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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo revelar o inter-relacionamento envolvendo os 

principais determinantes da capacidade de inovação. Até hoje inexistem estudos 

empíricos que apresentam um modelo abrangente sobre uma base de dados em 

larga escala mostrando as principais rotas para o desenvolvimento da capacidade 

de inovação. A partir de uma revisão abrangente e sistemática da literatura, 

construiu-se um modelo teórico integrando os principais fatores sugeridos em artigos 

teóricos e de revisão. Desenvolveu-se uma escala de medição confiável e testou-se 

o modelo empiricamente em uma amostra de 243 firmas brasileiras de vários ramos 

empresariais. Os métodos utilizados incluem a análise fatorial confirmatória, 

equações estruturais e a análise multigrupo da invariância estrutural. Os resultados 

evidenciaram o efeito direto do conhecimento do cliente e do mercado, assim como 

da gestão estratégica da tecnologia sobre o desempenho em inovação. Ambos os 

fatores são afetados pela intenção estratégica de inovar e pela liderança 

transformadora, por meio da gestão de pessoas para inovação. A organicidade da 

estrutura organizacional e a gestão de projetos têm efeito moderador positivo sobre 

a relação entre a gestão estratégica da tecnologia e o desempenho em inovação. 

Esse efeito moderador, entretanto, não se revelou na relação entre o conhecimento 

do cliente e do mercado e o desempenho em inovação, o que foi explicado post-hoc. 

O valor deste estudo está na apresentação de uma escala de medição confiável e 

de um modelo teórico validado empiricamente que integra várias correntes de 

estudo e explicita como a ação da liderança pode estruturar e alavancar os recursos 

gerenciais para gerar e manter a capacidade da organização de inovar. Tal modelo 

se constitui em um road-map que pode ajudar os gerentes a desenvolver estratégias 

e práticas capazes de alavancar o desempenho em inovação. 

 

Palavras-chave: Inovação. Capacidade de inovação. Desempenho em inovação. 

Modelagem por equações estruturais. Análise multigrupo. 



 

ABSTRACT 

 

This works aims to present an integrated analysis of the determinants of innovation 

capacity. To date, there are no empirical studies that present a comprehensive model 

on a large-scale database showing the main routes to develop an innovation 

capability. Based on a comprehensive and systematic literature review, a theoretical 

model was built by integrating the main factors suggested in theoretical and reviewed 

articles. A range of reliable measurements were developed and the model empirically 

tested on a sample of 243 Brazilian firms from various industries. The methods used 

include confirmatory factor analysis, structural equations modeling and multigroup 

analysis of structural invariance. The results showed the direct effect of customer and 

market knowledge as well as the strategic management of technology on innovation 

performance. Both factors are affected by the strategic intent to innovate and by the 

transformation leadership through people management to innovate. The 

organizational structure organicity and project management have a positive 

moderating effect on the relationship between the strategic management of 

technology and innovation performance, however they produced unexpected and 

complex results regarding the relationship between the customer and market 

knowledge and innovation performance, which are explained post-hoc. This study’s 

value is in the presentation of a reliable measurement scale and a theoretical 

empirically validated model that integrates multiple study lines and explains how 

leadership action can structure and leverage the managerial resources to generate 

and maintain the organization's ability to innovate. The model forms a road-map to 

help managers develop strategies and practices to leverage innovation performance. 

 

Keywords: Innovation. Innovation capability. Innovation performance. Structural 

equation modeling. Multigroup analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Apesar de décadas de pesquisa e de uma extensa literatura sobre capacidade de 

inovação, ainda não foi desenvolvido e testado um modelo abrangente sobre uma 

base de dados em larga escala que mostrasse as principais rotas para o 

desenvolvimento da capacidade de inovação (FIOL, 1996; TIDD, 1997; WOLFE, 

1994). A identificação dos fatores determinantes da capacidade de inovação 

somente agora parece se aproximar de um consenso na literatura, mas ainda não há 

clareza quanto à natureza de cada fator individualmente (CROSSAN; APAYDIN, 

2010). Até agora, os estudos empíricos sobre capacidade de inovação são limitados 

a estudos de caso, exemplos específicos ou cincunscritos a um campo específico. 

Assim, a natureza exata da relação entre os diversos determinantes ainda está para 

ser revelada. O fato é que inexiste um modelo abrangente aceitável que oriente a 

ação gerencial na direção da inovação (LAWSON; SAMSON, 2001). Ainda 

permanecem sem resposta consistente algumas questões relevantes. Por exemplo: 

“Qual é o peso dos fatores que afetam diretamente o desempenho em inovação?” e 

“Como esses fatores podem ser estimulados?”. O mundo gerencial, em particular, 

ressente-se de respostas a essas questões. Este trabalho tem por objetivo revelar 

o inter-relacionamento envolvendo os principais determinantes da capacidade 

de inovação e, dessa forma, preencher as lacunas citadas. 

 

O ambiente de negócios neste início de século XXI está envolto em incertezas 

econômicas e direcionado a grandes mudanças tecnológicas, especialmente nas 

áreas de Comunicação e Informática. Tais mudanças afetam toda a economia e não 

somente o setor da internet. De outro lado, constata-se grande crescimento dos 

países emergentes e estagnação no mundo considerado desenvolvido, com grandes 

mudanças geográficas nos campos da Logística e da Produção (FERDOWS, 2003). 

Rupturas tecnológicas favorecem o crescimento de algumas empresas, como a 

Apple e a Google, e ameaçam outras, como a RIM, fabricante do Blackberry, e a 

Nokia. A necessidade de inovar é aguda e generalizada. Infelizmente, muitas 

empresas não dispõem de estrutura e conhecimento de gestão que lhes permita 

inovar sistematicamente (QUADROS et al., 2001). Afinal, a capacidade de uma 

empresa para inovar é um recurso intangível, difícil de imitar e reconhecido como um 
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fator chave para sua sobrevivência e seu sucesso (BRITO; BRITO; MORGANTI, 

2009; MCGRATH et al., 1996; ROBERTS; AMIT, 2003; WANG; CHEN, 2009; 

WEERAWARDENA; MAVONDO, 2011). 

 

No Brasil, a situação é bastante desafiadora. A indústria brasileira, no que concerne 

a inovação, requer que o tema seja mais bem estudado. Os dados apurados pela 

Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec), realizada pelo IBGE (Tabela 1), 

mostram que somente 38,6% das empresas pesquisadas declararam ter implantado 

inovações de produto ou processo entre 2006 e 2008. Outras 34,8% declararam ter 

implementado apenas inovações organizacionais e/ou de marketing. Em verdade, 

esses percentuais têm crescido positivamente nas últimas duas décadas. O número 

de empresas que declararam ter implementado inovações de produtos e/ou 

processos aumentou de 31,5% no período 1998─2000 para 33,3% no período 

2001─2003 e alcançou 38,6% no período 2006─2008. Adicionalmente, o número de 

empresas que declararam ter implementado apenas inovações organizacionais e/ou 

de marketing tem diminuído constantemente: 37,0%, 36,8% e 34,8%, 

respectivamente, para os mesmos períodos. Diante deste quadro, mesmo 

reconhecendo que há melhorias, pode-se conjecturar o quanto poderia ser útil um 

road map que ajudasse a empresa brasileira a desenvolver mais rapidamente a 

capacidade de inovação. O sucesso da inovação pode ser definido pela alocação e 

uso corretos dos recursos da firma, traduzidos em gestão, tecnologia e pessoas (DI 

SERIO; VASCONCELLOS, 2009, p.15) 

 

 

Tabela 1 – Implementação de inovações na indústria brasileira – 1998─2000, 
2001─2003 e 2006─2008 

Empresas que implementaram (1) 

Ano - período Total do 
período 

Inovação de 
produto e/ou 
processo 

Apenas projetos 
incompletos e/ou 
abandonados 

Apenas inovações 
organizacionais 
e/ou de marketing 

1998-2000 72.006 22.698 2.960 28.618 

2001-2003 84.262 28.036 2.315 30.972 

2006-2008 106.862 41.262 2.743 37.172 

Fonte: IBGE, 2003, 2007, 2010. 
(1) Nos períodos pesquisados, foram consideradas as empresas que implementaram produto e/ou 
processo novo ou substancialmente aprimorado, que desenvolveram projetos que foram 
abandonados ou ficaram incompletos, e que realizaram inovações organizacionais e/ou de marketing. 
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No campo teórico, há necessidade urgente de mais estudos sobre a capacidade de 

inovação. Para o desenvolvimento da teoria baseada em recursos (representada 

pela sigla, em inglês, RBT), faltam estudos empíricos que lhe forneçam sustentação; 

em particular, pesquisas que abordem os conceitos mais atuais que têm expandido 

o seu entendimento teórico (NEWBERT, 2007). Originado na década de 1980, a 

RBT evoluiu de um conceito de vantagem competitiva baseado em recursos 

estáticos para uma abordagem que explica como esses recursos podem ser 

combinados de forma dinâmica para alcançar a mesma finalidade (EISENHARDT; 

MARTIN, 2000). Sirmon et al. (2011) fornecem um exemplo desta nova abordagem 

ao proporem estudos sobre orquestração de recursos ─ mais especificamente, sobre 

o papel da ação gerencial em estruturar, combinar e alavancar os recursos da firma. 

A agenda de pesquisas atual da RBT inclui a combinação de recursos com base no 

capital humano e envolve a necessidade de se examinarem as rotas e sequências 

da evolução dos recursos (BARNEY et al., 2011). 

 

Os estudos sobre a capacidade de inovação têm evoluído significativamente desde 

a célebre crítica de Wolfe (1994), que contribuiu para reorientar a pesquisa neste 

campo. Desde então, vários modelos teóricos foram propostos e testados, fazendo 

evoluir o conhecimento no campo 1. Desde Avlonitis, Kouremenos e Tzokas (1994) 

até Crossan e Apaydin (2010), passando, dentre outros também importantes, por 

Tang (1998, 1999), Lawson e Samson (2001), e Smith et al. (2008), os modelos vêm 

sucessivamente confirmando fatores identificados, incorporando outros, 

classificando-os de forma mais precisa. Faltava, entretanto, desenvolver um modelo 

que abrangesse os principais fatores sugeridos pela literatura e que, ao mesmo 

tempo, fosse parcimonioso permitindo sua validação empírica. Neste trabalho, 

apresenta-se um modelo teórico testado empiricamente que integra os estudos 

sobre capacidade de inovação e RBT, destaca a importância da liderança e 

expressa as principais rotas para melhorar o desempenho em inovação, 

compreendendo os principais determinantes da capacidade de inovação sugeridos 

nos modelos mencionados. 

 

                                                             
1  Ao concluir este trabalho, identificou-se um novo modelo que trata a capacidade de inovação como uma 
meta-capacidade apresentando uma interessante nova visão ao campo de estudo (ZAWISLAK et al., 2012). 
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Segundo sua natureza, este estudo se insere na vertente relativa à inovação 

organizacional (OI), uma das correntes de estudos sugeridas por Wolfe (1994). Seus 

fundamentos teóricos estão apoiados na RBT (HARMANCIOGLU; DROGE; 

CALANTONE, 2009). A unidade de análise deste estudo é a organização. A 

inserção deste trabalho no campo geral da pesquisa em inovação pode ser mais 

bem visualizada no mapa elaborado por Crossan e Apaydin (2010, p. 1.181) 

(Esquema 1). 

 

 

 

Esquema 1 – Mapa da pesquisa em inovação 
Fonte: CROSSAN e APAYDIN, 2010, p. 1.181. 

 

 

De acordo com a RBT, a vantagem competitiva da firma decorre de seus recursos 

raros, valiosos e difíceis de serem imitados (BARNEY, 1991; PETERAF, 1993; 

MCGRATH et al., 1996). Nestes estudos, é enfatizado que uma firma pode obter 

vantagem competitiva em um mercado se dispuser de recursos intangíveis que seu 

concorrente não consegue adquirir ou copiar facilmente. São exemplos de recursos 

que podem se tornar uma barreira para os competidores: a competência tecnológica 

e a competência em marketing (WERNELFELT, 1984). Quando combinados com a 
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habilidade de gerenciar da firma, esses recursos podem ser socialmente tão 

complexos e interdependentes que se tornam difíceis de serem copiados e assim 

podem sustentar uma vantagem competitiva (EISENHARDT; MARTIN, 2000). 

 

A literatura não fornece uma definição consagrada e largamente aceita sobre 

capacidade de inovação (FACÓ, 2009, p. 50-51). Uma definição coerente com a 

RBT deve atender a pelo menos duas condições: deixar claro que a capacidade 

emerge de um conjunto de rotinas organizacionais (EISENHARDT; MARTIN, 2000); 

e o termo capacidade deve ser entendido tal como explicado por Helfat et al. (2007), 

para quem capacidade é “a habilidade para desempenhar repetidamente uma tarefa 

de maneira aceitável”. Essas condições são atendidas pela definição sugerida por 

Peng, Schroeder e Shah (2008, p. 735), adotada neste trabalho. A emergência das 

rotinas organizacionais é formalmente expressa por um “conjunto de práticas 

organizacionais”, enquanto que o significado requerido para o termo capacidade é 

expresso em “força” e “proficiência”. Inclui-se aqui a expressão “melhoria”, para 

ajustar a definição de capacidade ao conceito de inovação da Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

 

Para os objetivos deste trabalho, define-se assim a capacidade de inovação: 

 

 

“Capacidade de inovação é força ou a proficiência de um conjunto 

de práticas organizacionais para a melhoria ou desenvolvimento de 

novos produtos / processos.” 

 

 

No que se refere à inovação, adotam-se aqui os conceitos de inovação tecnológica 

de produto e de processo, trazidos pelo Manual de Oslo (OCDE, versão 2,1995, p.9) 

que assim define: 



19 

 

“Uma inovação tecnológica de produto é a implantação / 

comercialização de um produto com características de desempenho 

melhoradas, tais como entregar objetivamente serviços novos ou 

melhorados para o consumidor. Uma inovação de processo 

tecnológico é a implantação / adoção de novos ou 

significativamente melhorado métodos de produção ou entrega. 

Pode envolver mudanças no equipamento, recursos humanos, 

métodos de trabalho ou uma combinação destes.” 

 

A pesquisa começou com uma ampla e sistemática revisão bibliográfica sobre o 

tema “Capacidade de inovação”, quando foram identificados os principais fatores 

determinantes e caracterizado o conteúdo de cada construto, o que se constituiu em 

sua primeira contribuição. O desenvolvimento de escalas de medição confiáveis e 

fundamentadas na teoria constituiu-se na segunda contribuição deste trabalho. Sua 

importância se deve ao fato de que elas não serem abrangentes ou de basearem-se 

em medição de outputs ou outcomes (ver, por exemplo, Wang e Ahmed, 2004). 

Busca-se uma escala abrangente e baseada em fatores determinantes que possa 

representar um road map útil para o desenvolvimento empresarial. 

 

As relações entre os construtos foram hipotetizadas com base na literatura, sob a 

forma de um modelo de relações causais, o qual foi testado empiricamente em uma 

amostra de 243 empresas brasileiras de vários setores industriais. Constituiu-se na 

terceira contribuição deste trabalho. Adicionalmente, foram feitas análises 

multigrupos para avaliar os efeitos moderadores da organicidade da estrutura 

organizacional e da gestão de projetos sobre a relação entre a gestão estratégica da 

tecnologia e o desempenho em inovação e sobre a relação entre o conhecimento do 

cliente e do mercado e o desempenho em inovação. Os resultados obtidos a partir 

desses testes multigrupos e da análise post hoc efetuada se constituem na quarta 

contribuição deste trabalho. 

 

Este trabalho compõe-se de cinco seções, além desta Introdução, relativas à: 

revisão da literatura; modelo teórico e formulação de hipóteses; metodologia de 

pesquisa; apresentação e análise dos resultados; e conclusão. 
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Na seção relativa à revisão da literatura, descreve-se o método utilizado para 

assegurar ampla abrangência e nenhuma tendenciosidade. O campo de pesquisa 

em inovação é mapeado e o posicionamento deste estudo é localizado. Os diversos 

modelos de capacidade de inovação identificados são analisados. Uma lista extensa 

de fatores, variáveis teóricas e escalas de medição utilizadas para desenvolver o 

modelo empírico utilizado também foram produzidas e deixadas disponíveis no 

Apêndice. 

 

Na seção relativa ao modelo teórico e formulação de hipóteses, destaca-se a 

influência exercida pelos modelos anteriormente estudados e descreve-se a lógica 

de relações causais hipotéticas de sua arquitetura. Os efeitos moderadores da 

organicidade da estrutura organizacional e o da gestão de projetos são teorizados. 

 

Na metodologia de pesquisa, detalha-se o rigor acadêmico de como foi gerada a 

escala de medições, descrevendo-se os pré-testes e as análises efetuadas e as 

técnicas de amostragem, coleta e tratamento dos dados, para avaliar: se a amostra 

apresentava alguma tendenciosidade; se a sua distribuição era normal; se os 

desvios devido ao método de coleta não representavam um problema; e se os dados 

eram válidos e confiáveis. Os métodos de análise das relações estruturais e do teste 

de invariância para avaliar os efeitos moderados também são explicados. 

 

Na seção relativa à apresentação e análise dos resultados, procede-se à 

demonstração da sustentação ou não das hipóteses efetuadas, acompanhada da 

necessária argumentação teórica. 

 

Na conclusão, destaca-se a contribuição deste trabalho para a consolidação da 

teoria em inovação para a Academia e para o mundo gerencial. Também, formulam-

se suas limitações e as sugestões para a realização de futuro trabalhos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Metodologia 

 

 

A revisão da literatura na pesquisa em Administração é uma ferramenta chave para 

tratar a diversidade de conhecimento em uma área acadêmica específica 

(TRANFIELD; DENYER; SMART, 2003). Nos estudos sobre inovação isso é 

particularmente importante. Um grande desafio com que se defronta um pesquisador 

da área prende-se à vastidão da literatura sobre o assunto, advinda de diversos 

campos do conhecimento, como Engenharia, Sociologia, Psicologia, Economia e 

Administração (GOPALAKRISHNAN; DAMANPOUR, 1997). Para aumentar o grau 

de complexidade, o tema “Inovação” é tratado em Administração sob pontos de 

vistas diferentes em marketing, estudos organizacionais, estratégia e gestão de 

operações (DOUGHERTY, 2009). 

 

A revisão da literatura, para ser efetiva e não tendenciosa, precisa ser sistemática e 

basear-se em processo estruturado e transparente, de modo a ser replicável, 

permitindo que as decisões e conclusões do revisor possam ser verificadas 

(DENYER; NEELY, 2004; RIDLEY, 2008; THORPE et al., 2005; TRANFIELD; 

DENYER; SMART, 2003). Neste trabalho, obedece-se à metodologia proposta por 

Thorpe et al. (2005) e Tranfield, Denyer e Smart (2003). 

 

A realização da revisão foi conduzida em duas fases. A primeira teve por objetivo 

pesquisar trabalhos publicados sobre o tema “Capacidade de inovação”; a segunda, 

aprofundar o tema e buscar trabalhos publicados sobre cada um dos fatores 

identificados nos estudos selecionados na fase anterior. 

 

O plano de pesquisa bibliográfica (Apêndice A) incluiu pesquisa às bases de dados 

Ebsco Business Source Premier, IngentaConnect, ISI Web of Knowledge (Thomson 

Reuters), JStor e ProQuest Discovery e aquelas ligadas às principais editoras na 

área de Administração que têm publicações sobre inovação: Elsevier, Elsevier 

(Science Direct), Emerald, InderScience, InformaWord (Taylor & Francis), Routledge 

http://www.informaworld.com/smpp/tandf~db=jour
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(Taylor & Francis), Sage, Scopus, Wiley InterScience, e World Scientific (Imperial 

College Press). Foram também consultados os bancos de dados da International 

Association of Organizational Innovation (IAOI), da IEEE, e do Institute for 

Operations Research and Management Sciences (Informs On-Line), além de buscas 

por meio do Google Acadêmico e do Scirus. No plano nacional, foram consultados 

os acervos das revistas: Revista de Administração Contemporânea (RAC), Revista 

de Administração de Empresas (RAE), RAE Eletrônica, Revista de Administração e 

Inovação (RAI) e Revista Brasileira de Inovação (RBI). 

 

Para a realização das pesquisas citadas, foram utilizadas as seguintes palavras-

chave e operadores booleanos: “innovat*” e “capabilit*” e, depois, “innovat*”, 

“factors” e “model”. Essas palavras-chave foram utilizadas como filtro em pesquisas 

de artigos acadêmicos peer reviewed. As bases de dados foram pesquisadas em 

busca de artigos publicados desde 1991, quando Damanpour (1991) teve publicada 

a sua meta-análise sobre fatores de inovação organizacional. Foram recuperados 

8.258 títulos de trabalhos acadêmicos e 14 teses de doutorado, os quais foram 

transferidos e arquivados no software Mendeley Desktop (Esquema 2). 

 

 

 

Esquema 2 - Arquivamento dos títulos recuperados e das publicações no Mendeley 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

http://www.informaworld.com/smpp/tandf~db=jour
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Todos os títulos foram analisados com base nos mesmos critérios utilizados por 

SMITH et al. (2008) (Quadros 1 e 2). Foram incluídos artigos de qualquer país, de 

todos os setores e indústrias e que apresentassem barreiras, direcionadores ou 

características de organizações inovadoras. Foram excluídos artigos cujo nível de 

análise não era a organização, como aqueles sobre a inovação de ramos da 

indústria ou sobre sistemas nacionais de inovação. Também foram excluídos 

aqueles cujo foco era o consumidor dos produtos e serviços e os artigos que 

meramente descreviam casos específicos de inovação. Em situações de dúvida ou 

para confirmar a seleção efetuada, foram lidos os resumos ou todo o artigo. Foram 

selecionados nesta fase 186 artigos, sendo 42 artigos teóricos (theoretical), 20 de 

revisão da literatura ou de meta-análise (literature review e meta-analysis), 50 de 

modelos teóricos (theory building) e 74 artigos empíricos (theory testing). Os artigos 

selecionados foram classificados, “tagueados” e arquivados em pastas por tipo de 

artigo. 

 

 

Critério Razões para inclusão 

Quaisquer países Para assegurar uma visão multicultural de inovação 
organizacional. 

Quaisquer indústrias e setores Para obter um quadro amplo dos fatores que afetam a inovação 
e a capacidade de inovação, não apenas limitada a uma área. 

Barreiras à inovação em 
organizações 

Para identificar os fatores que inibem a inovação no contexto 
organizacional. 

Direcionadores para inovação 
em organizações 

Para identificar os fatores que estimulam a inovação no 
contexto organizacional. 

Características das 
organizações inovadoras 

Para identificar as características que são evidentes em 
organizações que tenham sido reconhecidas como inovadoras. 

Quadro 1 – Critérios de inclusão 
Fonte: Adaptado de SMITH et al., 2008. 

 

 

Critério Razões para exclusão 

Sistemas nacionais de inovação Este não é o contexto organizacional da pesquisa.  

Inovação em setores da 
indústria 

Este não é o contexto organizacional da pesquisa.  

Implementação de inovações 
especificas 

O processo de inovação não é o foco da pesquisa 

Consumidor inovador  O comportamento do consumidor não é o foco da pesquisa 

Quadro 2 – Critérios de exclusão 
Fonte: Adaptado de SMITH et al., 2008. 
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Seguindo a metodologia de “bola de neve” (RIDLEY, 2008), as referências 

bibliográficas dos artigos anteriormente selecionados foram analisadas. Os artigos 

considerados relevantes para a descrição de cada fator foram recuperados, até 

atingir-se um ponto de saturação teórica, alcançado quando novas referências não 

adicionam mais informação relevante ao fator estudado (ADAMS; BESSANT; 

PHELPS, 2006; GLASER; STRAUSS, 1967). Foram incluídos desta forma outros 

236 artigos teóricos e empíricos à bibliografia, os quais foram classificados, 

“tagueados” e arquivados em pastas específicas para cada fator. Os artigos 

constantes da bibliografia foram estudados e referenciados à medida que eram 

considerados relevantes para o objetivo da pesquisa. 

 

Com base na leitura da literatura que fora selecionada, três importantes produtos 

foram obtidos: o primeiro foi a identificação de 16 estudos sugerindo modelos ou 

apresentando fatores de capacidade de inovação (Apêndice B): Avlonitis, 

Kouremenos, e Tzokas, (1994); Chiesa, Coughlan e Voss (1996); Tang (1998); Read 

(2000); Lawson; Samsom (2001); Panne, Beers e Kleinknecht, 2003; Aiman-Smith et 

al. (2005); Merx-Chermin & Nijhof, 2005; Adams; Bessant; Phelps (2006); Metz; 

Terziovski; Samson (2007); Smith et al. (2008); Raisch; Birkinschaw (2008); Fórum 

de Inovação FGV-EAESP (2008); Tidd; Bessant; Pavitt (2008); Ahuja, Lampert e 

Tandon (2008); e Crossan; Apaydin (2010). Esses 16 estudos foram analisados e 

serviram de base para a identificação e seleção dos fatores determinantes da 

capacidade de inovação e para a arquitetura do modelo teórico desenvolvido neste 

trabalho. 

 

O segundo produto foi a identificação de 114 variáveis teóricas que afetam a 

capacidade de inovação (Apêndice C). Essa lista de variáveis, junto com dois 

trabalhos similares também identificados na revisão bibliográfica - um feito por 

Chiesa, Coughlan e Voss (1996, p.110), com 88 variáveis, e outro de Cormican e 

O’Sullivan (2004, p.825), com 50 variáveis - serviu de referência para construção da 

escala de medição dos construtos determinantes. 
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O terceiro produto foi uma lista de escalas de medição do desempenho em inovação 

utilizadas em 65 estudos empíricos (Apêndice D). Essa lista foi utilizada para apoiar 

a definição dos construtos resultantes e suas variáveis do modelo empírico deste 

trabalho. 

 

 

2.2 Análise dos modelos de capacidade de inovação 

 

 

Procedeu-se a uma análise aprofundada dos modelos de capacidade de inovação 

apresentados nos 16 estudos mencionados. Foram 5 modelos identificados: o 

modelo de inovação com base em processos, de Chiesa, Coughlan e Voss (1996, p. 

108); o modelo de inovações em organizações, de Tang (1998, p.304); o modelo de 

capacidade de inovação, de Lawson e Samson (2001, p.388); o modelo de 

inovação, de Smith, Busi, Ball e Meer (2008, p.662); e o modelo de organização 

inovadora, do Fórum de Inovação da FGV/EAESP (2008). 

 

O modelo de Chiesa, Coughlan e Voss (1996, p. 108), tem como base o processo de 

inovação, o qual leva a um ganho em competitividade. O processo de inovação é 

determinado pela liderança e é afetado pela disponibilização de recursos e pelos 

sistemas e instrumentos de gestão da organização (Esquema 3). A inserção da 

inovação no planejamento corporativo é papel da liderança. O conhecimento do 

cliente e do mercado é parte do processo de geração do conceito de novos 

produtos. Constata-se que os principais processos identificados neste modelo são 

equivalentes aos dos demais autores aqui analisados. 
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Esquema 3 Modelo de inovação com base em processo, de Chiesa, Coughlan e Voss. 

Fonte: CHIESA; COUGHLAN; VOSS, 1996, p.108. 
 

 

Para Tang (1998), os fatores que determinam a inovação em produtos e processos – 

comportamento e integração, identificação e realização de projetos, e conhecimento 

e habilidades ─ estão imersos em um meio interno favorável, que é o fator 

denominado “orientação e apoio”. A organização, por seu turno está inserida em um 

ambiente externo, com o qual troca informação e comunicação e fornece produtos e 

serviços inovadores (Esquema 4). Segundo este modelo, o fator orientação e apoio 

abrange: estilo da liderança, valores organizacionais, missão, estratégia, estrutura, 

recursos e sistemas operacionais. O modelo sistêmico de Tang enfatiza o 

comportamento e a gestão do conhecimento, sendo que os processos gerenciais 

somente são percebidos em um nível mais aprofundado dos fatores. Analisando o 

conteúdo de cada fator sugerido por Tang, tem-se que o pleno alinhamento com os 

demais autores acima citados. 
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Esquema 4 – Modelo de inovações em organizações, de Tang 
Fonte: TANG, 1998, p. 304. 

 

 

Lawson e Samson (2001) reconhecem a capacidade de inovação como a habilidade 

empresarial de extrair conhecimento do desenvolvimento equilibrado das atividades 

rotineiras de explotação (mainstream) e das atividades de exploração inovadora 

(newstream) (ver Esquema 5). Esse desenvolvimento equilibrado é determinado 

pelos fatores visão e estratégia, aproveitamento da competência base da empresa, 

inteligência organizacional, gestão de criatividade e ideias, estrutura organizacional 

e sistemas, cultura e clima, e gestão da tecnologia. Aproveitar a competência base 

da empresas significa gerenciar os recursos, dispor de uma variedade de canais de 

financiamento e de apoio dos indivíduos chave nos vários estágios do processo de 

inovação e explorar os negócios via internet (e-business). O modelo sistêmico de 

Lawson e Samson enfatiza o equilíbrio entre a exploração e a explotação, sendo que 

os processos gerenciais somente são percebidos em um nível mais aprofundado 

dos fatores. Analisando o conteúdo de cada fator sugerido por Lawson e Samson, 

percebe-se que alguns deles – apoio de elementos chave e os negócios via internet 

- não são plenamente reconhecidos pelos demais autores citados. 
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Esquema 5 – Modelo de capacidade de inovação, de Lawson e Samson 
Fonte: LAWSON; SAMSON, 2001, p. 388. 

 

 

Smith et al. (2008) compreendem o processo de inovação como uma atividade 

realizada por pessoas, apoiadas por: gestão do conhecimento, estilo gerencial e 

liderança, recursos, estrutura organizacional, estratégia corporativa e tecnologia 

(Esquema 6). Esse conjunto de fatores, pessoas e processo de inovação é parte da 

cultura organizacional. O modelo de Smith et al. limita a abrangência da capacidade 

de inovação ao focalizar o processo de inovação e seus antecedentes, deixando de 

incluir outros fatores relevantes como o relacionamento com clientes. Os elementos 

do modelo incluem processos, pessoas e recursos; ou seja, elementos de naturezas 

distintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Esquema 6 – Modelo de inovação, de Smith, Busi, Ball e Meer 
Fonte: SMITH et al., 2008, p. 662 
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O modelo de organização inovadora de Fórum de Inovação da FGV-EAESP (2008) 

apresentado no Esquema 7 enfatiza sua função cognitiva, a liderança e sua intenção 

estratégica, o modelo de gestão e o processo de inovação. Estes elementos do 

modelo estão imersos na cultura organizacional. O modelo contempla fatores 

constituintes do modelo de gestão não representados no desenho, deixando de 

explicitar seus inter-relacionamentos. Analisando o conteúdo de cada fator sugerido 

pelo modelo conforme apresentados no Apêndice B, verifica-se o pleno alinhamento 

com os demais autores citados. 

 

 

 

 
Esquema 7 - Modelo de Organização Inovadora, do Fórum de Inovação da FGV/EAESP 
Fonte: FGV/EAESP, 2008 

 

 

A análise dos modelos de capacidade de inovação existentes na literatura permite 

concluir que há forte congruência entre seus elementos. Entretanto, existem 

algumas diferenças de ênfase e de olhares. Enquanto o modelo de Tang (1998) e o 

do Fórum de Inovação da FGV/EAESP (2010) destacam a visão sistêmica e o 

relacionamento com o meio externo, Lawson e Samson (2001) chamam a atenção 

para o equilíbrio entre explotação e exploração. Smith et al. (2008) e o Fórum de 

Inovação da FGV/EAESP destacam o processo de inovação. Os quatro modelos 

destacam a cultura organizacional. 

 

 



30 

2.3 Identificação dos principais determinantes da capacidade de inovação 

 

 

Seguindo metodologia utilizada por Read (2000) e Smith et al. (2008), os fatores 

determinantes da capacidade de inovação sugeridos pelos 16 estudos anteriormente 

citados foram mapeados e classificados em nove grandes temas: liderança, 

estratégia, informação e comunicação, relacionamentos, pessoas, cultura, 

organização, projetos de inovação e gestão do conhecimento (Apêndice B). Para 

selecionar os fatores que deveriam ser considerados neste estudo, utilizaram-se os 

dois critérios sugeridos por Whetten (1989): abrangência (i.e., todos os fatores 

relevantes estão incluídos?); e parcimônia (i.e. devem alguns fatores ser excluídos 

porque adicionam pouco valor para o seu entendimento?). 

 

Ao longo do período estudado, percebeu-se clara evolução na identificação dos 

fatores determinantes da capacidade de inovação, havendo uma convergência para 

alguns fatores (ver, por exemplo, Crossan e Apaydin, 2010), persistindo, entretanto, 

algumas diferenças de conteúdo ou de classificação. Enquanto, por exemplo, Read 

(2000), Adams, Bessant e Phelps (2006) e Metz, Terziovski e Samson (2007) 

elevam a gestão de pessoas ao nível de um fator, Crossan e Apaydin (2010) 

inserem as questões relativas à gestão de pessoas com um subfator dentro do fator 

cultura organizacional. 

 

Quanto à liderança, para Avolio, Bass e Jung (1999) e Carless, Wering e Mann 

(2000) o que prevalece é o perfil transformador do líder, enquanto que para Elenkov, 

Judge, e Wright (2005) o crucial é o consenso entre os membros da direção da 

empresa. Em relação ao tema relacionamentos, também há diferença entre os 

autores sobre o conteúdo. Enquanto para Read (2000) o objeto é o foco no cliente e 

no mercado, para Lawson e Samson (2001) este deve ser ampliado para abranger 

outros participantes, e o fator deve ser a inteligência organizacional. Há também 

superposição de conteúdo entre fatores. Por exemplo, a prática de reconhecimento 

e recompensa deve ser considerada em liderança, em gestão de pessoas ou em 

ambos os construtos? 
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Para a escolha e caracterização dos construtos, o interesse deste estudo prende-se 

a fatores capazes de expressar processos organizacionais. Por isso, o fator recursos 

foi deixado para ser avaliado como um fator moderador em pesquisas futuras. O 

fator cultura organizacional não foi incluído no modelo isoladamente, pois entende-

se que corresponde a outra dimensão da capacidade de inovação (LEMON; 

SAHOTA, 2004). Segundo Hatch (1993), a cultura é dinâmica e as práticas 

gerenciais são resultantes dos processos de realização e de simbolização. Assim, 

um modelo de capacidade de inovação como o que foi desenvolvido neste trabalho 

pode ser entendido como sendo a expressão de um artefato de uma cultura 

(AGUIAR, 2004), ou inversamente, a cultura pode ser entendida como resultante do 

desenho organizacional e dos processos de mudança (JONES, 2010). 

