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                                                            Resumo                                                                                                                                                                     
No ambiente empresarial, a fim de superar obstáculos oriundos do mercado e das pressões externas, 

há esforços constantes para desenvolver as capacidades dos indivíduos e gerar o conhecimento 

coletivo da empresa. Neste contexto, Capital Intelectual (CI) é um tema que provoca 

questionamentos, mas também vem se renovando com novas pesquisas e enfoques. O objetivo desta 

pesquisa consiste em analisar o efeito mediador dos mecanismos de governança para potencializar 

capital intelectual, além da predisposição ao uso de tecnologia e a capacidade operacional das 

empresas pesquisadas, referentes a um cluster de Empresas de Pequeno Porte (EPP) de alto potencial 

atendidas pelo SEBRAE-PR. Quanto aos aspectos metodológicos, adotou-se a abordagem 

quantitativa, por meio de um modelo estatístico de  análise multivariada de dados, que consistiu na 

aplicação do método de Equações Estruturais com Mínimos Quadrados Parciais Partial Least Squares 

(PLS). Os resultados da pesquisa de campo evidenciaram que o modelo proposto foi capaz de explicar 

66,4% do “Desempenho Inovador” da amostra pesquisada. Revelando também o quanto as variáveis 

do modelo geram impactos diretos e indiretos na capacidade de inovar. Dessa forma, foi possível 

destacar algumas contribuições para o campo acadêmico, assim como para o ambiente dos negócios 
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1 INTRODUÇÃO 

No ambiente empresarial, defende-se que o treinamento das pessoas pode melhorar a 

capacidade da empresa para superar obstáculos oriundos do mercado, assimilar mudanças, 

suprir carências e aplicar o conhecimento adquirido, visando sustentar e aprimorar o 

desempenho organizacional. 

Até que ponto pode ser creditado ao Capital Intelectual (CI) o montante do 

conhecimento da empresa. Quais elementos que podem mediar e potencializar o intelecto da 

organização? Estas indagações iniciais levaram ao desenvolvimento de uma pesquisa que 

contou com a participação do SEBRAE-PR. 

Primeiramente, o Capital Intelectual não é composto somente pelas pessoas. Assim 

como não é sinônimo de Ativo Intangível. “Da intangibilidade de uma organização, a parte mais 

valiosa, é o Capital Intelectual, composto das pessoas (Capital Humano), o valor inerente às 

suas relações (Capital Relacional) e tudo o mais na empresa, o Capital Estrutural” (Edvinsson 

& Malone, 1997). 

Quanto a gerenciar elementos voltados à riqueza das empresas e proteger o 

conhecimento, destaca-se inicialmente os autores Grindley e Teece (1997), que já apresentavam 

o valor e potencialização do capital intelectual.  
 Um dos desenvolvimentos comerciais emergentes mais significativos da última década 

foi o gerenciamento proativo do capital intelectual por empresas inovadoras. As 

empresas deram pouca atenção quanto a questão dos ativos intangíveis, mas isso está 

mudando. As empresas de alta tecnologia agora costumam ter gerentes para tratar de 

Propriedade Intelectual (PI) e da Tecnologia de Informação (TI). Em algumas empresas, 

as considerações de gerenciamento de capital intelectual se expandiram do simples 

licenciamento de tecnologia residual para tornar-se um elemento central na estratégia 

tecnológica (Grindley &Teece, 1997, p.8). 

 

Atualmente é melhor compreendida a importância destes temas, capital intelectual, 

habilidades da empresa (capacidades dinâmicas) e assim como entende-se quanto a tecnologia 

e o conhecimento podem impactar no desempenho de inovar das empresas. 
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O contexto deste trabalho se alinha à literatura trazida por Teece, Pisano e Shuen (1997) 

sobre capacidades dinâmicas (DC), que possui uma variedade de pesquisas e enfoques, mas 

independentemente de literatura distintas, podemos identificar as semelhanças dos argumentos 

para potencializar o conhecimento e desempenho organizacional voltado a inovação (Zahra & 

George, 2002; Wang & Ahmed ,2007; Meirelles & Camargo, 2014; Cassol, Gonçalo, Santos, 

& Ruas, 2016; Hernández-Perlines & Xu, 2018). 

O objetivo de pesquisa consiste em analisar o efeito mediador dos mecanismos de 

governança para potencializar a predisposição ao uso de tecnologia, capital intelectual, 

capacidade operacional e como estas impactam no desempenho inovador das empresas 

pesquisadas. 

Este objetivo atende a motivação inicial de propor um modelo sistêmico visando trazer 

uma contribuição para Contabilidade Gerencial, com a pesquisa de campo e discussões teóricas 

que podem explicar a capacidade das empresas enfrentar a imprevisibilidade e dinamismo do 

mercado.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Capital Intelectual, Capacidades Dinâmicas e Desempenho 

 É oportuno destacar a influência dos intangíveis na composição do patrimônio das 

organizações (Stewart, 1997, 2002; Sveiby, 1989; Grindley & Teece, 1997; Pacheco, 2005; 

Kayo, Kimura, Martin & Nakamura, 2006).  

Também é realidade que todas as empresas enfrentam desafios relacionados à condução 

do negócio, precisando, portanto, de habilidades e conhecimento para obter um resultado 

econômico-financeiro que sustente a sua permanência no mercado.  

 A busca por remunerar o capital investido, se aplica de forma similar às empresas de 

pequeno porte, microempresas e é, atualmente, extensível ao microempreendedor individual 

(MEI) que se equipara às pessoas jurídicas, uma vez que estão no mercado para crescer gerar 

riqueza aos sócios e continuidade dos negócios.  

 Salienta-se que gerar lucro também está relacionado com a capacidade da empresa 

superar os desafios do mercado. As empresas por meio dos gestores enfrentam o futuro, com 

suas metas e expectativas. Neste ponto entra elementos subjetivos, podendo haver inúmeros 

eventos inesperados em decorrência de comportamento do próprio mercado, demandas 

oriundas de novas tecnologias, exigência do cliente entre outros.  

