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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo verificar a influência da Aprendizagem Organizacional e 

do Capital Intelectual na competitividade e na mortalidade das empresas participantes do 

Programa Bom Negócio Paraná. A pesquisa de caráter positivista, com abordagem 

quantitativa e cunho descritivo foi realizada por meio de pesquisa documental e uma survey, 

em uma amostra de 266 empresários, com uma taxa retorno dos respondentes em 60%. 

Aplicou-se um questionário composto pelos indicadores provenientes do Modelo de 

Mensuração de Aprendizagem Organizacional de Steil (2002), do Modelo de Mensuração do 

Capital Intelectual de Bontis (1997) e do Modelo de Mensuração da Competitividade 

Empresarial de Gold et al (2001). Para o tratamento dos dados adotou-se a análise estatística 

proposta por Wold (1966), Partial Least Square – PLS, e para análise das hipóteses deste 

estudo e validade do modelo elaborado utilizou-se a metodologia Dal Vesco et al. (2012). De 

maneira geral, os resultados demonstraram que os elementos de aprendizagem organizacional, 

quando trabalhados de maneira isolada, não são capazes de gerar vantagem competitiva ou 

reduzir a mortalidade empresarial. Em relação ao capital intelectual, constatou-se que o 

investimento em qualquer um de seus elementos, em qualquer que seja, contribui para a 

competitividade empresarial, porém, para a redução da mortalidade empresarial, os elementos 

do capital intelectual devem atuar em conjunto. Os dados obtidos instigam novas pesquisas, 

como sugestão fica a reaplicação do modelo proposto aos demais cursos de capacitação 

ofertados pelo Governo do Estado, afim de verificar-se suas contribuições aos 

empreendimentos capacitados. 
 

Palavras-chave: Aprendizagem Organizacional; Capital Intelectual; Competitividade 

Empresarial, Mortalidade Empresarial; Capacitação. 
 

Área Temática do evento: Educação e Pesquisa em Contabilidade. 
 

1 INTRODUÇÃO 

Anualmente quase dois milhões de novos empreendimentos são abertos no Brasil, e 

desses, estima-se que cerca de 49% fecharam suas portas em até dois anos de atividade. No 



 
 

 

Paraná, até a década de 2010, este índice é ainda mais alto, por volta dos 58% (SEBRAE, 

2004, CRC, 2013). 

Visando fomentar o desempenho e diminuir os altos índices de mortalidade 

empresarial, instituições de ensino públicas e o governo estadual do Paraná, unem-se cada vez 

mais para subsidiarem os empresários com recursos financeiros e também com a geração e 

compartilhamento de conhecimento no que tange a gestão de empreendimentos (Vieira et al., 

2013). Essa preocupação é justificável devido à importância e ao impacto que estes 

empreendimentos provocam na economia, em 2013, as micro e pequenas empresas 

totalizavam cerca de 98% das empresas nacionais formais, e que estas são responsáveis por 

2/3 dos empregos gerados pelo mercado de trabalho (SEBRAE, 2013). 

Neste sentido, no Paraná, o Programa Bom Negócio (PBNP) foi elaborado em 2005 

com o objetivo de induzir o desenvolvimento socioeconômico local por meio de acesso 

gratuito à capacitação empresarial e de consultorias aos empresários da região. (Dutra, 

Pereira, Salanek Filho, Horbatiuk & Batista, 2013). Devido ao sucesso do programa no 

município de Curitiba, em 2011, o governador do estado do Paraná, incorporou o PBNP ao 

plano de governo estadual, tornado assim um projeto estadual que abrangesse todo o território 

do Paraná. O programa é gerido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – 

SETI, e também pela Agência de Fomento Paraná, para a prática desse programa, o mesmo 

conta com a cooperação dos municípios, das classes representativas aos empresários, das 

associações comerciais, do Banco Fomento, salas do empresário e das universidades estaduais 

do Paraná (Paiz, Stooc, Mellk, Stoffel & Alpini, 2013). 

O PBNP fundamentou-se nas premissas propostas por Garvin (1993), Santiago Jr 

(2004), Perez e Famá (2006), e Silva e Fonseca (2007), na qual estes autores salientam que 

devido à globalização, e a disponibilidade de acesso às matérias primas e às tecnologias, que 

os ativos tangíveis tornaram-se commodities, isto é, a partir do momento em que todos 

possuem estes recursos, estes não podem mais ser considerados fatores diferenciais para a 

organização. 

É neste sentido que Stewart (1998), Bontis et al. (2002) e Stefano, Casarotto Filho, 

Freitas e Martinez (2014), afirmam que o atual fator chave para geração de riquezas está no 

capital intelectual - CI da organização, onde o conhecimento contido na organização promove 

a inovação e o diferencial empresarial, e estes fatores são primordiais para sua 

competitividade e sobrevivência. Para Garvin (1993), a aprendizagem organizacional - AO  

permite a empresa e aos colaboradores a evolução e, ao não estagnamento em um mercado 

que exige agilidade e diferenciais competitivos. 

Com base na importância do capital intelectual para a formação da aprendizagem 

organizacional, e suas respectivas contribuições para o aumento da competitividade e a 

redução da mortalidade empresarial, o PBNP entra como uma intervenção governamental de 

maneira a promover a cooperação entre universidades e empresas, na busca de provocar um 

significativo aumento da competitividade e longevidade empresarial para os seus 

participantes, visto que, o programa por meio de sua capacitação, visa impactar diretamente 

no capital intelectual dos empreendimentos participantes do programa. 

Desde o lançamento do núcleo do PBNP de Cascavel em 2012, em nenhum momento 

foi realizada uma pesquisa que questiona se os objetivos propostos pelo programa estão sendo 

atingidos, se os conteúdos ofertados pela capacitação atendem à necessidade e ao perfil dos 

empresários locais, nem quais são as contribuições do programa para o aumento do capital 

intelectual das organizações participantes, nem como o seu impacto para a aprendizagem 

organizacional das mesmas, e se isto resultou em um aumento ou não da competitividade 

empresarial destes discentes, e ainda, se estas ações contribuíram para a diminuição da 

mortalidade empresarial dos empreendimentos dos capacitados. 



 
 

 

Com base no exposto questionou-se: Qual a influência da aprendizagem 

organizacional e do capital intelectual à competitividade e na mortalidade das empresas 

participantes do Programa Bom Negócio Paraná? Com isto, o objetivo do estudo fundamenta-

se em verificar a influência da aprendizagem organizacional e do capital intelectual na 

competitividade e na mortalidade das empresas participantes do Programa Bom Negócio 

Paraná. 