 

Da mesma forma que cultura organizacional, a aprendizagem organizacional 

também não foi incluída como um fator isolado. A aprendizagem percorre os 

mesmos caminhos da inovação e ambos podem ser considerados os dois lados de 

uma mesma moeda (NONAKA, 1994). A aprendizagem corresponderia a uma outra 

dimensão organizacional da capacidade de inovação. No que se refere à gestão do 

conhecimento, um construto multidimensional, buscou-se um aspecto essencial para 

a inovação tecnológica e incluiu-se a gestão estratégica da tecnologia no modelo 

(ADAMS; LAMONT, 2003; DARROCH, 2005; ZAWISLAK et al., 2012). O fator 

comunicação foi capturado por meio da inserção de algumas variáveis dentro do 

construto organicidade da estrutura organizacional. Já no que se refere ao processo 

de inovação, incluindo a geração de ideias, a escolha recaiu sobre um construto 

mais abrangente: a gestão de projetos (CROSSAN; APAYDIN, 2010). 

 

O resultado dessas análises foi submetido à apreciação de especialistas, sendo, 

então, validados os construtos apresentados no Quadro 3, que se constituíram na 

base do modelo teórico aqui proposto, adiante detalhado. 2 

 

 

                                                             
2 Os pressupostos teóricos aqui descritos e que apoiaram a seleção dos fatores determinantes do modelo 
desenvolvido foram confirmados pelos resultados da análise fatorial exploratória conduzida na fase de pré-
testes (ver 4.1). 
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2.4 Identificação do fator resultante (medição da capacidade de inovação) 

 

 

O fator resultante do modelo foi identificado a partir da análise de 65 artigos 

empíricos recuperados na revisão da literatura (Apêndice D). Observa-se que a 

capacidade de inovação tem sido mensurada por meio tanto de seus drivers (por 

exemplo: Wang, 1994; Hurley e Hult, 1998.) quanto de suas variáveis de saída. 

Como medida da variável dependente em estudos empíricos, encontram-se 

medições tanto de output quanto de outcomes. As expressões innovativeness e 

innovation capability são utilizadas tanto como denominação de construtos outputs 

como de outcomes (GARCIA; CALANTONE, 2002; SALAVOU, 2004). 

 

As medições de capacidade de inovação como outputs abrangem a geração das 

ideias que têm sido adotadas (HULT; HURLEY, 1998; SÁENZ; ARAMBURU; 

RIVERA, 2009), o número de patentes (AHUJA; KATILA, 2001), a gestão de projetos 

inovadores (SÁENZ; ARAMBURU; RIVERA, 2009) e, mesmo, a intensidade das 

atividades de P&D (LAURSEN; SALTER, 2006). Como medições de outcomes, 

encontram-se medidas de desempenho no mercado das inovações de produto e 

processo (por exemplo: Ritter e Gemünden, 2004; e Prajogo e Ahmed, 2006) e 

também medidas de desempenho financeiro (por exemplo: Cavusgil, Calantone, e 

Zhao, 2003). 

 

Neste estudo, consideram-se Meyer-Krahmer (1984), Ritter e Gemünden (2004), 

Prajogo e Ahmed (2006) e Subramanian e Nilakanta (1996), que medem a 

capacidade de inovação como um outcome por meio do desempenho comparativo 

com os concorrentes em inovação de produtos e processos, entendendo que 

desempenho final em inovação é aquele ditado pelo mercado. Não foi utilizado o 

desempenho financeiro, pois esta medição é afetada por outras variáveis além da 

inovação propriamente dita. A medição do desempenho em inovação 

comparativamente com os seus concorrentes contribui para diminuir o efeito 

indústria. Deseja-se também verificar se a maior capacidade de inovação se traduz 

em consistência  em relação aos competidores.3 Ver Quadro 3. 

                                                             
3 Ver sub-seção 2.12. 
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Construto Domínio Referências 

Liderança 
transformadora  

Aquela que torna seus seguidores mais conscientes 
da importância e do valor do trabalho; ativa suas 
necessidades de ordem superior; e os induz a 
transcender seus interesses pessoais em prol da 
organização. 

Avolio, Bass, e Jung, 
1999; Podsakoff et al., 
1990. 

Intenção 
estratégica de 
inovar  

Grau que a empresa está disposta a assumir riscos 
para favorecer a mudança, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação, e a competir 
agressivamente a fim de obter uma vantagem 
competitiva para sua empresa. 

Covin e Slevin, 1989; 
Miller, 1983. 

Gestão de 
pessoas para 
inovação  

Orientação da gestão de pessoas para a inovação, 
provendo a concessão de liberdade ou autonomia 
de atuação aos empregados, estabelecendo metas 
desafiadoras, permitindo que decidam como 
alcançá-las e favorecendo a autorrealização e o 
comprometimento com os objetivos da organização. 

Amabile, 1999; Amabile et 
al., 2004; Cummings e 
Oldham, 1997; Mumford 
et al., 2002; Shalley e 
Gilson, 2004. 

Conhecimento 
do cliente e do 
mercado  

Habilidade para detectar os eventos, necessidades, 
expectativas, mudanças significativas e tendências 
do cliente e do mercado. Perceber as mudanças do 
mercado na frente dos seus competidores fornece 
vantagem competitiva à empresa. 

Day, 1994; Kohli e 
Jaworski, 1990. 

Gestão 
estratégica da 
tecnologia 

Gestão do processo de criação e desenvolvimento 
de tecnologias, visando à criação de valor. O 
processo de gestão tecnológica compreende cinco 
etapas: identificação, seleção, aquisição, explotação 
e proteção. 

Fusfeld, 1978; Fusfeld, 
1995; Phaal et al., 2001; 
Gregory, 1995. 

Organicidade da 
estrutura 
organizacional 

Grau em que a estrutura é caracterizada pela 
concessão de autonomia, controles flexíveis, 
comunicação horizontal desimpedida, valorização do 
conhecimento e da experiência e informalidade nas 
relações pessoais. Estruturas ditas “orgânicas” 
permitem resposta mais rápida às mudanças no 
ambiente externo do que as denominadas 
“mecanicistas”. 

Burns e Stalker, 1961; 
Khandwalla, 1976/77. 

Gestão de 
projetos  

Planejamento, provisão dos recursos, execução e 
controle do processo de inovação. Inclui cuidadosa 
avaliação dos projetos, análise e planejamento, 
visando, principalmente, ganhar compreensão, 
compromisso e apoio tanto corporativo quanto do 
pessoal que estará envolvido no projeto. 

Cooper e Kleinschmidt, 
2007; Rothwell, 1994. 

Desempenho 
em inovação 

Organizações inovadoras são aquelas que exibem 
comportamento inovador consistente ao longo do 
tempo. 

Meyer-Krahmer, 1984; 
Ritter e Gemünden, 2004; 
Prajogo e Ahmed, 2006; 
Subramanian e Nilakanta, 
1996. 

Quadro 3 - Construtos e seus domínios teóricos 
Fonte: Elaboração própria. 
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2.5 Liderança transformadora (transformational leadership) 

 

 

Toda inovação começa com uma ideia criativa. A implementação de novos projetos 

e a introdução de novos produtos ou processos requerem que uma pessoa ou 

equipe tenham uma boa ideia e que o ambiente facilite o surgimento e o 

desenvolvimento dessa ideia (AMABILE et al., 1996). Cabe ao líder transformador 

criar esse ambiente e mantê-lo favorável (SHALLEY; GILSON, 2004). 

 

Podsakoff et al. (1990, p. 108) explicam que a liderança transformadora é aquela 

que faz seus seguidores mais conscientes da importância e dos valores do resultado 

do trabalho, que ativa suas necessidades de ordem superior e que os induz a 

transcender seus interesses pessoais em prol da organização. Acredita-se que esse 

comportamento transformador ou carismático aumenta o impacto de 

comportamentos do líder no desempenho dos empregados, porque "seguidores 

sentem confiança e respeito para com o líder e estão motivados para fazer mais do 

que se espera que façam" (YUKL, 1989, p. 272). 

 

A liderança transformadora foi caracterizada por Avolio, Bass, e Jung (1999, p. 444) 

como sendo composta de seis componentes comportamentais únicos, mas inter-

relacionados: a) carisma e inspiração ─ fornece um claro sentido de propósito e uma 

visão articulada; b) estimulo intelectual ─ questiona as formas de verdade e tenta 

resolver problemas; c) consideração ao indivíduo ─ entende as necessidades de 

cada seguidor (coaching e mentoring); d) recompensa ─ esclarece o que se espera 

dos seguidores e o que eles vão receber se cumprirem os níveis esperados de 

desempenho; e) ação por exceção – foco no monitoramento; e f) liderança esquiva ─ 

evita tomar decisão de tudo. 
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2.6 Intenção estratégica de inovar (Strategic posture to innovate) 

 

 

Intenção estratégica pode ser definida de forma abrangente como a orientação geral 

de uma empresa competitiva (COVIN; SLEVIN, 1989). A orientação empreendedora 

da empresa é demonstrada pelo grau em que os líderes estão dispostos a assumir 

riscos para favorecer a mudança, o desenvolvimento tecnológico e a inovação e a 

competir agressivamente, a fim de obter uma vantagem competitiva para sua 

empresa (MILLER, 1983). 

 

A intenção estratégica de inovar pode afetar significativamente o desempenho da 

empresa e ser determinante para sua competitividade. A inovação implica riscos e, 

dada a abrangência das atividades que devem ser abordadas, para assegurar o 

sucesso do desenvolvimento de novos produtos e processos é pouco provável que 

ganhos significativos possam ser alcançados se a questão não for abordada no nível 

estratégico (ROTHWELL, 1994). Hamel e Prahalad (1989) cunharam a expressão 

“intenção estratégica” (strategic intent) para expressar o que viam como uma 

obsessão das empresas líderes globais que surgiram entre 1970 e 1989, as quais 

sustentaram por longos períodos a ambição de vencer em todos os níveis da 

organização. 

 

A aceitação de riscos é um dos elementos essenciais para definir a orientação 

estratégica de uma organização (VENKATRAMAN, 1989). Entretanto, é preciso 

distinguir entre as empresas empreendedoras e que aceitam o risco da inovação 

daquelas que têm um apetite pelo risco empresarial e que, para competirem, são 

alavancadas financeiramente. Para tornar clara essa distinção, denomina-se aqui o 

construto de “intenção estratégica de inovar”. 

 

Outro elemento essencial da intenção estratégica é o que Venkatraman (1989) 

denomina “futuridade”. Futuridade aborda as principais decisões estratégicas da 

empresa em termos do conflito entre a efetividade no longo prazo e a eficiência no 

curto prazo. Para que a intenção de inovar se torne uma orientação efetiva para toda 

a empresa, é preciso que essas decisões sobre efetividade ou eficiência sejam 

explicitadas e, obviamente, inseridas nos planos estratégicos da empresa (AHMED, 
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1998a; COOPER, e KLEINSCHMIDT, 2007; COTTAM, ENSOR e BAND, 2001; 

MARTINS, e TERBLANCHE, 2003; ROTHWELL, 1994). 

 

A inserção da inovação na estratégia empresarial é o primeiro passo para 

demonstrar o comprometimento da organização com a inovação (AHMED, 1998a; 

COOPER, 1998; COOPER; KLEINSCHMIDT, 2007; COTTAM; ENSOR; BAND, 

2001; KOHLI; JAWORSKI, 1990; MARTINS; TERBLANCHE, 2003; SODERQUIST et 

al., 1997). Segue o desenvolvimento de métricas para medição do sucesso da 

estratégia de inovação (COTTAM; ENSOR; BAND, 2001) e o estabelecimento de 

metas desafiadoras (AHMED, 1998a; MUMFORD et al., 2002; SHALLEY; GILSON, 

2004; SODERQUIST et al, 1997), os quais permitem seu desdobramento por toda a 

organização. Assim, envolvida toda a organização, a realização dos projetos 

permitirá tornar realidade a intenção de inovar (AHMED, 1998; HAMEL; PRAHALAD, 

1989; MUMFORD et al., 2002; SHALLEY; GILSON, 2004; SODERQUIST, 1997). 

 

 

2.7 Gestão de pessoas para inovação 

 

 

O processo de inovação depende da existência de especialistas motivados e com 

autonomia, que trabalhem em equipes ou em rede, em um ambiente propício à 

geração de ideias. Diversos teóricos têm mostrado que, para apoiar a atuação 

desses especialistas, a gestão de pessoas para inovação precisa compreender a) o 

estímulo à motivação para inovação e à criatividade; b) a concessão de autonomia; 

c) a atuação focalizada nos objetivos na direção da inovação; e d) a avaliação de 

desempenho (feedback) e reconhecimento e recompensa. 

 

A motivação intrínseca é definida por Utman (1997) como a extensão em que um 

indivíduo é autodirecionado (inner-directed), interessado ou fascinado por uma tarefa 

e se engaja nela para o bem da própria tarefa. A motivação intrínseca é um dos mais 

importantes e poderosos fatores que afetam a criatividade das pessoas (Amabile, 

1988). 
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A concessão de liberdade ou autonomia de atuação aos empregados, 

estabelecendo metas desafiadoras e permitindo que decidam como alcançá-las, 

favorece a autorrealização e o comprometimento com os objetivos da organização 

(AMABILE, 1999; AMABILE et al., 2004; CUMMINGS; OLDHAM, 1997; MUMFORD 

et al., 2002; SHALLEY; GILSON, 2004; ZHANG; BARTOL, 2010). 

 

Gupta e Singhal (1993), Mumford (2000) e Shalley e Gilson (2004) sugerem que 

feedback positivo para o alcance dos objetivos pode ser um instrumento favorável ao 

desempenho quando acompanhado de recompensas que estimulem a motivação 

tanto intrínseca (por exemplo, concedendo maior autonomia e oportunidades de 

desenvolvimento) quanto extrínseca (por exemplo, promoção na carreira, aumento 

salarial).  

 

 

2.8 Conhecimento do cliente e do mercado 

 

 

Quanto mais "alerta" (KIRZNER 1999) ou "informada" (STIGLER, 1961) for uma 

firma, maior será sua habilidade para detectar mudanças significativas e, portanto, 

maiores as chances de êxito na inovação (DICKSON, 1992). Entender o mercado é 

uma capacidade organizacional diferenciadora (KOHLI e JAWORSK, 1990). Firmas 

direcionadas para o mercado são diferenciadas porque têm a habilidade de perceber 

os eventos e as tendências em seus mercados na frente dos seus competidores 

(DAY, 1994). 

 

O conhecimento do cliente e do mercado inclui não somente a identificação das 

necessidades e preferências verbalizadas pelos clientes, mas, principalmente, 

aquelas de que eles próprios não têm consciência. Trabalhar junto com clientes, 

entender suas necessidades e envolver usuários potenciais para integrar a sua voz 

ao projeto de produtos são fatores de sucesso para a inovação (AHMED, 1998a; 

COOPER, 1994; LEONARD; RAYPORT, 1997; ROTHWELL 1992; SODERQUIST et 

al., 1997; SPIVEY; MUNSON; WOLCOTT, 1997). 
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2.9 Gestão estratégica da tecnologia 

 

 

O papel relevante da tecnologia no sucesso ou fracasso de uma empresa no mundo 

competitivo é amplamente reconhecido (FUSFELD, 1978; PHAAL et. al., 2001). O 

desenvolvimento de tecnologia está entre os processos organizacionais mais 

importantes que apoiam a criação de valor (PORTER, 1991) e o seu gerenciamento 

tem se tornado cada vez mais complexo e crítico para o crescimento das firmas 

(FUSFELD, 1995). 

 

O processo de gestão tecnológica, conforme Phaal et al. (2001) e Gregory (1995), 

compreende cinco etapas: identificação, seleção, aquisição, explotação e proteção. 

As duas primeiras parecem ser tão essenciais quanto difíceis de serem realizadas. 

Possuir um sistema de análise do portfólio tecnológico ─ que inclua a identificação 

das tecnologias necessárias para cada produto e uma avaliação comparativa entre a 

atratividade do negócio e a importância das tecnologias (BURGELMAN, et al., 2004; 

SODERQUIST et al., 1997) – é essencial para que todos saibam quais são as 

competências que oferecem vantagem competitiva para a empresa (HAMEL; 

PRAHALAD, 1989). Manter essa vantagem requer que as tecnologias emergentes 

que possam influenciar a estratégia atual de negócio ou em um futuro mais distante 

sejam monitoradas de perto (MUMFORD et al., 2002). A aquisição, a explotação e a 

existência de métricas para acompanhamento do desenvolvimento da tecnologia, 

além da proteção das tecnologias da empresa, completam o conjunto de ações que 

asseguram um gerenciamento eficaz da tecnologia (SPIVEY; MUNSON; WOLCOTT, 

1997). 

 

 

2.10 Organicidade da estrutura organizacional 

 

 

A forma estrutural das organizações pode facilitar ou dificultar a inovação e a 

orientação para o mercado (KOHLI; JAWORSKI, 1990). A estrutura parece enfatizar 

certos valores que influenciam a promoção ou a restrição da criatividade e inovação 

nas organizações (MARTINS; TERBLANCHE, 2003). A importância da estrutura da 
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organização para inovação é abordada por Burns e Stalker (1961), que destacam a 

velocidade da tomada de decisão como crucial em ambientes dinâmicos. Estruturas 

ditas como “orgânicas” permitem uma resposta mais rápida às mudanças no 

ambiente externo, enquanto estruturas “mecanicistas” são mais adequadas em 

ambientes mais previsíveis e onde a resposta rápida não é um fator crítico. 

 

Estruturas orgânicas são caracterizadas, dentre outras razões, por: valorização do 

conhecimento e da experiência; existência de canais de comunicação horizontais 

livres e desimpedidos; informalidade nas relações pessoais e na autonomia; e 

sistemas de controle mais flexíveis (BURNS; STALKER, 1961; KHANDWALLA, 

1977). 

 

Os teóricos do comportamento e da criatividade ressaltam o papel da estrutura no 

processo inovador. Mumford et al. (2002) e Shalley e Gilson (2004), por exemplo, 

argumentam que estruturas abertas e flexíveis que destacam a importância do 

conhecimento técnico relevante são consideradas essenciais para a comunicação 

de ideias e, portanto, para a inovação. Cottam, Ensor e Band (2001) e Chen, Zhu e 

Anquan (2005) recomendam que para facilitar o desenvolvimento da inovação, deve 

existir liberdade na estrutura hierárquica para conceder autonomia para as pessoas 

tomarem decisões rápidas necessárias no dia a dia. Shalley e Gilson (2004) 

sugerem que os controles gerenciais precisam ser menos rígidos e pouco formais, 

para que novas ideias possam se desenvolver. 

 

 

2.11 Gestão de projetos 

 

 

O risco está associado à inovação. Ideias podem ou não ser aceitas, implementadas 

e bem sucedidas. O processo inovador é experimental e demandador de recursos: 

tempo, dinheiro e pessoas. Se o processo demanda recursos significativos e o 

sucesso não é garantido, requer, portanto, planejamento e controle. Para Rothwell 

(1994), o processo de inovação requer cuidadosa avaliação dos projetos, análise e 

planejamento, visando, principalmente, assegurar compreensão, compromisso e 

apoio tanto corporativo quanto do pessoal que estará envolvido no projeto. O 
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desenvolvimento de uma inovação – a melhoria ou a criação de um novo produto ou 

processo – começa pela definição do problema e pela geração de ideias para 

solucioná-lo, até a comercialização com sucesso do produto ou a implantação bem 

sucedida do processo. Inclui pesquisa, desenvolvimento fabricação e entrega ou 

instalação (AMABILE, 1988; HANSEN; BIRKINSHAW, 2007). 

 

Um dos fatores de sucesso no desenvolvimento de produto é a alta qualidade do 

processo de desenvolvimento (COOPER; KLEINSCHMIDT, 2007). O processo deve 

ser estruturado e flexível, abrangendo desde a ideia até o lançamento do produto 

(MUMFORD et al., 2002) com etapas predefinidas de controle e avaliação 

(COOPER; KLEINSCHMIDT, 2007). Os projetos usualmente são implementados por 

equipes multifuncionais cujos integrantes representam diferentes perspectivas para 

a solução dos problemas (AHMED, 1998a; MUMFORD et al., 2002) e, quando 

necessário, em parceria com outras empresas ou instituições, como universidades e 

institutos de pesquisa (PITTAWAY et al., 2004). 

 

A atividade de inovação envolve problemas complexos e maldefinidos e exige que 

sejam estudados sob diversas perspectivas, para que sejam geradas ideias úteis 

(AMABILE, 1999; MUMFORD et al., 2002). Quando os indivíduos se engajam 

ativamente no processo de compreensão do problema, estudando-o sob diversos 

pontos de vista, produzem soluções de maior qualidade e mais originais (REITER-

PALMON et al., 1998). Organizações inovadoras estimulam a geração de ideias 

para promover a melhoria dos produtos ou processos. Critérios são usualmente 

estabelecidos para a escolha de projetos de inovação e de melhoria de produtos e 

processos, com base em suas implicações para a estratégia da organização 

(AHMED, 1998a; LAURSEN; FOSS, 2003; MUMFORD et al., 2002). 

 

Em organizações inovadoras, o planejamento dos projetos de inovação e de 

melhoria prevê os recursos necessários para sua implementação, incluindo pessoas, 

tempo e dinheiro (AHMED, 1998a; AMABILE et al., 1996; AMABILE, 1999; 

COOPER; KLEINSCHMIDT, 2007; COTTAM; ENSOR; BAND, 2001 MARTINS; 

TERBLANCHE, 2003; MUMFORD et al. 2002; SHALLEY; GILSON, 2004). 
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2.12 Desempenho em inovação 

 

 

O desempenho em inovação abrange duas dimensões, associadas entre si  

(AVLONITIS; KOUREMENOS; TZOKAS, 1997): inovação de produto; e inovação de 

processos. Estudo empírico conduzido por Simonetti, Archibugi, e Evangelista 

(1995) mostrou que somente 3,1% das inovações podiam ser consideradas como 

sendo puras de produto ou de processo. Havia uma “zona cinzenta”, em que 96,9% 

dos casos envolviam inovação tanto de produto quanto de processo. Os estudos de 

Kraft (1990) mostraram que inovação em produto tem impacto positivo na inovação 

em processo. 

 

Se a capacidade de invação implica que a organização deve demonstrar habilidade 

para inovar repetidamente4, segue-se que qualquer medição deve capturar essa 

dimensão temporal (SUBRAMANIAN e NILAKANTA, 1996). Outro aspecto a ser 

considerado é que se a capacidade de inovação é uma vantagem competitiva 

(WERNELFELT, 1984) e é um recurso raro, valioso e difícil de ser copiado 

(BARNEY, 1991; PETERAF, 1993; MCGRATH et al., 1996), segue-se também que 

qualquer medição deve capturar esse diferencial competitivo; ou seja se traz valor 

para a organização acima da concorrência. 

 

Esses conceitos norteiam a medida da capacidade de inovação utilizada nos 

estudos empíricos realizados por Deshpandé et al. (1993), Miller e Friesen (1982), 

Prajogo e Ahmed (2006), adotada neste trabalho, a qual abrange: nível de 

criatitividade das inovações; velocidade de desenvolvimento de inovação; e 

consistência em relação aos competidores (“ser pioneiro no mercado”). 

 

                                                             
4 Ver definição de capacidade de inovaçao na seção 1. 
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3 MODELO TEÓRICO E FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES 

 

 

No desenvolvimento do modelo teórico, delineou-se uma arquitetura que valoriza a 

intenção estratégica e o papel da liderança no projeto organizacional (DAFT, 1999) e 

respeita as contribuições dos modelos predecessores: a visão sistêmica e o 

relacionamento com o meio externo, dos modelos de Tang (1998) e do Fórum de 

Inovação da FGV/EAESP (2010); e o equilíbrio entre explotação e exploração, do 

modelo de Lawson e Samson (2001). O processo de inovação destacado pelos 

modelos Chiesa, Coughlan e Voss (1996), de Smith et al. (2008) e do Fórum de 

Inovação da FGV/EAESP é representado pela gestão de projetos. Pelos motivos já 

explicados, deixa-se de destacar aqui o fator cultura organizacional, citado em 

quatro modelos analisados.  

 

 

3.1 Modelo teórico 

 

 

No modelo teórico aqui proposto (Esquema 8), a intenção estratégica de inovar e a 

liderança transformadora são os elementos de entrada (input) do processo. A 

intenção estratégica de inovar e a gestão de pessoas para inovação são os inputs 

para o conhecimento do cliente e do mercado e a gestão estratégica da tecnologia, 

os quais são os elementos centrais do modelo. A liderança transformadora atua 

sobre o conhecimento do cliente e do mercado e sobre a gestão estratégica da 

inovação por meio da gestão de pessoas para inovação, que é um construto 

mediador dessas relações. O conhecimento do cliente e do mercado e a gestão 

estratégica da tecnologia estão relacionados com o desempenho em inovação, que 

se constitui no elemento de saída (output) do processo. Essas relações, contudo, 

são moderadas pela organicidade da estrutura organizacional e pela gestão de 

projetos. Todas essas relações são mais bem justificadas na formulação das 

hipóteses, como se segue. 
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Esquema 8 - Modelo teórico mostrando as relações hipotéticas entre os determinantes da capacidade 
de inovação. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

3.2 Formulação de hipóteses: liderança transformadora 

 

 

O tipo de liderança necessário para promover a inovação é aquele em que a 

liderança tem a ambição e a competência para efetuar mudanças (COOPER, 2011; 

LAZONICK, 2005, p.50). Dentre as características deste tipo de liderança, aqui 

denominado “liderança transformadora”, destaca-se sua capacidade de desenvolver 

uma visão própria para o futuro da organização. Lewin e Stephens (1994) 

argumentam que essa visão de futuro do principal executivo é construída sob a 

influência dos ambientes interno e externo, mas é conformada pelas características 

da sua personalidade (HAMBRICK; BRANDON, 1988). De outro lado, líderes 

transformadores, em função de seu carisma e capacidade de argumentação, 



44 

conseguem transformar a sua própria visão em intenção estratégica da organização 

(HAMBRICK; MASON, 1984). 

 

Seguindo este raciocínio, postula-se aqui que as características da liderança, a sua 

própria visão de futuro e a intenção estratégica da organização são associadas, o 

que permite traçar a seguinte hipótese: 

 

Hipótese 1a: A liderança transformadora e a intenção estratégica estão 

relacionadas positivamente uma com a outra. 

 

A liderança transformadora fortalece a inovação por meio da mobilização das 

pessoas (ARAGÓN-CORREA et al., 2007; JUNG; CHOW; WU, 2003). Para inovar, 

as pessoas precisam de estímulo, autonomia, e reconhecimento. O líder 

transformador tem os atributos necessários para realizar essa mobilização. Em 

verdade, as pessoas são naturalmente motivadas para a inovação e desejam 

realizar as suas mais elevadas aspirações (AMABILE, 1999; MUMFORD, 2000; 

SHALLEY; GILSON, 2004). Se a intenção estratégica da empresa é voltada para 

inovação, o líder transformador sabe utilizar o seu carisma para inspirar e 

comprometer as pessoas com os objetivos empresariais. Pessoas altamente 

motivadas voltam seus esforços para o cumprimento das metas traçados (SHALLEY; 

GILSON, 2004). 

 

O líder transformador concede autonomia e estimula intelectualmente as pessoas 

que estão envolvidas diretamente com os problemas. Ao resolverem problemas, as 

pessoas ganham autoestima e confiança para aceitar maiores desafios e inovar 

(AMABILE et al., 1996; AMABILE et al., 2004; MARTINS; TERBLANCHE, 2003). O 

líder transformador também sabe recompensar as pessoas que cumprem os níveis 

esperados de desempenho, o que estimula ainda mais as pessoas a continuarem 

tendo comportamento inovador. 

 

O papel da liderança no estímulo à inovação foi estudado por Yukl (1989) e por 

Zhou, Gao, Yang, e Zhou (2005), que constataram que a liderança carismática 

impacta positivamente as atitudes no trabalho e facilita a orientação empresarial 

para a inovação. Esse raciocínio permite concluir que quando a empresa tem a 



45 

 

intenção de inovar e a liderança é transformadora, a gestão de pessoas é voltada 

também para a inovação, o que conduz à seguinte hipótese: 

 

Hipótese 1b: A liderança transformadora exerce um efeito positivo significativo 

sobre a gestão de pessoas para inovação. 

 

 

3.3 Formulação de hipóteses: intenção estratégica de inovar 

 

 

As empresas enfrentam hoje uma concorrência crescente e um ambiente turbulento, 

o que requer a escolha cuidadosa de um posicionamento estratégico. Sem um 

posicionamento empresarial definido a ação gerencial é circunstancial e o resultado 

é incerto. Mas quando a estratégia é definida e comunicada e as metas são 

estabelecidas, é criada uma referência que orienta a ação de toda a empresa. Se a 

inovação ocupa lugar de destaque nessa estratégia, a empresa volta-se para a 

geração de ideias. 

 

O processo de inovação tem evoluído para se adaptar às mudanças no ambiente de 

negócios. Entretanto, a fonte de conhecimento para a geração de ideias é sempre o 

mercado e a tecnologia (ROTHWELL, 1994; DANNEELS, 2002; PHAAL et al., 2001). 

Assim, para inovar, a empresa busca necessariamente conhecer o cliente, o 

mercado e a tecnologia. O desempenho de uma empresa na inovação de produtos 

está intimamente relacionado à sua capacidade de explorar e utilizar diferentes 

fontes de ideias para novos produtos e processos (AVLONITIS; KOUREMENOS; 

TZOKAS, 1994, p. 15). 

 

Um número considerável de estudos empíricos tem analisado a relação entre a 

intenção estratégica e o alinhamento interno gerencial em marketing (NAMAN; 

SLEVIN, 1993; COVIN; SLEVIN, 1989; CALANTONE; DI BENEDETTO; 

BHOOVARAGHAVAN, 1994; ÖZSOMER; CALANTONE; DI BENEDETTO, 1997). 

Da mesma forma, um número também expressivo de estudos empíricos tem 

analisado a relação entre a estratégia de negócios e a gestão de tecnologia (ADLER 



46 

et al., 1992; BERRY, 1996; CHESTER, 1994; ERICKSON et al., 1990; FUSFELD, 

1978; OAKEY; PAVITT, 1990; ZHARA; COVIN, 1993; GREGORY, 1995, p. 349). 

 

Os resultados desses estudos reforçam o raciocínio de que a vontade expressa da 

empresa em inovar influencia a busca por maior conhecimento do cliente e do 

mercado e o desenvolvimento da gestão da tecnologia, o que permite formular as 

seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 2a: A intenção estratégica de inovar exerce um efeito positivo significativo 

sobre o conhecimento do cliente e do mercado. 

 

Hipótese 2b: A intenção estratégica de inovar exerce um efeito positivo significativo 

sobre a gestão estratégica da tecnologia. 

 

 

3.4 Formulação de hipóteses: gestão de pessoas para inovação 

 

 

A gestão de pessoas para inovação visa à criação de um ambiente e de uma cultura 

que facilitem o desenvolvimento de especialistas motivados e que permitam a 

colocação de suas ideias em prática (LAU; NGO, 2004). Se a gestão de pessoas é 

voltada para a inovação, a aquisição, o compartilhamento e a aplicação do 

conhecimento são estimulados (BROCKBANK, 1999; CHEN; HUANG, 2009; 

MUMFORD, 2000; SHALLEY; GILSON, 2004; SODERQUIST et al., 1997). A 

utilização de mão de obra como fonte de novas ideias e a aceitação sistemáticas de 

propostas para a introdução de melhorias e desenvolvimento de novos produtos 

determinam fortemente a inovação de produtos e processos da empresa 

(AVLONITIS; KOUREMENOS; TZOKAS, 1994, p. 15). 

 

Diversos estudos têm observado que a motivação intrínseca leva à criatividade 

porque pessoas motivadas tendem a preferir novas abordagens para resolver 

problemas (AMABILE et al., 2004). Ao serem estimuladas intelectualmente, as 

pessoas, sentem-se encorajadas a pensar “fora da caixa”, a adotar um 

comportamento criativo e a buscar soluções originais para seus projetos (REITER-
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PALMON; ILLIES, 2004; MUMFORD, 2000). Se as pessoas estiverem motivadas e 

alinhadas com os objetivos organizacionais (GOTTSCHALG; ZOLLO, 2007), tiverem 

acesso livre às informações externas (MUMFORD et al., 2002) e a comunicação 

entre as várias áreas e níveis organizacionais for intensa e fluida (AMABILE et al., 

1996; AHMED, 1998a; MARTINS; TERBLANCHE, 2003), é razoável esperar que 

essas mesmas pessoas busquem conhecer melhor as necessidades de expectativas 

dos cliente e do mercado e as tecnologias emergentes.  

 

Quando têm autonomia para colocar em prática as suas ideias, as pessoas 

naturalmente vão buscar conhecimento e informações sobre as necessidades do 

cliente e das tecnologias disponíveis para atendê-las. Se a intenção declarada da 

empresa é a busca da inovação, é razoável supor que os obstáculos à busca dessas 

informações sejam minimizados. Portanto, é possível supor que quanto mais a 

gestão de pessoas for voltada para a inovação maior deve ser o conhecimento do 

cliente e do mercado e maior a gestão estratégica da tecnologia. Esse raciocínio 

está alinhado com os achados de Jaworski e Kohli (1993), que estudaram a relação 

entre a orientação para o mercado, a ênfase gerencial na orientação, o sistema de 

recompensa e o comprometimento das pessoas, e os achados de Zhou, Gao, Yang, 

e Zhou (2005), que estudaram a relação entre a orientação para o mercado e a 

orientação para inovação com a atitude em relação ao trabalho e a satisfação e o 

comprometimento dos empregados. Dessa forma, entende-se que se pode formular 

as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 3a: A gestão de pessoas para inovação exerce um efeito positivo 

significativo sobre o conhecimento do cliente e do mercado. 