 A visão teórica integradora e sistêmica de Capacidades Dinâmicas (Dynamic 

Capabilities) é relevante para diversos aspectos relacionado à potencialização do capital 

intelectual e obtenção do desempenho organizacional planejado. Inerente às literatura sobre 

dinamicidade da empresa, absorção do conhecimento e benefícios esperados, houve grande 

evolução, variados enfoques e dimensões, tais como: Cohen e Levinthal (1990); Teece, Pizano 

e Shuen (1997); Zahra e George (2002); Teece (2007); Wang e Ahmed (2007); Zhou e Wu 

(2009); Meirelles e Camargo, 2014; Hernández-Perlines e Xu, 2018) entre outros. Da mesma 

forma, o assunto ainda atrai elevado interesse, há grande esforço teórico em desenvolver um 

conceito de capacidades dinâmicas mais abrangente. 

 Teece, Pisano e Shuen (1997) trazem o conceito básico de capacidade dinâmica como 

“a habilidade da organização para integrar, construir e reconfigurar as competências internas e 

externas para se adaptar rapidamente às mudanças ambientais”. Mais tarde Teece (2007) 

salienta que é implícito na estrutura de capacidades dinâmicas, esforços coordenados para ir 

além das estruturas operacionais e processos. 

 Meirelles e Camargo (2014) desenvolveram uma proposta conceitual que apresenta uma 

visão sistêmica e integradora, contendo classificações segundo autores-chave e suas 
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abordagens. Na meta-análise dos autores a CD pode ser analisada como sendo comportamento 

e habilidade da empresa, já para outro grupo de autores trata-se de rotinas e processos. 

 Verifica-se na literatura sobre capacidades dinâmicas e absortivas que há de forma geral 

o entendimento que a empresa necessita ter uma visão sistêmica do ambiente e adaptar-se para 

manter-se no mercado com sucesso (resultados economicamente satisfatórios).  

 Enfatizando o comportamento de mudança, Wang e Ahmed (2007) definem capacidades 

dinâmicas como o comportamento organizacional constantemente orientado a integrar, 

reconfigurar, renovar e recriar recursos e capacidades em resposta às mutações do ambiente 

para atingir e sustentar a vantagem competitiva. Os autores também classificam em três 

componentes (níveis) as capacidades dinâmicas: Adaptativa, absortiva e capacidade de 

inovação. 

 

2.2 Capital Intelectual  

A preocupação com ativos intangíveis não é recente. As organizações demonstram 

precisar de respostas quanto à necessidade de monitorar padrões do valor dos ativos intangíveis. 

As atenções estão bastante voltadas para ativo intelectual, interpretado como sendo o mais rico 

destes intangíveis, ligado ao conhecimento (Sveiby, 1997; Edvinsson & Malone, 1997; Stewart, 

2002; Pacheco, 2005; Edvinsson, 2013).  

 Compreendendo melhor as origens do termo, segundo Stewart (1998), o capital 

intelectual de uma organização (intangível) é caracterizado pelo conhecimento de todos em uma 

empresa, o que lhe proporciona vantagem competitiva. Assim, completa o autor o capital 

intelectual é a capacidade que uma empresa possui em suprir as exigências de mercado. 

 Um dos enfoques que é conferido ao capital intelectual, refere-se à influência que possui 

na performance da empresa. O Capital Intelectual confere vantagem competitiva, o termo é 

usado para contabilizar o valor dos ativos intangíveis não listados explicitamente nos balanços 

de uma empresa (Stewart, 2002). 

 Com base nas definições e discussões compreende-se que o CI é mais que a soma do 

conhecimento da organização, uma vez que há elementos potenciais e por isso sua avaliação 

demanda maior cuidado. Conforme consolidado pela literatura é composto por: 

a) capital humano, diz respeito ao conhecimento e habilidades dos funcionários e 

colaboradores, adquiridos e dos preexistentes, formação profissional entre outros, pode 

ser visto como a capacidade que uma empresa possui de suprir as exigências do mercado;  

b) capital relacional, refere-se ao valor dos relacionamentos de uma empresa com as 

pessoas e Entidades com as quais interage, faz alianças e negócios;  

c) capital estrutural, relacionado ao total dos recursos, como patentes, processos, 

manuais, marcas, conceitos, sistemas administrativos, bancos de dados, tecnologia, ou 

seja, toda infraestrutura da empresa.  

 Hsu e Fang (2009), examinaram a relação entre o capital intelectual e a capacidade de 

aprendizagem organizacional, mais precisamente o efeito mediador de aprendizagem 

organizacional na relação entre o capital intelectual e o desempenho em inovação em empresas 

de design de Taiwan. Os resultados mostram que o capital humano e o capital relacional 

realmente melhoram o desempenho do desenvolvimento de novos produtos por meio da 

capacidade de aprendizado organizacional.  

 Edvinsson (2013) apresenta análises que chamou de “reflexões” sobre mais de duas 

décadas de teoria e pesquisas sobre capital intelectual. Em suas considerações e visão de futuro, 

lembra que para muitos o CI ainda permanece uma dimensão invisível, principalmente em 

relação a mensuração contábil. Para outros, é pensado como um ecossistema cada vez mais 

estratégico para a criação de valor sustentável.  
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 O autor conclui, com visão sistêmica e interdisciplinar de como os recursos intelectuais 

podem ser identificados, nutridos, compartilhados, dito com outras palavras de como o capital 

intelectual pode ser melhor utilizado: (1) em nível do indivíduo, para analisar o aprendizado e 

evolução, (2) em nível organizacional, para construir confiança e aproveitar a capacidade 

coletiva; (3) em um nível social, usando redes sociais para aumentar o talento e melhorar a 

qualidade de vida (Edvinsson, 2013). 