A pesquisa justifica-se pela essência que a mesma pode contribuir a três variáveis: a 

teórica, a empírica e a social. Em relação à teórica, conforme a revisão da literatura, há 

estudos sobre a aprendizagem organizacional relacionada à competitividade empresarial, e 

também do capital intelectual em relação ao desempenho (indicador de competitividade), 

porém não há estudos que relacionem estas duas dimensões e suas influências na 

competitividade empresarial. De forma mais escassa, o material encontrado relacionado à 

mortalidade empresarial também é pouco relacionado as teorias descritas com à mortalidade 

empresarial. Na perspectiva empírica, a pesquisa buscou mostrar a influência da 

aprendizagem organizacional e do capital intelectual na competitividade e na mortalidade 

empresarial, quando uma capacitação (intervenção governamental) foi realizada. Sendo assim, 

justifica-se a importância da mesma para futuros pesquisadores nesta abordagem. E em 

relação à dimensão social, fica a contribuição ao Programa Bom Negócio Paraná, uma vez 

que, o estudo elaborou um modelo para mensuração de sua contribuição para os 

empreendimentos por este programa capacitados, e que poderá ser reaplicado nos demais 

núcleos do Paraná. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Aprendizagem Organizacional e a Competitividade Empresarial 

Graças à globalização, e ao acesso à informação, tecnologias e matérias primas, os 

ativos tangíveis tornaram-se commodities, isto é, qualquer empreendedor pode ter acesso a 

esses recursos, e estes então não são mais os fatores chaves para inovação e diferenciação 

(Garvin, 1993, Santiago Jr., 2004, Perez & Famá, 2006, Silva & Fonseca, 2007). Segundo 

Bontis et al. (2002) e Stefano et al. (2014), nas condições acimas descritas, o fator chave para 

a geração de riqueza está no estoque de conhecimento das organizações, a aprendizagem 

organizacional e no seu capital intelectual. Onde o estudo da aprendizagem organizacional, 

bem como a busca por novos conhecimentos, é o que torna a empresa mais competitiva 

perante seus concorrentes (Garvin, 1993). 

Neste mesmo sentido, Quinn, Baruch e Zien (1997) salientam que uma gestão de 

conhecimento adequada, permite ao empreendimento uma vantagem competitiva singular e de 

difícil imitação, visto que, o conhecimento da organização é algo que somente a mesma 

possui, e que ela demorou muitos anos para sua formação e aperfeiçoamento. 

Com base nestes fatores, a aprendizagem organizacional é vista como algo para que a 

organização possa e deva se basear para a tomada de decisões, já que é por meio desta que os 

empreendimentos constroem, complementam e organizam seus conhecimentos e rotinas 

administrativas, para que assim haja uma maior eficácia empresarial (Dogdson, 1993, Garvin, 

1993). 

A aprendizagem organizacional acarreta em mudanças na organização e no 

comportamento dos colaboradores, proporciona uma melhoria no desempenho das atividades 

e dos empregados, também corrobora com aumento da produtividade e da inovação, por 

consequência destes fatores a competitividade empresarial também aumentará (Antonello, 

2005, Souza & Souza, 2011). Para que ocorra a aprendizagem organizacional Steil (2002), 

salienta cinco aspectos necessários, e estes são: pessoas, por suas competências individuais; 



 
 

 

cultura organizacional; contexto empresarial; capacitação; e institucionalização do novo 

conhecimento. 

As competências individuais, fator primário para aprendizagem organizacional, 

obtidas por meio de experiências e capacitações geram ideias ao indivíduo, estas novas ideias 

aplicadas aos processos empresariais geram melhorias, o que de maneira geral corrobora para 

a melhor efetividade empresarial, o que aumenta a competitividade empresarial (Crossan, 

Lane & White, 1999).  

Para Mintzberg e Quinn (2001), a cultura organizacional, outro elemento para 

aprendizagem organizacional, é inseparável dos elementos que refletem a capacidade de 

competitividade de uma empresa no mercado.   

A cultura organizacional está ligada diretamente à competitividade empresarial, pois é 

possível estabelecer uma relação direta entre cultura organizacional e o desempenho da 

organização, o qual pode ser definido como a capacidade de competir no mercado. Empresas 

com um bom clima e cultura organizacionais, criam vantagem competitiva por meio de cinco 

elementos principais: o custo, a qualidade, a velocidade, a inovação e a flexibilidade. Estes 

fatores proporcionam a fundação para a competitividade empresarial. As empresas que 

possuem valores culturais estabelecidos se diferenciam de empresas menos competitivas por 

meio deste elemento. Os fatores de vantagem competitiva que propulsionam a 

competitividade empresarial podem ser evidenciados na rotina das empresas e no ambiente 

organizacional das empresas mais competitivas (Ávila & Yonemoto, 2010).  

A capacidade de competitividade empresarial é reflexo dos processos de cultura e 

clima organizacionais. Esses, por sua vez, influenciam os componentes que geram vantagem 

competitividade e dão suporte à competitividade empresarial. Ademais, os fatores de cultura 

organizacional, os quais facilitam a aprendizagem organizacional, como a colaboração e 

cooperação dos funcionários, compartilhamento de visões e metas, o foco interno, o sistema 

de comunicação e o tipo de gestão que estimule o compartilhamento de conhecimento, são 

fatores da cultura organizacional determinantes para o processo de competitividade 

empresarial (Steil, 2002, Bontis et al., 2002, Ávila & Yonemoto, 2010). 

A capacitação influência de maneira positiva a capacidade da empresa em competir no 

mercado, os empreendimentos que investem em capacitação obtêm um aumento em sua 

competitividade empresarial a longo prazo. A capacitação é subsidiada pela empresa de 

maneira total ou parcial, pois sabe-se que esta acarreta no aumento de conhecimento e que 

resulta no aumento não só da produtividade, mas também na competitividade empresarial 

(Blundell & MaCurdy, 1999).  

Ambiente empresariais que são resistentes às mudanças e que não tenham um clima 

favorável ao compartilhamento do conhecimento tendem a fechar suas portas brevemente 

(Birley & Niktari, 1996), visto que tais fatores são considerados fundamentais para sua 

competitividade.  

Em destaque na literatura, está a institucionalização de novos conhecimentos, sem os 

processos viabilizados por este elemento não seria possível a AO. Assim, para que o 

conhecimento obtido por capacitação renda em vantagem competitiva para a empresa, a 

institucionalização deste conhecimento deve ser de forma adequada (Crossan et al., 1999). A 

institucionalização do novo conhecimento, o que resulta em novos processos, gera um 

aumento na produtividade organizacional o que, consequentemente, contribui para sua 

competitividade (Steil, 2002).  

Ressalta-se também que a institucionalização dos novos conhecimentos contidos nas 

competências individuais, quando incorporadas no empreendimento geram vantagem 

competitiva (Crossan et al., 1999). Não obstante, a institucionalização de novas formas de se 

executar novos processos empresariais, quando estão alinhados com os objetivos do 



 
 

 

empreendimento geram aumento da produtividade organizacional, o que colabora com sua 

competitividade (Nonaka & Takeushi, 1997, Steil, 2002). 