 

Hipótese 3b: A gestão de pessoas para inovação exerce um efeito positivo 

significativo sobre a gestão estratégica da tecnologia. 
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3.5 Formulação de hipóteses: conhecimento do cliente e do mercado 

 

 

Para serem bem sucedidas comercialmente, as ideias de novos produtos e serviços 

devem, é claro, atender a uma necessidade real ou percebida pelo cliente 

(LEONARD; RAYPORT, 1997). A chave para o desenvolvimento de produtos com 

desempenho superior em relação ao competidor inclui o conhecimento detalhado 

das necessidades e expectativas do cliente e a definição clara e precisa do produto 

logo no início do projeto. As empresas que têm forte orientação para o cliente e o 

mercado são as mais capazes de desenvolver produtos inovadores (COOPER, 

1994; GATIGNON; XUAREB, 1997; HAN; KIM; SRIVASTAVA, 1998). 

 

A relação entre o conhecimento do cliente e do mercado e o desempenho, inclusive 

desempenho em inovação de produto e serviço, tem sido debatida há décadas 

(ATUAHENE-GIMA, 1996a). Vários estudos empíricos foram conduzidos nessa 

direção (NARVER; SLATER, 1990; ATUAHENE-GIMA, 1996b; HAN; KIM; 

SRIVASTAVA, 1998; HULT; HURLEY; KNIGHT, 2004; YANG et al., 2012). Esse 

raciocínio e essas evidências estimulam o estabelecimento da seguinte hipótese: 

 

Hipótese 4: O conhecimento do cliente e do mercado exerce um efeito positivo 

significativo sobre o desempenho em inovação. 

 

 

3.6 Formulação de hipóteses: gestão estratégica da tecnologia 

 

 

A escala e a difusão da inovação tecnológica levam ao reconhecimento geral de que 

a tecnologia é uma variável estratégica de grande importância para os governos, 

indústrias e empresas individuais (BERRY, 1996; SODERQUIST; CHANARON; 

MOTWANI 1997). Novas tecnologias permitem o desenvolvimento de processos, 

produtos e processos radicalmente inovadores que possibilitam à empresa diminuir 

custos e aumentar o valor criado para o cliente. Parece ser esta a estratégia de 

empresas como a Apple e a Samsung no desenvolvimento de aparelhos celulares, 

notebooks e tablets, para citar apenas alguns casos mais conhecidos e recentes. 
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Vários estudos empíricos confirmam a associação positiva entre a competência 

tecnológica e o sucesso em inovação (LAU; YAM; TANG, 2010; PRAJOGO; 

AHMED, 2006; RITTER; GEMÜNDEN, 2004; SIRILLI; EVANGELISTA, 1998; SU; 

TSANG; PENG, 2009; ZAHRA; COVIN, 1993). Os resultados dos trabalhos acima 

descritos suportam a seguinte hipótese: 

 

Hipótese 5: A gestão estratégica da tecnologia exerce um efeito positivo 

significativo sobre o desempenho em inovação. 

 

 

3.7 Formulação de hipóteses: efeito moderador da organicidade da estrutura 

organizacional 

 

 

O efeito moderador consiste na participação de um terceiro construto, que altera a 

relação entre dois outros construtos relacionados. Isto é, a relação entre dois 

construtos muda com base no nível de um moderador (HAIR et al., 2009). Pode-se 

argumentar que este é o efeito que o grau de organicidade da estrutura 

organizacional exerce sobre a relação entre o conhecimento do cliente e do mercado 

e o desempenho em inovação e também sobre a relação entre a gestão estratégica 

da tecnologia e o desempenho em inovação. 

 

A transformação do conhecimento em processos produtivos ou em produtos e 

serviços inovadores ─ seja este conhecimento advindo do relacionamento com o 

cliente e o mercado ou da gestão da tecnologia – é um processo especial, que 

precisa de um ambiente favorável à atuação de equipes de especialistas motivados, 

com acesso facilitado à informação e com autonomia para exercer a sua 

criatividade. 

 

A criação de um ambiente favorável depende de menor departamentalização, menos 

formalização e descentralização do processo decisório para aumentar a 

disseminação do conhecimento e a resposta às mudanças, como ocorre em 

estruturas “orgânicas”. De fato, um grande número de evidências sugere que 

estruturas “orgânicas” permitem uma resposta mais rápida, podem ajudar a 
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aproximação com o cliente e facilitam a disseminação do conhecimento e, portanto, 

a inovação. Estruturas “mecanicistas”, ao contrário, diminuem a autonomia, o acesso 

à informação e a velocidade da decisão, dificultando a inovação (AHMED, 1998a; 

ASHKENAS, 1998; CHO, 1996; KOHLI; JAWORSKI, 1990; SALEH; WANG, 1993). 

Em outras palavras, esses resultados sugerem que o grau de organicidade da 

estrutura organizacional exerce efeito sobre a relação entre o conhecimento do 

cliente e do mercado e o desempenho em inovação e também sobre a relação entre 

a gestão estratégica da tecnologia e o desempenho em inovação. Assim, podem-se 

formular as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 6a: A organicidade da estrutura organizacional modera o relacionamento 

entre o conhecimento do cliente e do mercado e o desempenho em inovação. 

Quanto maior o grau de organicidade da estrutura organizacional, maior o efeito do 

conhecimento do cliente e do mercado sobre o desempenho em inovação. 

 

Hipótese 6b: A organicidade da estrutura organizacional modera o relacionamento 

entre a gestão estratégica da tecnologia e o desempenho em inovação. Quanto 

maior o grau de organicidade da estrutura organizacional, maior o efeito da gestão 

estratégica da tecnologia sobre o desempenho em inovação. 

 

 

3.8 Formulação de hipóteses: efeito moderador da gestão de projetos 

 

 

A sistematização da gestão de projetos parece também exercer um efeito 

moderador sobre a relação entre o conhecimento do cliente e do mercado e o 

desempenho em inovação e sobre a relação entre a gestão estratégica da 

tecnologia e o desempenho em inovação. 

 

O processo de transformação do conhecimento em processos produtivos ou 

produtos e serviços inovadores ─ seja este conhecimento advindo do 

relacionamento com o cliente e o mercado ou da gestão da tecnologia – é 

demandador de recursos e de resultado incerto. Ou seja, a atividade envolve risco. 

O processo de inovação também mobiliza diferentes especialistas e áreas da 
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empresa, o que requer coordenação. Em consequência, para maximizar a chance 

de êxito, o processo de inovação precisa ser bem gerenciado. 

 

Para Hargadon e Sutton (2000), as melhores companhias são aquelas que 

aprenderam a sistematizar os processos relativos à gestão de projetos. Vários 

estudos empíricos mostraram que o gerenciamento dos projetos de inovação é 

valioso. Sáenz, Aramburu e Rivera (2009) demonstraram que a gestão eficiente dos 

projetos de inovação reforça claramente as dimensões custo e prazo, além da 

própria geração de ideias. Se a inovação envolve custos e riscos elevados, pode 

impactar o desempenho e assume significância estratégica, então é bastante 

razoável que as empresas busquem sistematizar esses processos de modo a 

aumentar a confiança no êxito dos projetos. Em outras palavras, parece que o grau 

de sistematização da gestão de projetos exerce efeito sobre a relação entre o 

conhecimento do cliente e do mercado e o desempenho em inovação e também 

sobre a relação entre a gestão estratégica da tecnologia e o desempenho em 

inovação. Assim, postulam-se as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 7a: A gestão de projetos modera o relacionamento entre o conhecimento 

do cliente e do mercado e o desempenho em inovação. Quanto maior o grau de 

sistematização da gestão de projetos, maior o efeito do conhecimento do cliente e 

do mercado sobre o desempenho em inovação. 

 

Hipótese 7b: A gestão de projetos modera o relacionamento entre a gestão 

estratégica da tecnologia e o desempenho em inovação. Quanto maior o grau de 

sistematização da gestão de projetos organizacional, maior o efeito da gestão 

estratégica da tecnologia sobre o desempenho ema inovação. 
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

4.1 Geração da escala 

 

 

Com base na revisão de literatura efetuada, foram identificadas as variáveis 

utilizadas para medição dos construtos determinantes e dos construtos resultados 

(Apêndices C, D). Um questionário inicial foi gerado e refinado em pré-testes 

realizados conforme adiante descrito. 

 

Foram realizados quatro pré-testes. O primeiro foi realizado com 52 alunos de pós-

graduação; o segundo, com 178 empresas convidadas pelos programas estaduais 

de qualidade e produtividade de sete estados brasileiros, para realizar análise 

fatorial exploratória; e os dois últimos, com empregados de duas grandes empresas, 

para avaliar, principalmente, a confiabilidade e a validade da escala, um com 98 e 

outro com 108 respondentes. A cada pré-teste foram feitas entrevistas para 

confirmar a interpretação das questões e obter sugestões de melhoria. 

 

A análise fatorial exploratória conduzida nos primeiro e segundo pré-testes 

corroboraram o entendimento teórico sobre os fatores liderança consensual, cultura 

& comportamento, organização e comunicação. Os resultados obtidos são próximos 

àqueles obtidos por Tang (1999). Como mostram os apêndices E, F, G e H as 

variáveis relativas a cultura & comportamento não são discriminadas em relação às 

variáveis organização e comunicação. Em verdade, as cargas fatoriais das variáveis 

classificadas como cultura & comportamento são bem distribuídas por todos os 

demais fatores. Essa correlação assim distribuída é uma evidência da 

multidimensionalidade do fator (LEMON; SAHOTA, 2004). A variável comunicação 

aparece também junto com a variável organização. Para diversos autores (AMABILE 

et al., 1996; BURNS; STALKER, 1961; DAGHFOUS, 2004; MUMFORD et al., 2002; 

SHALLEY; GILSON, 2004), a comunicação é de fato consequência da estrutura 

organizacional, o que explicaria essa elevada correlação. No segundo pré-teste, as 

variáveis relativas à liderança consensual não são discriminadas em relação ao 

comportamento e à organização.  
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A análise fatorial confirmatória conduzida nos terceiro e quarto pré-testes 

consolidaram a definição dos construtos e da variáveis. O questionário final abrangeu 

9 construtos e 63 variáveis. As referências empíricas utilizadas para definição das 

variáveis está apresentada no Quadro 4. Uma escala Likert de cinco pontos foi 

utilizada para avaliar a concordância com as afirmativas apresentadas. O questionário 

e as orientações para resposta estão apresentadas no Apêndice I. 

 

 

Construto Referências 

Intenção estratégica de inovar Todos os itens desta escala foram adaptados de Covin e Slevin 
(1989). 

Liderança transformadora Todos os itens desta escala foram adaptados de Carless, Wering e 
Mann (2000). 

Organicidade da estrutura organizacional Os itens 1-5 desta escala foram desenvolvidos com base na revisão 
da literatura (e.g. Ahmed, 1998a; Ahmed, 1998b; Amabile et al., 
1996; Burns e Stalker, 1961; Cottam, Ensor e Band, 2001; Covin e 
Slevin, 1989; Escrig-Tena e Bou-Llusar, 2005; Homburg e Pflesser, 
2000; Martins e Terblanche, 2003; Mumford et al., 2002;; Prajogo e 
Ahmed, 2006; Shalley e Gilson, 2004); itens 6, 7, 8 e 9 foram 
daptados de Naor et al., 2008. 

Gestão de pessoas para inovação Todos os itens desta escala foram desenvolvidos com base na 
revisão da literatura (e.g. Flynn e Saladim, 2001; Gupta e Shingal, 
1993; Mumford et al., 2002; Prajogo e Ahmed, 2006; Shalley e 
Gilson, 2004; Tang, 1999. 

Conhecimento do cliente e do mercado Os itens 1, 4, 5 e 7 desta escala foram desenvolvidos com base em 
Flynn e Saladim, 2001; itens 2, 3, 6 e 8 foram desenvolvidos com 
base em Narver, Slater e MacLachlan, 2000, e Atuahene-Gima, 
Slater e Olson, 2005. 

Gestão estratégica da tecnologia Os itens 1, 2, 3 and 7 desta escala foram adaptados de Naor et al., 
2008; Prajogo e Ahmed, 2006 e Cua, McKone e Schroeder, 2001; 
os items 4, 5, 6, e 8 foram desenvolvidos com base na revisão da 
literatura (e.g. Chester, 1994; Burgelman, Christensen e 
Wheelwright, 2004, 5th edition; Fusfeld, 1978; Prahalad e Hamel, 
1990; Soderquist et al., 1997; Tipping e Zeffren, 1995. 

Gestão de projetos Todos os itens desta escala foram desenvolvidos com base na 
revisão da literatura (e.g. Ahmed, 1998a; Ahmed, 1998b; Amabile et 
al., 1996; Amabile, 1999; Cooper e Kleinschmidt, 2007; Cua, 
McKone e Schroeder, 2001; Laursen, e Foss, 2003; Martins, e 
Terblanche, 2003; Mumford, 2000; Mumford et al., 2002; Prajogo e 
Ahmed, 2006; Rothweel, 1994; Shalley e Gilson, 2004; Tang, 1999; 
Tipping e Zeffren, 1995. 

Inovação de processos de produção Todos os itens desta escala foram adaptados de Prajogo e Ahmed 
(2006). 

Inovação de produtos e serviços Todos os itens desta escala foram adaptados de Prajogo e Ahmed 
(2006). 

Quadro 4 - Construtos e referências empíricas 
Fonte: Elaboração própria. 
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4.2 Amostragem e coleta de dados 

 

 

O instrumento de medição desenvolvido abordou temas diversos, usualmente 

tratados em áreas e funções diferentes de uma organização. Para uma pessoa 

responder com propriedade a um questionário dessa natureza, é necessário que 

tenha uma visão ampla da empresa. Por isso, a redação do e-mail enviado às 

empresas explicitava que a pessoa que respondesse deveria ter essa visão da 

empresa, podendo ser o proprietário, o principal executivo, um diretor, um gerente 

ou, mesmo, um especialista. Objetivando alcançar uma população ampla e 

diversificada de empresas, para assegurar a generalidade das conclusões 

(WACKER, 1998), foi enviado e-mail para 13.321 empresas do cadastro das 

Federações da Indústria utilizado pelos programas estaduais de qualidade e 

produtividade brasileiros convidando a empresa a participar da pesquisa e 

informando o endereço do questionário na web (https://www.surveymonkey.com). 

Retornaram 1.372 por erro de endereço. Para obter a amostra desejada e melhorar 

a taxa de resposta, decorridos aproximadamente quinze dias, outro e-mail foi 

enviado às empresas. Após outros quinze dias mais um e-mail foi enviado. Ao final 

do processo, 322 empresas tinham respondido ao questionário, o que significa 

2,69% de taxa de retorno, valor considerado usual para este tipo de pesquisa via 

web (EVANS; MATHUR, 2005; ILIEVA; BARON; HEALEY, 2002; MALHOTRA; 

BIRKS, 1993). Excluídas as respostas de empresas com menos de 10 empregados, 

de organizações não empresariais e os questionários em duplicidade ou 

incompletos, a amostra final ficou composta por 243 empresas. 

 

As empresas da amostra representam onze estados brasileiros mais industrializados 

e o Distrito Federal. Da amostra, 106 empresas eram do Estado do Rio Grande do 

Sul, 48 de São Paulo, 36 do Rio de Janeiro, 23 de Minas Gerais, 8 da Bahia, 6 do 

Paraná, 6 do Espírito Santo, 3 de Pernambuco, 3 de Sergipe, 2 de Santa Catarina, 1 

de Mato Grosso do Sul e 1 do Distrito Federal. Do total de empresas, 4 são 

mineradoras, 65 são transformadoras ou fabricante de bens e 174 são de comércio 

ou prestadoras de serviço. As 65 empresas transformadoras ou fabricantes de bens 

pertencem a 18 diferentes setores industriais. As 174 empresas do comércio ou 

prestadoras de serviço pertencem a 23 setores diferentes. A distribuição das 



55 

 

empresas segundo o porte (número de empregados) ficou equilibrada, conforme 

mostra a Tabela 2. A proporção de empresas de comércio e prestadoras de serviço 

na amostra é um reflexo da composição dos cadastros de empresas dos programas 

estaduais de qualidade e produtividade, que têm seus próprios públicos-alvo. O 

cadastro de empresas do programa paulista, por exemplo, contempla 689 empresas, 

sendo 213 do setor comércio, 314 prestadoras de serviço, 89 de atividade não 

identificada e apenas 70 manufatureiras. Na amostra recolhida, das 48 empresas de 

São Paulo 32 eram de comércio ou prestadoras de serviço. 

 

Para verificar se havia alguma tendenciosidade nas três ondas de respostas, 

realizou-se um teste qui-quadrado. Os resultados apresentados na Tabela 2 não 

mostram diferença significativa entre as três ondas de respostas para o porte da 

empresa (χ2 = 10,509; df = 8; p = 0,231) ou cargo do respondente (χ2 = 5.016; df = 6; 

p = 0,542 ). 

 

Tabela 2 - Análise das três ondas de respostas (n = 243) 

Parâmetro 
Total de 

respostas 

Frequência 
da primeira 

onda  

Frequência 
da segunda 

onda  

Frequência 
da terceira 

onda  

Teste do 
Qui-

quadrado  

Porte da firma     Χ
2
= 10,509 

10-19 44 17 16 11 df = 8 

20-49 50 23 12 15 p=0,231 

50-99 42 21 11 10  

100-499 38 18 15 5  

500 ou mais 69 21 30 18  

      
Cargo     Χ

2
= 5,016 

Proprietário / 
Presidente 

61 28 16 17 
df = 6 

p=0,542 

Diretor 26 8 13 5  

Gerente 73 31 24 18  

Supervisor / 
coordenador / 
especialista 

83 33 31 19  

      
Tipo     Χ

2
= 0,502 

Industria extrativa ou 
mineração 

4 3 1 0 
df = 2  

p = 0,778 

Indústria de 
transformação ou 
fabricante de bens 

65 27 24 14 
 

Comércio ou prestação 
de serviços 174 70 59 45  

Fonte: Elaboração própria.  
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Em seguida, procedeu-se à avaliação da normalidade dos dados (Apêndice J). O 

maior valor individual de curtose foi de 1,24, indicando que curtose individual das 

variáveis não era problema. Entretanto, obteve-se um coeficiente de Mardia igual a 

261,3, indicando uma curtose, ou não normalidade, significativa no conjunto de 

fatores, o que justificou a realização de um bootstrap. De acordo com Kline (1998), 

essa técnica provê informação empírica segura acerca da variabilidade dos 

parâmetros estimados. A análise bootstrap foi realizada com 500 amostras. Os 

parâmetros obtidos (Tabela 3) indicam que os desvios dos parâmetros eram baixos 

conforme esperado, aceitando-se, então, a normalidade da amostra. 

 

 

Tabela 3 - Estimativas de erro referente à análise bootstrap 

Parâmetro 
Desvio 

padrão (σ) 
σ-σ Média Erro σ - Erro 

Gestão de pessoas 
para inovação 

<--- 
Liderança 
transformadora 

0,040 0,001 0,737 0,000 0,002 

Conhecimento do 
cliente e do 
mercado 

<--- 
Intenção 
estratégica de 
inovar 

0,096 0,003 0,302 -0,002 0,004 

Gestão estratégica 
da  

<--- 
Intenção 
estratégica de 
inovar 

0,073 0,002 0,526 0,001 0,003 

Gestão estratégica 
da tecnologia 

<--- 
Gestão de 
pessoas para 
inovação 

0,081 0,003 0,332 -0,005 0,004 

Conhecimento do 
cliente e do 
mercado 

<--- 
Gestão de 
pessoas para 
inovação 

0,086 0,003 0,510 0,000 0,004 

Desempenho em 
Inovação 

<--- 
Conhecimento do 
cliente e do 
mercado 

0,086 0,003 0,307 -0,005 0,004 

Desempenho em 
Inovação 

<--- 
Gestão estratégica 
da tecnologia 

0,074 0,002 0,536 0,003 0,003 

Inovação de 
produtos e serviços 

<--- 
Desempenho em 
Inovação 

0,049 0,002 0,861 -0,002 0,002 

Inovação de 
processos de 
produção 

<--- 
Desempenho em 
Inovação 

0,056 0,002 0,879 -0,002 0,003 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.3 Análise da variância devida ao método 

 

 

Os dados foram coletados de um único respondente por firma. Logo, o desvio devido 

ao método pode ser um problema (PODSAKOFF et al., 2003). A análise do teste de 

Harman do simples fator de (HARMAN 1967; PODSAFOFF et al., 2003) revelou seis 

fatores com variância explicada acima de 1, explicando 0,71% da variância total. O 

primeiro fator explicou 44,1% da variância. Um segundo teste foi aplicado ao modelo 

de Harman de um simples fator, que foi aplicar análise fatorial confirmatória ao 

simples fator (CAO; ZHANG, 2011; FLYNN et al., 2010; SANCHEZ; BROCK, 1996). 

Os índices de adequação do modelo de CMIN/df = 5,405, CFI = 0.614 e RMSEA = 

0.135 foram significantemente piores que aqueles do modelo de medição original. 

Isso sugere que um fator simples não é aceitável. Logo, o desvio relativo ao método 

é pequeno. Um terceiro teste foi aplicado incluindo no modelo de medição um fator 

relativo ao método (CAO; ZHANG, 2011; FLYNN et al., 2010; PAULRAJ et al., 2008; 

PODSAKOFF et al., 2003; WIDAMAN, 1985; WILLIAMS et al., 1989). Os resultados 

mostraram que os índices de ajuste (CMIN/df  = 2,004, CFI = 0,913, e RMSEA = 

0,064) são um pouco piores que o modelo de medição original. As cargas fatoriais 

de todos os fatores são ainda significativas a despeito da inclusão do fator de 

método. A análise indica que é bastante razoável aceitar que os desvios devido ao 

método não parecem ser um problema. 

 

 

4.4 Análise da validade e da confiabilidade 

 

 

Procedeu-se a uma análise fatorial confirmatória com AMOS 20.0, para verificar a 

validade do modelo de medição. Consideraram-se a confiabilidade, a validade 

convergente e a validade discriminante. Utilizou-se um modelo de análise fatorial de 

primeira ordem (Esquema 9 e Esquema 10). Nesse tipo de análise fatorial, o teste é 

conduzido correlacionando cada fator com os demais. O conjunto dos fatores 

determinantes da capacidade de inovação foi testado separado do conjunto dos 

fatores relativo ao desempenho em inovação. Para cada conjunto, foram feitos 

vários testes sucessivos, excluindo-se as variáveis com carga fatorial abaixo de 
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0,65. O modelo foi refinado, excluindo-se itens com erros correlacionados elevados, 

até atingir-se a qualidade de ajuste satisfatória, sempre atentando para não 

descaracterizar nenhum fator ou para excluir alguma variável considerada essencial. 

A qualidade do ajuste foi avaliada usando (HAIR et al., 2009, p. 573) o qui-quadrado 

normalizado (isto é, χ2 dividido pelos graus de liberdade), o índice de ajuste 

comparativo (CFI) e a raiz do erro quadrático médio de aproximação (RMSEA). 

Proporções de χ2 por grau de liberdade da ordem de 3:1 ou menos são um indicativo 

de modelos bem ajustados (HAIR et al., 2009, p. 572), mas buscou-se maior rigor 

delimitando uma proporção máxima de 2:1. Buscaram-se valores de CFI acima de 

0,90, pois valores abaixo deste nível, geralmente, não estão associados com um 

modelo de bom ajuste (HAIR et al., 2009, p. 572). Para o RMSEA, buscaram-se 

valores em um intervalo de confiança abaixo de 0,8 (HAIR et al., 2009, p. 574). A 

matriz de correlações obtidas está apresentada no Apêndice K. 

 

A confiabilidade composta (composite reliability) (CR) dos construtos foi utilizada 

como medida de confiabilidade. HAIR et al. (2009) explicam que um CR elevado 

indica a existência de uma consistência interna de um construto e que um CR igual 

ou superior 0,7 sugere boa confiabilidade. A validade convergente foi avaliada pela 

variância extraída média (AVE) sendo que AVE superiores a 0,50 indicam adequada 

validade convergente (HAIR et al., 2009). 

 

A validade discriminante foi avaliada de duas maneiras. Primeiramente, comparou-

se a AVE de cada construto com a correlação entre os construtos ao quadrado 

(squared interrelated correlation) (SIC). VE maior que a SIC é indicativo de validade 

divergente (HAIR et al., 2009). Depois, para cada par de construtos foi feita uma 

comparação dos modelos com restrição e sem restrição. Se a diferença de χ2 for 

significativa, pode-se aceitar que há discriminação entre os construtos analisados 

(JORESKOG; SORBOM, 1996; PAIVA et al., 2008).  
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Esquema 9 – Análise fatorial confirmatória dos construtos determinantes 
Fonte: Elaboração própria 
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Esquema 10 – Análise fatorial confirmatória dos construtos resultados 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

4.5 Método de análise das relações estruturais 

 

 

As hipóteses constantes do modelo teórico apresentado foram testadas por meio de 

equações estruturais (Esquema 11). Posteriormente, realizou-se uma análise 

multigrupo da invariância estrutural, para avaliar o efeito moderador da organicidade 

da estrutura organizacional e da gestão de projetos (CAO; ZHANG, 2011; DENG et 

al., 2005; HAIR et al., 2009; KOUFTEROS; MARCOULIDES, 2006). Em ambas as 

análises, utilizou-se o software AMOS 20.0. A análise multigrupo é feita testando 

uma série de modelos aninhados (nested models), começando com um modelo 

reduzido livre de restrições e impondo uma ordem crescente de restrições até que 

no último modelo é fixada a relação cuja hipótese de moderação se deseja avaliar 

(ARBUCKLE, 2011). Uma diferença não significativa de χ2 entre dois modelos 

sucessivos indica invariância entre os grupos examinados. Uma falha em um teste 

invalida a continuidade de qualquer teste de outro parâmetro (DENG et al., 2005; 

HAIR et al., 2006; KOUFTEROS; MARCOULIDES, 2006). 
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Foram feitos dois testes. No primeiro, a amostra foi classificada de acordo com o 

grau de avaliação da organicidade da estrutura organizacional e divida em dois 

grupos: um com baixa avaliação em organicidade da estrutura organizacional (n = 

94) e outro com elevada (n = 149). Para avaliar a moderação da organicidade da 

estrutura organizacional sobre a relação entre a gestão estratégica da tecnologia e o 

desempenho em inovação, testou-se uma série de modelos nested, sendo o Modelo 

1 livre de restrições, o Modelo 2 com cargas fatoriais igualadas (i.e., igual λ) e os 

modelos 2a e 2b com iguais coeficientes estruturais (i.e., igual β). A série foi repetida 

novamente, para avaliar a moderação da organicidade da estrutura organizacional 

sobre a relação entre o conhecimento do cliente e do mercado e o desempenho em 

inovação. 

 

No segundo teste, a amostra foi classificada de acordo com o grau de avaliação da 

gestão de projetos e divida em dois grupos: um com baixa avaliação em gestão de 

projetos (n = 102) e outro com elevada (n = 141). As mesmas séries de modelos 

aninhados descritas foram testadas, agora, para avaliar a moderação da gestão de 

projetos sobre a relação entre a gestão estratégica da tecnologia e o desempenho 

em inovação e entre o conhecimento do cliente e do mercado e o desempenho em 

inovação. 
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Esquema 11 - Modelo empírico mostrando as relações entre determinantes e o desempenho em 
inovação e destacando as variáveis e erros de medição. 
Fonte: Elaboração própria. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

5.1 Resultados das medições e validações 

 

 

A análise fatorial confirmatória do conjunto de determinantes resultou em um modelo 

com 36 variáveis, obtendo-se índices de ajuste considerados aceitáveis: CMIN/df = 

1,941, CFI = 0,92 e RMSEA = 0,062 e demonstrando boa unidimensionalidade. As 

cargas fatoriais obtidas foram elevadas e acima de 0,65, indicando boa validade 

convergente (Tabela 4). 

 

A média alcançada e o desvio-padrão dos construtos determinantes estão 

apresentados na Tabela 5. A confiabilidade composta (CR) dos sete construtos 

foram iguais a 0,823, 0,952, 0,871, 0,883, 0,860, 0,941 e 0,892, todas acima do valor 

crítico de 0,70. A variância extraída média (AVE) dos sete construtos foram iguais a 

0,608, 0,741, 0,576, 0,654, 0,606, 0,666 e 0,624 todas acima de 0,50. Esses 

resultados indicam boa confiabilidade para cada fator. A variância extraída média de 

cada construto foi sempre maior do que o quadrado da correlação interconstrutos 

(SIC). Na Tabela 6, apresentam-se os resultados das diferenças de χ2 entre modelos 

com e sem restrição para cada par de construtos. Todas as diferenças foram 

significativas a p < 0,001. A comparação da AVE com a SIC e as diferenças de χ2 

entre modelos com e sem restrição para cada par de construtos indicam boa 

validade divergente 
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Tabela 4 - Resultados da análise fatorial confirmatória dos determinantes da 
capacidade de inovação 

Itens Intenção 

estratégica de 
inovar 

Liderança 

transformadora 

Organicidade 

da estrutura 
organizacional  

Gestão de 

pessoas para 
inovação 

Conhecimento 

do cliente e do 
mercado 

Gestão 

estratégica da 
tecnologia 

Gestão de 

projetos 

A01IE04 0,84 (12,38)       

A01IE05 0,75 (11,14)       

A01IE06 0,75     (  -  )       

B02LD01  0,81 (14,99)      

B02LD02  0,87 (16,69)      

B02LD03  0,88 (17,04)      

B02LD04  0,83 (15,62)      

B02LD05  0,90 (17,51)      

B02LD06  0,92 (18,17)      

B02LD07  0,82    (  -  )      

C03OR01   0,80 (10,81)     

C03OR02   0,87 (11,48)     

C03OR03   0,70   (9,68)     

C03OR05   0,74 (10,13)     

C03OR06   0,67    (  -  )     

D04GP03    0,85 (15,86)    

D04GP04    0,77 (13,79)    

D04GP07    0,77 (13,72)    

D04GP09    0,84    (  -  )    

F06OM01     0,75 (12,10)   

F06OM02     0,80 (13,05)   

F06OM03     0,76 (12,43)   

F06OM04     0,81    (  -  )   

G07GT01      0,82 (12,79)  

G07GT02      0,83 (13,01)  

G07GT03      0,87 (13,71)  

G07GT04      0,83 (12,94)  

G07GT05      0,84 (13,14)  

G07GT06      0,83 (13,00)  

G07GT07      0,78 (12,25)  

G07GT08      0,73    (  -  )  

H08GI01       0,83 (13,01) 

H08GI02       0,81 (12,64) 

H08GI03       0,87 (13,68) 

H08GI04       0,69 (10,68) 

H08GI05       0,75    (  -  ) 

Fonte: Elaboração própria. 
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A análise fatorial confirmatória do conjunto de resultados resultou em seis variáveis, 

obtendo-se índices de ajuste considerados aceitáveis: CMIN/df = 2,179, CFI = 0,990 

e RMSEA = 0,070; demonstrando boa unidimensionalidade. As cargas fatoriais 

obtidas foram elevadas e acima de 0,75, indicando boa validade convergente 

(Tabela 7). A média alcançada e o desvio-padrão dos construtos resultados estão 

apresentados na Tabela 8. A confiabilidade dos dois construtos (CR) foram iguais a 

0,880 e 0,872, todas acima do valor crítico de 0,70. A variância extraída média 

(AVE) dos 2 construtos foram iguais a 0,711 e 0,695 todas acima de 0,50. Esses 

resultados indicam boa confiabilidade para cada construto. A variância extraída 

média de cada construto é maior do que o quadrado da correlação interconstrutos 

(SIC).  

 

 

Tabela 5 - Estatística básica, confiabilidade composta (CR), variância extraída média 
(AVE) e correlação entre construtos ao quadrado (SIC) dos construtos 
determinantes. 

Construto Média 
Desvio 
padrão 

CR AVE Correlação entre construtos ao quadrado (SIC) 

     1. 2. 3 4.  5. 6. 7. 

1. Intenção 
estratégica de 
inovar 

3,592 1,024 0,823 0,608 -       

2. Liderança 
transformadora 

4,054 0,905 0,952 0,741 0,465 -      

3. Organicidade 
da estrutura 
organizacional 

3,719 1,026 0,871 0,576 0,227 0,375 -     

4. Gestão de 
pessoas para 
inovação 

3,580 1,015 0,883 0,654 0,465 0,526 0,377 -    

5. Conhecimento 
do cliente e do 
mercado 

3,899 0,893 0,860 0,606 0,372 0,333 0,281 0,457 -   

6. Gestão 
estratégica da 
tecnologia 

3,641 1,043 0,941 0,666 0,526 0,341 0,223 0,421 0,332 -  

7. Gestão de 
projetos 

3,533 1,001 0,892 0,624 0,327 0,270 0,036 0,402 0,266 0,285 - 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 6 - Resultados do teste de validade descriminante da escala de 
medição (construtos determinantes) 

Par de construtos Não restrito Restrito 
Diferença 
de χ

2
  (*) 

    χ
2
 d.f. χ

2
 d.f.   