 Dumay e Garanina (2013) apresentaram uma análise crítica sobre as fases e pesquisas 

do capital intelectual. A análise foi baseada no exame de artigos de CI publicados em 

importantes periódicos de contabilidade generalistas dos anos 2000 a 2011. Consideram que há 

visões mais amplas sobre o caminho da relevância e do desenvolvimento do CI, como o 

desenvolvimento do CI a partir da perspectiva das nações, ao invés da evidenciação do valor 

restrito das firmas, dando um foco longitudinal de como o CI é utilizado para navegar no 

conhecimento criado por países, cidades e comunidades e defendem como o conhecimento pode 

ser amplamente desenvolvido, mudando de um foco gerencial para um ecossistêmico. 

 Independentemente das abordagens, o capital intelectual vem sendo percebido como um 

diferencial para as empresas e os desafios é especialmente como potencializá-lo. Neste sentido, 

fica mais claro a proximidade entre: capital intelectual e capacidades dinâmicas, bem como isso 

pode de fato levar as entidades para conquistar inovações na sua atividade. 
 

2.3  Capacidade de Absorção do Conhecimento nas Organizações 

 Capacidades dinâmicas podem ser consideradas a eficiência que uma organização 

gerencia os recursos que possui para entregar produtos ou serviços e avançar (processo contínuo 

de inovação e melhorias). 

 Compreender inovação requer aprofundar a literatura e dimensões da inovação, 

indivíduo, organização, mercado, também sobre a métrica para inovação. De um modo geral 

inovação está referindo a ineditismo de produtos, processos e gestão.  

 Para Popadiuk (2006) a dimensão de ‘práticas de inovação’ pode ser mensurada por 

alguns atributos como foco em novos produtos ou processos, taxas de inovação nos produtos, 

desenvolvimento de projetos, inovação em marketing, novos canais de distribuição, foco em 

inovação radical em produtos ou tecnologias, desenvolvimento de novos mercados, produtos e 

serviços e participação agressiva em alianças baseadas em tecnologia.  

 Nas abordagens de Teece et al. (1997), Eisenhardt & Martin (2000) e releitura de Guedes 

et al. (2016) o conceito de capacidades dinâmicas consiste no alinhamento, integração e 

coordenação dos recursos tangíveis e intangíveis, sendo a principal fonte da vantagem 

competitiva. 

 Portanto, um processo contínuo em busca da inovação para a vantagem competitiva, 

torna-se importante o desenvolvimento de novas capacidades pela aquisição, aprendizado e 

acumulação de ativos organizacionais e intangíveis numa visão de longo prazo (Teece et 

al.,1997; Teece,2007; Zhou e Wu, 2010). 

           Por meio da meta-análise elaborada por Meirelles e Camargo (2014) com a classificação 

sobre os pesquisadores é possível compreender melhor o panorama teórico: (1) um conjunto de 

comportamentos, habilidades e capacidades organizacionais que, quando combinadas, criam 

capacidades dinâmicas na organização; (2) processos e rotinas que as organizações usam para 

se adaptar e manter vantagens competitivas identificando rotinas em processos de inovação. O 

modelo integrado é composto por três elementos: (a) comportamentos e habilidades; (b) rotinas 

e processos; (c) mecanismos de aprendizagem e governança do conhecimento.  

 Entende-se que a articulação destes elementos e mecanismos de suporte das capacidades 

dinâmicas que podem efetivamente gerar indicadores de inovação. 
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 A capacidade de uma empresa reconhecer o valor de novas informações externas, 

assimilá-las e aplicá-las é essencial para suas capacidades inovadoras. Denomina-se capacidade 

de absorção da empresa (ACAP), que em grande parte, é em função do nível anterior de 

conhecimento adquirido da empresa (Cohen & Levinthal, 1990; Zahra & George, 2002, Cassol 

et al. 2016). 

 Zahra e George (2002) reavivaram o interesse por esse conceito revisando uma série de 

pesquisas sobre o tema. Cassol et al. (2016) destacam que o desenvolvimento da ACAP é 

gradual das rotinas e processo da empresa em que estas adquirem, assimilam, transformam e 

aplicam (exploitation) o conhecimento para gerar vantagem competitiva. 

 Também Wang e Ahmed (2007) enfatizam a necessidade de flexibilidade, de habilidade 

da empresa em reconhecer o valor de informações externas, assimilá-las e aproveitá-las em 

benefício do negócio.  

 Considerando que os gestores estão constantemente monitorando o ambiente para obter 

um retrato da sua realidade, com base nesta capacidade de interpretação é que vão determinar 

quais as possibilidades e obstáculos que existem para o seu negócio. Desse modo, tomam 

decisões de investir, coordenar os recursos (conforme sua absorção da realidade) em busca da 

vantagem competitiva.  

 O desenvolvimento da capacidade de absorção e, por sua vez, o desempenho inovador 

depende da história ou do caminho e argumentam como a falta de investimento em uma área 

de especialização antecipada pode impedir o desenvolvimento futuro de uma capacidade 

(Cohen & Levinthal,1990; Zhou e Wu, 2010). 

 A partir de Cohen e Levinthal (1990), discute-se o enfoque   e as implicações da 

capacidade absortiva para a análise de outras atividades inovadoras relacionadas, incluindo 

pesquisa básica, adoção e difusão de inovações e decisões relacionadas a empreendimentos 

cooperativos, Investimentos, pesquisa e desenvolvimento (IP&D). 

 No modelo de capacidade de absorção do conhecimento Zahra e George (2002) 

destacam que as fontes do conhecimento da organização são em decorrência de experiências e 

da complementariedade, são os mecanismos internos (atividades) para aquisição e assimilação 

que geram a capacidade absortiva potencial, com mecanismos de apropriação pode ocorrer a 

realização e efetiva absorção. Portanto, nesta distinção entre ACAP potencial e ACAP 

realizada; Cassol et al. (2016) explicam, na primeira há uma bagagem de conhecimento que foi 

adquirida e assimilada, mas que se encontra “adormecida” até o uso efetivo desse 

conhecimento. 

 Juntamente com essas discussões, salienta-se a importância do papel atribuído aos 

responsáveis (empreendedor) da atividade, sobre o papel dos mecanismos de governança para 

os processos, sistemas e estruturas operacionais, também quão importante é a percepção das 

capacidades da empresa.  