Para Crossan et al. (1999), a institucionalização de novos conhecimentos garante a 

efetividade dos processos na organização. Steil (2002) salienta que a institucionalização de 

conhecimentos oriundos de capacitações faz com que o estoque de conhecimento no 

empreendimento seja expandido, o que cria vantagem competitiva para a mesma.  

Com base no relato dos autores dos elementos que compõem a aprendizagem 

organizacional e suas contribuições para a competitividade, formulam-se as hipóteses: 

Hipótese 1: A aprendizagem organizacional influencia positivamente a competitividade 

empresarial. 

H1a: As competências individuais influenciam positivamente a competitividade empresarial. 

H1b: A cultura organizacional influencia positivamente a competitividade empresarial. 

H1c: Os treinamentos influenciam positivamente a competitividade empresarial. 

H1d: O contexto organizacional influencia positivamente a competitividade empresarial. 

H1e: A institucionalização do novo conhecimento influencia positivamente a competitividade 

empresarial. 

 

2.2 Aprendizagem Organizacional e a Mortalidade Empresarial 

Cerca de 77% dos fatores que contribuem para a mortalidade empresarial, refere-se à 

falta de conhecimento gestão empresarial, em apenas 23% dos casos, a mortalidade está 

relacionada a fatores independentes do empresário, ou seja, estão relacionados a fatores 

externos da organização (Chiavenato, 2008). No Brasil, o índice de mortalidade empresarial 

pode variar de 50 a 80% nos primeiros anos, isto depende da região onde o empreendimento 

está inserido, esses altos índices estão relacionados à falta de procura por parte dos 

empresários em conhecimento e assessorias especializadas (Dutra, 2002). 

A aprendizagem organizacional interfere no ciclo de vida do empreendimento, visto 

que a AO interage com a competitividade empresarial de maneira a agregar valor à empresa e 

a reduzir as probabilidades de mortalidade empresarial (Hwang & Park, 2007). Para Maculan 

e Lastres (2003), a aprendizagem organizacional está diretamente ligada à longevidade 

empresarial, visto que, a mesma contribui para a melhoria do processo de tomada de decisão 

nos empreendimentos, e também na melhor definição de estratégias. 

Os altos índices de mortalidade empresarial no Brasil podem dizer, de maneira 

intrínseca, que os gestores brasileiros ainda não sabem administrar os processos 

organizacionais de maneira eficaz, o que salienta a fragilidade da aprendizagem 

organizacional destes empreendimentos (Ruas 2005, Silva, Jesus & Melo, 2010).  

A cultura organizacional atua como fundação no ambiente empresarial para que o 

fluxo de conhecimento se estabeleça. Por meio dos fatores que compõem esta variável, como 

a motivação para o compartilhamento de conhecimento, o compartilhamento de visões e 

metas, a colaboração e cooperação dos funcionários e os demais fatores de cultura 

organizacional, os quais se enquadram em uma rede já bem calcada no sistema de 

comunicação da empresa, promovem a diminuição dos índices de mortalidade empresarial 

(Ercolin, 2013). 

O mesmo pode ser observado em relação ao treinamento que influencia de maneira 

negativa a mortalidade empresarial. Contudo, a alta mortalidade no Brasil pode ser justificada 

pelos empreendedores brasileiros, em um âmbito mundial, serem os que menos investem em 

educação e treinamento (GEM, 2005).  

Birley e Niktari (1996) salientam que os fatores que contribuem para a mortalidade 

empresarial é a falta de conhecimento, a falta de experiência dos colaboradores no ramo de 



 
 

 

atuação do empreendimento, e um clima não favorável para transferência de conhecimento 

entre a equipe.  

Segundo Davis (1939), um dos fatores relacionados à mortalidade empresarial, refere-

se à má condução por parte dos gestores organizacionais em relação às mudanças necessárias 

no empreendimento para atender as demandas do mercado. Além disso, é embasado por 

diversos autores como Bikerly e Niktari (1996), Terence e Escrivão (2001), que gestores que 

não auxiliam nos processos de mudanças contribuem para a mortalidade empresarial.  

Outro elemento para AO, a capacitação, demonstra-se necessária para o 

desenvolvimento de competências individuais, que quando disseminadas pela organização 

podem contribuir para o avanço de empreendimento, o que reduz as suas chances de 

mortalidade empresarial (Birley; Niktari, 1996, Filardi, 2006, Chiavenato, 2008, Ercolin, 

2013). 

Segundo Chochiran (1981), em sua revisão da literatura, salienta que o motivo de 

mortalidade mais citado pelos autores por ele pesquisados refere-se à falta de competências 

individuais, outro elemento base da aprendizagem organizacional. 

A institucionalização de novos conhecimentos obtidos por meio de capacitação 

melhora a ineficácia de processos organizacionais, e também é compreendido como um dos 

fatores que contribuem para a redução dos índices de mortalidade empresarial (Steil, 2002). 

Em contrapartida, a falta de institucionalização de conhecimento obtido pelas experiências e 

capacitação individuais, pode contribuir para a mortalidade empresarial (Dolabela, 1999). 

Com base na descrição teórica da aprendizagem organizacional e sua influência sob a 

mortalidade empresarial, foram formuladas as hipóteses: 

Hipótese Geral 2: A aprendizagem organizacional influencia negativamente a mortalidade 

empresarial. 

H2a: As competências individuais influenciam negativamente a mortalidade empresarial. 

H2b: A cultura organizacional influencia negativamente a mortalidade empresarial. 

H2c: Os treinamentos influenciam negativamente a mortalidade empresarial. 

H2d: O contexto organizacional influencia negativamente a mortalidade empresarial. 

H2e: A institucionalização do novo conhecimento influencia negativamente a mortalidade 

empresarial. 

 

2.3 Capital Intelectual e a Competitividade Empresarial 

Bontis et al. (2002) e Stefano et al. (2014), salientam que devido ao novo cenário 

competitivo em que as organizações se encontram, o fator chave para a geração de riquezas 

para a organização baseia-se no capital intelectual da mesma, visto que, o mesmo permite sua 

inovação e diferenciação dos demais. 

O conhecimento, a compreensão do mercado, a criatividade, o know-how, a 

capacidade de inovar, o conhecimento em tecnologia, a inteligência organizacional, a marca, 

imagem, posição comercial e outros fatores intangíveis, promovem a vantagem competitiva 

das organizações, uma vez que estes fatores agregam valor aos seus produtos e serviços 

(Marion, 2001, Santiago Jr., 2004, Takeuchi & Nonaka, 2008). 

Para Stewart (1998), o capital intelectual pode ser dividido em três grandes áreas, e 

cada uma destas é responsável também por aumentar o potencial competitivo da organização, 

estas são: capital humano, onde todo o conhecimento, habilidades e talentos da organização 

fazem com que um produto diferenciado possa ser produzido; capital relacional, setor 

responsável pela imagem da empresa; capital estrutural, composto por tudo que estrutura o 

desenvolvimento do produto ou serviço ofertado. 