Intenção estratégica de inovar      

 Liderança transformadora 70,3 34 200,3 35 130,0 

 
Organicidade da estrutura 
organizacional 

81,7 19 278,5 20 196,8 

 Gestão de pessoas para inovação 40,7 13 153,7 14 113,0 

 
Conhecimento do cliente e do 
mercado 

62,6 13 196,4 14 133,8 

 Gestão estratégica da tecnologia 117,5 43 226,9 44 109,4 

 Gestão de projetos 62,4 19 223,2 20 160,8 

       

Liderança transformadora      

 
Organicidade da estrutura 
organizacional 

142,8 53 449,0 54 306,2 

 Gestão de pessoas para inovação 73,5 43 296,1 44 222,6 

 
Conhecimento do cliente e do 
mercado 

111,5 43 392,2 44 280,7 

 Gestão estratégica da tecnologia 198,5 89 1102,6 90 904,1 

 Gestão de projetos 125,5 53 581,6 54 456,1 

       

Organicidade da estrutura organizacional      

 Gestão de pessoas para inovação 115,4 26 362,6 27 247,2 

 
Conhecimento do cliente e do 
mercado 

121,9 26 394,9 27 273,0 

 Gestão estratégica da tecnologia 182,2 64 598,3 65,0 416,1 

 Gestão de projetos 152,3 34 757,5 35,0 605,2 

       

Gestão de pessoas para inovação      

 
Conhecimento do cliente e do 
mercado 

63,0 19 239,9 20,0 176,9 

 Gestão estratégica da tecnologia 128,4 53 415,4 54,0 287,0 

 Gestão de projetos 99,6 26 362,2 27,0 262,6 

       

Conhecimento do cliente e do mercado      

 Gestão estratégica da tecnologia 153,1 53 428 54,0 274,9 

 Gestão de projetos 107,8 26 399,8 27,0 292,0 

       

Gestão estratégica da tecnologia      

  Gestão de projetos 193,3 64 628,2 65,0 434,9 

(*) Nota: Todas as diferenças são significativas a p < 0,001. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Na tabela 9, apresentam-se os resultados das diferenças de χ2 entre os modelos 

com e sem restrição para cada par de construtos. Todas as diferenças foram 

significativas a p < 0,001. A comparação da AVE com a SIC e as diferenças de χ2 

entre modelos com e sem restrição para cada par de construtos indicam boa 

validade divergente. 

 

 

Tabela 7 - Resultados da análise fatorial confirmatória do desempenho em inovação 

Itens 
Inovação de 

processos de 
produção 

Inovação de 
produtos e serviços 

I09IS01 0,77 (13,85)  

I09IS02 0,91 (16,83)  

I09IS03 0,85   (   -   )  

J10IP01  0,86 (14,79) 

J10IP03  0,82 (14,13) 

J10IP05  0,82   (   -   ) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Tabela 8. Estatística básica, confiabilidade composta (CR), variância extraída média 
(AVE), e correlação entre construtos ao quadrado (SIC) dos construtos resultados 

Construto Média 
Desvio 
padrão 

CR AVE 
Correlação entre construtos ao quadrado 
(SIC) 

     
Inovação de 
processos de 
produção 

Inovação de 
produtos e serviços 

Inovação de 
processos de 
produção 

3,432 0,992 0,880 0,711 -  

Inovação de 
produtos e 
serviços 

3,278 1,017 0,872 0,695 0,587 - 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 9 - Resultados do teste de validade discriminante da escala de medição 
(construtos de resultados) 

Par de construtos 
  Não restrito  Restrito  Diferença de 

χ
2
  (*) 

  χ
2
 d.f. χ

2
 d.f. 

Inovação de 
processos de 
produção 

Inovação de 
produtos e 
serviços 

17,432 8 130,443 9 113,0181 

(*) Nota:  A diferença é significativa a p < 0,001. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

5.2 Resultados da modelagem por equações estruturais 

 

 

O Esquema 12 apresenta o modelo em que se utilizam equações estruturais para 

avaliar as hipóteses H1 a H5. O modelo apresentou índices de ajuste considerados 

aceitáveis: CMIN/df  = 1,867, CFI = 0,936 e RMSEA = 0,060. Os resultados 

suportam a hipótese 1a, de que liderança transformadora e intenção estratégica são 

relacionadas positivamente uma com a outra. A correlação é igual a 0,691 (t = 

7,443), o que é estatisticamente significativo a p < 0,001. A hipótese 1b, de que a 

liderança transformadora tem efeito positivo sobre a gestão de pessoas para 

inovação, também é suportada pelos resultados obtidos. O coeficiente é igual a 0,74 

(t = 10,95), o que é estatisticamente significativo a p < 0,001. 

 

Os resultados suportam a hipótese 2a, de que a intenção estratégica tem efeito 

positivo sobre o conhecimento do cliente e do mercado. O coeficiente é igual a 0,232 

(t = 10,953), o que é estatisticamente significativo a p < 0,001. Ficou também 

demonstrada a hipótese 2b, de que a intenção estratégica tem efeito positivo sobre 

a gestão estratégica da tecnologia. O coeficiente é igual a 0,53 (t = 6,97), o que é 

estatisticamente significativo a p < 0,001. 

 

As hipóteses 3a e 3b, de que a gestão de pessoas para inovação tem efeito 

positivo sobre o foco no cliente e sobre a gestão estratégica da tecnologia, 

respectivamente, também são suportadas pelos resultados obtidos. Os coeficientes 

são iguais a 0,51 (t = 4,12) e 0,53 (t = 6,40), respectivamente, ambos 

estatisticamente significativos a p < 0,001. É importante ressaltar o impacto indireto 
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positivo da liderança transformadora no foco no cliente e na gestão estratégica da 

tecnologia (coeficientes iguais a 0,38 e 0,25, respectivamente). 

 

Os resultados suportam a hipótese 4, de que o foco no cliente tem efeito positivo 

sobre o desempenho em inovação. O coeficiente obtido foi de 0,31 (t = 4,32), o que 

é estatisticamente significativo a p < 0,001. A hipótese 5, de que a gestão 

estratégica da tecnologia afeta positivamente o desempenho em inovação, também 

é suportada pelos resultados alcançados. O coeficiente obtido foi de 0,53 (t = 6,40), 

o que é estatisticamente significativo a p < 0,001. 

 

Os resultados até aqui apresentados evidenciam o caráter sistêmico do modelo 

proposto. Tendo desenvolvido a capacidade de inovação, pode-se dizer que a 

organização dispõe de um potencial para a realização continuada de inovações. A 

explicitação da intenção estratégica em inovar mais a ação da liderança por meio da 

gestão de pessoas leva a um maior conhecimento do cliente e do mercado, bem 

como da gestão estratégica da tecnologia. Essa é a lógica sugerida por Lewin e 

Stephens (1994) de que os meios para atingir os resultados são determinados pala 

ação da liderança. O conhecimento do cliente e do mercado e a gestão da 

estratégica da tecnologia levam ao desempenho em inovação. Neste sentido, 

aumenta a relevância do papel da liderança. Cabe ao principal executivo estabelecer 

uma rota para o melhor desempenho em inovação que combine esses elementos 

(NEMANICH; KELLER; VERA, 2007; ZHOU; YIM; TSE, 2005). 

 

Essa contribuição deste estudo é relevante, pois a literatura existente não oferece 

resultados conclusivos e uma clara sustentação empírica sobre a relação entre o 

conhecimento do cliente e do mercado e o desempenho em inovação. Os resultados 

obtidos por Prajogo, McDermott e Goh (2008), por exemplo, não mostraram uma 

relação significativa entre o foco no cliente e a inovação de produto. Os resultados 

obtidos e aqui apresentados mostram a importância de que os dois fatores são 

acionados simultaneamente para obter-se o efeito pleno do desempenho em 

inovação (DANNEELS, 2002, GATIGNON; XUEREB, 1997; JEONG; PAE; ZHOU, 

2006; YALCINKAYA; CALANTONE; GRIFFITH, 2007; ZHOU; YIM; TSE, 2005). 
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Esquema 12 - Teste de hipóteses utilizando modelo de equações estruturais 
Notas: (1) todas as rotas causais são significantes a p < 0,001; (2) em parênteses são apresentados 
os valores t. 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Os resultados dos testes efetuados para avaliar o efeito moderador da organicidade 

da estrutura organizacional estão apresentados na Tabela 10. No primeiro teste, o 

do efeito moderador sobre a relação entre o conhecimento do cliente e do mercado 

e o desempenho em inovação, o modelo 1 não restrito apresentou CMIN/df = 1,497,  

CFI = 0,942 e RMSEA = 0,045. A diferença de χ2 entre o modelo 2 e o modelo1 é 

igual a 14,46, com uma diferença de 17 graus de liberdade. O resultado não 

significativo estatisticamente (p = 0,635) mostra que as cargas fatoriais parecem ser 

invariantes entre os dois grupos. Já a diferença de χ2 entre o modelo 2a e o modelo 

2 é igual a 2,49, com uma diferença de 1 grau de liberdade. O resultado não é 

significativo estatisticamente (p = 0,115) e mostra que os coeficientes estruturais 

parecem ser invariantes entre os dois grupos, não fornecendo apoio à hipótese 6a, 
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de que a organicidade da estrutura organizacional modera o relacionamento entre o 

conhecimento do cliente e do mercado e o desempenho em inovação. 

 

No segundo teste, o do efeito moderador da organicidade da estrutura 

organizacional sobre a relação entre a gestão estratégica da tecnologia e o 

desempenho em inovação, a diferença de χ2 entre o modelo 2b e o modelo2 é igual 

a 5,45, com uma diferença de 1 grau de liberdade. O resultado é significativo 

estatisticamente (p = 0,020) e mostra que os coeficientes estruturais parecem ser 

diferentes entre os dois grupos, fornecendo apoio à hipótese 6b, de que a 

organicidade da estrutura organizacional modera o relacionamento entre a gestão 

estratégica da tecnologia e o desempenho em inovação. 

 

 

Tabela 10 - Análise de invariância estrutural – efeito moderador da organicidade da 
estrutura organizacional; hipóteses 6a e 6b 

Modelo χ
2
 df χ

2
/df CFI RMSEA 

Modelos 
aninhados 

Δ χ
2
 Δdf 

Nível de 
significância 

1. Sem 
restrições 

607,72 406 1,497 0,94 0,045 - - - - 

2. Cargas 
fatoriais iguais 

622,17 423 1,471 0,94 0,044 2-1 14,46 17 0,635 

2a. Cargas 
fatoriais e 

coeficientes 
estruturais 

iguais 
(CCMDI) 

624,66 424 1,473 0,94 0,044 2a-2 2,49 1 0,115 

2b. Cargas 
fatoriais e 

coeficientes 
estruturais 

iguais 
(GETDI) 

627,62 424 1,480 0,94 0,045 2b-2 5,45 1 0,020 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Os coeficientes estruturais relativos ao efeito moderador da organicidade da 

estrutura organizacional estão apresentados no Esquema 13a e no Esquema 13b. 

No que se refere à relação entre o conhecimento do cliente e do mercado e o 

desempenho em inovação (CCM  DI), para baixo nível de organicidade o 

coeficiente é igual a 0,506 (t = 3,047), com nível de significância igual a 0,002. Para 

elevado nível de organicidade, o coeficiente é igual a 0,193 (t = 1,892), com nível de 
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significância igual a 0,059. O gráfico mostra uma queda no nível de desempenho em 

inovação quando a organicidade da estrutura organizacional aumenta. Essa queda 

inesperada, não suportada pelos resultados da análise da invariância estrutural, 

merece ser analisada com maior profundidade e deve ser objeto de estudos futuros. 

A suposição era o contrário; ou seja, quanto maior a organicidade da estrutura 

organizacional maior o efeito do conhecimento do cliente e do mercado sobre o 

desempenho em inovação. Afinal, é conhecido que empresas muito estruturadas 

têm dificuldade de resposta ao ambiente (MINTZBERG, 1981). Entretanto, há casos 

na literatura que mostram que a falta de estrutura também pode ser uma 

desvantagem, havendo a necessidade de se dosar equilibradamente a criatividade e 

a conformidade (MIRON-SPEKTOR; EREZ; NAVEH, 2012; STINCHCOMBE, 1965). 

 

Quanto à relação entre gestão estratégica da tecnologia e o desempenho em 

inovação (GET  DI), para baixo nível de organicidade o coeficiente é igual a 0,444 

(t = 3,376), com nível de significância menor que 0,001. Para elevado nível de 

organicidade, o coeficiente é igual a 0,675 (t = 6,025), com nível de significância 

menor que 0,001. Esses resultados apóiam a hipótese 6b, de que a citada relação 

seja moderada pela organicidade da estrutura organizacional. 

 

 

 
Esquemas 13a e 13b - Efeito moderador da organicidade da estrutura organizacional 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Fazendo uma análise post-hoc, chega-se à conclusão de que, diferentemente da 

gestão estratégica da tecnologia, em que é possível chegar-se ao novo com grande 

liberdade organizacional, nas relações com o cliente e o mercado isso parece não 
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ocorrer. De fato, as relações entre a empresa e seus clientes e o mercado são 

calcadas em expectativas que estão consolidadas em padrões de trabalho e são 

objeto de explotação de ambas as partes. Novo conhecimento não pode ser 

traduzido em melhorias e inovações sem que seu efeito sobre essas relações e o 

impacto no desempenho empresarial sejam perfeitamente avaliados. A inovação cria 

problemas de coordenação (YU, 2003). Controles, portanto, são desejáveis e 

necessários para assegurar a satisfação dessas expectativas. A formalização dos 

papéis organizacionais reduz a ambiguidade do trabalho, permite o foco individual e 

a aprendizagem e facilita a tomada de decisões, diminuindo o custo de coordenação 

e aumentando a eficiência (DAVID; HAN, 2003; O'TOOLE; MEIER, 2003; PERROW, 

1986; SINE et al., 2006). 

 

Parece que se está diante da questão clássica de balanceamento entre exploração e 

explotação ou entre mudanças incrementais ou radicais (COHEN; LEVINTHAL, 

1990) ou do já citado trade-off entre a busca do conhecimento do cliente e do 

mercado e a gestão da tecnologia (HORTINHA; LAGES; LAGES, 2011). Os 

resultados obtidos sugerem que a organicidade da estrutura organizacional tem 

efeitos diferentes em situações distintas. Nesse contexto, para obter maiores efeitos 

simultaneamente do conhecimento do cliente e do mercado e da gestão estratégica 

da tecnologia, a organização precisaria desenvolver o ambidestrismo 

(BIRKINSHAW; GIBSON, 2004; RAISCH et al., 2009) ou apoiar-se em estruturas 

duais: mais controles no relacionamento com o cliente e com o mercado e menos 

controles na gestão da tecnologia (BENNER; TUSHMAN, 2003; MARCH, 1991). O 

sucesso recente da Apple, muito focado em tecnologia numa organização 

provavelmente orgânica e com elevados padrões de qualidade, pode ser um 

exemplo prático disso. 

 

Os resultados dos testes efetuados para avaliar o efeito moderador da gestão de 

projetos estão apresentados na Tabela 11. No primeiro teste, o do efeito moderador 

sobre a relação entre o conhecimento do cliente e do mercado e o desempenho em 

inovação, o modelo 1 não restrito apresentou CMIN/df = 1,645 CFI = 0,919 e 

RMSEA = 0,052. A diferença de χ2 entre o modelo 2 e o modelo 1 é igual a 14,13, 

com uma diferença de 17 graus de liberdade. O resultado não significativo 

estatisticamente (p = 0,658) mostra que as cargas fatoriais parecem ser invariantes 
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entre os dois grupos. Já a diferença de χ2 entre o modelo 2a e o modelo 2 é igual a 

0,01, com uma diferença de 1 grau de liberdade. O resultado não é significativo 

estatisticamente (p = 0,918) e mostra que os coeficientes estruturais parecem ser 

invariantes entre os dois grupos, não fornecendo apoio à hipótese 7a, de que a 

gestão de projetos modera a relação entre o conhecimento do cliente e do mercado 

e o desempenho em inovação. 

 

No segundo teste, o do efeito moderador da gestão de projetos sobre a relação 

entre a gestão estratégica da tecnologia e o desempenho em inovação, a diferença 

de χ2 entre o modelo 2b e o modelo 2 é igual a 3,84, com uma diferença de 1 grau 

de liberdade. O resultado é significativo estatisticamente (p = 0,050) e mostra que os 

coeficientes estruturais parecem ser diferentes entre os dois grupos, fornecendo 

apoio à hipótese 7b, de que a gestão de projetos modera a relação citada. 

 

 

Tabela 11 - Análise de invariância estrutural – efeito moderador da gestão de 
projetos; hipóteses 7a e 7b. 

Modelo χ2 df χ2/df CFI RMSEA Modelos 
aninhados 

Δ χ2 Δdf Nível de 
significância 

1. Sem 
restrições 

667,82 406 1,645 0,919 0,052 - - - - 

2. Cargas 
fatoriais iguais 

681,94 423 1,612 0,920 0,050 2-1 14,13 17 0,658 

2a. Cargas 
fatoriais e 

coeficientes 
estruturais 

iguais 
CCMDI 

681,95 424 1,608 0,920 0,050 2a-2 0,010 1 0,918 

2b. Cargas 
fatoriais e 

coeficientes 
estruturais 

iguais 
GETDI 

685,79 424 1,617 0,919 0,051 2b-2 3,84 1 0,050 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Os coeficientes estruturais relativos ao efeito moderador da gestão de projetos estão 

apresentados no Esquema 14a e no Esquema 14b. No que se refere à relação entre 

conhecimento do cliente e do mercado e o desempenho em inovação (CCM  DI), 

para baixo nível de gestão de projetos o coeficiente é igual a 0,383 (t = 2,410), com 
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nível de significância p = 0,016. Para elevado nível de gestão de projetos, o 

coeficiente é igual a 0,296 (t = 2,490), com nível de significância p = 0,013. O gráfico 

mostra que não é claro o efeito moderador da gestão de projetos sobre o 

relacionamento entre o conhecimento do cliente e do mercado e o desempenho em 

inovação. 

 

No que se refere à relação entre gestão estratégica da tecnologia e o desempenho 

em inovação (GET  DI), para baixo nível de gestão de projetos o coeficiente é igual 

a 0,447 (t = 3,118), com nível de significância p = 0,002. Para elevado nível de 

gestão de projetos, o coeficiente é igual a 0,687 (t = 5,438), com nível de 

significância p < 0,001. Esses resultados apoiam a hipótese 7b, de que a gestão de 

projetos modera a relação citada. 

 

 

 
Esquemas 14a e 14b - Efeito moderador da gestão de projetos 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Os resultados relativos ao efeito moderador da gestão de projetos evidenciam uma 

relação complexa. A sistematização da gestão de projetos tem efeito positivo e 

significativo sobre desempenho inovador a partir da gestão estratégica da 

tecnologia. Entretanto, a mesma sistematização da gestão de projetos não 

apresenta efeito significativo sobre o desempenho inovador a partir do conhecimento 

do cliente e do mercado. 
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Fazendo uma análise post-hoc, observa-se que Meredith e Mantel (2012) citam que 

a experiência real com gerenciamento de projetos indica que a maioria das 

organizações que utilizam a metodologia experimenta melhor controle, melhores 

relações com os clientes e, provavelmente, aumento no retorno de seu projeto sobre 

o investimento (KWAK; IBBS, 2000). Uma proporção significativa dos usuários 

também relata tempos mais curtos de desenvolvimento, custos mais baixos, maior 

qualidade e confiabilidade e margens de lucro mais elevadas. Entretanto, Meredith e 

Mantel (2012) também citam que, do lado negativo, muitas organizações relatam 

que a gestão de projetos resulta em maior complexidade organizacional. Muitos 

também afirmam que aumenta a probabilidade de que a política organizacional seja 

violada, o que não é um resultado surpreendente, considerando o grau de 

autonomia necessária para a gestão de projetos. 

 

É possível que a gestão de projetos advindos do conhecimento do cliente e do 

mercado mereça tratamento diferente dos projetos advindos da gestão da tecnologia 

(COVA; SALLE, 2005). Pinto e Covin (1989) compararam a realização de dois tipos 

de projetos aparentemente em lados opostos de um espectro de características ─ 

construção e pesquisa e desenvolvimento (P&D) ─, tendo constatado que, embora 

alguns fatores críticos de sucesso parecessem ser comuns a ambos os tipos de 

projetos, esses mesmos fatores tendiam a variar de acordo com as fases do ciclo de 

vida do projeto. Concluíram, então, que se deve diminuir o nível de generalizações e 

levar em conta as peculiaridades das várias classes de projetos. 

 

Os resultados obtidos por Meredith e Mantel (2012) e por Pinto e Covin (1989) 

conduzem à possibilidade de se admitir que a complexidade organizacional devida 

ao gerenciamento de projetos pode perturbar o ordenamento das relações com o 

cliente e, assim, anular os seus possíveis benefícios. 

 

No que se refere à dimensão relativa ao cliente e do mercado, também se vislumbra 

outra possível explicação para a não captura do efeito moderador da gestão de 

projetos. É inquestionável, hoje em dia, que as empresas que fazem pesquisas de 

mercado identificam as necessidades das clientes e desenvolvem novos ou 

melhorados produtos obtêm sucesso. São as empresas denominadas “orientadas 

pelo mercado”, ou market driven. Entretanto, empresas que fazem mudanças mais 
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radicais e revolucionam suas indústrias, apesar do risco envolvido, conseguem 

ganhos espetaculares. São as denominadas “orientadas para o mercado”, ou market 

driving (KUMAR; SCHEER; KOTLER, 2000). Os casos ainda recentes de sucesso 

da Amazon e da Dell são possíveis bons exemplos de empresas que fizeram 

inovações de ruptura do mercado. Ambas desenvolveram modelos de negócios 

inovadores por meio da venda pela internet, oferecendo produtos também 

inovadores. A Amazon foi pioneira no lançamento do Kinder e a Dell, no 

oferecimento de laptops e desktops personalizados. Talvez o efeito da gestão de 

projetos seja mais significativo sobre o desempenho inovador a partir de iniciativas 

market driving do que de iniciativas market driven, devido às características de risco 

e complexidade, mais presentes na primeira do que na segunda. Afinal, a 

sistematização de projetos se justifica principalmente quando maiores são o risco e 

a complexidade. Essa análise post-hoc pode explicar por que não foi revelado o 

efeito moderador da gestão de projetos na relação entre o conhecimento do cliente e 

do mercado e o desempenho em inovação. Enquanto a dimensão market driven foi 

plenamente capturada pelas variáveis de medição, o mesmo não ocorreu com a 

dimensão market driving. Em futuras pesquisas, sugere-se a e ampliação do 

conteúdo do construto relativo ao cliente e mercado pela incorporação do conceito 

de market driving (Hogan et al., 2011). 

 

Se a sistematização de projetos afeta uma atividade e não afeta outra, isso tem uma 

implicação gerencial relevante. Sistematização de projetos significa esforço de 

planejamento e aumento de controle organizacional; ou seja, dispêndio de recursos 

(WIT, 1988). Sua aplicação requer, portanto, uma análise cuidadosa da relação 

custo e beneficio. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

6.1 Contribuições para a consolidação da teoria em Inovação e para a RBT 

 

 

Ficou demonstrado que conhecer profundamente o cliente e o mercado ─ ou seja, 

buscar identificar os requisitos e as necessidades do cliente, analisar como os 

clientes usam os produtos e serviço e analisar essas necessidades identificadas 

para o desenvolvimento de novos produtos e serviços ─ contribui diretamente para a 

capacidade inovadora. Adotar uma gestão estratégica da tecnologia ─ ou seja, 

buscar manter-se na linha de frente em novas tecnologias, identificar as tecnologias 

que poderão trazer vantagem competitiva, esforçar-se para explorar todo o potencial 

das tecnologias aplicadas e buscar alcançar ou superar tecnologicamente as 

empresas concorrentes ─ também tem um efeito similar. 

 

Tanto o conhecimento do cliente e do mercado como a gestão estratégica da 

tecnologia são determinados por outras características organizacionais mais 

fundamentais. A explicitação da intenção estratégica em inovar ─ ou seja, a 

colocação da inovação como parte relevante da estratégia ─ afeta ambos 

fortemente. Quanto mais clara e forte for a intenção de introduzir novas técnicas 

administrativas, novas tecnologias de produção e uma postura incisiva, a fim de 

explorar potenciais oportunidades, maiores serão o conhecimento do cliente e do 

mercado e a gestão estratégica da tecnologia. A liderança transformadora – aquela 

que inspira as pessoas a construírem o futuro da empresa, que são claras a respeito 

dos seus valores, que praticam o que pregam, que encorajam e apoiam o esforço 

das pessoas e que estimulam o envolvimento, a confiança e a cooperação ─ 

combinada com uma gestão de pessoas voltada à inovação também promove o 

conhecimento do cliente e do mercado e a gestão estratégica da tecnologia. Viu-se 

também que a intenção estratégica de inovar da empresa está intimamente 

associada ao grau em que a liderança é transformadora. Neste estudo, estas 

relações foram testadas, e os resultados suportaram as hipóteses propostas. 
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Contatou-se que a organicidade da estrutura organizacional – caracterizada como 

uma estrutura flexível e com poucos níveis hierárquicos, pela tomada rápida de 

decisões e pela comunicação intensa e fluida entre as áreas organizacionais – tem 

efeito positivo sobre a relação entre a gestão estratégica da tecnologia e o 

desempenho em inovação. Quando a organicidade é aumentada, o efeito da gestão 

estratégica da tecnologia sobre o desempenho em de inovação é aumentado. 

 

Da mesma maneira, observou-se que o grau de sistematização da gestão por 

projetos também afeta positivamente a relação entre a gestão estratégica da 

tecnológica e o desempenho em inovação. Quanto mais elevado o nível de gestão 

por projetos, mais a empresa se beneficia da gestão estratégica da tecnologia. 

 

Não foi possível, todavia, demonstrar que a relação entre o conhecimento do cliente 

e mercado e o desempenho em inovação é afetada pela organicidade da estrutura 

organizacional ou pelo grau de sistematização da gestão por projetos. Os testes 

multigrupo apresentaram a não invariância dessas relações, apesar de sugerirem 

uma queda no valor do coeficiente estrutural. Essas quedas merecem ser 

investigadas em estudos futuros.  

 

Em resumo, este estudo contribui para o desenvolvimento da RBT ao demonstrar 

que a intenção estratégica a habilidade da liderança em orquestrar as competências 

em gestão de pessoas, marketing e em tecnologia apoiadas em estruturas 

organizacionais flexíveis e em uma gestão de projetos tecnológicos eficaz  forma 

uma sistema  social complexo e interdependente que pode sustentar uma vantagem 

competitiva em inovação. 

 

 

6.2 Contribuições da pesquisa para a Academia 

 

 

O levantamento da bibliografia pesquisada enriquece o entendimento sobre o tema, 

dado o seu caráter inovador, bem como preenche uma lacuna quanto à forma de 

abordagem. Nesse sentido, a descrição detalhada da metodologia utilizada e o 
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material citado nos Apêndices revelam-se de grande utilidade para os pesquisadores 

do tema. Outras contribuições relevantes para a Academia são citadas. 

 

a) A partir da definição mais precisa de capacidade de inovação e de uma pesquisa 

abrangente da literatura, identificou-se um conjunto de fatores determinantes para o 

desempenho em inovação, os quais foram bem caracterizados com base na teoria 

estudada, constituindo-se na primeira contribuição deste estudo. 

 

b) Desenvolveu-se um instrumento válido e confiável para medição da capacidade 

de inovação. Em seu desenvolvimento, a escala passou por várias etapas de 

refinamento e testes rigorosos, como análise fatorial confirmatória e análise 

estrutural, que demonstraram a validade convergente, discriminante e nomológica 

de cada construto. Esta é a segunda contribuição deste estudo. 

 

c) A terceira contribuição deste trabalho consistiu no desenvolvimento e teste 

empírico de um modelo teórico que integra os principais determinantes da 

capacidade de inovação e evidencia um todo sistêmico. 

 

d) A quarta contribuição deste trabalho refere-se aos estudos de análise multigrupo. 

O potencial da metodologia de análise da invariância em gestão de operações ficou 

demonstrado. 

 

 

6.3 Contribuições da pesquisa para as empresas 

 

 

Os resultados obtidos estimulam as empresas a: 

 

a) demonstrarem intenção de inovar elevada, porque quanto maior essa ambição 

maior o desempenho em inovação; 

 

b) designarem os executivos em consonância com sua ambição empresarial, porque 

a ação da liderança baseada na gestão de pessoas leva ao maior conhecimento do 
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cliente e do mercado e ao maior desenvolvimento da gestão estratégica da 

tecnologia; 

 

c) estabelecerem um equilíbrio entre as ações voltadas para o atendimento das 

necessidades do cliente e a busca da tecnologia; 

 

d) implantarem estruturas organizacionais flexíveis que permitam maior grau de 

autonomia para projetos de gestão da tecnologia; 

 

e) buscarem maior sistematização da gestão de projetos na gestão da tecnologia; e 

  

f) usarem o modelo aqui testado empiricamente como um road map para a 

implementação de melhorias da gestão. 

 

 

6.4 Limitações da pesquisa  

 

 

Como toda a investigação, os resultados devem ser vistos com cautela, pois existem 

limitações a serem consideradas. O número restrito de observações (n = 243) e a 

representatividade da amostra podem limitar a generalização. O uso de apenas um 

informante-chave por empresa é fator que também constitui uma limitação 

conhecida. 

 

 

6.5 Sugestões para futuras pesquisas 

 

 

O uso apenas do método de survey poderia no futuro ser complementado com 

outras perspectivas e métodos, atribuindo-se maior validade aos achados. A análise 

de grupos mais homogêneos de empresas cujas relações poderiam ter natureza 

diferente também traria contribuição no sentido de aumentar a validade dos 

achados. O aprimoramento da escala aqui apresentada, principalmente no que se 

refere ao construto conhecimento do mercado, para capturar melhor a dimensão 
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market driving, e a inclusão de inovação de modelo de gestão no construto 

desempenho em inovação seriam avanços desejáveis. O aprofundamento dos 

estudos sobre a relação entre conhecimento do cliente e do mercado e o 

desempenho em inovação, para investigar o efeito da organicidade da estrutura 

organizacional e da gestão de projetos, também fica como sugestão. 

 

 

6.6 Considerações finais 

 

 

Ao longo desta jornada de pesquisa, muitas dúvidas foram esclarecidas à medida 

que se aprofundava a revisão da literatura, a modelagem teórica e os testes 

empíricos: “Quais são, de fato, os fatores mais relevantes que determinam a 

capacidade de inovação?” e “Quais são as variáveis mais importantes para a 

medição dos construtos?”, Ao final, analisam-se os resultados. Obtêm-se algumas 

conclusões e outras dúvidas emergem. Essas questões não respondidas trazem 

nova motivação para a continuidade deste trabalho. 

 

Agora, chegando ao término do trabalho, o autor lembra Descartes: 

 

 

“E o último, fazer em toda parte 
enumerações tão completas e revisões 
tão gerais, que eu tivesse a certeza de 
nada omitir.”  
 
(DESCARTES, 1975, p. 55, tradução de 
Paulo Neves) 



83 

 

REFERÊNCIAS 
 
Adams, G. L., & Lamont, B. T. (2003). Knowledge management systems and 
developing sustainable competitive advantage. Journal of Knowledge Management, 
7(2), 142-154. 
 
Adams, R., Bessant, J., & Phelps, R. (2006). Innovation management measurement: 
A review. International Journal of Management Reviews, 8(1), 21-47. 
 
Adler, P., McDonald, D. and MacDonald, F. (1992), Strategic management of 
technical functions, Sloan Management Review, 33(2), 19-37. 
 
Aguiar, S. M. D. S. P. (2004). A Dinâmica entre Raízes e Asas - Um Estudo sobre 
Organizações Inovadoras. Tese de Doutorado, Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, Brasil. 
 
Ahmad, S., & Schroeder, R. G. (2003). The impact of human resource management 
practices on operational performance: recognizing country and industry differences. 
Journal of Operations Management, 21(1), 19-43. 
 
Ahmed, P. K. (1998a). Benchmarking innovation best practice. Benchmarking: An 
International Journal, 5(1), 45-58. 
 
Ahmed, P. K. (1998b). Culture and climate for innovation. European Journal of 
Innovation Management, 1(1), 30-43. 
 
Ahuja, G., & Katila, R. (2001). Technological Acquisitions and the Innovation 
Performance of Acquiring Firms: A Longitudinal Study. Strategic Management 
Journal, 22(3), 197–220.  
 
Ahuja, G., Lampert, C. M., & Tandon, V. (2008). Moving Beyond Schumpeter: 
Management Research on the Determinants of Technological Innovation. The 
Academy of Management Annals (Vol. 2, Chapter 1, pp. 1-98). 
 
Aiman-Smith, L., Goodrich,N., Roberts,D., & Scinta, J. (2005). Assessing your 
organization’s potential for value innovation. Research Technology Management, 
48(2), 37–42. 
 
Amabile, T. M. (1999). How to Kill Creativity, Breakthrough Thinking. Harvard 
Business Review, (September-October), 77-87.  
 
Amabile, T. M. A model of creativity and innovation in organizations. In: B. M. Staw & 
L. L. Cummings (Eds.), Research in organizational behavior. (1988). 10, 123–167. 
Greenwich, CT: JAI Press. 
 
Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the 
work environment for creativity. The Academy of Management Journal, 39(5), 1154-
1184.  
 



84 

Amabile, T. M., Schatzel, E. A., Moneta, G. B., & Kramer, S. J. (2004). Leader 
behaviors and the work environment for creativity: Perceived leader support. The 
Leadership Quarterly, 15(1), 5-32.  
 
Antonakis, J. (2012). Transformational and Charismatic Leadership. In: Day, D. V., & 
Antonakis, J. (Eds.). (2012). The Nature of Leadership. (2nd ed., p. 397). Sage 
Publications, Inc. cap. 8, p.273. 
 
Antoncic, B. (2001). Organizational processes in intrapreneurship: a conceptual 
integration. Journal of Enterprising Culture, 9(2), 221-235.  
 
Aragón-Correa, J. A., García-Morales, V. J., & Cordón-Pozo, E. (2007). Leadership 
and organizational learning’s role on innovation and performance: Lessons from 
Spain. Industrial Marketing Management, 36(3), 349–359. 
 
Arbuckle, J. L. (2011). IBM SPSS Amos 20 User’s Guide. 
 
Ashkenas, R. (1998). Real innovation knows no boundaries. Journal for Quality and 
Participation, 21(6), 34–37. 
 