 Para as economias abertas expostas a rápidas mudanças tecnológicas, a estrutura de 

capacidades dinâmicas destaca as competências gerenciais organizacionais e (estratégicas) que 

podem capacitar uma empresa a obter vantagem competitiva e, em seguida, se moldar 

semicontinuamente de modo a mantê-la (Teece, 2007). 

 

2.4 Predisposição ao Uso de Tecnologias 

Para compor o modelo da pesquisa de campo, buscou-se o embasamento do construto 

predisposição do gestor para novas tecnologias, pois conforme literatura analisada, para que 

ocorra uma plena evolução das capacidades da empresa, é necessário haver flexibilidade e 

habilidade da empresa em reconhecer o valor de informações externas, assimilá-las e aproveitá-

las (Wang & Ahmed , 2007), bem como de conhecimento pré-existente (Zahra & George, 2002; 

Zhou & Wu, 2010; Cassol et al., 2016). Por outro lado, Wu et al. (2010) estudaram o papel 
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mediador da capacidade de absorção no gerenciamento de tecnologia, desenvolvimento de 

novos produtos e desempenho. 

Sobre a tecnologia e adoção para soluções do negócio, passa pela vontade e 

direcionamento do gestor principal da empresa.  Por isso as questões ligadas à prontidão para a 

tecnologia (predisposição) são pertinentes.  

 A respeito da literatura sobre análise do uso e aceitação da tecnologia,  um dos trabalhos 

e contribuição mais conhecida é o de Venkatesh, Morris, Davis e Davis (2003) que 

desenvolveram um modelo que reúne oito modelos proeminentes na área e compara 

empiricamente suas extensões, buscando a convergência para seu modelo integrado, nomeado 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) ou Teoria Unificada de 

Aceitação de Uso da Tecnologia.  

 Porém, visando o enfoque de prontidão do indivíduo (predisposição) ao uso de novas 

tecnologias, analisa-se o Modelo Technology Readiness Index (TRI), Índice de Prontidão para 

o Uso da Tecnologia, desenvolvido por Parasuraman (2000) e Parasuraman e Colby (2001) que 

consiste em um instrumento de medida para avaliar a prontidão à tecnologia. Indica aspectos 

do posicionamento otimista(favorável), ou contrário (insegurança e desconforto) frente às 

tecnologias. Bernardi Jr (2008) trabalha com estes componentes do modelo TRI, são os 

elementos facilitadores “Otimismo e Inovatividade” e os inibidores “Desconforto e 

Insegurança” ao uso da tecnologia. 

 

2.5 Modelo Conceitual da Pesquisa  

 Há vários trabalhos na literatura pesquisada que adotam a combinação dos elementos 

estudados: capacidades dinâmicas, capacidade absortiva, capital intelectual, capacidade 

tecnológica e operacional para compreender a inovação das empresas (Tidd et al., 2005; Cassol 

et al., 2016; Hernández-Perlines & Xu, 2018) entre outros. 

Como xemplo, no recente trabalho de Hernández-Perlines e Xu (2018), analisou-se a 

mediação condicional da capacidade de absorção do ambiente na orientação empreendedora de 

empresas familiares espanholas para entender o processo de transformar a orientação 

empreendedora e desempenho internacional por meio da capacidade de absorção. O efeito da 

orientação empreendedora internacional sobre o desempenho internacional das empresas 

familiares melhora com a mediação da capacidade de absorção. Evidenciam que o desempenho 

internacional varia de 32,5 a 40,6% com a moderação e o desempenho vai de 40,6 para 45,3%. 

Na definição do modelo (etapa 2 do protocolo de análise) considerou-se que todos os 

indicadores (variáveis manifestas) são reflexivos. Neste caso, a mensuração dos fatores 

(variáveis latentes) ocorre através de suas consequências ou efeitos refletidos sobre os seus 

respectivos fatores.  

Além do Capital Intelectual, a capacidade de absorção neste modelo representada pelas 

variáveis “capacidade operacional” e mecanismos de governança”. E por fim, o modelo adotado 

buscou captar a postura do gestor com otimismo ou insegurança quanto a desafios de 

tecnologias (predisposição à tecnologia).  

Mecanismos de governança é mediadora para potencializar este conjunto de variáveis, 

esperando explicar em grande parte o “Desempenho Inovador” das empresas de pequeno porte 

concentradas especialmente em Curitiba e região metropolitana, conforme citadas 

anteriormente. O modelo estrutural é ilustrado a seguir (Figura 1). 
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Figura 1 - Modelo Conceitual da Pesquisa (estrutural) 

 

Segundo Marôco (p.144-145, 2014) um efeito de mediação entre duas variáveis pode 

escrever-se: 

(1) 

Y = B0Y + BYXX + BYXX + ϵY 
Onde Mediadora: 

(2) 

M = B0M + BMXX + BYXX +ϵM  

 
Substituindo a equação 2 em 1, fica assim: 

        (3) 

Y = B0Y + BYXX + BM (B0M + BMXX +ϵM) + ϵY  

= B0Y + BYM B0M + (BYX + BYM BMX)X + ϵM +ϵY 

 

 

3  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Abordagem e Estratégias da Pesquisa 

Adotou-se o modelo estatístico de análise multivariada de dados, que consistiu na 

aplicação do método de Equações Estruturais com Mínimos Quadrados Parciais, ou Partial 

Least Squares (PLS). A técnica utilizada possibilita representar variáveis, que não podem ser 

medidas diretamente, através de grupos de outras variáveis, denominados construtos latentes, 

bastante útil para Ciências Sociais Aplicadas. 

 A Análise de Modelos de Equações Estruturais (Structural Equation Modelling) é uma 

técnica de modelagem generalizada, utilizada para testar a validade de modelos teóricos que 

definem relações causais, hipotéticas, entre variáveis. Estas relações são representadas por 

parâmetros que indicam magnitude do efeito que as variáveis, ditas independentes, apresentam 

sobre outras variáveis, ditas como dependentes, num conjunto compósito de hipóteses (Marôco, 

2014). 

