Tempo de operação na empresa (anos)* 

5. Número de funcionários* 

6. Faturamento bruto em 2018 

7. Percentual do orçamento de 2018 

investido em P&D* 

8. Sua empresa trabalha 

predominantemente com*: [ ] produtos [ ] 

serviços 

Questões 9 e 10: selecione um valor entre 

1 (discordo totalmente) e 5 (concordo 

totalmente) 

9. Uma fonte de competitividade da minha 

empresa é o conhecimento tácito* 

10. Uma fonte de competitividade da 

minha empresa é o conhecimento 

explícito* 

PARTE 2 – RESULTADOS DA 

EMPRESA 

11. As operações de inovação têm tido 

efeito sobre (1: sem efeito, 5: muito 

efeito)*: 

Criação de novos produtos ou serviços 

(inovação radical)  

Aprimoramento de produtos ou serviços 

(inovação incremental)  

    

12. Como você se vê com relação aos 

seus concorrentes (1: muito fraco, 5: 

muito forte)*: 

Crescimento de vendas líquidas 

Rentabilidade    

Cota de mercado    

13. Comparando com seus concorrentes, 

quão bem sucedida foi sua empresa, no 



88 

 

 

último ano, para inovar nas seguintes 

áreas (1: muito mal, 5: muito bem)* 

Produtos e serviços para clientes  

Métodos e processos de produção  

Práticas de gerenciamento  

Práticas de marketing    

Modelos de negócios   

  

PARTE 3 – PRÁTICAS DE GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

Para cada assertiva das questões 14 a 24, 

selecione um valor entre 1 (discordo 

totalmente) e 5 (concordo totalmente). 

14. Em que medida as afirmações sobre 

conhecimento se aplicam à sua 

empresa?*: 

Nossa estratégia é formulada e atualizada 

com base no conhecimento e nas 

competências da empresa 

Nossa estratégia considera o 

desenvolvimento de novos conhecimentos 

e competências 

Nosso conhecimento estratégico e nossas 

competências são sistematicamente 

comparados com a dos concorrentes 

A responsabilidade pela gestão estratégica 

do conhecimento foi claramente atribuída a 

uma pessoa específica 

 

15. Em que medida as afirmações sobre 

recrutamento se aplicam à sua 

empresa?*: 

Valorizamos especialmente a experiência 

relevante 

Valorizamos especialmente a capacidade 

de aprendizagem e desenvolvimento 

Valorizamos especialmente a capacidade 

dos candidatos de colaborar e trabalhar em 

várias redes 

 

16. Em que medida as afirmações sobre 

treinamento e desenvolvimento se 

aplicam à sua empresa?*: 

Nossos funcionários têm a oportunidade de 

aprofundar e expandir seus conhecimentos  

Nossa empresa fornece treinamento para 

atualizar o conhecimento dos funcionários 

Nossos funcionários têm a oportunidade de 

desenvolver suas competências por meio 

de treinamento adaptado às suas 

necessidades específicas 

As necessidades de desenvolvimento dos 

nossos funcionários são discutidas com 

eles regularmente 

 

17. Em que medida as afirmações sobre 

avaliação de desempenho se aplicam à 

sua empresa?* 

O compartilhamento de conhecimento é 

um dos nossos critérios para avaliação do 

desempenho do trabalho 

A criação de novos conhecimentos é um 

dos nossos critérios para avaliação do 

desempenho do trabalho 

A capacidade de aplicar o conhecimento 

adquirido por outras pessoas é um dos 

nossos critérios para o trabalho 

 

18. Em que medida as afirmações sobre 

recompensas se aplicam à sua 

empresa?*: 

A empresa recompensa os funcionários por 

compartilhar conhecimento  

A empresa recompensa os funcionários 

pela criação de novos conhecimentos 

A empresa recompensa os funcionários 

pela aplicação do conhecimento 

 

19. Em que medida as afirmações sobre 

tecnologia da informação se aplicam à 

sua empresa?*: 

A tecnologia é utilizada para permitir 

busca e descoberta eficiente de 

informações 

A tecnologia é utilizada para permitir a 

comunicação interna em toda a 

organização 

A tecnologia é utilizada para se comunicar 

com partes interessadas externas 

A tecnologia é utilizada para analisar o 

conhecimento, a fim de tomar melhores 

decisões 

A tecnologia é utilizada para coletar 

conhecimento comercial relacionado a seus 

concorrentes, clientes e ambiente 

operacional 
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A tecnologia é utilizada para desenvolver 

novos produtos e serviços com partes 

externas interessadas 

 

20. Em que medida as afirmações sobre 

organização do trabalho se aplicam à 

sua empresa?* 

Nossos funcionários participam da tomada 

de decisões na empresa 

As responsabilidades de cada funcionário 

são definidas de uma maneira que permite 

a tomada de decisão autônoma 

A interação informal é incentivada entre os 

membros da nossa organização  

Reuniões presenciais são organizadas 

quando necessário 

Com frequência utilizamos grupos de 

trabalho com membros que possuem 

habilidades e conhecimentos em uma 

variedade de campos 

Quando necessário, nossa empresa faz uso 

de comunidades de especialistas 

PARTE 4 – CONTEXTO DA EMPRESA 

21. Em que medida as afirmações sobre 

mudança tecnológica se aplicam ao setor 

da sua empresa?* 

Nossa indústria se caracteriza por ter 

rápidas mudanças tecnológicas  

A obsolescência tecnológica é alta na 

nossa indústria 

É difícil prever as mudanças tecnológicas 

nos próximos três anos 

As mudanças tecnológicas proporcionam 

grandes oportunidades na nossa indústria 

 