 
 

 

O capital humano agrega valor ao empreendimento por meio da melhoria de 

desempenho do mesmo, e por isto, torna-o mais competitivo em relação aos que não possuem 

um sistema de gestão adequado para o capital humano (Argote, 1999). 

Para Edvinsson e Malone (1999), os recursos humanos são importantes para a geração 

de vantagem competitiva. Enquanto que, em relação ao conhecimento dos colaboradores, sua 

capacidade de solução de problemas, a experiência, a capacidade de negociação, suas 

competências, habilidades, atitudes, sua motivação e a criatividade fazem parte do capital 

humano, e tais fatores corroboram para o aumento da competitividade empresarial (Fuller, 

Farrington, Ramos, Homem & Canavarro, 2001, Cordeiro, 2011). 

Considera-se uma relação positiva entre o capital estrutural e a capacidade de 

competitividade das empresas. Esta é denotada por Bontis (1998) e Bontis et al. (2000), em 

que o capital estrutural é o fator chave para a competitividade organizacional, visto que o 

mesmo que dá suporte aos processos executados pelos colaboradores. Quando há 

investimento em capital estrutural o empreendimento aumenta suas vantagens competitivas, 

dado que este elemento de capital intelectual fornece o suporte adequado ao capital humano e 

ao Capital Relacional (Knight, 1999). 

Assim como o capital humano, as tecnologias contidas no capital estrutural geram 

vantagem competitiva em relação a seus concorrentes (Cordeiro 2011). Outros autores 

também reforçam essa ideia, pois os ativos relacionados aos direitos de propriedade 

intelectual, sendo estes patentes e direitos autorais, atuam como vantagens competitivas ao 

empreendimento, estabelecendo uma relação positiva com a competitividade empresarial 

(Edvinsson & Malone, 1997, Fuller et al., 2001, Cordeiro, 2011). 

No que tange ao capital relacional, o qual é formado por relacionamento com os 

clientes e fornecedores, lealdade do cliente, networking governamental e industrial e, as 

parcerias, esse, por sua vez, exerce propulsão para competitividade empresarial (Brooking, 

1997).  

Para Cordeiro (2011), a carteira de clientes, marca, imagem, entre outros itens que 

compõem o Capital Relacional, proporcionam vantagem competitiva ao empreendimento, não 

obstante, as vantagens competitivas obtidas pelo capital relacional auxiliam na satisfação dos 

stakeholders. Para Stewart (1998), os clientes, em especial, são importantes porque fornecem 

feedbacks para o empreendimento, e conhecimentos para melhoria, o que gera vantagem 

competitiva. 

Já as informações contidas no capital relacional, como marca, logo, direitos autorais e 

contratos com clientes e fornecedores, podem servir como fonte de informações para tomada 

de decisão e melhorias nos processos organizacionais, e isso corrobora com o aumento de 

suas vantagens competitivas (Kayo, 2002, Cordeiro, 2011). 

Segundo Vieira e Petri (2014), uma boa gestão do capital intelectual pode tornar toda 

organização mais eficiente e eficaz. Desta forma, o CI não deve ser tratado apenas como um 

banco de dados do empreendimento, mas sim, como as propriedades capazes de contribuírem 

para a competitividade e a longevidade empresarial (Senge, 1990. Stewart, 1998).  

Com base no relato dos autores acima referidos, foram elaboradas as hipóteses: 

Hipótese Geral 3: O capital intelectual influencia positivamente a competitividade 

empresarial. 

H3a: o capital humano influencia positivamente a competitividade empresarial. 

H3b: o capital estrutural influencia positivamente a competitividade empresarial. 

H3c: o capital relacional influencia positivamente a competitividade empresarial. 

 



 
 

 

2.4 Capital Intelectual e a Mortalidade Empresarial 

O conhecimento na era da informação, é o elemento principal para o desenvolvimento 

das organizações, está presente em todos os níveis de atividades das empresas, sendo que 

quando utilizado como instrumento de gestão de maneira eficaz e eficiente, é capaz de gerar 

vantagem competitiva. Consequentemente, firma-se no empreendimento uma melhor 

estrutura interna e externa, para que, esta, possa permanecer por mais tempo no mercado 

(Sveiby, 2000). 

O capital intelectual utilizado para encorajar os benefícios da organização, como a 

criatividade, criação de valores, inovação, diferencial competitivo, afeta diretamente de forma 

positiva o sucesso da empresa e diminui a probabilidade de mortalidade (Brooking, 1997). 

De acordo com Rigby (2000), empresas bem sucedidas, as quais apresentam baixa 

probabilidade de mortalidade, não representam um conjunto de produtos, mas sim, uma rede 

de conhecimento de diversas áreas que empregadas de maneira adequada na organização, 

viabilizam sua permanência no mercado. Cordeiro (2011) confirma esta sentença, ao referir-se 

ao capital intelectual como o fator chave para o sucesso e a longevidade empresarial. 

Para Canavarro (2003), a causa da diferença do potencial de geração de vantagem 

competitiva entre as pequenas e grandes empresas, faz com que o capital intelectual seja o 

principal diferencial competitivo de uma organização e, sirva como suporte para que as 

empresas não fracassem e contribua para os índices de mortalidade. 

Isto ocorre devido ao capital intelectual ser convertido em vantagem competitiva, visto 

que o mesmo agrega valor aos produtos e a organização (Edvinson & Malone, 1997). Itami e 

Roehl (1987) escreve que o segredo para que não ocorra a mortalidade empresarial está nos 

investimentos empresariais em seu capital humano, estrutural e de relacionamento. Desta 

forma, conclui-se que o sucesso empresarial motivado pelo capital intelectual e os elementos 

que o compõem, impossibilita a mortalidade empresarial de ocorrer (Edvinson & Malone, 

1997). 

O capital intelectual é composto pelos seus três elementos, sendo estes o capital 

humano, o capital estrutural e o capital relacional. O capital humano como sendo a fonte de 

conhecimento, informação e principal ativo intangível na organização, apresenta influência 

crescente na permanência de empresas no mercado, posto que os funcionários são 

determinantes no processo de integração do conhecimento e inovação, desta forma gerando 

competitividade empresarial e reduzindo o risco de mortalidade empresarial (Umbelino, 

2013). 

A escolha cuidadosa do capital humano aumenta as chances de sobrevivência da 

organização. Estas competências humanas contidas na organização influenciam o sucesso ou 

insucesso empresarial (Sveiby, 2000). Em contrapartida, quanto maior for a ineficiência do 

capital humano, maior será a vulnerabilidade da empresa no mercado. Desta forma, a 

deficiência no capital humano apresenta-se como um dos principais fatores responsáveis pela 

mortalidade empresarial (Davis, 1939, Argote, 1999). 

Para Cordeiro (2011), o sucesso empresarial está contido no capital estrutural. 