Prontidão para a 

Tecnologia 

Capacidade 

Operacional 

Desempenho 

Inovador 

Mecanismos de 

Governança 

(ACAP) 

Capital 

Intelectual 



 

8 

 

No planejamento da pesquisa e coleta, houve a participação da área técnica do 

SEBRAE-PR para ajustes do instrumento de coleta dos dados. Foram encaminhados, por meio 

de recursos de tecnologia (TI) o questionário para 1.845 empresários paranaenses, selecionados 

aleatoriamente do banco de dados do parceiro de pesquisa classificando empresas mais 

estruturadas de médio e pequeno porte (EPP). Os testes iniciais incluíram mais 100 empresas. 

E, por fim, os agentes locais do SEBRAE fizeram a abordagem nas empresas participantes de 

formação e desenvolvimento de potencialidades de inovação. Totalizando 76 empresas que 

concluíram todo o processo de aceite da pesquisa e envio espontâneo das respostas. 

 Salienta-se que o processo foi imparcial por parte dos pesquisadores, a fim de garantir 

espontaneidade dos gestores (com disparo único ao endereço eletrônico). Sendo assim, os 

questionários efetivamente acessados pelos destinatários foram 12,3% e das empresas que 

acessaram, 18,8% enviaram as respostas, durante o período de julho a novembro de 2018. As 

variáveis analisadas são as seguintes: 

a) Variável indicativa do treinamento das pessoas e capacidade de criar relações 

favoráveis: fator Capital Intelectual (cap_intelectual); 

b) Variável que representa a visão do gestor (aceitação) de novas tecnologias: fator 

Prontidão para a Tecnologia (tecnologia);  

c) Variável indicativa do Desempenho Operacional, por meio dos resultados em 

custos e qualidade dos produtos e serviços: fator Capacidade Operacional 

(capacidade_oper); 

d) Variável indicativa da capacidade absortiva, por meio de mecanismos de 

governança, incluindo e aquisições voltadas a melhoria do desempenho das áreas: 

fator Mecanismos de Governança (mecanismos_gov); 

e) Variável dependente para compreender a capacidade da empresa inovar 

(performance): Desempenho Inovador (desempenho_inov). 

Quanto às variáveis utilizadas, todas foram mensuradas com valores escalares entre 0 e 

10, que indicam o grau de concordância quando ao quesito levantado. O desenvolvimento e 

análises foram listados no protocolo de análise, no Quadro 1. Protocolo de Análise  

 

3.2 Etapas e Protocolo de Análise 

Os dados foram submetidos ao seguinte protocolo de análise, sendo que na primeira 

etapa, foram os procedimentos do modelo de medidas. E na segunda etapa, os procedimentos e 

análise do modelo estrutural. 
Quadro 1. Protocolo de Análise  

Etapa/Procedimentos Objetivos Suporte Teórico 

1. Exame dos dados 

1.1 Estatística descritiva  Apresentar a estatística descritiva do rol 

de dados. 

Korkmaz, Goksuluk e 

Zararsiz (2014) 

Anderson, Sweeney e 

Williams (2007) 
1.2 Teste Shapiro-

Francia 

Verificar a normalidade univariada das 

variáveis. 

1.3 Teste Mardia Verificar a normalidade multivariada 

das variáveis. 

1.4 Existência de 

outliers 

 

Identificar observações atípicas na 

amostra de dados. 

1.5 Correlação entre 

variáveis manifestas 

Verificar as correlações das variáveis 

manifestas (indicadores) em cada fator 

do modelo. 

Anderson et al (2007) 

Hair et al (2009) 
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Etapa/Procedimentos Objetivos Suporte Teórico 

2. Modelo da equação estrutural  

2.1 Definição do 

modelo (desenho) 

Representar o diagrama do modelo do 

estudo. 

Sanchez (2013) 

2.2 Execução do modelo 

(cálculo) 

Executar os cálculos para a definição da 

equação estrutural. 

3. Análise do modelo de mensuração (modelo externo) 

3.1 Unidimensionalidade dos fatores 

a) Alpha de Cronbach Avaliar a confiabilidade dos 

indicadores na mensuração do seu 

respectivo fator (valores acima de 0,70 

desejáveis). 

Sanchez (2013) 

b) DG. rho (Dillon-

Goldslein) 

c) 1º Eigenvalue (1º 

autovalor) 

Avaliar os autovalores da matriz de 

correlação de cada conjunto de 

indicadores. d) 2º Eigenvalue (2º 

autovalor) 

3.2. Análise dos Fatores 

a) Cargas fatoriais 

(Loadings) 

Para analisar as correlações entre cada 

fator e seus respectivos indicadores 

(valor refer 0,70 são aceitáveis). 

Sanchez (2013) 

Hair et al (2009) 

b) Comunalidades Analisar a variância comum das 

variáveis manifestas (valores >0,50 são 

aceitáveis). 

c) Cargas cruzadas 

(Crossloadings) 

Analisar se as variáveis estão 

adequadamente agrupadas nos fatores. 

4. Análise do modelo estrutural (modelo interno) 

4.1 Coeficientes de 

determinação (R2) 

Avaliar a qualidade do modelo 

estrutural. 

Valores de avaliação: 

* R2: Baixo (até 0,30); Moderado (entre 

0,30 e 0,60); Alto (acima de 0,60) 

* Mean Redundancy > 0,50 (desejável) 

* GoF > 0,70 (muito bom) 

Sanchez (2013) 

4.2 Índice de 

redundância 

(mean_Redundancy) 

4.3 Qualidade do ajuste 

(Goodness-of-Fit – 

GoF) 

5. Identificação dos efeitos e Equação do modelo 

5.1 Efeitos diretos e 

indiretos dos fatores 

Avaliar os efeitos (diretos e indiretos) 

de cada fator no modelo estrutural. 

Sanchez (2013) 

5.2 Definição da 

equação 

Apresentar a equação do modelo 

estrutural. 

Anderson et al (2007) 

Hair et al (2009) 

As análises estatísticas foram realizadas com um nível de confiança de 95%, sendo 

utilizado para o desenvolvimento dos cálculos os softwares R 3.05.1 e RStudio 1.1.456. 