Atuahene-Gima, K. (1996a). Market Orientation and Innovation. Journal of Business 
Research, 35(2), 93-103. 
 
Atuahene-Gima, K. (1996b). Differential potency of factors affecting innovation 
performance in manufacturing and services firms in Australia. Journal of Product 
Innovation Management, 13, 35-52. 
 
Atuahene-Gima, K., Slater, S. F., & Olson, E. M. (2005). The Contingent Value of 
Responsive and Proactive Market Orientations for New Product Program 
Performance. Journal of Product Innovation Management, 22(6), 464–482. 
 
Avlonitis, G. J., Kouremenos, A., & Tzokas, N. (1994). Assessing the Innovativeness 
of Organizations and its Antecedents: Project Innovstrat. European Journal of 
Marketing, 28(11), 5–28. 
 
Avolio, B. J., Bass, B. M., & Jung, D. I. (1999). Re-examining the components of 
transformational and transactional leadership using the Multifactor Leadership. 
Journal of Occupational and Organizational Psychology, 72(4), 441-462. 
 
Barney, J. B., Ketchen, D. J., & Wright, M. (2011). The Future of Resource-Based 
Theory: Revitalization or Decline? Journal of Management, 37(5), 1299–1315. 
 
Basadur, M. (2004). Leading others to think innovatively together: Creative 
leadership. The Leadership Quarterly, 15(1), 103-121. 
 
Benner, M. J., & Tushman, M. L. (2003). Exploitation, exploration and process 
management: the productivity dilemma revisited. Academy of Management Review, 
28(2), 236–256. 
 



85 

 

Berry, M. M. J. (1996). Technical entrepreneurs , strategic awareness and corporate 
transformation in small hi -tech firms. Technovation, 16(9), 487-498. 
 
Birkinshaw, J., & Gibson, C. (2004). Building Ambidexterity into an Organization. MIT 
Sloan Management Review, 45, 47-55. 
 
Brito, E. P. Z., Brito, L. A. L., & Morganti, F. (2009). Inovação e o desempenho 
empresarial: lucro ou crescimento. RAE electrônica, 8(1). 
 
Brockbank, W. (1999). If HR were really strategically proactive: Present and future 
directions in HR’s contribution to competitive advantage. Human Resource 
Management, 38(4), 337-352.  
 
Burgelman, R. A., Christensen, C. M., & Wheelwright, S. C. (2004). Strategic 
Management of Technology and Innovation. (4th ed., p. 1206). Boston: McGraw-Hill. 
 
Burns, T. R.; & Stalker, G. M. The Management of Innovation. London: Tavistock, 
1961. 
 
Calantone, R. J., Cavusgil, S. T., & Zhao, Y. (2002). Learning orientation, firm 
innovation capability, and firm performance. Industrial Marketing Management, 31(6), 
515–524. 
 
Calantone, R. J., Di Benedetto, C. A., & Bhoovaraghavan, S. (1994). Examining the 
relationship between degree of innovation and new product success. Journal of 
Business Research, 30(2), 143-148. 
 
Cao, M., & Zhang, Q. (2011). Supply chain collaboration: Impact on collaborative 
advantage and firm performance. Journal of Operations Management, 29(3), 163-
180. 
 
Carless, S. A., Wearing, A. J., & Mann, L. (2000). A short measure of 
transformational leadership. Journal of Business and Psychology, 14(3), 389-405. 
 
Cavusgil, S. T., Calantone, R. J., & Zhao, Y. (2003). Tacit knowledge transfer and 
firm innovation capability. Journal of Business & Industrial Marketing, 18(1), 6–21. 
 
Chadwick, C., & Dabu, A. (2009). Human resources, human resource management, 
and the competitive advantage of firms: Toward a more comprehensive model of 
causal linkages. Organization Science, 20(1), 253–272. 
 
Chen, C.-J., & Huang, J.-W. (2009). Strategic human resource practices and 
innovation performance — The mediating role of knowledge management capacity. 
Journal of Business Research, 62(1), 104-114. 
 
Chen, J., Zhu, Z., & Anquan, W. (2005). A system model for corporate 
entrepreneurship. International Journal of Manpower, 26(6), 529-543. 
 



86 

Chen, Y.-S., Lin, M.-J. J., & Chang, C.-H. (2009). The positive effects of relationship 
learning and absorptive capacity on innovation performance and competitive 
advantage in industrial markets. Industrial Marketing Management, 38(2), 152-158. 
 
Chester, A. N. (1994). Aligning technology with business strategy. Research 
Technology Management, 37(1). 
 
Chiesa, V., Coughlan, P., & Voss, C. A. (1996). Development of a technical 
innovation audit. Journal of Product Innovation Management, 13(2), 105–136. 
 
Cho, N. (1996). How Samsung organized for innovation. Long Range Planning, 
29(6), 783–796. 
 
Cho, H.-J., & Pucik, V. (2005). Relationship between innovativeness, quality, growth, 
profitability, and market value. Strategic Management Journal, 26(6), 555–575.  
 
Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: a new perspective on 
learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(March), 128-152. 
 
Cooper, R. G. (1979). The Dimensions of Industrial New Product Success and 
Failure. The Journal of Marketing, 43(3), 93–103. 
 
Cooper, R. (1998). Benchmarking new product performance: results of the best 
practices study. European Management Journal, 16(1), 1-17. 
 
Cooper, R. G. (1994). New Products: The Factors that Drive Success. International 
Marketing Review, 11(1), 60-76. 
 
Cooper, R. G. (2011). Perspective: The Innovation Dilemma: How to Innovate When 
the Market Is Mature. Journal of Product Innovation Management, 28(s1), 2-27. 
 
Cooper, R. G., & Kleinschmidt, E. J. (2007). Winning businesses in product 
development: The critical success factors. Research Technology Management, 
50(3), 52–66. 
 
Cormican, K., & O’Sullivan, D. (2004). Auditing best practice for effective product 
innovation management. Technovation, 24(10), 819–829.  
 
Cottam, A., Ensor, J., & Band, C. (2001). A benchmark study of strategic commitment 
to innovation. European Journal of Innovation Management, 4(2), 88-94.  
 
Cova, B., & Salle, R. (2005). Six key points to merge project marketing into project 
management. International Journal of Project Management, 23(5), 354–359. 
 
Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1989). Strategic management of small firms in hostile 
and benign environments. Strategic Management Journal, 10(1), 75-87.  
 
Crossan, M. M., & Apaydin, M. (2010). A Multi-Dimensional Framework of 
Organizational Innovation: A Systematic Review of the Literature. Journal of 
Management Studies, 47(6), 1154-1191. 



87 

 

Cua, K. O., McKone, K. E., & Schroeder, R. G. (2001). Relationships between 
implementation of TQM, JIT, and TPM and manufacturing performance. Journal of  
Operations Management, 19(6), 675-694. 
 
Cummings, A., & Oldham, G. R. (1997). Enhancing creativity: managing work 
contexts for the high potential employee. California Management Review, 40(I), 22–
38. 
 
Daft, R. L. (1997). Teoria e projeto das organizações (6th ed., p. 442). Rio de 
Janeiro: LTC. 
 
Daghfous, A. (2004). Absorptive Capacity and the Implementation of Knowledge-
Intensive Best Practices. SAM Advanced Management Journal, Spring, 21-27. 
 
Damanpour, F. (1991). Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of 
Determinants and Moderators. Academy of Management Journal, 34(3), 555-590. 
 
Danneels, E. (2002). The dynamics of product innovation and firm competences. 
Strategic Management Journal, 23(12), 1095-1121. 
 
Darroch, J. (2005). Knowledge management, innovation and firm performance. 
Journal of Knowledge Management, 9(3), 101–115. 
 
David, R, & Han, S. (2004). A systematic assessment of the empirical support for 
transaction cost economics. Strategic Management Journal, 25(1). 39–58. 
 
Day, G. S. (1994). The capabilities of market-driven organizations. The Journal of 
Marketing, 58(4), 37 – 52. 
 
Deng, X., Doll, W., Hendrickson, a, & Scazzero, J. (2005). A multi-group analysis of 
structural invariance: an illustration using the technology acceptance model. 
Information & Management, 42(5), 745-759. 
 
Denyer, D., & Neely, A. (2004). Introduction to special issue: Innovation and 
productivity performance in the UK. International Journal of Management Reviews, 
5/6(3&4), 131-135. 
 
Descartes, René, 1596-1630. Discurso do Método (p. 128). Tradução de Paulo 
Neves. Porto Alegre: L & M, 2005. 
 
Deshpandé, R., Farley, J. U., & Webster Jr., F. E. (1993). Corporate culture, 
customer orientation, and innovativeness in Japanese firms: a quadrad analysis. The 
Journal of Marketing, 57(1), 23–37. 
 
Dickson, P. R. (1992). Toward a General Theory of Competitive Rationality. The 
Journal of Marketing, 56(1), 69-83. American Marketing Association. 
 
Di Serio, L. C., & Vasconcellos, M. A. de. (2009). Estratégia e Competitividade 
Empresarial - Inovação e criação de valor (p. 364). São Paulo, SP: Editora Saraiva. 
 



88 

Dougherty, D. (2009). Organizando para a inovação. cap.15. v.3. In: Handbook de 
Estudos Organizacionais (1st ed., p. 420). São Paulo: Atlas. 
 
Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: what are they? 
Strategic Management Journal, 21(10-11), 1105–1121.  
 
Elenkov, D. S., Judge, W., & Wright, P. (2005). Strategic leadership and executive 
innovation influence: an international multi-cluster comparative study. Strategic 
Management Journal, 26(7), 665-682. 
 
Erickson, T., Magee, J., Rousel, P. and Saad, K. (1990), Managing technology as a 
business strategy, Sloan Management Review, 31(3), 73-8. 
 
Escrig-Tena, A. B., & Bou-Llusar, J. C. (2005). A Model for Evaluating Organizational 
Competencies: An Application in the Context of a Quality Management Initiative. 
Decision Sciences, 36(2), 221-257. 
 
Evans, J. R., & Mathur, A. (2005). The value of online surveys. Internet Research, 
15(2), 195–219. 
 
Facó, F. B. (2009). Capacidade de Inovação Organizacional - Uma Análise Aplicada 
à Indústria de Transformação Paulista. Tese de Doutorado, Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, Brasil. 
 
Fan, P. (2006). Catching-up through developing innovation capability: evidence from 
China’s telecom-equipment industry. Technovation, 26(3), 359–368. 
 
Ferdows, K. (2003). New world manufacturing order. Industrial Engineer, (February), 
28–33. 
 
Fiol, C. M. (1996). Squeezing harder doesn’t always work: Continuing the search for 
consistency in innovation research. The Academy of Management Review, 21(4), 
1012-1021. 
 
Flynn, B. B., & Saladin, B. (2001). Further evidence on the validity of the theoretical 
models underlying the Baldrige criteria. Journal of Operations Management, 19(6), 
617-652. 
 
Flynn, B.B., Huo, B., Zhao, X. (2010). The impact of supply chain integration on 
performance: a contingency and configuration approach. Journal of Operations 
Management, 28(1), 58–71. 
 
Fórum de Inovação, Escola de Administração de Empresas de São Paulo - EAESP. 
(2008). Anuário Inovação Época Negócios (p. 11). São Paulo. 
 
Fusfeld, A. R. How to Put Technology into Corporate Planning, 1978. In: Burgelman, 
R. A., Christensen, C. M., & Wheelwright, S. C. (2004). Strategic Management of 
Technology and Innovation. (4th ed., p. 1206). Boston: McGraw-Hill. 
 



89 

 

Fusfeld, H.I. (1995). Industrial research--where it’s been, where it's going. Research 
Technology Management, 38(4). 
 
Garcia, R., & Calantone, R. (2002). A critical look at technological innovation 
typology and innovativeness terminology: a literature review. The Journal of Product 

Innovation Management, 19, 110–132. 

 
Gatignon, Hubert and Jean-Marc Xuereb (1997), Strategic Orientation of the Firm 
and New Product Performance, Journal of Marketing Research, 34 (February), 77–
90. 
 
Glaser, B. and A. Strauss (1967), The Discovery of Grounded Theory: Strategies of 
Qualitative Research, London: Wiedenfeld and Nicholson 
 
Gopalakrishnan, S., & Damanpour, F. (1997). A review of innovation research in 
economics, sociology and technology management. Omega, 25(1), 15-28.  
 
Gottschalg, O., & Zollo, M. (2007). Interest alignment and competitive advantage. 
Academy of Management Review, 32(2), 418–437. 
 
Gregory, M. J. (1995). Technology management: a process approach. Proceedings 
of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering 
Manufacture 1989-1996, 209(B5). 
 
Gupta, A. K., & Singhal, A. (1993). Managing human resources for innovation and 
creativity. Research Technology Management, 36(May-June), 41–48. 
 
Hair Jr., J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2009). 
Análise Multivariada de dados. Bookman (6th ed., p. 688 p.). Porto Alegre: Bookman. 
 
Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a 
reflection of its top managers. Academy of Management Review, 9(2), 193–206. 
 
Hambrick, D. C. & Brandon, D.L. (1988) Executive values. In: The Executive effect: 
concepts and methods for studying top managers. D. C. Hambrick (ed.), 3-34. 
Greenwich, CT: JAI Press. 
 
Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1989). Strategic Intent. Harvard Business Review, 
(may-june), 63-76. 
 
Han, J. K., Kim, N., & Srivastava, R. K. (1998). Market Orientation and Organizational 
Performance: Is Innovation a Missing Link? Journal of Marketing, 62(October), 30-45. 
 
Hansen, M. T., & Birkinshaw, J. (2007). The Innovation Value Chain. Harvard Business 
Review, (June), 120-130.  

 
Hargadon, A., & Sutton, R. I. (2000). Building an Innovation Factory. Harvard 
Business Review, (May-June), 157-166. 
 



90 

Harman, H.H., 1967. Modern Factor Analysis. University of Chicago Press, Chicago, 
IL. 
 
Harmancioglu, N., Droge, C., & Calantone, R. J. (2009). Theoretical lenses and 
domain definitions in innovation research. European Journal of Marketing, 43(1/2), 
229-263. 
 
Hatch, M. J. (1993). The Dynamics of Organizational Culture. The Academy of 
Management Review, 18(4), 657. 
 
Helfat, C. E., Filkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M. A., Singh, H., Teece, D. J., e 
Winter, S. G. Dynamic Capabilities – Understanding strategic change en 
organizations. Malden, MA, USA. Blackwell Publishing, 2007. 
 
Hogan, S. J., Soutar, G. N., McColl-Kennedy, J. R., & Sweeney, J. C. (2011). 
Reconceptualizing professional service firm innovation capability: Scale 
development. Industrial Marketing Management, 40(8), 1264–1273. 
 
Homburg, C., & Pflesser, C. (2000). A Multiple-Layer Model of Market-Oriented 
Organizational Culture: Measurement Issues and Performance Outcomes. Journal of 
Marketing Research, 37(4), 449-462. 
 
Hortinha, P., Lages, C., & Lages, L. F. (2011). The Trade-Off between Customer and 
Technology Orientations: Impact on Innovation Capabilities and Export Performance. 
Journal of International Marketing, 19(3), 36-58. 
 
Hult, G. T. M., Hurley, R. F., & Knight, G. A. (2004). Innovativeness: Its antecedents 
and impact on business performance. Industrial Marketing Management, 33(5), 429-
438. 
 
Hung, R. Y.-Y., Lien, B. Y.-H., Fang, S.-C., & McLean, G. (2010). Knowledge as a 
facilitator for enhancing innovation performance through total quality management. 
Total Quality Management & Business Excellence, 21(4), 425–438. 
 
Hurley, R. F., & Hult, G. T. M. (1998). Innovation, market orientation, and 
organizational learning: an integration and empirical examination. The Journal of 
Marketing, 62(3), 42–54.  
 
Hurt, T.H., Joseph, K. and Cook, C.D. (1977), Scales for the measurement of 
innovativeness, Human Communication Research, Vol. 4 No. 1, pp. 58-65. 
 
IBGE. (2003). Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 2003 (p. 148). Rio de 
Janeiro, RJ. 
 
IBGE. (2007). Pesquisa de Inovação Tecnológica 2005 (p. 156). Rio de Janeiro, RJ. 
 
IBGE. (2010). Pesquisa de Inovação Tecnológica 2008 (p. 164). Rio de Janeiro, RJ. 
 
Ilieva, J., Baron, S., & Healey, N. M. (2002). Online surveys in marketing research: 
pros and cons. International Journal of Market Research, 44(3), 361–376.  



91 

 

Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1993). Market orientation: antecedents and 
consequences. The Journal of Marketing, 57(3), 53–70. 
 
Jeong, I., Pae, J. H., & Zhou, D. (2006). Antecedents and consequences of the 
strategic orientations in new product development: The case of Chinese 
manufacturers. Industrial Marketing Management, 35(3), 348–358. 
 
Jones, G. R. (2010). Teoria das Organizações (6th ed., p. 461). São Paulo: Pearson. 
 
Joreskog, K.G., Sorbom, D., 1996. LISREL 8 User’s Reference Guide. Scientific 
Software Inc., Chicago, IL. 
 
Jung, D. I., Chow, C., & Wu, A. (2003). The role of transformational leadership in 
enhancing organizational innovation: Hypotheses and some preliminary findings. The 
Leadership Quarterly, 14(4-5), 525-544. 
 
Khandwalla, P. N. (1976/77). Some Top Management Styles, Their Context and 
Performance. Organization and Administrative Sciences, 7(4): 21-51. 
 
Kirzner, I. M. (1999). Creativity and/or alertness: A reconsideration of the 
Schumpeterian entrepreneur. The Review of Austrian Economics, 11(1), 5–17.  
 
Kohli, A. K., & Jaworski, B. J. (1990). Market orientation: the construct, research 
propositions, and managerial implications. The Journal of Marketing, 54(2), 1-18. 
 
Koufteros, X., & Marcoulides, G. a. (2006). Product development practices and 
performance: A structural equation modeling-based multi-group analysis. 
International Journal of Production Economics, 103(1), 286-307. 
 
Kraft, K. (1990). Are product and process innovations independent of each other? 
Applied Economics, 22, 1029–1038. 
 
Kumar, N., Scheer, L., & Kotler, P. (2000). From Market Driven to Market Driving. 
European Management Journal, 18(2), 129-142. 
 
Kwak, Y. H., & Ibbs, C. W. (2000). Calculating Project Management’s Return on 
Investment. Project Management Journal, 31(2), 38–47. 
 
Lau, A. K. W., Yam, R. C. M., & Tang, E. P. Y. (2010). The impact of technological 
innovation capabilities on innovation performance: An empirical study in Hong Kong. 
Journal of Science and Technology Policy in China, 1(2), 163-186. 
 
Lau, C.-M., & Ngo, H.-Y. (2004). The HR system, organizational culture, and product 
innovation. International Business Review, 13(6), 685-703.  
 
Laursen, K., & Foss, N. J. (2003). New human resource management practices, 
complementarities and the impact on innovation performance. Cambridge Journal of 
Economics, 27, 243-63. 
 



92 

Laursen, K., & Salter, A. (2006). Open for innovation: the role of openness in 
explaining innovation performance among U.K. manufacturing firms. Strategic 
Management Journal, 27(2), 131–150. 
 
Lawson, B., & Samson, D. (2001). Developing innovation capability in organisations: 
a dynamic capabilities approach. International Journal of Innovation Management, 
5(3), 377. 
 
Lazonick, W. 2005. The Innovative Firm, p.50. In: Fagerberg, J., Mowery, D. D., e 
Nelson, R. R. The Oxford Handbook of Innovation. Oxford, NY: Oxford, 2005.  
 
Lemon, M., & Sahota, P. S. (2004). Organizational culture as a knowledge repository 
for increased innovative capacity. Technovation, 24(6), 483–498. 
 
Leonard, D., & Rayport, J. F. (1997). Spark innovation through empathic design. 
Harvard Business Review, 75(November-December), 102-113. 
 
Lewin, A. Y., & Stephens, C. U. (1994). CEO Attitudes as Determinants of 
Organization Design: An integrated Model. Organization Studies, 15(2), 183-212. 
 
Lin, C.-H., Peng, C.-H., & Kao, D. T. (2008). The innovativeness effect of market 
orientation and learning orientation on business performance. International Journal of 
Manpower, 29(8), 752–772. 
 
Lin, H.-F. (2007). Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical 
study. International Journal of Manpower, 28(3/4), 315–332. 
 
Malhotra, N. K., & Birks, D. F. (1993). Marketiong Research - An Applied Orientation. 
Prentice-Hall, Inc. (3rd ed., p. 890). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, 
Inc. 
 
March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. 
Organization Science, 2(1), 71–87.  
 
Martins, E. C., & Terblanche, F. (2003). Building organisational culture that stimulates 
creativity and innovation. European Journal of Innovation Management, 6(1), 64-74. 
 
McGrath, R. G., Tsai, M.-H., Venkataraman, S., & MacMillan, I. C. (1996). Innovation, 
competitive advantage and rent: A model and test. Management Science, 42(3), 
389–403. 
 
Merx-Chermin, M., & Nijhof, W. J. (2005). Factors influencing knowledge creation 
and innovation in an organisation. Journal of European Industrial Training, 29(2), 
135-147. 
 
Meredith, J. R., & Mantel Jr, S. J. (2012). Projects in Contemporary Organizations. In: 
Project Management: A Managerial Approach (Eighth ed., pp. 1–37). John Wiley & 
Sons. 
 



93 

 

Metz, I.; Terziovsky. M.; Samson, D. Development of an Integrated Innovation 
Capability Model. In Terziovsky, M. (2007). Building Innovation Capability in 
Organizations: An International Cross-Case Perspective. Series on Technology 
Management (p. 254). Londres: Imperial College Press. 
 
Meyer-Krahmer, F. (1984). Recent results in measuring innovation output. Research 
Policy, 13(3), 175–182. 
 
Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms, 
Management Science, 29, 770-791. 
 
Miller, D., & Friesen, P. (1982). Innovation in conservative and entrepreneurial firms: 
Two models of strategic momentum. Strategic Management Journal, 3(1), 1–25 
 
Mintzberg, H. (1981). Organization design: fashion or fit ? Harvard Business Review, 
(January-February), 103–116. 
 
Miron-Spektor, E., Erez, M., & Naveh, E. (2012). To Drive Creativity, Add Some 
Conformity. Harvard Business Review, (March), 30. 
 
Montalvo, C. (2006). What triggers change and innovation? Technovation, 26(3), 
312–323. 
 
Mumford, M. D. (2000). Managing Creative People: Strategies and Tactics for 
Innovation. Human Resource Management Review, 10(3), 313-351. 
 
Mumford, M. D., Scott, G. M., Gaddis, B., & Strange, J. M. (2002). Leading creative 
people: Orchestrating expertise and relationships. The Leadership Quarterly, 13(6), 
705-750. 
 
Naman, J. L., & Slevin, D. P. (1993). Entrepreneurship and the Concept of Fit: A 
Model and Empirical Tests. Strategic Management Journal, 14(2), 137-153. 
 
Naor, M., Goldstein, S. M., Linderman, K. W., & Schroeder, R. G. (2008). The Role of 
Culture as Driver of Quality Management and Performance: Infrastructure versus 
Core Quality Practices. Decision Sciences, 39(4), 671-702. 
 
Narver, J. C., & Slater, S. F. (1990). The effect of a market orientation on business 
profitability. The Journal of Marketing, 54(4), 20-35. 
 
Narver, John C., Slater, Stanley F. and MacLachlan, Douglas (2000). Total Market 
Orientation, Business Performance, and Innovation. Marketing Science Institute 
Working Paper Series, No. 00-116. 
 
Nemanich, L. A., Keller, R. T., & Vera, D. (2007). Managing the 
Exploration/Exploitation Paradox in New Product Development: How Top Executives 
Define Their Firm’s Innovation Trajectory. International Journal of Innovation and 
Technology Management (IJITM), 4(3), 351–374. 
 



94 

Newbert, S. L. (2007). Empirical Research on the Resource-Based View of the Firm: 
An Assessment and Suggestions for Future Research. Strategic Management 
Journal, 28(2), 121–146. 
 
Nonaka, I. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. 
Organization Science, 5(1), 14-37. 
 
O’Reilly, C., & Tushman, M. (2007). Ambidexterity as a dynamic capability: Resolving 
the innovator’s dilemma. Stanford Graduate School of Business. 
 
O’Toole, L. J., & Meier, K. J. (2003). Bureaucracy and uncertainty. In: B. C. Burden 
(Ed.), Uncertainty in American Politics: 98–117. Cambridge, U.K.: Cambridge 
University Press. 
 
Oakey, R. and Cooper, S. (1991), The relationship between product technology and 
innovation performance in high technology small firms, Technovation, Vol. 11 No. 2, 
pp. 79-91. 
 
OECD. (1995). Oslo Manual: The Measurement of Scientific and Technological 
Activities - Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological 
Innovation Data. (2nd Edition). 
 
OECD. (2005). Oslo Manual - Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation 
Data. (3rd Edition.) OECD. Paris, France: OECD Publishing. 
 
Özsomer, A., Calantone, R. J., & Di Benedetto, A. (1997). What makes firms more 
innovative? A look at organizational and environmental factors. Journal of Business & 
Industrial Marketing, 12(6), 400–416. Emerald, 60/62 Toller Lane, Bradford, West 
Yorkshire, BD 8 9 BY, UK. 
 
Paiva, E. L., Roth, A. V., & Fensterseifer, J. E. (2008). Organizational knowledge and 
the manufacturing strategy process: A resource-based view analysis. Journal of 
Operations Management, 26(1), 115-132. 
 
Panayides, P. (2006). Enhancing innovation capability through relationship 
management and implications for performance. European Journal of Innovation 
Management, 9(4), 466–483. 
 
Panne, G. V. D., Beers, C. V., & Kleinknecht, A. (2003). Success and failure of 
innovation: a literature review. International Journal of Innovation Management, 7(3), 
309–338. 
 
Paulraj, A., Lado, A. a., & Chen, I. J. (2008). Inter-organizational communication as a 
relational competency: Antecedents and performance outcomes in collaborative 
buyer–supplier relationships. Journal of Operations Management, 26(1), 45-64. 
 
Pavitt, K. (1990), What we know about strategic management of technology, 
California Management Review, 32(3), Spring, 17-26. 
 



95 

 

Peng, D. X., Schroeder, R. G., & Shah, R. (2008). Linking routines to operations 
capabilities : A new perspective. Journal of Operations Management, 26, 730–748. 
 
Perrow, C. 1986. Complex organizations: A critical essay (3rd ed.). New York: 
Random House. 
 
Peteraf, M. A. (1993). The cornerstones of competitive advantage: a resource-based 
view. Strategic Management Journal, 14(3), 179–191. 
 
Phaal, R., Farrukh, C. J. P., & Probert, D. R. (2001). Technology management 
process assessment: a case study. International Journal of Operations & Production 
Management, 21(8), 1116-1132. 
 
Pinto, J. K., & Covin, J. G. (1989). Critical factors in project implementation: a 
comparison of construction and R&D projects. Technovation, 9(1), 49–62. 
 
Pittaway, L., Robertson, M., Munir, K., Denyer, D., & Neely, A. (2004). Networking 
and innovation: a systematic review of the evidence. International Journal of 
Management Reviews, 5/6(3/4), 137-168. 
 
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common 
method biases in behavioral research: a critical review of the literature and 
recommended remedies. The Journal of Applied Psychology, 88(5), 879-903. 
 
Podsakoff, P., MacKenzie, S., Moorman, S., & Fetter, R. (1990). Transformational 
leader behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and 
organizational citizenship behaviors. Leadership Quarterly, 1, 107-142. 
 
Porter, M. E. (1991). Towards a dynamic theory of strategy. Strategic Management 
Journal, 12(winter), 95-117. 
 
Prahalad, C. K. & Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Corporation. In: 
Burgelman, R. A., Christensen, C. M., & Wheelwright, S. C. (2004). Strategic 
Management of Technology and Innovation. (4th ed., p. 1206). Boston: McGraw-Hill. 
 
Prajogo, D. I., & Ahmed, P. K. (2006). Relationships between innovation stimulus, 
innovation capacity, and innovation performance. R&D Management, 36(5), 499-515. 
 
Prajogo, D. I., McDermott, P., & Goh, M. (2008). Impact of value chain activities on 
quality and innovation. International Journal of Operations & Production 
Management, 28(7), 615–635. 
 
Quadros, R., Furtado, A., Bernardes, R., & Franco, E. (2001). Technological 
Innovation in Brazilian Industry: An Assessment Based on the São Paulo Innovation 
Survey. Technological Forecasting and Social Change, 67(2-3), 203–219. 
 
Raisch, S., & Birkinshaw, J. (2008). Organizational Ambidexterity: Antecedents, 
Outcomes, and Moderators. Journal of Management, 34(3), 375-409. 
 



96 

Raisch, S., Birkinshaw, J., Probst, G., & Tushman, M. L. (2009). Organizational 
Ambidexterity: Balancing Exploitation and Exploration for Sustained Performance. 
Organization Science, 20(4), 685-695. 
 
Read, A. (2000). Determinants of successful organisational innovation: a review of 
current research. Journal of Management Practice, 3(1), 95-119.  
 
Reiter-Palmon, R., & Illies, J. J. (2004). Leadership and creativity: Understanding 
leadership from a creative problem-solving perspective. The Leadership Quarterly, 
15(1), 55-77. 
 
Reiter-Palmon, R., Mumford, M. D., & Threlfall, K. V. (1998). Solving everyday 
problems creatively: the role of problem construction and personality type. Creativity 
Research Journal, 11(3), 187–197. 
 
Ridley, D. (2008). The literature review – A step-by-step guide for students (p. 170). 
London: Sage. 
 
Ritter, T., & Gemünden, H. G. (2004). The impact of a company’s business strategy 
on its technological competence, network competence and innovation success. 
Journal of Business Research, 57(5), 548-556. 
 
Roberts, P. W., & Amit, R. (2003). The Dynamics of Innovative Activity and 
Competitive Advantage: The Case of Australian Retail Banking, 1981 to 1995. 
Organization Science, 14(2), 107-122. 
 
Rothwell, R. (1992). Successful industrial innovation: critical factors for the 1990s. 
R&D Management, 22(3), 221–240. 
 
Rothwell, R. (1994). Towards the Fifth-generation Innovation Process. International 
Marketing Review, 11(1), 7-31. 
 
Sáenz, J., Aramburu, N., & Rivera, O. (2009). Knowledge sharing and innovation 
performance: A comparison between high-tech and low-tech companies. Journal of 
Intellectual Capital, 10(1), 22-36. 
 
Salavou, H. (2004). The concept of innovativeness: should we need to focus? 
European Journal of Innovation Management, 7(1), 33–44. 
 
Saleh, S. D., & Wang, C. K. (1993). The management of innovation: strategy, 
structure, and organizational climate. IEEE Transactions on Engineering 
Management, 40(1), 14-21. 
 
Sanchez, J. I., & Brock, P. (1996). Outcomes of Perceived Discrimination among 
Hispanic Employees: Is Diversity Management a Luxury or a Necessity? Academy of 
Management Journal, 39(3), 704–719. 
 
Schumpeter, Joseph Alois, (1982). Teoria do Desenvolvimento Econômico: Uma 
Investigação sobre Lucros, Capital, Crédito, Juro e o Ciclo Econômico. (p. 169). 
Tradução de Maria Sílvia Possas. São Paulo: Abril Cultural.  



97 

 

Shalley, C. E., & Gilson, L. L. (2004). What leaders need to know: A review of social 
and contextual factors that can foster or hinder creativity. The Leadership Quarterly, 
15(1), 33-53. 
 
Simonetti, R., Archibugi, D., & Evangelista, R. (1995). Product and process 
innovations: How are they defined? How are they quantified? Scientometrics, 32(1), 
77–89.  
 
Sine, W. D., Mitsuhashi, H., & Kirsch, D. A. (2006). Revisiting Burns and Stalker: 
Formal structure and new venture performance in emerging economic sectors. 
Academy of Management Journal, 49(1), 121-132. 
 
Sirilli, G., & Evangelista, R. (1998). Technological innovation in services and 
manufacturing: results from Italian surveys. Research Policy, 27(9), 881-899. 
 
Sirmon, D. G., Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Gilbert, B. A. (2011). Resource 
Orchestration to Create Competitive Advantage : Breadth, Depth, and Life Cycle 
Effects. Journal of Management, 37(5), 1390–1412.  
 
Smith, M., Busi, M., Ball, P., & Meer, R. V. D. (2008). Factors influencing an 
organisation’s ability to manage innovation: a structured literature review and 
conceptual model. International Journal of Innovation Management, 12(4), 655-676. 
 
Soderquist, K., Chanaron, J. J., & Motwani, J. (1997). Managing innovation in French 
small and medium- sized enterprises: an empirical study. Benchmarking: An 
International Journal, 4(4), 259-272. 
 
Soosay, C. a., Hyland, P. W., & Ferrer, M. (2008). Supply chain collaboration: 
capabilities for continuous innovation. Supply Chain Management: An International 
Journal, 13(2), 160–169. 
 
Spivey, W. A., Munson, J. M., & Wolcott, J. H. (1997). Improving the new product 
development process: a fractal paradigm for high-technology products. Journal of 
Product Innovation Management, 14(3), 203-218. 
 
Stigler, G. J. (1961) The Economics of Information. Journal of Political Economy, 69, 
213. 
 
Stinchcombe, A. 1965. Social structure and organizations. In J. March (Ed.), 
Handbook of organizations: 142–193. Chicago: Rand McNally. 
 
Su, Y.-S., Tsang, E. W. K., & Peng, M. W. (2009). How do internal capabilities and 
external partnerships affect innovativeness? Asia Pacific Journal of Management, 
26(2), 309-331. 
 
Subramanian, A., & Nilakanta, S. (1996). Organizational innovativeness: exploring 
the relationship between organizational determinants of innovation, types of 
innovations, and measures of organizational. Omega, International Journal of 
Management Science, 24(6), 631–647. 
 



98 

Tang, H. K. (1998). An integrative model of innovation in organizations. 
Technovation, 18(5), 297. 
 