Semelhantemente, Umbelino (2013) demonstra em seus estudos que o capital estrutural 

influencia na sobrevivência de novas empresas, visto que este elemento permite o 

empreendedor racionalizar o seu dia-a-dia. Ainda, sem os componentes facilitadores do 

capital estrutural, os processos administrativos são prejudicados o que resulta no aumento das 

chances de mortalidade.  

Argumentos semelhantes aos outros autores são colocados por Kaplan e Norton 

(1997), onde afirmam que a chave de sucesso para a longevidade do empreendimento é o 

Capital Relacional, especialmente as relações da empresa com o cliente. Esse fenômeno é 



 
 

 

possível ser observado na satisfação dos stakeholders que se mostra como um fator de sucesso 

para os empreendimentos (Cordeiro, 2011). 

Não menos importante, o planejamento adequado dos relacionamentos empresariais 

com seus parceiros comerciais e com seus clientes faz com que as chances de mortalidade 

empresarial se reduzam (Ferreira & Santos, 2008).  

Com base nestes argumentos, consideram-se as hipóteses: 

Hipótese Geral 4: O capital intelectual influencia negativamente a mortalidade empresarial. 

H4a: O capital humano influencia negativamente a mortalidade empresarial. 

H4b: O capital estrutural influencia negativamente a mortalidade empresarial. 

H4c: O capital relacional influencia negativamente a mortalidade empresarial. 
 

2.5 Competitividade e Mortalidade Empresarial 

A competitividade é compreendida pela capacidade, determinada por fatores internos e 

externos à empresa, de elaborar e implementar estratégias que promovam a continuidade e 

expansão da empresa no mercado (Quintella & Loila, 1998). 

No Brasil, desde a década de 1990, o empreendedorismo se intensificou e com isso, a 

taxa de mortalidade empresarial também. Os novos empreendedores, sabendo da importância 

da competitividade empresarial no desenvolvimento regional e local, estimulam a formulação 

de estratégias de competição, assim, estabelecendo um ambiente econômico propício para a 

sobrevivência de empresas e reduzindo os riscos de mortalidade (Bruno & Estrin, 2008) 

A mortalidade empresarial, para Nascimento, Lima, Lima e Ensslin (2013), pode ser 

causada por diversos fatores em uma organização, inclusive pela baixa capacidade de 

competitividade. Baqueiro (2008) ressalta que a competitividade empresarial, deve ser 

promovida pela gestão de práticas estratégicas que permitam a empresa a aproveitar 

oportunidades e, desta forma, reduzir os riscos de mortalidade empresarial. 

Contudo, a redução da adoção de práticas que conferem vantagem competitiva às 

empresas, geram, consequentemente, a redução da capacidade de competitividade nas 

organizações. Desta forma, empresas que não possuem força competitiva para se manterem 

no mercado, convertem-se em um processo de mortalidade empresarial (Santini, Nogueira, 

Oliveira & Ruppenthal, 2015). 

Também para Dornelas (2008), o fator de maior influência sobre a mortalidade 

empresarial em empresas de pequeno porte é a dificuldade de acesso ao crédito e a menor 

capacidade de competitividade.  Com base na percepção dos autores acima referidos em 

relação à mortalidade empresarial, foi elaborada a Hipótese Geral 5: 

Hipótese Geral 5: A competitividade empresarial influencia negativamente a mortalidade 

empresarial.  

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 Por seguirem um rigor na padronização de técnicas para a coleta de dados, estudos 

com linhagem positivista com caráter quantitativo podem ser descritivos. Estudos descritivos 

são aqueles que observam, registram e analisam fatos ou fenômenos sem causar interferências 

sobre os mesmos. Este tipo de pesquisa visa descobrir com precisão a frequência, as 

caraterísticas e propriedades em que uma variável ocorre e sua relação com outras situações 

(Cervo, Bervian & Silva, 2007). Tal delineamento descrito compõe a presente pesquisa. 

 

3.1 Constructo da Pesquisa 

Entende-se por constructo o detalhamento de como a pesquisa será realizada, esta 

descrição metodológica visará, a partir de uma perspectiva teórica, analisar como ocorre um 

determinado fenômeno na realidade. O constructo delimita as variáveis teóricas que serão 



 
 

 

observadas e ou mensuradas no estudo (Martins & Pelissaro, 2005). O constructo utilizado 

para a construção do instrumento de pesquisa será apresentado na Figura 1. 
  



 
 

 

 

Variável Sub variáveis Operacionalização das Variáveis 

Aprendizagem 

Organizacional 

Cultura 

Organizacional 

Culturas de: planejamento, compartilhamento do conhecimento, 

melhoramento contínuo, trabalho em equipe, padronização dos 

processos/produtos/atendimento, compartilhamento da política, visão, 

missão e valores. 

Necessidades de 

Treinamento 

Reflexão de problemáticas do cotidiano, critérios de avaliação de 

treinamento, reflexão sobre problemáticas do cotidiano organizacional. 

Contexto 

Organizacional 

Organização realiza reuniões com o intuito de promover melhorias, 

gestor flexível a receber sugestões, gestor flexível a mudanças na 

organização, gestor incentiva a criatividade. 

Pessoas Comprometimento da Equipe 

Institucionalização  Nível Individual, grupal e organizacional. 

Capital 

Intelectual 

Capital Humano 

Capacitação, cumprimento dos cronogramas, surgimento de ideias, 

satisfação dos colaboradores, desempenho dos colaboradores, não 

dependência de um colaborador específico. 

Capital Estrutural 

Custos para realização do serviço ou produto, maior rentabilidade de 

lucro por funcionário, tempo nos processos organizacionais, inovação, 

acesso a informação, clima organizacional, eficiência organizacional. 

Capital Relacional 

Satisfação dos clientes, tempo de resolução de problemas com clientes, 

aumento na participação de mercado, compreensão do público alvo, 

fornecedor, fidelização, marca, informação sobre clientes. 

Competitividad

e Empresarial 

Inovação Capacidade em Inovar Produtos e Serviços 

Visão e Resposta 

de Mercado 

Capacidade em: identificar novas oportunidades no mercado, antecipar-

se as oportunidades, comercializar novos produtos de forma rápida, 

reagir de forma rápida as informações do mercado, responder as 

demandas de mercado. 

Flexibilidade Capacidade em adaptar-se rapidamente as mudanças não previstas 

Gestão 

Processo produtivo, capacidade em antecipar-se as surpresas e crises no 

mercado, melhorias nos processos internos, redução de retrabalho/erros 

na organização. 

Mortalidade  O que aconteceu com o empreendimento após a capacitação  

Figura 1: Constructo da pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Steil (2002), Bontis (1997) e Gold et al. (2001). 