 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

4.1 Avaliação dos Dados e do Modelo  

Os exames dos dados e os testes iniciais descritos no Quadro 1, atendem os padrões de 

regularidade atestados na literatura. Tanto a assimetria como a curtose possuem P-valor abaixo 

de 0,05). No teste da normalidade de cada variável, todos P-valor desejável <0,001.   

No exame da correlação entre variáveis manifestas, verificou-se que todas as variáveis 

se relacionam de maneira positiva, não demonstrando incongruência entre seus efeitos. Os 
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resultados do exame dos dados e dos coeficientes permitiram o avanço do trabalho à fase de 

criação do modelo estrutural. 

Prosseguindo com a interpretação do modelo de mensuração, também conhecido como 

modelo externo outer model. Conforme Sanchez (2013), o modelo externo considera as relações 

entre as variáveis latentes (fatores) e seu respectivo bloco de variáveis manifestas (indicadores), 

e três aspectos são relevantes para a sua avaliação:  

a) unidimensionalidade dos fatores; 

b) grau de explicação dos indicadores pelo seu respectivo fator; e  

c) grau em que um dado construto é diferente dos demais construtos. 

Para a avaliação da unidimensionalidade dos fatores são verificados os valores do Alpha 

de Cronbach, do rho de Dillon-Goldstein, do 1º Eigenvalue (1º autovalor) e do 2º Eigenvalue 

(2º autovalor), conforme apresentado na Tabela 1. Estas medidas são úteis para uma avaliação 

inicial do ajuste e confiabilidade do modelo.  
Tabela 1. Unidimensionalidade dos Fatores 

Fator   Alfa de Cronbach 

Rho de Dillon-

Goldstein 1.Autovalor 2.Autovalor 

Tecnologia   0.619 0.758 2,090 1,370 

Capacidade_oper   0.872 0.902 3,990 1,011 

Capital_Intelectual   0.868 0.901 3,630 0,805 

Mecanismos_gov   0.785 0.845 3,080 1,132 

Desempenho_Inovador   0.822 0.878 2,970 0,839 

 

O índice Alfa de Cronbrach estima quão uniformemente os itens contribuem para a soma 

não ponderada do instrumento, variando numa escala de 0 a 1. Esta propriedade é conhecida 

por consistência interna da escala, e assim, pode ser interpretado como coeficiente médio de 

todos as estimativas de consistência interna que se obteriam se todas as divisões possíveis da 

escala fossem feitas (Cronbach,1951; Marôco & Garcia-Marques, 2006). 

Na pesquisa, o Alfa de Cronbrach apresenta valores satisfatórios, o maior valor 

encontrado 0,872 foi para o fator “Capacidade Operacional” e o mais baixo para “Tecnologia” 

(predisposição ao uso de tecnologia). Similarmente, o rho de Dillon-Goldstein evidencia o 

ajustamento do modelo. Nos dois últimos critérios da unidimensionalidade dos fatores 

apresentaram resultados regulares.  

Para a avaliação do grau de explicação dos indicadores foram verificadas as cargas 

fatoriais em cada fator. De modo geral a qualidade do agrupamento fatorial foi confirmada, 

dado que grande parte, os valores das cargas ficaram acima de 0,7 ou muito próximas. Na 

literatura podemos encontrar as explicações para carga fatorial e padrões de análise. 

Com base no tamanho da amostra, obteve-se bom nível de significância, pois segundo 

Hair et al. (2009) para identificação das cargas fatoriais significantes, com base no tamanho da 

amostra entre 60 a 70 componentes, requer carga fatorial de 0,70 e 0,65 respectivamente.  

 Para avaliar se as variáveis estão adequadamente agrupadas nos fatores, verificou-se os 

valores das cargas cruzadas, na Tabela 2, evidenciando as correlações entre cada fator e seus 

respectivos indicadores e a variância comum das variáveis manifestas. 

 
Tabela 2. Cargas Cruzadas 

Fator Variáveis Tecnologia 

Capacidade 

Oper 

Capital 

Intelectual 

Mecanismos 

Gov 

Desempenho 

Inovador 

Tecnologia          

  OI1 0.529 0.314 0.226 0.244 0.149 

  OI2 0.745 0.535 0.710 0.518 0.526 

  OI4 0.625 0.381 0.395 0.292 0.412 

  OI5 0.483 0.163 0.178 0.283 0.274 

  OI6 0.473 0.175 0.171 0.139 0.205 

  OI7 0.515 0.120 0.081 0.160 0.222 
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Capital_Intelectual         

  CI1 0.409 0.747 0.574 0.543 0.372 

  CI2 0.375 0.741 0.563 0.425 0.540 

  CI3 0.430 0.833 0.719 0.607 0.581 

  CI4 0.449 0.853 0.745 0.737 0.546 

  CI5 0.365 0.680 0.428 0.525 0.325 

  CI6 0.606 0.710 0.608 0.394 0.460 

  CI7 0.348 0.698 0.555 0.502 0.499 

Mecanismos_Gov         

  AG1 0.484 0.590 0.690 0.347 0.496 

  AG2 0.469 0.772 0.860 0.575 0.689 

  AG3 0.660 0.586 0.724 0.406 0.535 

  AG4 0.489 0.592 0.802 0.446 0.519 

  AG5 0.484 0.631 0.825 0.677 0.597 

  AG6 0.412 0.567 0.746 0.676 0.526 

Capacidade_Oper         

  QC1 0.448 0.539 0.463 0.637 0.414 

  QC2 0.429 0.449 0.429 0.686 0.503 

  QC3 0.273 0.429 0.292 0.643 0.413 

  QC4 0.170 0.223 0.228 0.528 0.335 

  QC5 0.459 0.648 0.702 0.795 0.640 

  QC6 0.255 0.293 0.433 0.555 0.427 

  QC7 0.353 0.571 0.481 0.736 0.656 

Desempenho_Inovador         

  IN1 0.342 0.392 0.510 0.634 0.819 

  IN2 0.534 0.575 0.645 0.623 0.846 

  IN3 0.541 0.485 0.510 0.457 0.693 

  IN4 0.504 0.538 0.606 0.735 0.871 

  IN6 0.298 0.441 0.509 0.416 0.586 

Fonte: Desenvolvido na pesquisa (2018).  

