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O presente trabalho é parte integrante da pesquisa intitulada “Orientação Empreendedora, 

Capacidade Absortiva e Desempenho em Pequenas Empresas” e tem como objetivo analisar a 

relação entre Capacidade Absortiva e Desempenho de empresas de micro, pequeno e médio porte 

catarinenses. 

Zahra e George (2002), com base nas conceituações disponíveis na literatura, 

evidenciaram as diferentes dimensões deste constructo e propuseram uma nova conceituação para 

a capacidade de absorção: “um conjunto de rotinas e processos organizacionais pelos quais as 

firmas adquirem, assimilam, transformam e exploram conhecimento para produzir uma 

capacitação dinâmica” (ZAHRA e GEORGE, 2002, p. 186). 

O modelo da capacidade de absorção proposto por Zahra e George (2002) leva em 

consideração duas naturezas e quatro capacidades distintas, porém complementares. Sob este 

enfoque, os autores argumentam que a capacidade de absorção existe em dois níveis (naturezas): 

capacidade de absorção potencial e realizada. Na capacidade de absorção potencial, o 

conhecimento adquirido e assimilado encontra-se em stand by até o momento em que exista um 

real uso para o mesmo. Na capacidade de absorção realizada, o conhecimento está sendo 

transformado e aplicado, ou seja, em uso. Sendo assim, a capacidade de absorção realizada 

preocupa-se com a transformação e aplicação do conhecimento previamente adquirido, com 

vistas a proporcionar uma vantagem competitiva. 

Para medir a capacidade absortiva foi adotada a escala de Tenconi (2015) desenvolvida no 

Brasil em um contexto de empresas de pequeno e médio porte não intensivas em conhecimento, 

similares, portanto, às investigadas neste estudo. A mensuração do desempenho organizacional 

baseou-se na escala de medidas subjetivas de cinco itens criada por Pelham (1999) e utilizada no 

estudo de Flatten, Greve e Brettel (2011), adaptadas para este estudo.  

A Tabela 1 mostra os resultados referentes a correlação entre Capacidade Absortiva e 

desempenho, indicando a significância (Sig) e coeficientes de correlação (CC). Como mostra a 

tabela, a taxa de Sig entre os constructos é relativamente baixa, tendo 7,5% dos resultados 

insignificantes desconsiderados. 
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                   Tabela 1: Correlações entre os itens de Capacidade Absortiva e medidas de Desempenho 

Capacidade Absortiva e Desempenho 

  DES1 DES2 DES3 DES4 DES5   DES1 DES2 DES3 DES4 DES5 

AQ1 
CC ,430** ,288** ,417** ,414** ,409** 

T2 
CC ,381** ,352** ,422** ,402** ,408** 

Sig ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Sig ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

AQ2 
CC ,357** ,324** ,346** ,376** ,353** 

T3 
CC ,378** ,345** ,408** ,385** ,381** 

Sig ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Sig ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

AQ3 
CC ,444** ,329** ,469** ,471** ,451** 

T4 
CC ,430** ,392** ,499** ,456** ,420** 

Sig ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Sig ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

AQ4 
CC ,432** ,407** ,393** ,379** ,396** 

T5 
CC ,377** ,332** ,416** ,397** ,354** 

Sig ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Sig ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

AS1 
CC ,324** ,331** ,363** ,313** ,347** 

T6 
CC ,416** ,376** ,413** ,396** ,405** 

Sig ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Sig ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

AS2 
CC ,070 ,056 ,057 ,023 ,084 

AP1 
CC ,247** ,137 ,218** ,269** ,320** 

Sig ,345 ,446 ,438 ,760 ,255 Sig ,001 ,061 ,003 ,000 ,000 

AS3 
CC ,309** ,334** ,319** ,284** ,330** 

AP2 
CC ,237** ,188* ,301** ,305** ,337** 

Sig ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Sig ,001 ,010 ,000 ,000 ,000 

T1 
CC ,414** ,381** ,408** ,421** ,429** 

AP3 
CC ,365** ,301** ,437** ,429** ,389** 

Sig ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Sig ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

     ** Correlação é significante à nível 0,01 (bi-caudal). 

     * Correlação é significante à nível 0.05 (bi-caudal).  

     Fonte: Dados da Pesquisa (2016-2017) 

 

Dentre os 80 coeficientes de correlação calculados pode-se verificar que todos formaram 

um valor positivo e 74 apresentaram significância estatística a um nível de 0,05, mostrando que 

existe relação entre capacidade absortiva e desempenho na amostra pesquisada. 

Para analisar a força de correlação das amostras, esta pesquisa adotou o critério 

estabelecido por Hair (2005), que caracteriza o coeficiente como leve (0,00 a 0,20), pequeno 

(0,20 a 0,40), moderado (0,40 a 0,70) ou forte (0,70 a 1,00. 

Com base nas faixas de caracterização, verifica-se que os coeficientes de correlação entre 

Capacidade Absortiva e Desempenho estatisticamente significantes foram moderados em 28 

casos (35%), pequenos em 45 casos (56,25%) e leves em 1 caso (1,25%), sendo que em 6 casos 

(7,5%) não houve significância estatística ao nível de 0,05. 

De acordo com os resultados obtidos, a pesquisa aponta para uma relação estatisticamente 

significante, positiva e entre pequena a moderada entre o construto Capacidade Absortiva e o 

Desempenho em empresas de pequeno porte. 