  

Conforme exposto na Figura 1, o questionário aplicado aos respondentes consiste nas 

variáveis de Steil (2002) para aprendizagem organizacional, Bontis (1997) para capital 

intelectual, e Gold et al. (2001) para competitividade empresarial, para estas dimensões foi 

adotado uma escala de Likert de 5 pontos. Já em relação a competitividade empresarial foi 

questionado quanto ao destino empresarial do discente após a capacitação, com uma escala de 

sete pontos de 1 correspondente a decidi fechar a minha empresa à 7 percebi que minha 

empresa expandiu. 
 

3.2 Procedimentos de Coleta e Análise de Dados 

A pesquisa survey, utilizada no presente estudo, é recomendada em estudos 

quantitativos, é utilizada geralmente para obtenção de dados ou informações sobre 

determinada população, para isto, podem ser utilizados questionários ou guias de entrevista, 

esta tipologia de pesquisa é recomendada aos pesquisadores que visam descrever uma 

população (Freitas, Oliveira, Saccol & Moscarola, 2000). O questionário, instrumento para 

coleta de dados, foi elaborado conforme o constructo da pesquisa descrito da Figura 1, para 

validação do questionário, primeiramente foi realizado um pré-teste em novembro de 2015, 

onde 8 participantes do PBNP se disponibilizaram a respondê-lo. Neste pré-teste ficou 

evidenciado duas questões que tinham ambiguidade de interpretação e as mesmas foram 

corrigidas. 



 
 

 

A pesquisa documental, também empregada na presente pesquisa para descrição do 

perfil dos empresários participantes do PBNP, utiliza os recursos de documentos e todas as 

informações sobre uma determinada organização que podem ser analisados na pesquisa, e que 

esses também forneçam suporte para o atingimento dos objetivos de estudo (Roesch, 1999). A 

pesquisa documental foi realizada no banco de dados do PBNP, aonde neste os cadastros dos 

participantes da capacitação ficam arquivados. 

A população de pesquisa corresponde à todos os capacitados pelo núcleo de Cascavel, 

um total de 856 capacitados em 25 turmas. Para a determinação do tamanho da amostra, a 

fórmula recomendada por Sampieri, Collado e Lucio (2006) foi utilizada, aonde foi admitido 

os seguintes termos: grau de confiança de 1,96, a probabilidade de sucesso estimado 

empregado em 0,5, e a margem de erro tolerável de 0,05. Nesta perspectiva, a amostra 

constituiu-se de 266 capacitados onde o instrumento para coleta survey foi direcionado, da 

amostra obteve-se um índice de retorno de 60%, ou seja 164 questionários respondidos. 

Para tratamento dos dados, uma metodologia mais robusta, proposta por Wold (1966), 

o Partial Least Square – PLS, foi adota pela presente pesquisa. O método PLS é responsável 

pela decomposição de uma vasta matriz de dados, que relaciona uma ou mais respostas 

instrumentais a propriedade de interesse. Como os testes PLS necessitam de uma precisão 

numérica, e vastos cálculos com algoritmos para sua efetivação, o software SMARTPLS foi 

utilizado, onde todos os procedimentos estatísticos serão rodados por meio do software já 

evidenciado, sendo estes: verificação das variáveis latentes e suas correlações, análise dos 

índices de correção das variáveis latentes e eliminação dos índices inferiores a 0,6, teste de 

confiabilidade composta, alpha de cronbach, variância média extraída, validade discriminante 

do modelo, e teste das hipóteses. A Figura 2, representa o modelo proposto. 

 

  
Figura 2: Modelo de Pesquisa 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) baseado em Steil (2002), Bontis (1997) e Gold et al. (2001). 

 

A análise das variáveis proposta pela Figura 2 utilizou a metodologia de Dal Vesco, 

Popik e Beuren (2012), e serão apresentadas a seguir na descrição e análise dos resultados. 
 

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Com base na pesquisa documental realizada no banco digital do programa, constatou-

se que 57% dos capacitados são do gênero feminino, 54% dos capacitados possuem entre 30 a 



 
 

 

49 anos de idade, 64% são casados, 42% possuem ensino médio completo e 36% ensino 

superior completo. 
 

4.2 Análise das Equações Estruturais – PLS 

Para validação dos constructos, foi realizada a análise fatorial dos indicadores, onde 

foi evidenciado a correlação das variáveis latentes, executado pelo software SmartPLS. Hair 

et al (2005) recomendam que os valores aceitos para validação dos constructos sejam 

superiores a 0,7, porém Sellitto e Ribeiro (2004) já salientavam que índices de 0,6 não 

comprometem as investigações, visto que tais valores estão próximos aos aceitáveis. Por esse 

motivo, foram excluídos apenas dois indicadores do modelo, sendo um para aprendizagem 

organizacional em treinamentos, e outro para capital intelectual em capital humano. 

Após o teste dos indicadores, o modelo de mensuração da competitividade 

organizacional, promovida pelo capital humano e pela aprendizagem organizacional, que 

influencia de forma negativa a mortalidade empresarial, será avaliado primeiramente pela 

confiabilidade e pela validade convergente. A Tabela 1 apresenta os resultados da pesquisa 

para os testes de confiabilidade e validade convergente. 

 
Tabela 1: Testes de Confiabilidade e Validade Convergente 

  Confiabilidade Alpha de Cronbach Variância Média Extraída 

Competitividade 0.955 0.948 0.619 

Contexto 0.899 0.865 0.598 

Cultura 0.873 0.826 0.534 

Estrutural 0.920 0.900 0.592 

Humano 0.870 0.812 0.574 

Institucionalização 0.908 0.879 0.623 

Mortalidade 1.000 1.000 1.000 

Pessoas 1.000 1.000 1.000 

Relacionamento 0.917 0.899 0.527 

Treinamento 0.781 0.440 0.641 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O coeficiente do Alpha de Cronbach refere-se ao nível de confiabilidade das variáveis 

latentes, sendo que este índice pode variar de 0 a 1,0, e que quanto mais próximo a 1, menor 

será a probabilidade de erro, e maior será a confiabilidade do instrumento de pesquisa (Hair 

Jr., Babin & Money, 2005). Com base neste preceito, todos os indicadores, com exceção do 

“Análise das Necessidades de Treinamento”, foram atendidos. Em relação à confiabilidade 

interna do instrumento, mensurada pela análise estatística de confiabilidade composta, todos 

os resultados, se for arredondado o indicador “Análise das Necessidades de Treinamento” 

para 0,8, são considerados adequados, segundo Chenhall, Kallunki & Silvola (2011). A 

variância média extraída, que se refere à qualidade de mensuração, deve ser superior a 0,5 

(Hair Jr. et al, 2005). Neste quesito, todos os indicadores do presente estudo estão acima do 

limite aceitável. 

Dando sequência ao modelo de mensuração para a capacitação dos efeitos provocados 

pelo Programa Bom Negócio Paraná, será analisada a validade discriminante do modelo, 

conforme Tabela 2 a seguir. 
 