Tang, H. K. (1999). An inventory of organizational innovativeness. Technovation, 
19(1), 41-51.  
 
Thorpe, R., Holt, R., Macpherson, A., & Pittaway, L. (2005). Using knowledge within 
small and medium-sized firms: A systematic review of the evidence. International 
Journal of Management Reviews, 7(4), 257-281. 
 
Tidd, J. (1997). Complexity, Networks & Learning: Integrative Themes for Research 
on Innovation Management. International Journal of Innovation Management, 1(1), 
1–21. 
 
Tidd, J., Bessant, J., & Pavitt, K. (2008). Managing Innovation: Integrating 
Technological, Market and Organizational Change (p. 600). São Paulo: Bookman. 
 
Tipping, J. W., & Zeffren, E. (1995). Assessing the value of your technology. 
Research Technology Management, 38(5). 
 
Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing 
Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. British 
Journal of Management, 14(3), 207-222. 
 
Utman, C. H. (1997). Performance effects of motivational state: A meta-analysis. 
Personality and Social Psychology Review, 1(2), 170-182. 
 
Venkatraman, N. (1989). Strategic Orientation of Business Enterprises: The 
Construct, Dimensionality, and Measurement. Management Science, 35(8), 942-962. 
 
Wacker, J. G. (1998). A definition of theory: research guidelines for different theory-
building research methods in operations management. Journal of Operations 
Management, 16(4), 361–385. 
 
Wang, C. L., & Ahmed, P. K. (2004). The development and validation of the 
organisational innovativeness construct using confirmatory factor analysis. European 
Journal of Innovation Management, 7(4), 303-313. 
 
Wang, H., & Chen, W.-R. (2009). Is firm-specific innovation associated with greater 
value appropriation? The roles of environmental dynamism and technological 
diversity. Research Policy. (in press). 
 
Weerawardena, J., & Mavondo, F. T. (2011). Capabilities, innovation and competitive 
advantage. Industrial Marketing Management, 40(8), 1220-1223. 
 
Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. Strategic Management 
Journal, 5(2), 171–180.  
 
Whetten, D. A. (1989). What constitutes a theoretical contribution? Academy of 
Management Review, 14(4), 490–495.  



99 

 

Widaman, K. F. (1985). Hierarchically Nested Covariance Structure Models for 
Multitrait-Multimethod Data. Applied Psychological Measurement, 9(1), 1-26. 
 
Williams, L. J., Cote, J. A., & Buckley, M. R. (1989). Lack of method variance in self 
reported affect and perceptions at work: reality or artifact. Journal of Applied 
Psychology, 74(3), 462-468. 
 
Wit, A. de. (1988). Measurement of project success. Project Management, 6(3), 164-
170. 
 
Wolfe, R. A. (1994). Organizational innovation: review, critique and suggested 
research directions. Journal of Management Studies, 31(3-May), 405-431. 
 
Yalcinkaya, G., Calantone, R. J., & Griffith, D. A. (2007). An Examination of 
Exploration and Exploitation Capabilities: Implications for Product Innovation and 
Market Performance. Journal of International Marketing, 15(4), 63-93.  
 
Yang, Y., Wang, Q., Zhu, H., & Wu, G. (2012). What Are the Effective Strategic 
Orientations for New Product Success under Different Environments? An Empirical 
Study of Chinese Businesses. Journal of Product Innovation Management, 29(2), 
166–179. 
 
Yu, T. Fu-Lai. (2003). Innovation and Coordination: a Schutzian Perspective. 
Economics of Innovation and New Technology, 12(5), 397–412. 
 
Yukl, G. (1989). Managerial leadership: A review of theory and research. Journal of 
Management, 15(2), 251–289. 
 
Zahra, S. A., & Covin, J. G. (1993). Business strategy, technology policy and firm 
performance. Strategic Management Journal, 14(6), 451–478. 
 
Zawislak, P. A., Alves, A. C., Tello-Gamarra, J., Barbieux, D., & Reichert, F. M. 
(2012). Innovation Capability: From Technology Development to Transaction 
Capability. Journal of Technology Management & Innovation, 7(2), 14–28. 
 
Zhang, X., & Bartol, K. M. (2010). Linking Empowering Leadership and Employee 
Creativity: The Influence of Psychological Empowerment, Intrinsic Motivation, and 
Creative Process Engagement. The Academy of Management Journal, 53(1), 107–
128. 
 
Zhou, K. Z., Gao, G. Y., Yang, Z., & Zhou, N. (2005). Developing strategic orientation 
in China: antecedents and consequences of market and innovation orientations. 
Journal of Business Research, 58(8), 1049–1058.  
 
Zhou, K. Z., Yim, C. K., & Tse, D. K. (2005). The Effects of Strategic Orientations on 
Technology- and Market-Based Innovations Breakthrough. Journal of Marketing, 
69(2), 42-60. 
 
 
 



100 

100 

Apêndice A - Plano de pesquisa bibliográfica 
(continua) 

Fonte Tipo Revistas Endereço 

EBSCO - Business 
Source Premier 

BD Academy of Management Annals; Academy of Management Journal; 
Academy of Management Review; Administrative Science Quarterly; Asia 
Pacific Journal of Management; British Journal of Management; California 
Management Review; Creativity and Innovation Management; Decision 
Sciences; European Journal of Marketing; Human Resource Management; 
IEEE Transactions on Engineering Management; Industrial Marketing 
Management; International Journal of Innovation & Technology Management; 
International Journal of Innovation Management; International Journal of 
Management & Innovation ; International Journal of Manpower; International 
Journal of Operations & Production Management; International Journal of 
Organizational Innovation; International Journal of Technology Management; 
Journal of Business & Industrial Marketing; Industrial Marketing 
Management; Journal of International Marketing; Journal of Management 
Studies; Journal of Marketing; Journal of Operations Management; Journal of 
Product Innovation Management; Journal of Technology Management & 
Innovation; Management Decision; Management Science; MIS Quarterly; 
Organization Science; Production & Operations Management; R&D 
Management; Research Technology Management; Sloan Management 
Review; Strategic Management Journal; Supply Chain Management; 
Technovation; Total Quality Management. 

http://web.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=812
e9126-caea-4122-ad22-
087d2a088b30%40sessionmgr4&vid=1&hid=13 

Elsevier ED Industrial Marketing Management; International Journal of Productions 
Economics; Journal of Business Research; Journal of Engineering and 
Technology Management; Journal of Operations Management; Research 
Police; Technovation. 

http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home 

Elsevier (Science Direct) ED Industrial Marketing Management ; Journal of Product Innovation 
Management;  Omega (Int. J. Mgmt. Sci.); Technological Forecasting and 
Social Change 

http://www.sciencedirect.com/ 

 

http://web.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=812e9126-caea-4122-ad22-087d2a088b30%40sessionmgr4&vid=1&hid=13
http://web.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=812e9126-caea-4122-ad22-087d2a088b30%40sessionmgr4&vid=1&hid=13
http://web.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=812e9126-caea-4122-ad22-087d2a088b30%40sessionmgr4&vid=1&hid=13


101 

101 

Apêndice A - Plano de pesquisa bibliográfica 
(continuação) 

Fonte Tipo Revistas Endereço 

Emerald ED Business Process Management; European Journal of Innovation Management; 
European Journal of Marketing; Industrial Management & Data Systems; 
International Journal of Manpower;  International Journal of Operations & 
Production Management; Journal of Business Strategy; Journal of Knowledge 
Management; Journal of European Industrial Training; Kybernetes; 
Management Decision; Management Research Review; Managing Service 
Quality; Qualitative Research in Organizations and Management: An 
International Journal; Strategy & Leadership; The TQM Journal 

http://www.emeraldinsight.com/index.htm 

Google Acadêmico SE Não especificado. http://scholar.google.com.br/schhp?hl=pt-BR 

International Association of 
Organizational Innovation 
(IAOI) 

AC International Journal of Organizational Innovation http://ijoi.fp.expressacademic.org/inside.php?x=101 

IEEE IC IEEE Transactions on Engineering Management http://ieee.org/about/index.html 

InderScience Publishers ED International Journal of Technology Management http://www.inderscience.com/index.php 

InformaWord (Taylor & 
Francis, Routledge and 
Psychology Press) 

ED Academy of Management Annals, The Total Quality Management http://www.informaworld.com/smpp/home~db=all 

INFORMS ON-LINE Institute 
for Operations Research and 
Management Sciences 

AC Management Science; Manufacturing & Service Operations Management; 
Marketing Science; Organization Science 

http://www.informs.org/ 

IngentaConnect BD Research-Technology Management http://www.ingentaconnect.com/ 

 

http://www.emeraldinsight.com/index.htm
http://scholar.google.com.br/schhp?hl=pt-BR
http://ieee.org/about/index.html
http://www.inderscience.com/index.php
http://www.informaworld.com/smpp/tandf~db=jour
http://www.informaworld.com/smpp/tandf~db=jour
http://www.informaworld.com/smpp/rout~db=jour
http://www.informaworld.com/smpp/psych~db=jour
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=jour~content=t791720496
http://www.informaworld.com/smpp/home~db=all
http://www.informs.org/


102 

Apêndice A - Plano de pesquisa bibliográfica 
(conclusão) 

Fonte Tipo Revistas Endereço 

ISI Web of Knowledge 
(Thomson Reuters) 

BD The Academy of Management Journal; Journal of Engineering and 
Technology Management;  Journal of Product Innovation Management; 
Journal of Managerial Psychology; Long Range Planning; RAE - Revista de 
Administração de Empresas; Technovation; Strategic Management Journal; 
Total Quality Management & Business Excellence 

http:/workinfo.com/ 

JStor BD The Academy of Management Journal; The Academy of Management 
Review; Administrative Science Quarterly; California Management Review; 
Journal of Marketing; Journal of Marketing Research; Management Science; 
Management Technology; Organization Science; Strategic Management 
Journal 

http:/www.jstor.org/ 

ProQuest Discovery 
database 

BD International Journal of Organizational Innovation 
Teses; dissertações 

http://www.proquest.com/en-
US/catalogs/databases/detail/pq_discovery.shtml 
http://www.proquest.co.uk/en-UK/ 

Routledge(Taylor & 
Francis Group) 

ED Industry and Innovation; Technology Analysis & Strategic Management http://www.routledge.com/ 
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/09537325.asp 

Sage ED Journal of Information Science; Journal of Management; Management 
Learning; Organizations Studies;  

http://www.sagepub.com/home.nav# 

Scirus (engine) SE Não especificado. http://scirus.com/srsapp/ 

Wiley / Blackwell 
Publishing 

ED International Journal of Management Reviews; Production and Operations 
Management; R&D Management; Strategic Management Journal 

http://www.wiley.com/WileyCDA/ 

Wiley / Blackwell 
Publishing (InterScience) 

ED British Journal of Management; Decision Sciences; Creativity and Innovation 
Management; International Journal of Management Reviews; Journal of 
Management Studies; Journal of Organizational Behavior; R&D 
Management; Supply Chain Management 

www3.interscience.wiley.com/ 

World Scientific (Imperial 
College Press) 

ED International Journal of Innovation Management (IJIM); Journal of Innovation 
and Technology Management (JITM) 

http://www.worldscinet.com/index.html 

Legenda:  SE = Sítio de busca (Search Enginee); ED = Editora; BD = Banco de Dados; AC = Associação Científica 

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=acadmanarevi
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=acadmanarevi
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=admisciequar
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=calimanarevi
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=jmarketing
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=jmarkrese
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=manascie
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=manatech
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=orgascie
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=stramanaj
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=stramanaj
http://www.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/pq_discovery.shtml
http://www.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/pq_discovery.shtml
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/09537325.asp
http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=1460-8545&site=1
http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=1059-1478&site=1
http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=1059-1478&site=1
http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-SMJ.html
http://www/
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118489253/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/117967113/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/117967113/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/4691/home
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/121680202
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Apêndice B - Fatores determinantes da capacidade de inovação identificados na literatura estudada 
(continua) 

     Tema     

Autor e ano Liderança Estratégia Informação e 
comunicação 

Relacionamentos Pessoas Cultura Organização Projetos de 
inovação 

Gestão do 
conhecimento 

Avlonitis, 
Kouremenos, 
e Tzokas, 
1994. (Project 
Innovstrat) 

Liderança 
inovadora 

Intenção 
estratégica 
manifestada 
de inovar 

     Grau de 
inovação do 
produto

5
 e do 

maquinário 

Desafios 
tecnológicos de 
inovação 

Chiesa, 
Coughlan e 
Voss, 1996. 

Liderança 
(inclui 
recursos 
humanos e a 
inserção da 
inovação na 
estratégia 
corporativa) 

     Sistemas e 
ferramentas 

Recursos; 
geração de 
conceito; 
desenvolvimento 
de produto; 
processo de 
inovação

6
 

Aquisição de 
tecnologia 
(inclui 
estratégia de 
tecnologia) 

Tang, 1998 Liderança  Informação e 
comunicação 

 Apoio Comporta-
mento 

Atividade 
(trabalho); 
integração 

Desenvolvi-
mento e 
execução de 
projetos 

Conhecimento 
e habilidades 

Read, 2000 Liderança Intenção 
estratégica 

Comunicação 
e atuação em 
rede (interna 

e externa) 

Foco no cliente e 
no mercado 

Estratégias de 
RH que 
enfatizam 
inovação 

Apoio 
gerencial; 
trabalho em 
equipe 

 Criatividade e 
desenvolvi-
mento 

Gestão do 
conhecimento, 
terceirização 

Lawson e 
Samsom, 
2001 

 Visão e 
estratégia 

 Inteligência 
organizacional 

 Cultura e clima Estrutura 
organizacional e 
sistemas 

Criatividade e 
gestão de ideias 

Gestão da 
tecnologia; 
Aproveitament
o das 
competências 
internas 

 

                                                             
5 Neste fator o autor descreve variáveis relativas à geração de idéias (AVLONITIS; KOUREMENOS; TZOKAS, 1994, p.15). 
6 O processo de inovação refere-se à inovação do processo de produção, que abrange: formulação da estratégica de produção, implementação de novos processos e a 
melhoria contínua. 
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Apêndice B - Fatores determinantes da capacidade de inovação identificados na literatura estudada 
(continuação) 

     Tema     

Autor e ano Liderança Estratégia Informação e 
comunicação 

Relacionamentos Pessoas Cultura Organização Projetos de 
inovação 

Gestão do 
conhecimento 

Panne, Beers 
e Kleinknecht, 
2003 

Apoio da alta 
gerência 

Estratégia em 
direção à 
inovação 

 Fatores 
relacionados ao 
produto e ao 
mercado 

 Cultura da 
firma 

Estrutura 
organizacional 

Fatores relativos 
aos projetos: 
complementarid
ade. 

Experiência 
com inovação; 
equipe de 
P&D; 
intensidade de 
P&D 

Aiman-Smith 
et al., 2005 

 Planejamento 
dos negócios 

Comunicação 
aberta 

Inteligência nos 
negócios; 
orientação ao 
cliente 

Empondera-
mento (empower 

ment) 

Cultura de 
aceitação de 
risco 

Trabalho 
significativo; 
tomada de 
decisão ágil 

 Aprendizagem 
organizacional 

Merx-Chermin 
& Nijhof, 
2005. 

Liderança Estratégia   Características 
das pessoas 

Clima 
organizacional 

Estrutura; 
Sistemas e 
procedimentos 

  

Adams, 
Bessant e 
Phelps, 2006 

 Estratégia de 
inovação 

 Comercialização Pessoas Cultura Organização Recursos físicos 
e financeiros; 
gestão do 
portfólio; gestão 
de projetos 

Gestão do 
conhecimento 

Metz, 
Terziovski e 
Samson, 
2007 

Gestão e 
liderança 

Estratégia Comunicação Conhecimento do 
mercado 

Pessoas e 
gestão de 
recursos 
humanos; 
incentivos e 
recompensa 

Cultura e clima Porte e tipo de 
organização; 
estrutura 
organizacional; 
estruturas 
sociais; equipes  

Folga de 
recursos 

Gestão da 
tecnologia; 
conhecimento 

Smith, Busi, 
Ball e Meer, 
2008 

Estilo 
gerencial e 
liderança 

Estratégia 
corporativa 

  Empregados Cultura 
organizacional  

Estrutura 
organizacional  

Recursos; 
processo de 
inovação 

Tecnologia; 
gestão do 
conhecimento 
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Apêndice B - Fatores determinantes da capacidade de inovação identificados na literatura estudada 
(conclusão) 

     Tema     

Autor e ano Liderança Estratégia Informação e 
comunicação 

Relacionamentos Pessoas Cultura Organização Projetos de 
inovação 

Gestão do 
conhecimento 

Raisch e 
Birkinschaw, 
2008 

Liderança Gestão 
estratégica 

 Orientação ao 
mercado 

 Contexto Desenho 
organizacional; 
escopo da firma. 

Recursos Inovação 
tecnológica; 
aprendizado 
organizacional 

Fórum de 
Inovação 
FGV-EAESP, 
2008 

Liderança 
estratégica 

Intenção 
estratégica 

 Ação institucional 
& Interpretação de 
sinais 

Pessoas: 
motivação e 
qualificação 

Cultura Modelo de 
Gestão e 
estrutura 

Gestão do 
processo de 
inovação; 
recursos 

Aprendizado 

Tidd, Bessant 
e Pavitt, 2008 

 Estratégia  Relacionamentos   Organização Processos Aprendizado 

Ahuja, 
Lampert e 
Tandon, 2008 

Governança 
corporativa; 
perfil 
gerencial 

     Estrutura 
organizacional e 
processos 

Processos 
organizacionais 

 

Crossan e 
Apaydin, 
2010 

Liderança; 
visão 
compartilhada 

Missão, 
objetivos e 
estratégia;  

 Comercialização: 
pesquisa de 
mercado; teste, 
marketing e 
vendas 

 Cultura e 
clima

7
; 

autonomia; 
cultura de 
riscos. 

Estrutura e 
sistemas 

Alocação de 
recursos; gestão 
de portfólio e de 
projetos  

Aprendizado e 
ferramentas de 
gestão do 
conhecimento 

.

                                                             
7 Inclui elementos de gestão de pessoas. 
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Apêndice C - Lista de variáveis da capacidade de inovação identificadas na 
literatura estudada 

(continua) 

Fatores e variáveis 
Referenciais teóricos 

Intenção estratégica 

001. Na nossa empresa há um consenso sobre a 
importância da inovação para o sucesso da Empresa no 
futuro. 

Fusfeld, Alan R. p. 62 em Burgelman et al, 4
th
 edition; 

Ahmed, 1998, p.51. 

002. A nossa equipe compartilha uma visão de futuro 
comum de como a empresa se desenvolverá por meio 
da inovação. 

Amabile et al., 1996, p.1166; Elenkov, Judge e 
Wright, 2005, p.666; Mumford et al., 2002, p.715; 
Martins, e Terblanche, 2003, p.70. 

003. A inovação está inserida na estratégia 
organizacional. 

Ahmed, 1998, p.51; Martins, e Terblanche, 2003, 
p.70; Cooper, e Kleinschmidt, 2007, p.57; Cottam, 
Ensor e Band, 2001, p.6-7; Covin and Slevin, 1989; 
Rothwell, 1994, p. 60; Soderquist et al., 1997, p.268, 
fig.7; Tang, 1999. 

004. O plano estratégico da nossa empresa prevê os 
recursos necessários para a execução dos projetos de 
inovação e melhorias 

Amabile et al., 1996, p.1166; Mumford et al. 2002, 
p.709; Cottam, Ensor, e Band,2001, p.89; Wang e 
Ahmed, 2004. 

005. O plano estratégico da nossa empresa tem 
estabelecidas métricas para medição do sucesso da 
estratégia de inovação 

Cottam, Ensor e Band, 2001, p.6-7 

006. No plano estratégico da nossa empresa estão 
estabelecidas metas desafiadoras para a inovação. 

Ahmed, 1998, p.51; Covin and Slevin, 1989; Mumford 
et al., 2002, p. 722; Shalley e Gilson, 2004, p. 38; 
Soderquist, 1997, p.268, fig.7. 
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Apêndice C - Lista de variáveis da capacidade de inovação identificadas na 
literatura estudada 

(continuação) 

Fatores e variáveis 
Referenciais teóricos 

Liderança 

007. Os executivos seniores compartilham crenças 
similares sobre o direcionamento desejado para a 
empresa. 

Elenkov, Judge, e Wright,2005,  p. 666; Prajogo e 
Ahmed, 2006. 

008. Os executivos seniores encorajam ativamente a 
mudança para uma cultura de melhoria, aprendizagem e 
inovação no rumo da “excelência”.  

Avolio, Bass e Jung, 1999; Carless, Wering e Mann, 
2000; Prajogo e Ahmed, 2006; Tang 1999. 

009. Os gerentes da nossa área estão sempre dispostos 
a assumir riscos para aproveitar e explorar as 
oportunidades de crescimento. 

Mumford et al. 2002, p.708; Amabile et al., 1996, 
p.1159 ; Wang e Ahmed, 2004, 

010. Os gerentes sempre estimulam a geração de idéias 
incomuns e inovadoras para solução dos problemas da 
nossa gerência. 

Amabile et al., 1996, p.1159 e 1166; Amabile et al., 
2004, p.29-30; Basadur, 2004; Elenkov, Judge e 
Wright, 2005, p 666; Wang e Ahmed, 2004. 

011. Os gerentes apreciam o trabalho bem feito e 
reconhecem o bom desempenho. 

Cummings e Oldham, 1997, p.28. 

012. Os executivos seniores apreciam a diversidade de 
opiniões. 

Basadur, 2004; Mumford et al., 2002, p.728 e 729. 

013. Os gerentes têm grande habilidade de 
comunicação. 

Amabile et al. 2004, p.29-30; Antoncic, 2001; 
Mumford et al., 2002, p.718; Tang, 1999. 

014. Os executivos seniores comunicam a visão de 
futuro para os empregados. 

Avolio, Bass e Jung., 1999; Carless, Wering e Mann, 
2000; Elenkov, Judge e Wright, 2005, p.666. 

015. Os executivos seniores ajudam as pessoas a 
compreender a importância da contribuição do nosso 
trabalho para a eficácia organizacional global. 

Avolio, Bass e Jung., 1999; Carless, Wering e Mann, 
2000; Zhang, e Bartol, 2010, p.110. 

016. Os gerentes da nossa empresa estabelecem uma 
rede de relacionamentos (interna e externa à empresa) 
que utilizam para trocar informações pertinentes aos 
projetos de inovação e melhoria da empresa 

Amabile et al. 2004, p.29-30; Antoncic, 2001. 

017. Os gerentes são conscientes e propensos a se 
engajarem na política organizacional com o propósito de 
interferir e influenciar a adoção de novas idéias na 
empresa. 

Mumford et al., 2002, p.736 

018. Os gerentes buscam compreender os sentimentos 
dos empregados. 

Amabile et al. 2004, p.29-30; Avolio, Bass e Jung., 
1999; Carless, Wering e Mann, 2000; 

019. A gerência é visivelmente comprometida, apoia e 
monitora os projetos de inovação e melhoria. 

Amabile et al., 1996, p.1166; Amabile et al, 2004 p. 
30; Antoncic, 2001;  Cooper, e Kleinschmidt, 2007, 
p.60; Rothwell, 1994, p.16. 

020. Os gerentes promovem a execução de auditorias 
nos projetos de inovação e melhoria. 

Mumford, 2000, p. 333; Tidd, Bessant e Pavitt, 2008. 

021. Na nossa empresa tem uma pessoa designada 
com responsabilidade para a gestão das inovações e 
melhorias. 

Cottam, Ensor e Band, 2001, p.93-94; Soderquist et 
al., 1997, p.268. 

022. As pessoas participam e influenciam as decisões 
relativas ao andamento dos trabalhos. 

Cummings e Oldham, 1997, p.28; Mumford et al., 
2002, p. 722; Martins, e Terblanche, 2003, p.70; 
Zhang, e Bartol, 2010, p.110; Tang, 1999. 

023. As decisões são tomadas e aplicadas de maneira 
justa. 

Shalley e Gilson, 2004, p.45 
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Apêndice C - Lista de variáveis da capacidade de inovação identificadas na 
literatura estudada 

(continuação) 

Fatores e variáveis 
Referenciais teóricos 

Inteligência organizacional 

024. Somos bons em compreender as necessidades de 
nossos clientes/usuários finais. 

Atuahene-Gima, Slater, e Olson, 2005; Cooper, 
1979, p.94 e tabela 1; Flynn and Saladim, 2001; 
Leonard e Rayport, 1997; Narver, Slater, and 
MacLachlan, 2000, Soderquist et al., 1997, p.265. 

025. Trabalhamos junto com nossos clientes no 
desenvolvimento de novos conceitos. 

Cooper, 1979, p.94; Leonard e Rayport, 1997; 
Soderquist et al., 1997, p. 265. 

026. Nós estamos sempre em contato com os clientes-
usuários para identificar oportunidades para melhorar 
nossos produtos e serviços. 

Flynn and Saladim, 2001; Cooper, 1979, p.94 e 
tabela 1; Ahmed, 1998, p.51; Leonard e Rayport, 
1997. 

027. Trabalhamos próximos de “usuários potenciais” 
para desenvolver novos produtos e serviços inovadores. 

Leonard e Rayport, 1997. 

028. Nós conhecemos bem o mercado em que atuamos.  Cooper, 1979, p.94 e p.100. 

029. Nós compartilhamos experiências com outras 
empresas. 

Soderquist et al., 1997, p 265. 

030. Nós trabalhamos integrados com nossos 
fornecedores e clientes na nossa cadeia de suprimentos. 

Soosay, Hyland, e Ferrer, 2008. 

031. Nós mantemos um relacionamento com nossos 
competidores. 

Soderquist et al., 1997, p 265. 

032. Nós analisamos detalhadamente os produtos e 
serviços dos nossos competidores. 

Soderquist et al., 1997, p 265. 

033. Nós mantemos um relacionamento estreito com 
universidades, institutos de pesquisa, acadêmicos e 
pesquisadores. 

Pittaway et al. 2004 
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Apêndice C - Lista de variáveis da capacidade de inovação identificadas na 
literatura estudada 

(continuação) 

Fatores e variáveis 
Referenciais teóricos 

Gestão da tecnologia 

034. A empresa dispõe de uma equipe própria de 
especialistas para pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico. 

O’Reilly e Tushman, 2007 e Cohen e Levinthal, 1990 
(em Mumford et al., 2002, p.706); Chester, 1994; 
Soderquist et al., 1997, p 265. 

035. As pessoas sabem claramente quais são as nossas 
competências (inclui tecnologias) que nos dão vantagem 
competitiva. 

Fusfeld, Alan R. em Burgelman et al, 4
th
 edition, p.62; 

Prahalad e Hamel, em Burgelman et al, 4
th
 edition, 

p.102; Chester, 1994 

036. As tecnologias emergentes que podem influenciar a 
estratégia atual de negócio ou em um futuro mais 
distante são monitoradas de perto. 

Mumford et al., 2002, p.735 

037. Nossa empresa sempre busca permanecer na 
liderança em novas tecnologias na nossa indústria. 

Cua, McKone and Schroeder, 2001; Naor et al., 
2008; Prajogo e Ahmed, 2006. 

038. Nós fazemos um esforço para antecipar o pleno 
potencial de novas práticas e tecnologias.  

Cua, McKone and Schroeder, 2001; Naor et al., 
2008; Prajogo e Ahmed, 2006. 

039. Nós perseguimos programas de longo prazo com 
objetivo de obter capacitação tecnológica à frente de 
nossas necessidades. 

Cua, McKone and Schroeder, 2001; Cua, McKone 
and Schroeder, 2001; Naor et al., 2008; Prajogo e 
Ahmed, 2006. 

040. Nós estamos constantemente pensando sobre a 
próxima geração de tecnologia. 

Naor et al., 2008; Prajogo e Ahmed, 2006. 

041. Nós temos um sistema de análise do portfólio de 
tecnologias. 

Soderquist et al., 1997, p 268. 

042. Nós temos um comitê formal para analisar os 
impactos da tecnologia. 

Chester, 1994; Soderquist et al., 1997, p 268. 

043. Nós temos associações formais com organizações 
externas de P&D como Universidades e Centros de 
Pesquisas. 

Chester, 1994; Soderquist et al., 1997, p.268. 
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Apêndice C - Lista de variáveis da capacidade de inovação identificadas na 
literatura estudada 

 (continuação) 

Fatores e variáveis 
Referenciais teóricos 

Organização e processos 

044. Nossa estrutura organizacional não impede, mas 
dificulta a inovação e melhoria. 

Amabile et al., 1996, p.1166; Cottam, Ensor e Band, 
2001, p.93-94; Burns e Stalker, 1961. 

045. Nossa estrutura organizacional contribui para a 
tomada rápida de decisões. 

Burns & Stalker, 1961 

046. Na nossa empresa os diferentes departamentos / 
áreas trabalham em harmonia. 

Amabile et al., 1996, p.1166. 

047. São desenvolvidas estruturas organizacionais 
abertas e flexíveis que destacam a importância da 
capacitação técnica. 

Mumford et al., 2002, p. 732; Shalley e Gilson, 2004, 
p.45; Ahmed, 1998, p.56; Martins, e Terblanche, 
2003, p. 70 

048. A estrutura organizacional maximiza o fluxo de 
conhecimentos através das redes formal e informal 

Daghfous, 2004, p.24; Mumford et al., 2002, p. 732; 
Shalley e Gilson, 2004, p.45. 

049. As equipes de trabalho são formadas considerando 
a diversidade étnica, cultural e de conhecimentos. 

Daghfous, 2004, p.23; Mumford, 2000, p.330; Shalley 
e Gilson, 2004, p.43 e 44. 

050. As práticas de gestão da nossa organização são 
alinhadas às estratégias empresariais. 

Mumford, 2000, p. 340. 

051. Os controles gerenciais são flexíveis e pouco 
formais. 

Shalley e Gilson, 2004, p.45 
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Apêndice C - Lista de variáveis da capacidade de inovação identificadas na 
literatura estudada 

(continuação) 

Fatores e variáveis 
Referenciais teóricos 

Informação e comunicação 

052. A comunicação entre os membros das equipes de 
projeto é livre e aberta. 

Mumford et al., 2002, p. 729; Shalley e Gilson, 2004, 
p.43; Martins, e Terblanche, 2003, p. 70; Prajogo e 
Ahmed, 2006. 

053. A nossa empresa desenvolve e mantém canais de 
comunicação com todas as partes interessadas para 
compartilhar e disseminar informação. 

Tang, 1999, p.50. 

054. As equipes de projeto têm amplo acesso a 
informações técnicas externas à empresa. 

Mumford et al., 2002, p. 730. 

055. As equipes de projeto submetem suas ideias à 
apreciação de pessoas externas à própria equipe e são 
encorajados a analisar e considerar as informações 
relevantes recebidas. 

Mumford et al., 2002, p. 730  

056. A comunicação entre as várias áreas e níveis 
organizacionais é intensa e fluida. 

Amabile et al., 1996, p.1166; Ahmed, 1998, p. 51; 
Daghfous, 2004, p. 23; Martins, e Terblanche, 2003, 
p. 70. 

057. A comunicação sobre os planos e resultados da 
nossa empresa é aberta e transparente. 

Amabile et al., 1996, p. 1.166; Martins, e Terblanche, 
2003, p. 70 

058. As bases de dados e os sistemas de informação 
são instrumentos bem utilizados no apoio aos projetos 
de inovação e melhoria. 

Soderquist et al., 1997, p. 268 e fig. 7. 2. Tang, 1999, 
p. 50. 

059. A disseminação da informação relevante para o 
trabalho é rápida e eficaz. 

Mumford et al., 2002, p. 721; Tang, 1999, p. 50. 
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Apêndice C - Lista de variáveis da capacidade de inovação identificadas na 
literatura estudada 

(continuação) 

Fatores e variáveis 
Referenciais teóricos 

Gestão de pessoas 

060. Os critérios para seleção de pessoas incluem 
aspectos como expertise, motivação intrínseca e 
habilidades cognitivas necessárias para a criatividade. 

Shalley e Gilson, 2004, p. 46; Mumford, 2000, p. 321; 
Chadwick e Dabu, 2009, p. 266. 

061. As pessoas percebem existir uma relação de longo 
prazo de segurança em relação ao seu emprego. 

Shalley e Gilson, 2004, p. 46. 

062. Em nossa empresa, os empregados 
freqüentemente encontram atividades desafiadoras e 
não rotineiras que estimulam a criatividade. 

Tang, 1999. 

063. Eu me sinto desafiado pelo trabalho que estou 
fazendo atualmente. 

Amabile et al., 1996, p. 1.166; Amabile, 1999, p.81. 
Mumford et al., 2002, p .722; Shalley e Gilson, 2004, 
p. 37; Tang, 1999. 

064. Eu tenho a liberdade de decidir como eu devo 
conduzir meus projetos. 

Amabile et al., 1996, p. 1.166; Amabile, 1999, p. 81; 
Amabile et al., 2004; Mumford et al., 2002, p. 710 e 
724; Mumford, 2000, p. 321; Shalley e Gilson, 2004, 
p. 37; Martins, e Terblanche, 2003, p. 70; Laursen, e 
Foss, 2003, p.258; Gupta e Shingal, 1993, p. 43; 
Tang, 1999. 

065. Na nossa empresa é estimulada a rotatividade de 
funções (job rotation) dentro da empresa como modo de 
favorecer a troca de idéias entre as divisões hierárquicas 
(unidades organizacionais) visando a diminuição do 
paroquialismo. 

Chadwick, e Dabu, 2009, p. 266. Mumford, 2000, p. 
335. 

066. Na nossa empresa o treinamento e 
desenvolvimento de pessoas é uma prioridade. 

Mumford et al., 2002, p.708; Mumford, 2000, p. 326; 
Prajogo e Ahmed, 2006; Tang, 1999. 

067. Na nossa empresa as pessoas são educadas sobre 
um significado holístico (abrangente) de inovação. 

Cottam, Ensor e Band, 2001, p. 6-7 

068. As pessoas, gerentes e não gerentes, são 
treinadas em solução criativa de problemas utilizando 
pensamento convergente e divergente. 