 

Por meio da verificação das cargas cruzadas, assim como os passos anteriores, houve 

validação dos agrupamentos nos fatores determinados no modelo, após ajustes e retirada de 

algumas variáveis, do modelo inicial, mas mantendo a característica e construtos apresentados 

na figura 1. Sendo assim procedeu-se à análise do modelo estrutural, também conhecido como 

modelo interno (inner model). Conforme Sanchez (2013), o modelo interno considera as 

relações entre as variáveis latentes (fatores).  

A Tabela 3. Estimativas do Modelo 

apresenta os coeficientes das equações de regressão do modelo estrutural, com os seus 

respectivos valores. 
Tabela 3. Estimativas do Modelo 

Fatores Coeficientes Estimativa 
Erro 

padrão 
Test t P-valor 

Mecanismos_gov Intercepto 0,000 0,078 0,000 1,000 

  Tecnologia 0,135 0,102 1,330 0,188 

  Capacidade_Oper 0,442 0,133 3,330 0,001 

  Capital_Intelectual 0,250 0,142 1,759 0,083 

Desempenho_Inovador Intercepto 0,000 0,069 0,000 1,000 

  Tecnologia 0,137 0,091 1,506 0,137 

  Capacidade_Oper -0,094 0,126 -0,745 0,459 

  Capital_Intelectual 0,379 0,128 2,954 0,004 

  Mecanismos_gov 0,486 0,105 4,633 0,000 

Fonte: Desenvolvido na pesquisa (2018). 

 

4.2 Avaliação do Modelo Estrutural e Coeficientes de determinação (R2) 

Em um nível de 95% de confiança, à exceção dos valores dos interceptos, os coeficientes 

“Capital_Intelectual” e “Mecanismos_gov” se mostraram estatisticamente significantes para o 
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“Desempenho_Inovador”, enquanto que “Capacidade_Oper” mostrou-se estatisticamente 

significante para “Mecanismos_gov”.  

Além dos resultados das equações de regressão, a qualidade do modelo estrutural é 

avaliada por meio dos seguintes índices, apresentados na Tabela 4: 

a) os coeficientes de determinação R2; 

b) o índice de redundância; e 

c) qualidade do ajuste Goodness-of-Fit (GoF). 

 
Tabela 4. Índice de Avaliação do Modelo Estrutural 

Fator Tipo R2 Comunalidade Redundância 

Tecnologia Exógeno 0.000 0.324 0.000 

Capacidade_oper Exógeno 0.000 0.569 0.000 

Capital_intelectual Exógeno 0.000 0.603 0.000 

Mecanismos_gov Endógeno 0.564 0.436 0.246 

Desempenho_inov Endógeno 0.664 0.594 0.394 

 

Lembrando primeiramente que, os coeficientes de determinação R² indicam a 

quantidade de variância nos fatores (variáveis latentes) endógenos que é explicada por suas 

variáveis latentes independentes (Sanchez, 2013).  

Em relação ao modelo estrutural analisado, é possível afirmar o poder de explicação dos 

fatores. Quanto ao fator “Mecanismos_gov” é de 56,4%. Além disso, o fator 

“Desempenho_Inovador ” é explicado em 66,4% pelos fatores. 

Avaliando os coeficientes de estimação quanto à significância estatística, ao nível de 

confiança igual a 95%, verifica-se a mediação de “Mecanismos_gov” para impulsionar o 

"Desempenho Inovador" ocorre de forma parcial. 

Apresenta-se a Figura 2 contendo as respostas do modelo estrutural com os valores dos 

coeficientes estimadores e dos coeficientes de determinação R2. 
 

 
Figura 2. Modelo Estrutural Proposto 

Fonte: Desenvolvido na pesquisa (2018).  
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O resultado dos coeficientes de determinação R² indica que da forma que foi dirigida a 

pesquisa, o percentual de 33,6% do fator “Desempenho Inovador”, ou seja, da performance de 

inovação das empresas estudadas é explicado por variáveis que não foram mensuradas na 

pesquisa e, consequentemente, não foram incluídas no modelo estudado.  

Embora estes valores, abaixo do plenamente almejado, o modelo proposto ainda possui 

grande utilidade para compreender o objeto de pesquisa. O modelo foi capaz de explicar 66,4% 

“Desempenho Inovador” das empresas paranaenses, o que demonstra o potencial da pesquisa. 

O índice de redundância é outra medida que reflete a capacidade de um conjunto de 

variáveis latentes independentes em explicar a variação na variável latente dependente 

(Sanchez, 2013).  

Em relação ao modelo estrutural analisado, os fatores Exógenos explicam 24,6% da 

variabilidade em “Mecanismos_gov” e que os fatores de predisposição para a “Tecnologia”, 

“Capacidade_oper”, “Capital Intelectual” e “Mecanismos_gov” explicam, conjuntamente, 

39,4% da variabilidade em “Desempenho Inovador”. 

Como último indicador da qualidade do modelo estrutural apresenta-se o índice 

Goodness-of-Fit (GoF) com valor de 0,6, esta medida apenas complementa o conjunto de 

indicadores nas análises apresentadas. 

  

4.3 Efeitos Diretos e Indiretos 

Por fim, a identificação dos efeitos diretos e indiretos encontrados no modelo, que 

possibilita compreender o grau de mediação do fator denominado de “Mecanismos_gov” nos 

demais fatores em relação ao “Desempenho Inovador”. A Tabela 5 apresenta os valores obtidos 

dos efeitos em todas as relações do modelo estrutural. 