22. Em que medida as afirmações sobre 

intensidade competitiva se aplicam ao 

setor da sua empresa?* 

Concorrência de preços é uma 

característica da nossa indústria  

Qualquer ação realizada pela nossa 

empresa teve uma rápida resposta da 

concorrência 

Ouvimos falar de novos movimentos 

competitivos quase todos os dias  

A concorrência na nossa indústria é intensa 

 

23. Em que medida as afirmações sobre 

disponibilidade de capital humano se 

aplicam ao setor da sua empresa?* 

O sistema educacional atende às 

necessidades de uma economia 

competitiva  

Mão de obra qualificada está prontamente 

disponível 

A produtividade da força de trabalho é 

competitiva com os padrões internacionais 

A fuga de talentos não atrapalha a 

competitividade do seu setor 

Pessoal estrangeiro altamente qualificado é 

atraído para seu setor 

 

24. Em que medida as afirmações sobre 

imperfeições do mercado se aplicam ao 

contexto da sua empresa?*: 

Existem práticas competitivas ilegais  

Existe falsificação dos produtos e marcas 

registradas da sua empresa por outras 

empresas 

A lei regulatória de mercado é ineficaz 

para proteger sua empresa 

Existe aumento das práticas de 

concorrência desleal por parte de outras 

empresas do setor 

 

25. Em que medida as afirmações sobre 

suporte governamental se aplicam ao 

contexto da sua empresa*: 

Existem políticas e programas 

governamentais que são benéficos para a 

sua empresa 

Instituições governamentais fornecem 

informações tecnológicas e suporte técnico 

necessários para sua empresa 

Instituições governamentais desempenham 

um papel significativo no fornecimento de 

suporte financeiro para sua empresa 

Instituições governamentais ajudam a sua 

empresa a obter licença para importação de 

tecnologia, máquinas e outros 

equipamentos  
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APÊNDICE C – cargas cruzadas 

 

 DIN ADC CBC DEO GEC RBC TIC TDC 

DIN1 0,790 0,457 0,293 0,360 0,482 0,454 0,460 0,415 

DIN2 0,846 0,525 0,337 0,422 0,532 0,369 0,411 0,526 

DIN3 0,851 0,486 0,384 0,485 0,556 0,366 0,500 0,605 

DIN4 0,795 0,359 0,294 0,325 0,485 0,293 0,389 0,446 

DIN5 0,863 0,431 0,335 0,483 0,540 0,410 0,526 0,551 

ADC1 0,540 0,924 0,472 0,503 0,518 0,437 0,516 0,645 

ADC2 0,498 0,920 0,505 0,472 0,538 0,441 0,521 0,571 

ADC3 0,402 0,811 0,421 0,486 0,471 0,450 0,443 0,477 

CBC1 0,390 0,526 0,927 0,435 0,412 0,418 0,469 0,450 

CBC2 0,371 0,497 0,958 0,429 0,397 0,395 0,458 0,447 

CBC3 0,360 0,457 0,933 0,415 0,382 0,335 0,434 0,409 

DEO1 0,433 0,413 0,422 0,802 0,391 0,384 0,488 0,513 

DEO2 0,345 0,476 0,388 0,764 0,369 0,356 0,414 0,466 

DEO3 0,266 0,380 0,235 0,697 0,281 0,354 0,369 0,353 

DEO4 0,394 0,367 0,265 0,763 0,301 0,362 0,461 0,505 

DEO5 0,447 0,471 0,364 0,819 0,444 0,377 0,575 0,608 

DEO6 0,388 0,402 0,378 0,730 0,375 0,345 0,528 0,413 

GEC1 0,576 0,477 0,295 0,371 0,898 0,420 0,528 0,466 

GEC2 0,540 0,558 0,413 0,495 0,859 0,522 0,487 0,600 

GEC3 0,397 0,349 0,337 0,285 0,664 0,328 0,333 0,362 

RBC2 0,428 0,427 0,359 0,458 0,470 0,890 0,447 0,414 

RBC3 0,356 0,431 0,347 0,353 0,436 0,836 0,426 0,367 

TIC1 0,499 0,513 0,453 0,589 0,548 0,419 0,861 0,537 

TIC2 0,426 0,473 0,410 0,614 0,461 0,396 0,814 0,590 

TIC3 0,417 0,407 0,345 0,478 0,383 0,453 0,819 0,433 

TIC4 0,457 0,470 0,445 0,612 0,509 0,480 0,877 0,620 

TIC5 0,444 0,440 0,371 0,403 0,431 0,393 0,805 0,493 

TIC6 0,507 0,471 0,381 0,436 0,455 0,385 0,810 0,470 

TDC1 0,512 0,565 0,345 0,475 0,512 0,421 0,531 0,844 

TDC2 0,563 0,494 0,399 0,591 0,511 0,371 0,526 0,909 

TDC3 0,565 0,598 0,423 0,543 0,543 0,403 0,570 0,908 

TDC4 0,525 0,598 0,459 0,611 0,508 0,399 0,583 0,840 

Fonte: elaborado pela autora a partir do software Smart PLS (2019). 
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