Reiter-Palmon, 2004, p.  67; Mumford, 2000, p.326 

069. O foco do treinamento na nossa empresa é o 
desenvolvimento de habilidades de inter-relacionamento 
e de trabalho em equipe voltado para inovação. 

Chadwick, e Dabu, 2009, p. 266; Mumford, 2000, p. 
332. 

070. Na nossa empresa as pessoas recebem 
treinamento em criatividade. 

Brockbank, 1999. 

071. São oferecidas oportunidades de treinamento que 
aumentam a base de conhecimento do indivíduo 
(expertise). 

Shalley e Gilson, 2004, p.46; Soderquist, 1997, p 
268; Laursen, e Foss, 2003, p. 258; Mumford, 2000, 
p. 321. 

072. É estimulado que as pessoas busquem estudar fora 
do trabalho para alcançar maiores níveis de 
escolaridade. 

Shalley e Gilson, 2004, p. 46; Laursen, e Foss, 2003, 
p.258. 

073. Os objetivos do trabalho são definidos de forma 
colaborativa  com o responsável pela sua execução. 

Mumford, 2000, p. 325. 

074. Na nossa área, as práticas de avaliação de 
desempenho estimulam a inovação e o 
empreendedorismo. 

Mumford et al., 2002, p.725; Shalley e Gilson, 2004, 
p. 40 e p. 41. 

075. O progresso dos trabalhos é avaliado com base no 
alcance dos objetivos. 

Mumford, 2000, p. 324. 

076. Os programas de avaliação de desempenho e de 
recompensa estimulam a inovação. 

Gupta e Shingal, 1993, p. 43. 
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Apêndice C - Lista de variáveis da capacidade de inovação identificadas na 
literatura estudada 

(continuação) 

Fatores e variáveis 
Referenciais teóricos 

Gestão de pessoas 

077. O sistema de recompensas e reconhecimento 
apóia (estimula) a inovação. 

Amabile et al., 1996, p.1166; Mumford et al., 2002, 
p.710 e 726; Antoncic, 2001; Shalley e Gilson, 2004, 
p. 40; Ahmed, 1998, p. 56; Martins, e Terblanche, 
2003, p. 70; Laursen, e Foss, 2003, p. 258; Mumford, 
2000, p. 324; Mumford, 2000, p. 332; Prajogo e 
Ahmed, 2006; Tang, 1999. 

078. Há um equilíbrio na recompensa e reconhecimento 
de equipes e o de indivíduos, encorajando tanto a 
colaboração quanto a competição. 

Gupta e Shingal, 1993, p. 43. 

079. Os critérios de promoção e progressão da carreira 
estimulam a inovação e o empreendedorismo. 

Mumford et al. 2002, p. 710. 

080. O progresso na carreira prevê avanço salarial e de 
status em duas vias: técnica e gerencial. (carreira em 
“Y”). 

Mumford, 2000, p. 326. 

081. A nossa empresa conduz pesquisas de ambiência 
para avaliar se o ambiente é propício à criatividade. 

Mumford, 2000, p. 332. 

 

 



114 

Apêndice C - Lista de variáveis da capacidade de inovação identificadas na 
literatura estudada 

(continuação) 

Fatores e variáveis 
Referenciais teóricos 

Gestão do conhecimento 

082. O desenvolvimento de capital intelectual é de 
importância estratégica para ganharmos vantagem 
competitiva. 

Daghfous, 2004, p. 23; Prajogo e Ahmed, 2006. 

083. Nós sempre desenvolvemos o conhecimento e as 
habilidades dos empregados. 

Daghfous, 2004, p. 23; Prajogo e Ahmed, 2006. 

084. A empresa propicia a interação dos empregados de 
diferentes áreas de atuação, em todos os momentos 
possíveis, para compartilhamento de experiências, 
discussões e observações. 

Daghfous, 2004, p.23; Mumford et al., 2002, p. 708; 
Tang, 1999. 

085. Os projetos de inovação e melhoria, tanto os bem-
sucedidos como os malsucedidos, são analisados em 
busca de lições para inovações futuras. 

Ahmed, 1998, p. 56. 

086. A padronização na nossa empresa é um 
instrumento importante para preservação do 
conhecimento. 

Ahmed, 1998, p. 56. 
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Apêndice C - Lista de variáveis da capacidade de inovação identificadas na 
literatura estudada 

(continuação) 

Fatores e variáveis 
Referenciais teóricos 

Gestão de portfólio e de projetos 

087. As pessoas são estimuladas a gerar ideias para 
melhorias dos produtos ou processos. 

Mumford et al., 2002, p. 707 e 728-729., Ahmed, 
1998a, p. 53; Laursen, e Foss, 2003, p. 258. 

088 A criatividade das pessoas é considerada 
importante para a solução de problemas. 

Mumford et al., 2002, p. 707. 

089. Tentamos desenvolver redes de contato externas 
com pessoas que podem nos ajudar com ideias e 
conhecimento especializado. 

Pittway et al. 2004. 

090. Temos um sistema e critérios claros para escolha 
de projetos de inovação e melhoria de produtos e 
processos. 

Ahmed, 1998, p. 53; Mumford et al., 2002, p. 716 e p. 
727 (project selection); Ahmed, 1998a, p. 56. 

091. Os projetos são selecionados com base nas suas 
implicações para a estratégia da organização. 

Mumford et al., 2002, p. 735. 

092. Na nossa empresa são implementados processos 
gerenciais eficazes (os projetos são estruturados) para o 
desenvolvimento de um produto ou processo novo ou 
melhorado, desde a ideia até o lançamento. 

Mumford et al., 2002, p. 708, 716 e 726;  Cooper, e 
Kleinschmidt, 2007, p. 57. 

093. Os projetos são analisados, avaliados e planejados  
cuidadosamente para estimular o entendimento, o 
comprometimento e o apoio tanto dos líderes seniores 
quanto do pessoal que será envolvido na 
implementação. 

Rothweel, 1994, p. 16. 

094. Os processos gerenciais têm flexibilidade suficiente 
para permitir que pequenos projetos aconteçam 
“rapidamente”. 

Mumford, 2000, p.330. 

095. Os projetos são implementados por equipes 
multifuncionais cujos integrantes representam diferentes 
perspectivas para solução dos problemas. 

Mumford et al., 2002, p. 728; Ahmed, 1998b; 
Mumford, 2000, p. 330 

096. A empresa desenvolve hoje projetos de inovação 
em parceria com outras instituições (outras empresas, 
universidades, institutos de pesquisa etc.). 

Pittaway et al. 2004 

097. O progresso dos projetos é monitorado pela 
liderança. 

Mumford et al., 2002, p. 726. 

098. Não há punição caso o projeto não atenda às 
expectativas. 

Mumford et al., 2002, p. 727; Ahmed, 1998a, p 53; 
Martins, e Terblanche, 2003, p. 70; Gupta, e Singhal, 
1993, p. 43.  

099. A empresa mapeia rotineiramente e recorre às 
fontes de financiamento público direto e indireto para 
desenvolver inovações. 

Amabile et al., 1996, p. 1.166. 

100. A empresa aloca rotineiramente recursos próprios 
para a inovação. 

Amabile et al., 1996, p.1166. Mumford et al. 2002, p. 
709 e 723; Shalley e Gilson, 2004, p. 37 

101. A nossa empresa concede tempo e recursos para 
os empregados gerarem, compartilharem, trocarem e 
experimentarem idéias e soluções inovadoras. 

Tang, 1999. 

102. A nossa empresa concede liberdade, espaço e 
recursos para as pessoas aceitarem riscos e inovarem.  

Ahmed, 1998a, p. 51; Martins, e Terblanche, 2003, 
p.70. 

103. Na nossa empresa os escritórios das equipes de 
trabalho são amplos e confortáveis. 

Amabile, 1999, p. 82. 
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Apêndice C - Lista de variáveis da capacidade de inovação identificadas na 
literatura estudada 

(conclusão) 

Fatores e variáveis: 
Referenciais teóricos 

Cultura e comportamento 

104. As pessoas demonstram comprometimento e 
lealdade para com a organização. 

Shalley e Gilson, 2004, p. 45 

105. A aceitação de desafios e de riscos é um traço da 
cultura organizacional 

Shalley e Gilson, 2004, p. 44 

106. Na nossa empresa, os empregados têm autonomia 
para resolver os problemas e tomar as decisões 
necessárias no dia a dia do seu trabalho. 

Amabile et al., 1996, p.1166; Amabile et al., 2004; 
Martins, e Terblanche, 2003, p. 70. 

107. Na nossa empresa é esperado que as pessoas 
criem e empreendam inovações em seu trabalho. 

Amabile et al., 1996, p.1166; Amabile et al., 2004, p. 
29-30; Basadur, 2004; . Ahmed, 1998, p. 54. 

108. Falhas são aceitas como aprendizagem; pois falhas 
são o preço a ser pago pelo processo criativo. 

Mumford et al., 2002, p. 727; Martins, e Terblanche, 
2003, p. 70; Gupta, e Singhal, 1993, p. 43. 

109. Na nossa empresa, é esperado que as pessoas 
tragam ideias, opinem, discordem e se posicionem. 

Amabile et al., 1996, p. 1.166; Amabile et al., 2004, 
p.29-30; Basadur, 2004; Cummings e Oldham, 1997, 
p. 28;  Martins, e Terblanche, 2003; Mumford, 2000, 
p.332. 

110. O conflito construtivo de ideias é percebido como 
benéfico para o trabalho. 

Shalley e Gilson, 2004, p. 45. 

111. Na nossa empresa, quando não podemos resolver 
um problema usando métodos convencionais, nós 
improvisamos novos métodos. 

Amabile et al., 1996, p.1166; Amabile et al., 2004, 
p.29-30; Basadur, 2004; Wang e Ahmed, 2004. 

112. Na nossa empresa o trabalho em (espírito de) 
equipe é estimulado. 

Ahmad e Schroeder, 2003, p. 24;  Amabile et al., 
1996, p. 1166; Cooper, e Kleinschmidt, 2007, p. 60; 
Laursen, e Foss, 2003, p.253, tabela 2. Shalley e 
Gilson, 2004, p. 43, 

113. Na nossa empresa as pessoas são tratadas 
igualmente, independente da posição hierárquica ou 
senioridade.  

Ahmed, 1998, p. 56. 

114. Há colaboração entre os membros das equipes. Shalley e Gilson, 2004, p. 43. Ahmed, 1998, p. 54; 
Mumford, 2000, p.332. 
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Apêndice D – Escalas para medição da capacidade de inovação identificadas na literatura estudada (artigos empíricos) 

(continua) 

Tipo de fator 
ou variável 

Autor Fator Variáveis mensuradas 

Antecedente Hurt, Joseph, e Cook, 
1977, p.63 

Disposição para 
mudança 

 Meus pares frequentemente me solicitam informações. 

 Eu aprecio tentar novas ideias. 

 Eu procuro novas formas de fazer as coisas. 

 Eu geralmente sou cauteloso em aceitar novas idéias. 

 Eu frequentemente improviso métodos para solucionar um problema quando a  resposta não é aparente. 

 Eu suspeito de novas invenções e novos modos de pensar. 

 Eu raramente confio em novas idéias até que eu possa ver se uma vasta maioria das pessoas em minha 
volta a aceitam. 

 Eu percebo que sou um membro influente em meu grupo. 

 Eu me considero criativo e original em minha maneira de pensar e de comportar. 

 Eu estou consciente de que usualmente sou a última pessoa do meu grupo em aceitar algo novo. 

 Eu sou o tipo de pessoa inventiva. 

 Eu aprecio tomar parte nas responsabilidades de liderança do grupo que eu pertenço. 

 Eu sou relutante em adotar novos modos de fazer as coisas até eu vê-las funcionando em minha volta. 

 Eu sinto que é estimulante ser original em meu pensamento e comportamento. 

 Em tendo a sentir que o modo antigo de viver e fazer as coisas é o melhor modo. 

 Eu sinto desafiado pela ambição e problemas não resolvidos. 

 Eu devo ver outras pessoas usando as inovações antes que eu considere-as. 

 Eu sou receptivo a novas idéias. 

 Eu sou desafiado por questões não respondidas. 

 Eu frequentemente descubro ser céptico a novas idéias. 

Antecedente Özsomer, Calantone 
e Di Benedetto, 1997, 
p. 408. 

innovativeness  Taxa de mudança em métodos de produção. 

 Procura de soluções novas e não usuais. 

 Riscos assumidos por executivos chave. 

 Agressividade em negociação com competidores. 

 Uso de atos ousados e abrangentes. 

 



118 

Apêndice D – Escalas para medição da capacidade de inovação identificadas na literatura estudada (artigos empíricos) 
(continuação) 

Tipo de fator 
ou variável 

Autor Fator Variáveis mensuradas 

Antecedente Calantone, Cavusgil, 
e Zhao, 2002, p. 520 

Firm innovativeness  Nossa empresa frequentemente tenta novas ideias. 

 Nossa empresa busca novas maneiras de fazer as coisas. 

 Nossa empresa é criativa em seus métodos de operação. 

 Nossa empresa é, muitas vezes, a primeiro do mercado com novos produtos e serviços. 

 Inovação na nossa empresa é percebida como arriscada demais e é resistente. 

 Nossa introdução de novos produtos tem aumentado ao longo dos últimos cinco anos. 
 

Antecedente Wang e Ahmed, 
2004, p. 306-307. 

Product innovativeness; 
market innovativeness; 
process innovativeness; 
behavioural 
innovativeness; 
strategic innovativeness 

 Na introdução de novos produtos e serviços, nossa empresa é, muitas vezes, a primeira do mercado. 

 Nossos novos produtos e serviços são muitas vezes vistos como muito inovadores por nossos clientes. 

 Nossos novos produtos e serviços recentes são apenas pequenas alterações de nossos produtos e 
serviços anteriores (R). 

 Novos produtos e serviços em nossa empresa, muitas vezes, nos levam contra novos concorrentes. 

 Em comparação com nossos concorrentes, a empresa introduziu produtos mais inovadores e serviços 
durante os últimos cinco anos. 

 Em comparação com nossos concorrentes, nossa empresa é mais rápida em introduzir novos produtos ou 
serviços no mercado. 

 Em comparação com nossos concorrentes, nossa empresa tem uma menor taxa de sucesso em novos 
produtos e serviços de lançamento (R). 

 Em comparação com nossos concorrentes, o programa de nossos produtos de marketing mais recente é 
revolucionário no mercado. 

 Introdução da nossa empresa mais recente produto novo necessário uma nova forma de publicidade e 
promoção, diferente do utilizado para nossos produtos existentes. 

 Na introdução de novos produtos e serviços, nossa empresa está muitas vezes na vanguarda da 
tecnologia. 

  A tecnologia de nossas máquinas principal uso é muito up-to-date. 
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Apêndice D – Escalas para medição da capacidade de inovação identificadas na literatura estudada (artigos empíricos) 
(continuação) 

Tipo de fator 
ou variável 

Autor Fator Variáveis mensuradas 

Antecedente Wang e Ahmed, 
2004, p.306-307. 

Product innovativeness; 
market innovativeness; 
process innovativeness; 
behavioural 
innovativeness; 
strategic innovativeness 

 Nossos futuros investimentos em novas máquinas e equipamentos são significativos em comparação com 
o nosso volume de negócios anual. 

 Em comparação com nossos concorrentes, estamos atrasados na adoção de inovações tecnológicas (R). 

 O P & D da nossa empresa ou os recursos para desenvolvimento de produto não são adequados para 
lidar com a necessidade de desenvolvimento de novos produtos e serviços (R). 

 A natureza do processo de fabricação em nossa empresa é nova comparada com a de nossos principais 
concorrentes. 

 Estamos constantemente melhorando nossos processos de negócio. 

 Nossa empresa muda métodos de produção em uma grande velocidade em comparação com nossos 
concorrentes. 

 Nossos futuros investimentos em novos métodos de produção são significativos em comparação com o 
nosso volume de negócios anual. 

 Durante os últimos cinco anos, a empresa tem desenvolvido muitas novas abordagens de gestão. 

 Recebemos um monte de apoio dos gestores, se quisermos tentar novas maneiras de fazer as coisas. 

 A administração é muito cautelosa na adoção de ideias inovadoras (R). 

 Os principais executivos da empresa estão dispostos a correr riscos para aproveitar e explorar "arriscadas" 
oportunidades de crescimento. 

 Gestão ativamente responde à adoção de "novas formas de fazer as coisas" pelos principais concorrentes. 

 Altos executivos buscam constantemente incomuns, novas soluções para os problemas através do uso de 
"homens de ideias". 

 Na nossa empresa, nós toleramos pessoas que fazem as coisas de uma forma diferente. 

 Nós estamos dispostos a experimentar novas formas de fazer as coisas e buscar novas soluções 
incomuns. 

 Nós encorajamos as pessoas a pensar e se comportar de maneiras originais e inovadoras. 

 Quando vemos novas formas de fazer as coisas, somos os últimos em adotá-las (R). 

 Quando não podemos resolver um problema usando métodos convencionais, nós improvisamos novos 
métodos. 
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Apêndice D – Escalas para medição da capacidade de inovação identificadas na literatura estudada (artigos empíricos) 
(continuação) 

Tipo de fator 
ou variável 

Autor Fator Variáveis mensuradas 

Antecedente Panayides, Photis, 
2006, p.473 

Innovativeness  Nossa empresa frequentemente tenta novas ideias. 

 Nossa empresa busca novas maneiras de fazer as coisas. 

 Nossa empresa é criativa em seus métodos de operação. 

 Nossa empresa é, muitas vezes, a primeira a comercializar com novos produtos e serviços. 

 A nossa introdução do produto / serviço novo tem aumentado ao longo dos últimos cinco anos. 
 

Antecedente Montalvo, Carlos, 
2006, p.316 

Firms’ willingness (W) 
to engage in innovation 

  A atitude do gerente para o engajamento em atividades inovadoras. 

  Percepção do gerente sobre o envolvimento na inovação. 

 Percepção do gerente sobre o controle do processo de inovação. 
 

Antecedente Lin, Peng, e Kao 
2008, p.758 

Innovativeness (a 
noção de abertura a 
novas ideias como um 
aspecto da cultura da 
firma); 
 

 Tomada de decisão participativa; 

 Divisão de poder; 

 Suporte e colaboração; 

 Aprendizagem e desenvolvimento. 

Antecedente Sáenz, Aramburu, e 
Rivera, 2009, p.28-29 

Innovation capability Processo de geração de novas ideias 

 Se a empresa tem sido capaz de identificar inúmeras oportunidades para melhoria incremental. 

 Se a empresa tem sido capaz de identificar inúmeras oportunidades para inovação radical. 

 Se a empresa tem sido capaz de identificar muitas alternativas e novos usos paras as tecnologias já 
existentes. 

  Se o processo de geração de nova ideia tem sido gerido de forma consciente e de forma eficaz. 

 Se a empresa tem sido capaz de distinguir claramente qual das novas oportunidades identificadas teve um 
maior potencial de desenvolvimento. 

Gestão do projeto de inovação 

 Se o método utilizado pela empresa para gestão de projeto de inovação tem feito coisas muito fácil. 

 Se a empresa tem sido capaz de reutilizar o conhecimento gerado por meio de projetos de inovação 
desenvolvidos no passado. 

 Se os projetos de inovação diferentes realizados foram devidamente coordenados. 

 Se a distribuição papel em projetos de inovação realizados em cooperação tem sido a melhor que poderia 
ser. 

Eficiência em custo e prazo 

 Se projetos de inovação incremental / radical tem realizado foi terminado a tempo. 

 Se projetos de inovação incremental / radical tem realizado instalados em custos orçados. 
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Apêndice D – Escalas para medição da capacidade de inovação identificadas na literatura estudada (artigos empíricos) 
(continuação) 

Tipo de fator 
ou variável 

Autor Fator Variáveis mensuradas 

Antecedente Hogan et al., 2011, 
p.1268 

Capacidade de 
inovação 

Foco no cliente 

 Apresentar aos nossos clientes soluções únicas que eles podem não ter considerado 

 Apresentar soluções inovadoras para nossos clientes 

 Resolver os problemas dos clientes de maneiras muito inovadoras 

 Fornecer ideias e soluções inovadoras para clientes 

 Promover novas ideias para fornecer soluções inovadoras para os problemas dos nossos clientes 

 Estar aberto a ideias não convencionais 

 Fornecer aos nossos clientes os serviços / produtos que oferecem benefícios únicos superiores aos dos 
concorrentes 

 Procurar novas formas para resolver os problemas 

 Improvisar sobre novos métodos quando não podemos resolver um problema utilizando métodos 
convencionais 

 Implementar novas ideias dentro da empresa 

 Ser líderes da indústria em fornecer soluções inovadoras 

 Introduzir processos de entrega de novos serviços para agregar valor para os nossos clientes 

 Desenvolver novos processos para oferecer a nossos serviços / produtos 

 Desenvolver novos produtos que melhoram o nosso serviço a clientes 

 Entregar serviços / produtos de ponta que não são entregues pelos concorrentes 
 
Foco em marketing 

 Promover eventos de marketing inovadores para promover a nossa empresa 

 Adotar novas maneiras de comercializar 

 Implementar novas estratégias de marketing não utilizados atualmente pelos concorrentes 

 Desenvolver  programas de marketing de nossos serviços / produtos "revolucionário para a indústria" 

 Inovar com nossos programas de marketing para se manter à frente do mercado 

 Implementar programas de marketing inovadores 
 
Foco em tecnologia 

 Inovar com novo software 

 Adotar a tecnologia mais recente na indústria 

 Inovar com nova tecnologia 

 Introdução de novos sistemas integrados e tecnologia 

 Inovar com nosso software / tecnologia para se manter à frente do mercado 
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Apêndice D – Escalas para medição da capacidade de inovação identificadas na literatura estudada (artigos empíricos) 
(continuação) 

Tipo de fator 
ou variável 

Autor Fator Variáveis mensuradas 

Antecedente e 
outcome 

Hurley e Hult, 1998, 
p.48; Hult, Hurley e 
Knight, 2004, p.433. 

Innovativeness (a 
noção de abertura a 
novas ideias como um 
aspecto da cultura da 
firma); capacity to 
innovate (habilidade de 
um organização para 
adotar ou implementar 
novas ideias, processos 
ou produtos com 
sucesso.) 

Innovativeness: 

 Tomada de decisão participativa; 

 Divisão de poder; 

 Suporte e colaboração; 

 Aprendizagem e desenvolvimento. 
Capacity to innovate: 

 Número de novas ideias que têm sido adotadas pela organização e reconhecidas por um programa formal 
de premiação de sugestões. 

Antecedente e 
outcome 

Prajogo e Ahmed, 
2006, p.514-515; 

Innovation capacity 
(Technology 
management and R & D 
management); 
innovation performance 
(product and process 
innovation) 

1) Capacidade de inovação 
Gestão de tecnologia 

 Nossa empresa sempre tenta ficar na vanguarda das novas tecnologias em nossa indústria. 

 Nós fazemos um esforço para antecipar o potencial de novas práticas e tecnologias. 

 Buscamos programas de longo alcance, a fim de adquirir capacidades tecnológicas com antecedência de 
nossas necessidades. 

 Estamos constantemente pensando na próxima geração de tecnologia. 
Gestão de P & D 

 Temos excelentes processos de comunicação entre P & D e outros departamentos. 

 Nosso P & D desenvolve investigação verdadeiramente inovador e de vanguarda. 

 Nossa estratégia de I & D é caracterizado principalmente por projetos de alto risco com possibilidade de 
alto retorno. 

 P & D desempenha um papel importante em nossa estratégia de negócios. 
2) Desempenho em inovação 
Inovação de produtos 

 O nível de novidade (novidade) de novos produtos de nossa empresa. 

 A utilização das mais recentes inovações tecnológicas em nossos novos produtos. 

 A velocidade do desenvolvimento do nosso novo produto. 

 O número de novos produtos de nossa empresa introduzidos no mercado. 

 O número de novos produtos que são pioneiros no mercado (novo entrante no mercado). 
Inovação em processos 

 A competitividade tecnológica da nossa empresa. 

 A velocidade com que adotamos as mais recentes inovações tecnológicas em nossos processos. 

 A atualidade ou novidade da tecnologia utilizada em nossos processos. 

 A taxa de mudança em nossos processos, técnicas e tecnologia. 
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Apêndice D – Escalas para medição da capacidade de inovação identificadas na literatura estudada (artigos empíricos) 
(continuação) 

Tipo de fator 
ou variável 

Autor Fator Variáveis mensuradas 

Output Meyer-Krahmer, 
1984, p.177. 

Throughput of 
innovation and 
innovation output 

Resultado da inovação 

 Patentes pedida e concedida. 

 As receitas por venda de patentes, licenças e know-how 
Saída da inovação 

 Intensidade da Inovação (inovações de produto e processo 
 

Output Ahuja, e Katila, 2001, 
p.206. 

Patents (Innovation 
output) 
 

 Número de pedidos de patentes de sucesso por uma empresa em um determinado ano 

Outcome Calantone, di 
Benedetto, 
Bhoovaraghavan, 
1994, p.146. 
 

New product success   O sucesso financeiro global do programa da firma de desenvolvimento de novos produtos ao longo dos 
últimos cinco anos 

  O grau de sucesso ou fracasso do produto 

Outcome Cavusgil, Calantone, 
e Zhao, 2003, p.12 

Innovation 
performance; innovation 
capability 

Innovation performance 

 Se o projeto de inovação tem sido bem sucedido em atingir seus principais objetivos: financeiro e de 
retorno sobre investimentos 

Innovation capability 

 Frequência de inovação 

 Ordem de entrada no Mercado; entrada simultânea em múltiplos mercados. 

 A habilidade de penetrar em novos mercados a explorar as várias facetas da capacidade de inovação. 
 

Outcome Ritter, e Gemünden, 
2004, p.554. 

Innovation success 
(Product Innovation 
Success; Process 
Innovation Success) 

Sucesso em inovação de produto 

 Em comparação com nossos concorrentes, modificações de nossos produtos e inovações têm uma 
resposta de mercado melhor. 

 Nossos concorrentes têm mais sucesso com inovações de seus produtos (reverso marcados). 

 Nossos produtos são de estado da arte da tecnologia. 
Sucesso em inovação de processos 

 Temos instalações de produção muito modernos. 

 Nossas instalações de produção estão mais avançados do que os de nossos concorrentes. 

 As nossas instalações de produção são do estado da arte da tecnologia. 
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Apêndice D – Escalas para medição da capacidade de inovação identificadas na literatura estudada (artigos empíricos) 
(conclusão) 

Tipo de fator 
ou variável 

Autor Fator Variáveis mensuradas 

Outcome Cho e Pucik, 2005, 
p.560. 
 

Innovativeness Escore manifesto sobre o nível global de innovativeness da firma com base na pesquisa de reputação da 
Fourtune (“America’s Most Admired Companies”) 

Outcome Fan, Pelei, 2006, 
p,362 

Innovation capability 
Index 

O índice agrega avaliações de especialistas e indicadores de input e de output P & D. Como input de P & D 
tem-se dois indicadores: gastos em P & D como porcentagem da receita de vendas e a percentagem de 
empregados de P & D em relação total de empregados. Como output de P & D inclui-se indicadores como 
números de patentes nacionais e participação em programas C & T. 
 

Outcome Laursen, e Salter, 
2006, p.140 

Innovative performance   A fração do volume de negócios da empresa relativo a novos produtos para o mercado mundial. 

  A fração do volume de negócios da empresa referentes a novos produtos para a empresa. 

  A fração do volume de negócios da empresa referentes a produtos melhorou significativamente. 
 

Outcome Lin, H., 2007, p.332 Firm innovation 
capability 

 Nossa empresa frequentemente tenta novas ideias. 

 Nossa empresa busca novas maneiras de fazer as coisas. 

 Nossa empresa é criativo em seus métodos de funcionamento. 

 Nossa empresa é freqüentemente a primeira a comercializar novos produtos e serviços. 

 Inovação é percebida como arriscada demais em nossa empresa e é resistido (invertida codificado). 

 Nossos hás introdução de novos produtos aumentou durante os últimos cinco anos. 

  

Outcome Chen, Lin, e Chang, 
2009 

Innovation performance  Se a empresa pode melhorar sua qualidade de produto pela inovação. 

 Se a empresa pode acelerar o ritmo de comercialização dos novos produtos pela inovação. 

 Se a empresa dar lucro considerável de seus novos produtos. 

 Se a empresa pode desenvolver novas tecnologias para melhorar o processo de operação. 

 Se a empresa comprar novos instrumentos ou equipamentos para melhorar a produtividade. 
 

Outcome Hung, Lien, Fang, e 
McLean, 2010, p.431. 

Innovation performance 
(product innovation and 
process innovation) 

Onze itens que caíram em quatro categorias: o número de inovações, a velocidade da inovação, o nível de 
inovação, e ser o primeiro no mercado. 
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Apêndice E – Análise fatorial exploratória– primeiro pré-teste: cargas fatoriais 
e comunalidades 

Classificação 
Código da 

variável 
Fator1 Fator2 Fator3 Fator4 Fator5 Fator6 

Comu-

nalidade 

  

Organi-
zação, 
Cultura & 

Compor-
tamento 

Tecno-
logia & 
Gestão de 

projetos 

Liderança Estratégia 
Conhe-
cimento 

do cliente 

Pessoas 

 

Liderança 

consensual 

LE01 0,362 -0,343 0,135 -0,638 -0,052 0,172 0,707 

LE02 0,463 -0,288 0,308 -0,441 -0,117 0,194 0,638 

LE03 0,31 -0,085 0,745 -0,39 0,071 0,062 0,82 

LE04 0,295 -0,17 0,7 -0,186 0,068 0,301 0,736 

IE04 0,027 -0,499 0,293 -0,407 0,01 0,213 0,547 

Estratégia 

IT01 -0,157 -0,327 0,139 -0,524 0,522 0,173 0,729 

IT02 0,143 -0,445 0,364 -0,495 0,159 -0,017 0,621 

IT04 0,248 -0,301 -0,028 -0,814 0,106 -0,044 0,829 

Cultura & 

Comportamento 

CL01 0,609 -0,247 0,316 0,112 -0,118 0,396 0,715 

CL02 0,601 -0,486 0,331 0,331 0,002 -0,194 0,854 

CL04 0,733 -0,153 0,427 -0,111 0,036 0,179 0,789 

CL05 0,389 -0,1 0,687 0,165 -0,022 0,024 0,661 

CL06 0,545 -0,232 0,631 -0,098 -0,095 0,084 0,775 

Organização 

OP01 0,743 0,02 0,324 -0,111 0,154 0,265 0,764 

OP02 0,895 -0,152 0,052 -0,192 0,061 -0,077 0,873 

OP03 0,616 -0,23 0,343 -0,126 -0,232 0,078 0,626 

OP04 0,787 -0,014 0,139 -0,156 0,198 0,069 0,708 

Comunicação IC01 0,809 -0,263 0,146 -0,168 0,024 0,057 0,777 

Pessoas 
GP02 0,121 -0,2 0,097 -0,121 0,023 0,852 0,805 

GP04a 0,443 -0,347 0,378 -0,011 0,074 0,57 0,79 

Tecnologia 

GT01 0,156 -0,77 -0,03 -0,078 0,129 0,195 0,679 

GT02 0,086 -0,827 -0,018 -0,107 0,015 0,07 0,708 

GT03 0,177 -0,771 0,326 -0,302 -0,004 0,035 0,824 

GT04 0,157 -0,795 0,153 -0,177 0,132 -0,008 0,728 

Projetos 
GI02m 0,258 -0,721 0,055 -0,195 0,011 0,047 0,629 

GI04m 0,061 -0,716 0,214 -0,1 0,181 0,26 0,672 

Clientes 
OM03 0,158 -0,191 0,059 0,2 0,834 -0,14 0,82 

OM05 0,028 -0,058 -0,063 -0,246 0,793 0,124 0,712 

 Variance 5,7538 5,1475 3,2648 2,7298 1,8783 1,7628 20,537 

 % Var 0,205 0,184 0,117 0,097 0,067 0,063 0,733 

Notas: (1) Análise fatorial dos componentes principais da matriz de correlação, rotação tipo Varimax. 
(2) Estão destacados em negrito os fatores acima de 0,5 em módulo. 
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Apêndice F – Lista de variáveis utilizadas no primeiro pré-teste 1 

Código Variável 

LE01 Há um claro consenso na Direção e entre os executivos sobre o direcionamento desejado para o 
futuro da empresa. 

LE02 Há um elevado grau de concordância entre os empregados em relação aos objetivos estratégicos 
da empresa. 

LE03 A Direção e os executivos encorajam ativamente a mudança para uma cultura de melhoria, 
aprendizagem e inovação no rumo da “excelência”. 

LE04 A Direção e os executivos incentivam a participação de todos nos projetos de mudança, de 
inovação e de melhorias. 

IE04 O Plano Estratégico estabelece metas desafiadoras para a inovação e melhoria. 

IT01 Acompanha de perto as ações dos concorrentes, visando antecipar mudanças que possam 
impactar o mercado. 

IT02 Está sempre atenta às mudanças de comportamento da sociedade que possam afetar a aceitação 
de nossas marcas, produtos e serviços. 

IT04 As estratégias são ajustadas ou revisadas prontamente quando são percebidas mudanças 
levantes no ambiente externo. 

CL01 As pessoas têm apoio dos gerentes quando tentam novas maneiras de fazer as coisas. 

CL02 É aceito que as pessoas façam coisas de modo diferente. 

CL04 As pessoas são encorajadas a pensar e a se comportar de modo original e novo. 

CL05 A aceitação de desafios e de riscos É DESESTIMULADA. (inv) 

CL06 É esperado que as pessoas tragam ideias e opinem, sendo considerado natural que se posicionem 
e discordem. 

OP01 A estrutura organizacional não impede, mas DIFICULTA a inovação e melhoria. (inv). 

OP02 A estrutura organizacional contribui para a tomada rápida de decisões. 

OP03 Os diferentes departamentos e áreas trabalham em harmonia. 