 
Tabela 5. Efeitos Diretos e Indiretos 

Relações Direto Indireto Total 

Tecnologia -> Capacidade_Oper 0,000 0,000 0,000 

Tecnologia -> Capital_Intelectual 0,000 0,000 0,000 

Tecnologia -> Mecanismos_gov 0,135 0,000 0,135 

Tecnologia -> Desempenho_Inovador 0,137 0,066 0,203 

Capacidade_Oper  -> Capital_Intelectual 0,000 0,000 0,000 

Capacidade_Oper -> Mecanismos_gov 0,442 0,000 0,442 

Capacidade_Oper -> Desempenho_Inovador -0,094 0,215 0,121 

Capital_Intelectual -> Mecanismos_gov  0,250 0,000 0,250 

Capital_Intelectual -> Desempenho_Inovador 0,379 0,122 0,501 

Mecanismos_gov  -> Desempenho_Inovador 0,486 0,000 0,486 

Fonte: Desenvolvido na pesquisa (2018).  

 

 Esclarecendo estes efeitos diretos e indiretos das correspondentes relações das variáveis, 

verifica-se que o efeito direto do Capacidade operacional (sobre qualidade de entrega e custos) 

possui efeito negativo de -0,094 no desempenho inovador, mas com a mediação prevista no 

modelo esse efeito indireto de 0,215 possibilita um efeito total de 0,121. 

 Capital intelectual possui o valor mais significativo em relação ao desempenho 

inovador, e pouca mediação de mecanismos de governança 

Portanto, analisando os efeitos diretos e indiretos, verifica-se que a mediação dos 

mecanismos de governança pouco interfere no impacto dos fatores, mesmo assim a mesma é 

percebida nos componentes do modelo. 

Analisando individualmente, tem-se: (1) Mecanismos de governança media a 

predisposição uma vez que a mediação acrescenta 48,1% na relação final para o desempenho 

inovador; (2) O mesmo não ocorre com custos, pois o resultado melhor em custos, não significa 

melhor desempenho em inovação; (3)A mediação dos mecanismos de governança sob capital 
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intelectual ocorre, pois incrementa 33,1% da sua relação direta com capacidade operacional. O 

modelo pode ser assim mensurado, traduzido pela seguinte equação: 

(4) 
𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆𝒏𝒉𝒐 𝑰𝒏𝒐𝒗𝒂𝒅𝒐𝒓

= 0,137 × 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 + 0,379 × 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 0,094 × 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑂𝑝𝑒𝑟 
+ 0,486 × 𝑀𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠𝐺𝑜𝑣 (0,250 ×  𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
+ 0,135 × 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 + 0,442 ×  𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑂𝑝𝑒𝑟) 

 

Na equação está demonstrado pela composição dos fatores. As demais considerações 

frente ao objetivo da pesquisa estão apresentadas na seção seguinte. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa se propôs a analisar o efeito mediador dos mecanismos de governança 

para potencializar capital intelectual, predisposição ao uso de tecnologia, capacidade 

operacional e como impactam no desempenho inovador de empresas paranaenses, conforme 

delimitações da pesquisa. 

 A equação demonstra que o fator “Predisposição a Tecnologia” apresentou um baixo 

impacto diretamente ao “Desempenho inovador”, o fator “Capital Intelectual” apresentou maior 

significância para a variável dependente e ainda mais com a mediação dos “Mecanismos de 

governança” que também impulsiona a “capacidade operacional”. 

Com as análises efetuadas do modelo de mensuração (modelo externo) e a análise do 

modelo estrutural (modelo interno) mostram a possibilidade de aceitação do modelo proposto, 

ressaltando que foram constatadas elevadas cargas fatoriais das variáveis manifestas nos seus 

respectivos fatores e moderada ausência de problemas de cargas cruzadas.  

No modelo estrutural, destaca-se que os coeficientes de estimação foram significativos. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o poder de explicação dos fatores “Capital Intelectual” e 

“Capacidade Operacional sobre o fator “Mecanismos de governança é de 56,4% e que o fator 

“Desempenho Inovador” explicado em 66,40% pelos fatores do modelo proposto. 

A partir da análise dos efeitos diretos e indiretos entre os fatores do modelo estrutural, 

conclui-se que mecanismos de governança pode potencializar o efeito dos fatores para o 

Desempenho Inovador. Este fator representa no modelo, segundo princípios teóricos de 

Capacidades Dinâmicas Absortivas (ACAP) - aquisição, assimilação e transformação, as 

atividades para de fato gerar inovação. Quanto ao fator Prontidão para a tecnologia, de acordo 

com embasamento teórico, esperava-se que a predisposição do gestor levasse a melhor 

desempenho Inovador, mas isso não foi confirmado. O efeito mediador do fator 

“Mecanismos_Gov” no fator Capital Intelectual potencializa em 32,1% os efeitos no fator 

Desempenho Inovador, com o acréscimo de 0,122 (efeito indireto), o efeito total é de 0,501 o 

mais significativo. 

A pesquisa apresenta algumas contribuições, com implicações tanto acadêmica-

científicas como gerenciais, as contribuições acadêmicas referem-se: 

a) Desenvolvimento de modelo híbrido que integra discussões teóricas relevantes e 

desperta aplicações pesquisa de campo; 

b) Processo de planejamento, coleta foi desenvolvido de forma imparcial e com integração 

com especialistas das empresas pesquisadas. 

Para futuras pesquisas sugere-se a avaliação de outras variáveis manifestas e fatores que 

possam complementar a capacidade de explicação do modelo.  Pois 33,6% da performance de 

inovação das empresas estudadas é explicado por variáveis que não foram mensuradas na 

pesquisa. Destaca-se também algumas implicações gerenciais: 
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c) Os gestores devem mitigar sua capacidade de detectar inteiramente oportunidades, uma 

vez que o know how tecnológico e capacidades (para clientes atuais) pode impedir que 

explore novas opções e oportunidades de mercado; 

d) Capacidade Operacional (resultados em custos, qualidade e entrega) não confirma uma 

relação com inovação; e 

e) Predisposição (pessoal) para a tecnologia do empresário, não é barreira para um 

desempenho inovador da empresa, especialmente se capital intelectual, alinhado aos 

demais fatores, potencializado pelos mecanismos de governança ocorram na empresa. 
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