 
 

 

Tabela 2: Validade Discriminante do Modelo 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com base na Tabela 2, percebe-se que todas as variáveis, exceto o constructo Capital 

Relacional, avaliam seus objetivos de maneira eficaz, visto que segundo Fornel e Larcker 

(1981), a raiz quadrada referente à variância média extraída é superior que variáveis e suas 

correlações. Dando sequência a análise de dados, a Tabela 3 representa a análise das hipóteses 

da presente pesquisa. 
 

Tabela 3: Análise das Hipóteses 

  Beta T Statistics P Values Validação 

H5 - Competitividade -> Mortalidade -0.309 5.743 0.000 Aceita 

H1d - Contexto -> Competitividade 0.090 0.918 0.359 Rejeitada 

H2d - Contexto -> Mortalidade 0.028 0.848 0.397 Rejeitada 

H1b - Cultura -> Competitividade 0.062 0.802 0.423 Rejeitada 

H2b - Cultura -> Mortalidade 0.019 0.803 0.422 Rejeitada 

H3b - Estrutural -> Competitividade 0.408 4.363 0.000 Aceita 

H4b - Estrutural -> Mortalidade 0.126 3.629 0.000 Rejeitada 

H3a - Humano -> Competitividade 0.263 2.608 0.009 Aceita 

H4a - Humano -> Mortalidade 0.081 2.319 0.021 Rejeitada 

H1e - Institucionalização -> Competitividade -0.005 0.057 0.954 Rejeitada 

H2e - Institucionalização -> Mortalidade -0.001 0.056 0.955 Rejeitada 

H1a -Pessoas -> Competitividade -0.151 2.221 0.027 Rejeitada 

H2a -Pessoas -> Mortalidade -0.047 2.040 0.042 Aceita 

H3c - Relacionamento -> Competitividade 0.241 2.309 0.021 Aceita 

H4c - Relacionamento -> Mortalidade 0.074 1.957 0.051 Rejeitada 

H1c - Treinamento -> Competitividade -0.017 0.196 0.845 Rejeitada 

H2c - Treinamento -> Mortalidade -0.005 0.190 0.849 Rejeitada 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 3 evidencia-se os resultados das hipóteses de pesquisa. Primeiro a hipótese 

H1, para investigar o efeito positivo da aprendizagem organizacional na competitividade 

empresarial, foi segregada em H1a, H1b, H1c, H1d, H1e, onde foram testados os quesitos 

pessoas, cultura, treinamento, contexto e institucionalização do novo conhecimento, que 

compõem a aprendizagem organizacional, segundo Steil (2002), e suas colaborações para a 

competitividade empresarial.  

De forma unânime, neste quesito, H1, as hipóteses foram rejeitadas. Esse resultado 

condiz com os preceitos de Nonaka e Takeuchi (1997) e Steil (2002). Os autores salientam 

que as capacidades pessoais, a cultura organizacional, os treinamentos e capacitações que os 

empreendimentos buscam, bem como o contexto em que se encontra a organização, e como 

ocorre a institucionalização dos novos conhecimentos obtidos e aplicados nos processos 

organizacionais, quando trabalhados e administrados em conjuntos, e não de maneira isolada, 

pela gestão estratégica organizacional promove a aprendizagem organizacional, esta que, por 



 
 

 

consequência, aumenta a competitividade empresarial. Senge (1990) ainda salienta que a 

aprendizagem organizacional pode ser vista como um sistema, onde multivariáveis a 

compõem, e que por esse motivo, não se pode avaliar de maneira isolada aspectos 

organizacionais, e que nesse sentido, um diagnóstico de todos os fatores que compõem a AO 

devem ser mensurados de maneira conjunta. Em um novo teste onde a H1 não foi segregada, 

a hipótese se confirma com o P Valor abaixo de 0,01. 

Em relação à hipótese H2: a aprendizagem organizacional tem uma contribuição 

negativa com a mortalidade empresarial, para a validação da mesma, essa também foi 

segregada em cinco hipotéses, sendo estas H2a, H2b, H2c, H2d, H2e, conforme os mesmos 

indicadores de H1, só que desta vez, relacionados de maneira negativa à mortalidade. 

Das cinco hipóteses segregadas para H2, apenas uma foi aceita, a de pessoas, sendo 

esta: as competências individuais influenciam de maneira negativa à mortalidade empresarial. 

Ou seja, a organização depende das competências individuais para sua longevidade, tal fato 

entra em concenso com os argumentos de vastos autores encontrados na literatura, como: 

Chochiran (1981), Birley e Niktari (1996), Filardi (2006), Chiavenato (2008) e Ercolin 

(2013), onde esses autores evidenciam em suas pesquisas que o fator chave para a 

longevidade empresarial está relacionado às competências individuais aplicadas no 

empreendimento. 

As quatro hipósteses, a de cultura, treinamento, contexto e institucionalização do novo 

conhecimento, apresentaram resultados não significantes para mortalidade. Ruas (2005) e 

Silva et al. (2010) salientam que a mortalidade empresarial ocorre pela má administração de 

todos dos processos empresariais como um todo, ou seja, a má gestão de todo um composto 

empresarial, que compõem a aprendizagem organizacional, o que resulta na ineficiência 

organizacional. 

Após as análises das hipóteses relacionadas à aprendizagem organizacional, as 

hipóteses do capital intelectual foram verificadas. A H3: o capital intelectual influencia de 

maneira positiva a competitividade empresarial. A mesma também foi segregada para melhor 

ajustamento do modelo em: capital humano, capital estrutural e Capital Relacional, H3a, H3b 

e H3c, respectivamente, todas foram aceitas. Esses achados são condizentes com as teorias de, 

Bontis (1998), Bontis et al. (2002), Cordeiro (2011), Edvinsson e Malone (1997), e Takeuchi 

e Nonaka (2008). 

Na hipótese H4 e a influência do capital intelectual para a mortalidade empresarial, a 

mesma também foi segregada conforme H3, porém, nesta relação todas foram rejeitadas, tal 

dado pode nos levar a seguinte reflexão, embora o capital intelectual, quando investido ou 

bem administrado de maneira segregada em capital humano, capital estrutural, e capital de 

relacional produzam vantagem competitiva, segundo Bontis (1998), Knight (1999), Bontis et 

al (2000), Cordeiro, (2011), entretanto, o mesmo não é eficiente para evitar a mortalidade 

empresarial, para isto, os três aspectos do capital intelectual devem ser investidos e bem 

geridos, segundo preceitos de Itami e Roehl (1987), Sveiby, (2000) e Rigby (2000). 

Por fim, a hipótese H5 salienta a interação da competitividade empresarial com a 

mortalidade empresarial, conforme pesquisa realizada, foi aceita, ou seja, as vantagens 

competitivas sendo estas: inovação, visão e resposta de mercado, flexibilidade a mudanças e 

gestão eficaz, segundo Gold et al. (2000), contribuem sim, de maneira efetiva para a redução 

da mortalidade empresarial. Esses dados confortados com as respostas do questionário se 

confirmam, visto que apenas dois respondentes alegaram que fecharam suas portas após a 

capacitação do PBNP, ou seja, apenas 1% da amostra obtida pela presente pesquisa sofreu 

com a mortalidade empresarial, com isto, infere-se a acertividade do PBNP de Cascavel, visto 

que a média de mortalidade do Paraná é de quase 60% nos primeiros anos (CRC, 2013). 