OP04 A estrutura organizacional é flexível e com poucos níveis hierárquicos. 

IC01 A comunicação entre as várias áreas e níveis organizacionais é intensa e fluida. 

GP02 O programa de treinamento e desenvolvimento é permanente e amplo, incluindo planejamento de 
carreira para todos os empregados. 

GP04a As práticas de avaliação de desempenho, reconhecimento e recompensa estimulam a inovação e 
o empreendedorismo. 

GT01 Busca permanecer na liderança em novas tecnologias na nossa indústria. 

GT02 Nós perseguimos programas de longo prazo com o objetivo de obter capacitação tecnológica à 
frente de nossas necessidades atuais (pensando em necessidades futuras). 

GT03 Pensa constantemente sobre a próxima geração de tecnologia. 

GT04 As tecnologias emergentes que podem influenciar a estratégia de negócio agora ou em futuro mais 
distante são monitoradas de perto. 

GI02m Os projetos de inovação e melhoria são analisados, avaliados e planejados  cuidadosamente. 

GI04m A execução dos projetos de inovação e melhoria conta com os recursos necessários (financeiros, 
equipamentos, tempo e pessoas) para a sua eficácia. 

OM03 Nós estamos continuamente tentando descobrir outras necessidades de nossos clientes, das quais 
eles próprios não têm consciência. 

OM05 Nós analisamos como os clientes usam nossos produtos e serviços para descobrir novas 
necessidades do cliente. 
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Apêndice G – Análise fatorial exploratória– segundo pré-teste: cargas fatoriais 
e comunalidades 

Classificação Código da 

variável Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 

Comu-

nalidade 

 

 

Liderança, & 
Organização 

Estratégia, 

Clientes & 
Mercado, e 
Tecnologia 

Gestão de 
projetos 

Estímulo 
as risco 

Segurança 
Atitude 
inovadora 

  A1LD01 0,667 -0,254 -0,158 0,202 0,206 -0,078 0,623 

 A1LD02 0,614 -0,201 -0,15 -0,114 0,383 -0,094 0,608 

Liderança 

consensual 

A1LD03 0,62 -0,209 -0,23 -0,216 -0,098 0,042 0,539 

A1LD04 0,703 -0,222 -0,324 -0,268 0,103 0,17 0,76 

 A1LD05 0,726 -0,262 -0,274 -0,22 0,034 0,153 0,744 

 A1LD06inv 0,386 -0,115 -0,01 -0,728 0,131 0,004 0,709 

 B2CM01 0,68 -0,224 -0,201 -0,327 0,028 0,223 0,71 

Comportamento B2CM02 0,487 -0,172 0,124 -0,018 0,033 0,549 0,586 

 B2CM03 0,576 -0,227 -0,23 -0,364 0,247 0,308 0,725 

 B2CM04 0,685 -0,354 -0,156 -0,24 0,03 0,166 0,704 

 C3OR01inv 0,608 -0,024 -0,205 -0,321 0,092 0,343 0,641 

Organização C3OR02 0,695 -0,064 -0,206 -0,092 0,143 0,257 0,625 

 C3OR03 0,755 -0,277 -0,094 -0,072 0,116 0,001 0,675 

 C3OR04 0,664 -0,156 -0,003 -0,23 0,046 0,269 0,593 

 D4CI01 0,68 -0,103 -0,119 -0,119 0,287 0,005 0,583 

Comunicação D4CI02 0,728 -0,11 -0,242 -0,086 0,288 -0,015 0,692 

 D4CI03 0,327 -0,208 -0,265 -0,171 0,638 0,063 0,661 

 D4CI04 0,569 -0,144 -0,314 -0,096 0,181 -0,031 0,486 

 E5GP01 0,628 -0,346 -0,137 -0,131 0,15 0,164 0,598 

 E5GP02 0,535 -0,277 -0,346 0,129 0,129 -0,085 0,523 

Pessoas E5GP03 0,397 -0,294 -0,119 -0,226 0,444 0,176 0,537 

 E5GP04 0,664 -0,285 -0,387 -0,025 0,01 -0,045 0,675 

 E5GP05 0,146 -0,196 -0,053 0,019 0,773 0,08 0,666 

 F6ES01 0,265 -0,253 -0,705 -0,242 0,149 0,145 0,733 

Inteligência 
estratégica 

F6ES02 0,276 -0,745 -0,16 -0,005 0,048 0,135 0,677 

F6ES03 0,167 -0,684 -0,369 -0,215 0,167 -0,012 0,707 

 F6ES04 0,135 -0,76 -0,182 0,069 0,286 -0,096 0,724 

 F6ES05 0,331 -0,543 -0,337 -0,255 0,264 -0,116 0,666 

 G7OM01 0,05 -0,28 -0,393 -0,086 0,167 0,54 0,562 

Clientes & 
Mercado 

G7OM02 0,357 -0,68 0,004 -0,367 0,103 0,016 0,736 

G7OM03 0,221 -0,562 -0,227 -0,429 0,105 0,189 0,647 

 G7OM04 0,318 -0,401 -0,307 -0,435 0,02 0,174 0,576 

 G7OM05 0,22 -0,605 -0,358 -0,286 0,079 -0,12 0,645 

 H8GT01 0,199 -0,74 -0,195 0,016 0,055 0,263 0,697 

Tecnologia H8GT02 0,122 -0,407 -0,532 -0,187 0,337 0,243 0,672 

 H8GT03 0,206 -0,627 -0,344 -0,008 0,155 0,328 0,686 

 H8GT04 0,249 -0,715 -0,224 -0,07 0,152 0,267 0,723 

 I9GI01 0,325 -0,197 -0,783 0,03 0,046 0,121 0,776 

Gestão de 
projetos 

I9GI02 0,447 -0,385 -0,569 -0,269 -0,042 -0,081 0,753 

I9GI03 0,257 -0,349 -0,738 0,012 0,121 0,061 0,751 

 I9GI04 0,362 -0,353 -0,549 0,003 0,163 -0,079 0,59 

 Variance 9,755 6,5256 4,5609 2,2494 2,2437 1,6497 26,9844 

 % Var 0,238 0,159 0,111 0,055 0,055 0,04 0,658 
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Apêndice H – Lista de variáveis utilizadas no segundo pré-teste 1 

Código Variável 

A1LD01 Há um claro consenso entre as lideranças sobre futuro desejado para a empresa. 

A1LD02 Há um elevado grau de concordância em relação aos propósitos da empresa. 

A1LD03 As lideranças são comprometidas com a inovação e a melhoria. 

A1LD04 As lideranças estimulam o engajamento e a mobilização de todos em prol da inovação e da melhoria. 

A1LD05 As lideranças são incentivadoras e provocadoras de inovações e melhorias. 

A1LD06 A aceitação de desafios e de riscos É DESESTIMULADA pelas lideranças. 

B2CM01 As pessoas têm apoio dos gerentes e dos colegas quando tentam ser criativas e fazer as coisas de 
modo diferente. 

B2CM02 É aceito que as pessoas se comportem de modo diferente. 

B2CM03 As pessoas são encorajadas a pensar de modo novo e original (fora do quadrado). 

B2CM04 É esperado que as pessoas tragam idéias e opinem, sendo considerado natural que se posicionem e 
discordem. 

C3OR01 A estrutura organizacional DIFICULTA a inovação e melhoria. 

C3OR02 A estrutura organizacional contribui para a tomada rápida de decisões. 

C3OR03 Os diferentes departamentos e áreas trabalham em harmonia. 

C3OR04 A estrutura organizacional é flexível e com poucos níveis hierárquicos. 

D4CI01 A comunicação entre as várias áreas e níveis organizacionais é intensa e fluida. 

D4CI02 A disseminação da informação relevante para o trabalho é rápida e eficaz. 

D4CI03 O acesso às informações técnicas externas à empresa é amplo. 

D4CI04 A comunicação sobre os planos e os resultados da empresa é aberta e transparente. 

E5GP01 Flexibilidade dos empregados, múltiplas habildades e treinamento são utilizadas para apoiar a 
melhoria do desempenho. 

E5GP02 O programa de treinamento e desenvolvimento é permanente e amplo, incluindo o planejamento de 
carreira para todos os empregados. 

E5GP03 É mantido um ambiente de trabalho que contribui para a saúde, segurança e bem-estar dos 
empregados. 

E5GP04 As práticas de avaliação de desempenho, recompensas e reconhecimento, e os critérios de 
promoção e progressão da carreira estimulam a inovação e o empreendedorismo. 

E5GP05 É mantida uma relação de longo prazo de segurança em relação ao emprego. 

F6ES01 O plano estratégico estabelece metas desafiadoras para a inovação e melhoria. 

F6ES02 Acompanhamos de perto as ações dos concorrentes visando antecipar mudanças que possam 
impactar o mercado. 

F6ES03 Estamos sempre atentos às mudanças de estratégia das empresas (fornecedores, clientes e 
concorrentes) atuantes no nosso mercado. 

F6ES04 Acompanhamos atentamente as mudanças no mercado, na economia e na regulamentação 
governamental que possam afetar o alcance dos nossos objetivos. 

F6ES05 As estratégias são reavaliadas e ajustadas ou revisadas quando são percebidas mudanças 
relevantes no ambiente externo. 

G7OM01 Nós inovamos mesmo correndo o risco de tornar nossos próprios produtos e serviços obsoletos. 

G7OM02 Nós estamos sempre buscando oportunidades e atender novos clientes e mercados. 

G7OM03 Nós estamos continuamente tentando descobrir outras necessidades de nossos clientes das quais 
eles próprios não têm consciência. 

G7OM04 Incorporamos em nossos novos produtos e serviços as soluções para as necessidades do cliente. 

G7OM05 Nós analisamos como os clientes usam nossos produtos e serviços para descobrir novas 
necessidades do cliente. 

H8GT01 Buscamos permanecer na linha de frente em novas tecnologias na nossa indústria. 

H8GT02 Nós perseguimos programas de longo prazo com objetivo de obter capacitação tecnológica à frente 
de nossas necessidades atuais (pensando em necessidades futuras). 

H8GT03 Pensamos constantemente sobre a próxima geração de tecnologia. 

H8GT04 As tecnologias emergentes que podem influenciar o negócio agora ou em um futuro mais distante 
são monitoradas de perto. 

I9GI01 Os projetos de inovação e melhoria são executados com base em processos sistemáticos. 

I9GI02 Os projetos de inovação e melhoria propostos são analisados, avaliados e selecionados 
sistematicamente. 

I9GI03 O progresso dos projetos de inovação e melhoria é acompanhado sistematicamente. 

I9GI04 A execução dos projetos de inovação e melhoria conta com os recursos necessários (financeiros, 
equipamentos, tempo e pessoas) para a sua eficácia. 
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Apêndice I - Questionário 

(continua) 

Construto 
Código do 
item 

Item 

   

 
 

Por favor, marque a opção que melhor reflete o seu ponto de vista sobre a 
empresa em que trabalha. (1) Discordo fortemente;   (2) Discordo;   (3) 
Neutro;   (4) Concordo; e    (5) Concordo fortemente 

   

Intenção estratégica 
de inovar 

A01IE01 (*) Ênfase em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), liderança tecnológica e 
inovações. 

A01IE02 (*) Colocação no mercado de muitas novas linhas de produtos e serviços. 

A01IE03 (*) Mudanças radicais nas linhas de produto e serviço existentes. 

A01IE04 Introdução pioneira de novas técnicas administrativas. 

A01IE05 Introdução pioneira de novas tecnologias de operação. 

A01IE06 Uma postura incisiva, a fim de explorar potenciais oportunidades. 

A01IE07 (*) Entrada em novos mercados ou negócios. 

A01IE08 (*) Aperfeiçoamento de fornecedores ou desenvolvimento de novas fontes 
de matérias-primas. 

   

Liderança 
transformadora 

B02LD01 Inspiram as pessoas a construírem o futuro da empresa 

B02LD02 Tratam as pessoas como “gente” e apoiam e incentivam o desenvolvimento 
pleno das pessoas em todos os seus aspectos. 

B02LD03 Instilam nos outros orgulho, respeito e competência. 

B02LD04 São claras a respeito dos seus valores e praticam o que pregam. 

B02LD05 Encorajam e apoiam o esforço das pessoas. 

B02LD06 Estimulam o envolvimento, confiança e cooperação entre as pessoas. 

B02LD07 Encorajam pensar diferente e com base em novos pressupostos. 

   

Organicidade da 
estrutura 

organizacional 

C03OR01 A estrutura organizacional é flexível e com poucos níveis hierárquicos. 

C03OR02 A estrutura organizacional permite a tomada rápida de decisões. 

C03OR03 A troca de informações (horizontal) entre as várias áreas organizacionais é 
intensa e fluida. 

C03OR04 (*) A troca de informações (vertical) entre os vários níveis organizacionais é 
intensa e fluida. 

C03OR05 A comunicação interna é aberta e transparente. 

C03OR06 A nossa empresa é muito hierarquizada e burocrática. (inv) 

C03OR07 (*) Qualquer decisão que seja tomada tem que ter a aprovação de várias 
instâncias hierárquicas. (inv) 

C03OR08 (*) Nenhuma ação pode ser implementada até que a chefia aprove a 
decisão. (inv) 

C03OR09 (*) Mesmo pequenos problemas têm que ser levado a chefia para uma 
resposta final. (inv) 
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Apêndice I - Questionário 
(continuação) 

Construto 
Código do 
item 

Item 

   

Gestão de pessoas 
para inovação 

D04GP01 (*) São oferecidas várias oportunidades de treinamento e desenvolvimento 
a todos os empregados. 

D04GP02 (**) A nossa cultura organizacional valoriza a capacidade de inovação e a 
criatividade das pessoas. 

D04GP03 Os critérios de avaliação do desempenho dos empregados valorizam a 
iniciativa e o empreendedorismo. 

D04GP04 Os empregados são formalmente reconhecidos e recompensados pelo seu 
desempenho. 

D04GP05 (*) As condições de trabalho (p. ex.: flexibilidade de horário) e os serviços 
de apoio (p. ex.: transporte) que são disponibilizados facilitam a vida 
pessoal dos empregados 

D04GP06 (*) A partir de objetivos negociados com os gerentes, os empregados têm 
autonomia para realizar as suas tarefas e tomar decisões rotineiras. 

D04GP07 A promoção dos empregados é feita com base em critérios que valorizam a 
competência, a iniciativa e o empreendedorismo. 

D04GP08 (*) Os empregados são valorizados e estimulados a fazerem uma carreira 
dentro da empresa. 

D04GP09 As práticas de avaliação de desempenho de pessoas e equipes estimulam 
a inovação e a criatividade. 

D04GP10 (*) As equipes são formalmente reconhecidas e recompensadas pelo seu 
desempenho. 

   

Conhecimento do 
cliente e do 

mercado 

F06OM01 Nós regularmente buscamos identificar os requisitos e as necessidades dos 
clientes. 

 F06OM02 Nós analisamos como os clientes usam nossos produtos e serviços para 
descobrir novas necessidades do cliente. 

 F06OM03 Nós descobrimos necessidades de nossos clientes as quais eles próprios 
não têm consciência. 

 F06OM04 Os requisitos e as necessidades dos clientes são analisados para 
desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

 F06OM05 (*) Nossos clientes são envolvidos nos projetos e testes de novos produtos 
e serviços. 

 F06OM06 (*) Nós regularmente avaliamos, junto aos clientes, a qualidade dos nossos 
produtos e serviços. 

 F06OM07 (*) Nossos clientes nos dão feedback sobre o desempenho dos nossos 
produtos e serviços. 

 F06OM08 (*) Nós regularmente pesquisamos a satisfação dos clientes. 
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Apêndice I - Questionário 
(continuação) 

Construto 
Código do 
item 

Item 

   

Gestão estratégica 
da tecnologia 

G07GT01 Buscamos permanecer na linha de frente em novas tecnologias na nossa 
indústria. 

G07GT02 Nós desenvolvemos capacitação tecnológica à frente de nossas 
necessidades atuais (pensando em necessidades futuras). 

G07GT03 Pensamos constantemente sobre a próxima geração de tecnologia. 

G07GT04 As tecnologias emergentes que podem influenciar o negócio agora ou em 
um futuro mais distante são estudadas com profundidade. 

G07GT05 Buscamos identificar quais são as tecnologias que poderão nos dar 
vantagem competitiva. 

G07GT06 Buscamos alcançar ou superar tecnologicamente as empresas 
concorrentes. 

G07GT07 Fazemos um esforço para explorar todo potencial das novas tecnologias 
aplicadas. 

G07GT08 Acompanhamos de perto as ações dos concorrentes visando identificar 
mudanças tecnológicas e outras que possam impactar o mercado. 

   

Gestão de projetos H08GI01 Os projetos de inovação e melhoria são detalhados e acompanhados por 
meio de cronogramas que definem prazos e responsabilidades para cada 
atividade. 

 H08GI02 Os projetos de inovação e melhoria são realizados com base em processos 
preestabelecidos. 

 H08GI03 O progresso dos projetos de inovação e melhoria é monitorado. 

 H08GI04 Nós dedicamos bastante tempo e recursos para realização de inovações e 
melhorias. 

 H08GI05 Os resultados dos projetos de inovação e melhoria são avaliados. 
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Apêndice I - Questionário 
(conclusão) 

Construto 
Código do 
item 

Item 

   

 

 

Por favor, marque a posição que melhor reflete o desempenho EM 
PROCESSOS DE PRODUÇÃO que a sua empresa tem alcançado até 
agora em relação aos principais concorrentes em seu setor. (1) Muito 
abaixo da média do setor; (2) Um pouco abaixo da média do setor; (3) Igual 
à média do setor; (4) Um pouco acima da média do setor; e (5) Muito acima 
da média do setor 

   

Inovação de 
processos de 

produção 

I09IS01 Produtividade e competitividade dos processos de produção. 

I09IS02 Velocidade em que são adotadas as últimas inovações tecnológicas em 
processos de produção. 

I09IS03 Atualização ou grau de inovação da tecnologia utilizada nos processos de 
produção. 

   

 

 

Por favor, marque a posição que melhor reflete o desempenho EM 
PRODUTOS E SERVIÇOS que a sua empresa tem alcançado até agora em 
relação aos principais concorrentes em seu setor. (1) Muito abaixo da 
média do setor; (2) Um pouco abaixo da média do setor; (3) Igual à média 
do setor; (4) Um pouco acima da média do setor; e  (5) Muito acima da 
média do setor 

   

Inovação de 
produtos e serviços 

J10IP01 Nível de inovação e criatividade dos novos produtos e serviços. 

J10IP02 (*) Aplicação das últimas inovações tecnológicas em novos produtos e 
serviços. 

J10IP03 Velocidade de desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

J10IP04 (*) Número de novos produtos e serviços desenvolvidos pela empresa. 

J10IP05 Número de novos produtos e serviços que são pioneiros no mercado 
(totalmente novos para o cliente ou mercado). 

(*) Excluídas após análise fatorial confirmatória; 
(**)Excluída após análise fatorial exploratória 

.
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Apêndice J - Estatísticas descritivas e avaliação da normalidade 

Variável 
Contagem 
total 

Não 
faltantes 

Média 
Desvio 
padrão 

Assimetria Curtose 

A01IE04 243 243 3,3745 1,0463 -0,316 -0,472 

A01IE05 243 243 3,5802 1,0468 -0,614 -0,102 

A01IE06 243 243 3,823 0,9302 -0,692 0,382 

B02LD01 243 243 4,0288 0,9465 -1,054 0,851 

B02LD02 243 243 4,1934 0,867 -1,146 1,24 

B02LD03 243 243 4,0494 0,8847 -0,957 0,921 

B02LD04 243 243 4,0288 0,8972 -0,951 0,824 

B02LD05 243 243 4,1111 0,8381 -0,928 0,961 

B02LD06 243 243 4,0947 0,8739 -1,003 0,914 

B02LD07 243 243 3,8724 0,9939 -0,831 0,211 

C03OR01 243 243 3,8807 1,0155 -1,017 0,656 

C03OR02 243 243 3,8066 1,0403 -0,931 0,372 

C03OR03 243 243 3,5885 0,929 -0,616 -0,111 

C03OR05 243 243 3,7737 0,9845 -0,733 0,062 

C03OR06 243 243 3,5432 1,1177 -0,616 -0,435 

D04GP03 243 243 3,5679 1,0075 -0,271 -0,633 

D04GP04 243 243 3,5514 1,0407 -0,413 -0,499 

D04GP07 243 243 3,7654 0,9656 -0,677 0,102 

D04GP09 243 243 3,4362 1,024 -0,348 -0,408 

F06OM01 243 243 4,1605 0,7572 -0,733 0,392 

F06OM02 243 243 3,9383 0,8481 -0,738 0,562 

F06OM03 243 243 3,6008 1,0047 -0,437 -0,343 

F06OM04 243 243 3,8971 0,8587 -0,547 -0,045 

G07GT01 243 243 3,7449 1,0045 -0,674 0,061 

G07GT02 243 243 3,535 1,088 -0,447 -0,52 

G07GT03 243 243 3,5267 1,1255 -0,476 -0,46 

G07GT04 243 243 3,4239 1,055 -0,381 -0,448 

G07GT05 243 243 3,8395 0,9551 -0,959 0,726 

G07GT06 243 243 3,6914 1,0282 -0,682 0,05 

G07GT07 243 243 3,7819 0,9695 -0,698 0,117 

G07GT08 243 243 3,5844 1,0504 -0,631 -0,03 

H08GI01 243 243 3,4486 1,1062 -0,604 -0,384 

H08GI02 243 243 3,5267 1,0012 -0,581 -0,108 

H08GI03 243 243 3,6255 0,9291 -0,648 0,242 

H08GI04 243 243 3,4527 1,0087 -0,318 -0,571 

H08GI05 243 243 3,6132 0,944 -0,727 0,284 

I09IS01 243 243 3,5720 0,9392 -0,284 -0,175 

I09IS02 243 243 3,3251 0,9986 -0,211 -0,308 

I09IS03 243 243 3,3909 0,9746 -0,202 -0,236 

J10IP01 243 243 3,5309 0,9148 -0,043 -0,523 

J10IP03 243 243 3,2181 0,9779 0,005 -0,407 

J10IP05 243 243 3,0864 1,1007 -0,041 -0,596 

Multivariate      268,862 
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Apêndice K - Correlação entre variáveis 

(continua) 

 H08GI01 H08GI02 H08GI03 H08GI04 H08GI05 C03OR01 C03OR02 C03OR03 C03OR05 C03OR06 J10IP01 J10IP03 

H08GI01 1            

H08GI02 0,657 1           

H08GI03 0,721 0,695 1          

H08GI04 0,563 0,544 0,596 1         

H08GI05 0,618 0,597 0,654 0,511 1        

C03OR01 0,179 0,172 0,189 0,148 0,162 1       

C03OR02 0,194 0,187 0,205 0,16 0,176 0,687 1      

C03OR03 0,159 0,153 0,168 0,131 0,144 0,562 0,61 1     

C03OR05 0,169 0,163 0,178 0,139 0,153 0,598 0,648 0,531 1    

C03OR06 0,148 0,143 0,157 0,123 0,135 0,526 0,571 0,467 0,497 1   

J10IP01 0,247 0,238 0,261 0,204 0,224 0,222 0,241 0,197 0,21 0,185 1  

J10IP03 0,236 0,227 0,249 0,195 0,214 0,212 0,23 0,188 0,2 0,176 0,698 1 

J10IP05 0,236 0,227 0,249 0,195 0,214 0,212 0,23 0,188 0,2 0,176 0,698 0,666 

I09IS01 0,226 0,218 0,239 0,187 0,206 0,204 0,221 0,181 0,192 0,169 0,497 0,474 

I09IS02 0,266 0,257 0,281 0,22 0,241 0,239 0,26 0,212 0,226 0,199 0,583 0,556 

I09IS03 0,25 0,241 0,265 0,207 0,227 0,225 0,244 0,2 0,212 0,187 0,548 0,523 

G07GT01 0,211 0,204 0,224 0,175 0,192 0,285 0,309 0,253 0,269 0,237 0,41 0,392 

G07GT02 0,214 0,206 0,226 0,177 0,194 0,288 0,312 0,256 0,272 0,239 0,415 0,396 

G07GT03 0,224 0,216 0,237 0,185 0,203 0,302 0,327 0,268 0,285 0,251 0,435 0,415 

G07GT04 0,211 0,204 0,223 0,175 0,192 0,284 0,308 0,252 0,268 0,236 0,41 0,391 

G07GT05 0,215 0,207 0,227 0,178 0,195 0,289 0,314 0,257 0,273 0,24 0,417 0,398 

G07GT06 0,214 0,207 0,227 0,177 0,194 0,288 0,313 0,256 0,272 0,24 0,416 0,397 

G07GT07 0,203 0,195 0,214 0,167 0,184 0,273 0,296 0,242 0,257 0,227 0,393 0,375 

G07GT08 0,187 0,18 0,198 0,155 0,17 0,252 0,273 0,223 0,238 0,209 0,363 0,346 
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Apêndice K - Correlação entre variáveis 

(continuação) 

 J10IP05 I09IS01 I09IS02 I09IS03 G07GT01 G07GT02 G07GT03 G07GT04 G07GT05 G07GT06 G07GT07 G07GT08 

H08GI01             

H08GI02             

H08GI03             

H08GI04             

H08GI05             

C03OR01             

C03OR02             

C03OR03             

C03OR05             

C03OR06             

J10IP01             

J10IP03             

J10IP05 1            

I09IS01 0,474 1           

I09IS02 0,557 0,689 1          

I09IS03 0,523 0,648 0,761 1         

G07GT01 0,392 0,376 0,442 0,415 1        

G07GT02 0,396 0,38 0,447 0,42 0,674 1       

G07GT03 0,415 0,398 0,468 0,44 0,707 0,714 1      

G07GT04 0,391 0,376 0,441 0,415 0,666 0,673 0,705 1     

G07GT05 0,398 0,382 0,449 0,422 0,677 0,685 0,718 0,676 1    

G07GT06 0,397 0,381 0,448 0,421 0,676 0,683 0,716 0,675 0,687 1   

G07GT07 0,375 0,36 0,423 0,398 0,639 0,646 0,677 0,638 0,649 0,647 1  

G07GT08 0,346 0,333 0,391 0,367 0,59 0,596 0,625 0,589 0,599 0,598 0,565 1 
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Apêndice K - Correlação entre variáveis 

(continuação) 

 H08GI01 H08GI02 H08GI03 H08GI04 H08GI05 C03OR01 C03OR02 C03OR03 C03OR05 C03OR06 J10IP01 

F06OM01 0,346 0,334 0,366 0,286 0,314 0,278 0,301 0,246 0,262 0,231 0,331 

F06OM02 0,37 0,357 0,391 0,306 0,336 0,297 0,322 0,263 0,28 0,247 0,354 

F06OM03 0,351 0,339 0,371 0,29 0,319 0,282 0,306 0,25 0,266 0,234 0,336 

F06OM04 0,376 0,362 0,397 0,311 0,341 0,301 0,327 0,267 0,284 0,25 0,359 

D04GP03 0,277 0,267 0,293 0,229 0,251 0,419 0,455 0,372 0,396 0,349 0,333 

D04GP04 0,256 0,247 0,271 0,212 0,232 0,388 0,421 0,344 0,366 0,322 0,308 

D04GP07 0,261 0,252 0,276 0,216 0,237 0,395 0,429 0,351 0,373 0,328 0,314 

D04GP09 0,275 0,265 0,291 0,227 0,25 0,416 0,452 0,37 0,393 0,346 0,331 

B02LD01 0,236 0,228 0,25 0,195 0,214 0,399 0,433 0,354 0,376 0,332 0,307 

B02LD02 0,253 0,244 0,267 0,209 0,229 0,427 0,464 0,379 0,403 0,355 0,328 

B02LD03 0,256 0,247 0,271 0,212 0,233 0,433 0,47 0,385 0,409 0,36 0,333 

B02LD04 0,242 0,234 0,256 0,2 0,22 0,41 0,445 0,364 0,387 0,341 0,315 

B02LD05 0,261 0,251 0,276 0,215 0,236 0,44 0,478 0,391 0,416 0,366 0,338 

B02LD06 0,266 0,257 0,282 0,22 0,242 0,45 0,488 0,4 0,425 0,374 0,346 

B02LD07 0,239 0,23 0,252 0,197 0,217 0,403 0,438 0,358 0,381 0,335 0,31 

A01IE04 0,236 0,228 0,25 0,195 0,214 0,287 0,312 0,255 0,271 0,239 0,34 

A01IE05 0,209 0,201 0,221 0,172 0,189 0,254 0,275 0,225 0,239 0,211 0,301 

A01IE06 0,207 0,2 0,219 0,171 0,188 0,252 0,273 0,224 0,238 0,21 0,299 
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Apêndice K - Correlação entre variáveis 

(continuação) 

 J10IP03 J10IP05 I09IS01 I09IS02 I09IS03 G07GT01 G07GT02 G07GT03 G07GT04 G07GT05 G07GT06 

F06OM01 0,316 0,316 0,304 0,357 0,335 0,329 0,332 0,348 0,328 0,334 0,333 

F06OM02 0,338 0,338 0,325 0,381 0,358 0,351 0,355 0,372 0,351 0,357 0,356 

F06OM03 0,321 0,321 0,308 0,362 0,34 0,333 0,337 0,353 0,333 0,339 0,338 

F06OM04 0,343 0,343 0,329 0,387 0,364 0,357 0,361 0,378 0,356 0,362 0,361 

D04GP03 0,318 0,318 0,305 0,358 0,337 0,415 0,419 0,439 0,414 0,421 0,42 

D04GP04 0,294 0,294 0,282 0,331 0,312 0,384 0,388 0,406 0,383 0,39 0,389 

D04GP07 0,299 0,299 0,287 0,337 0,317 0,391 0,395 0,414 0,39 0,397 0,396 

D04GP09 0,316 0,316 0,303 0,356 0,335 0,412 0,417 0,436 0,411 0,418 0,418 

B02LD01 0,293 0,293 0,281 0,33 0,31 0,405 0,409 0,429 0,404 0,411 0,41 

B02LD02 0,313 0,313 0,301 0,354 0,332 0,434 0,439 0,46 0,433 0,441 0,44 

B02LD03 0,318 0,318 0,305 0,359 0,337 0,44 0,445 0,466 0,439 0,447 0,446 

B02LD04 0,301 0,301 0,289 0,339 0,319 0,416 0,421 0,441 0,415 0,423 0,422 

B02LD05 0,323 0,323 0,31 0,364 0,343 0,447 0,452 0,474 0,446 0,454 0,453 

B02LD06 0,33 0,33 0,317 0,372 0,35 0,457 0,462 0,484 0,456 0,464 0,463 

B02LD07 0,296 0,296 0,284 0,334 0,314 0,409 0,414 0,434 0,409 0,416 0,415 

A01IE04 0,325 0,325 0,312 0,366 0,345 0,48 0,486 0,509 0,48 0,488 0,487 

A01IE05 0,287 0,287 0,276 0,324 0,304 0,424 0,429 0,45 0,424 0,431 0,43 

A01IE06 0,285 0,285 0,274 0,321 0,302 0,422 0,426 0,447 0,421 0,428 0,427 
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Apêndice K - Correlação entre variáveis 

(continuação) 

 G07GT07 G07GT08 F06OM01 F06OM02 F06OM03 F06OM04 D04GP03 D04GP04 D04GP07 D04GP09 

F06OM01 0,315 0,291 1        

F06OM02 0,336 0,311 0,575 1       

F06OM03 0,319 0,295 0,546 0,583 1      

F06OM04 0,342 0,315 0,584 0,624 0,592 1     

D04GP03 0,397 0,367 0,43 0,46 0,437 0,467 1    

D04GP04 0,367 0,339 0,398 0,426 0,404 0,432 0,647 1   

D04GP07 0,374 0,346 0,406 0,433 0,411 0,44 0,659 0,61 1  

D04GP09 0,395 0,364 0,428 0,457 0,434 0,464 0,695 0,643 0,655 1 

B02LD01 0,388 0,358 0,367 0,392 0,372 0,398 0,5 0,462 0,471 0,497 

B02LD02 0,416 0,384 0,393 0,42 0,399 0,426 0,536 0,496 0,505 0,532 

B02LD03 0,421 0,389 0,399 0,426 0,404 0,432 0,543 0,503 0,512 0,54 

B02LD04 0,399 0,368 0,377 0,403 0,382 0,409 0,514 0,475 0,484 0,51 

B02LD05 0,428 0,395 0,405 0,433 0,411 0,439 0,552 0,511 0,52 0,548 

B02LD06 0,438 0,404 0,414 0,442 0,42 0,449 0,564 0,522 0,532 0,561 

B02LD07 0,392 0,362 0,371 0,396 0,376 0,402 0,506 0,468 0,476 0,502 

A01IE04 0,46 0,425 0,367 0,392 0,372 0,398 0,36 0,333 0,339 0,358 

A01IE05 0,406 0,375 0,324 0,346 0,329 0,352 0,318 0,294 0,3 0,316 

A01IE06 0,404 0,373 0,322 0,344 0,327 0,349 0,316 0,292 0,298 0,314 
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Apêndice K - Correlação entre variáveis 

(conclusão) 

 B02LD01 B02LD02 B02LD03 B02LD04 B02LD05 B02LD06 B02LD07 A01IE04 A01IE05 A01IE06 

F06OM01           

F06OM02           

F06OM03           

F06OM04           

D04GP03           

D04GP04           

D04GP07           

D04GP09           

B02LD01 1          

B02LD02 0,702 1         

B02LD03 0,712 0,763 1        

B02LD04 0,674 0,722 0,732 1       

B02LD05 0,724 0,776 0,787 0,744 1      

B02LD06 0,74 0,793 0,804 0,76 0,817 1     

B02LD07 0,663 0,71 0,72 0,681 0,732 0,748 1    

A01IE04 0,472 0,506 0,513 0,485 0,521 0,533 0,477 1   

A01IE05 0,417 0,447 0,453 0,428 0,46 0,471 0,422 0,631 1  

A01IE06 0,414 0,444 0,45 0,426 0,457 0,468 0,419 0,627 0,553 1 

 
 