 



 
 

 

5. CONCLUSÕES 

O conhecimento contido no capital intelectual e aprendizagem organizacional é o 

verdadeiro diferencial competitivo que gera competitividade empresarial, e leva a organização 

ao sucesso, reduzindo, consequentemente, a probabilidade de mortalidade empresarial. O 

PBNP, com base nesse fato, visa por meio da capacitação empresarial impulsionar o capital 

intelectual das organizações participantes com intuito de reduzir o índice de mortalidade 

empresarial no Paraná e estimular a economia. Desta forma, o presente estudo teve como 

objetivo principal verificar a influência da aprendizagem organizacional e do capital 

intelectual na competitividade e na mortalidade das empresas participantes do programa. 

A fim de atingir tal objetivo, primeiramente, foi realizado uma pesquisa bibliográfica 

sobre a temática a certa da problemática em questão. Contatou-se restrita existência de autores 

que sob um enfoque teórico-empírico retratasse a relação do capital intelectual, aprendizagem 

organizacional, competitividade e mortalidade empresarial. Os melhores modelos de 

avaliação de construtos que se encaixam no escopo do presente estudo, de acordo com a 

literatura especializada, foi o modelo de mensuração de Aprendizagem Organizacional de 

Steil (2002), o modelo de mensuração de Capital Intelectual de Bontis (1997), e o modelo de 

mensuração de Competitividade Empresarial de Gold et al. (2001), portanto, fez-se uso dos 

três modelos teóricos para testar empiricamente a efetividade do PBNP conforme constructo 

demonstrado. 

Após a busca de resoluções sobre a problemática na literatura, o presente estudo de 

caráter positivista, abordagem quantitativa e cunho descritivo se baseou em cinco hipóteses 

gerais que foram formuladas para que o estudo, de maneira matemática, pudesse testá-las e 

apoiar a análise dos dados coletados.  

A coleta de dados foi obtida por meio da análise documental das fichas de inscrição 

para o delineamento do perfil dos discentes, e na aplicação de questionário em escalas de 

likert. Dos 856 indivíduos totais da população em estudo, o cálculo amostral de Sampieri et 

al. (2006) revelou a necessidade de aplicação dos questionários a 266 indivíduos que foram 

sorteados na função randômica do software excel, destes 164 indivíduos do grupo amostral 

responderam. 

O teste das relações das variáveis ocorreu pelo método de Partial Least Square – PLS, 

validando o modelo de sistema relacional conforme as hipóteses descritas na presente 

pesquisa. As variáveis latentes, Capital Intelectual, Aprendizagem Organizacional, 

Competitividade e Mortalidade Empresarial, apresentaram um total de 9 interações que foram 

mensuradas pelos indicadores propostos por Steil (2002), Bontis (1997) e Gold et al. (2001). 

Esses indicadores foram validados pela análise fatorial, em que duas variáveis latentes 

tiveram de ser excluídos do modelo por obterem índices abaixo de 0,6.  

Já o cálculo de confiabilidade Alpha de Cronbach, confirmou a confiabilidade das 

variáveis latentes, exceto da Análise das Necessidades de Treinamento. A qualidade de 

mensuração, definido pela variância da média extraída, demonstrou que todos os indicadores 

estão acima do limite de 0,5. A mensuração do modelo para capacitação dos efeitos 

provocados pelo Programa Bom Negócio Paraná, analisada pela validade discriminante do 

modelo demonstrou que todas as variáveis, exceto Capital Relacional, avaliam seus objetivos 

de maneira eficaz. 

Na análise das hipóteses, as H1s segregadas foram rejeitadas, pois de acordo com a 

literatura, os elementos que compõem a aprendizagem organizacional devem ser trabalhados 

em conjunto na organização a fim de aumentar a competitividade empresarial, e não de 

maneira isolada (Steil, 2002). Isto foi confirmado ao testar a H1, com mesma metodologia, 

mas de forma a não segregar os elementos que compõem a aprendizagem organizacional, o 

que resultou em aceitação da mesma. 



 
 

 

Analisando a H2, apenas foi aceita hipótese de pessoas, o que confirmou a necessidade 

das competências individuais para a longevidade empresarial. Isoladamente, as hipóteses de 

cultura, treinamento, contexto e institucionalização do novo conhecimento não mostraram 

significância para a mortalidade empresarial.  

A análise dos elementos do capital intelectual isoladamente em relação à 

competitividade empresarial, H3, demostrou que todos os elementos individualmente são 

capazes de gerar vantagem competitiva, por meio de seus processos específicos. Já a análise 

segregada do capital intelectual em relação à mortalidade empresarial, H4, resultou na 

rejeição de todas as sub hipóteses, o que induz o entendimento para a longevidade empresarial 

todos os componentes do CI são necessários, assim conforme Ruas (2005) e Silva et al. 

(2010). 

Em relação à interação entre a competitividade e a mortalidade, foi aceita a hipótese, 

evidenciando que os componentes de vantagem competitiva apresentam potencial em reduzir 

a mortalidade empresarial. Os resultados da análise das hipóteses se mostram em 

conformidade com as respostas da terceira questão do questionário, visto que apenas dois 

respondentes fecharam suas portas após a capacitação pelo PBNP.  

Conforme apresenta a literatura, como intervenção prática, o presente estudo utiliza o 

modelo de recomendações de Bontis (1998) onde são fornecidas sugestões ao 

empreendimento com base nos resultados estatísticos considerados inadequados conforme 

literatura. Sendo assim, as sugestões ao PBNP são: enfatizar aos alunos a importância das 

reflexões diárias em relação aos processos empresariais e possíveis melhorias; difundir 

técnicas para gestão do conhecimento de maneira eficaz, para que assim, a empresa não fique 

dependente de um único funcionário; e relacionar as dimensões do capital relacional para o 

capital humano e estrutural, para que assim, os alunos percebam as contribuições a 

interpelação dos capitais na organização. 

De maneira geral, o modelo foi validado e, por seus índices estatísticos, considerado 

adequado para a avaliação das dimensões da aprendizagem organizacional, do capital 

intelectual e suas contribuições para a competitividade e mortalidade empresarial, por isto, 

como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se a reaplicação do presente modelo só que 

nas demais unidades do PBNP espalhadas pelo Paraná. Outra sugestão de trabalho futuro é a 

comparação dos resultados obtidos com o presente modelo, nas turmas que foram capacitadas 

de maneira presencial, em relação aos capacitados via modalidade a distância, nova 

modalidade de capacitação adotada pelo PBNP. 
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