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MERIGO, A.T.L. Capacidade Absortiva na Administração Pública para Inovação de 
Rotinas e Processos. 2019. 96 p. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade 
Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO, Guarapuava, 2019. 
 

RESUMO 
 
Esta dissertação aborda o tema capacidade absortiva na administração pública municipal na 
linha de pesquisa Inovação e Tecnologia do Programa de Pós-Graduação em Administração, 
Mestrado Profissional em Administração da Universidade Estadual do Centro-Oeste. 
Considerou a importância em avaliar a presença de implementação de inovação em Câmaras 
Municipais, pela capacidade absortiva dos agentes que participaram de cursos promovidos 
pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). Capacidade absortiva é uma 
capacidade dinâmica que reconhece o valor do conhecimento externo, assimila-o ao 
conhecimento já existente e gera novo conhecimento para aplicá-lo nas organizações. Neste 
sentido, a pesquisa questiona se os cursos de gestão pública desenvolvem capacidade 
absortiva em agentes da administração pública municipal para implementar inovação em 
rotinas e processos. Foram pesquisados agentes das Câmaras Municipais do Estado do Paraná, 
que frequentaram cursos presenciais, promovidos pelo TCE-PR, nos anos de 2017 e 2018. 
Com isso, objetivou-se analisar se os cursos de gestão pública desenvolvem capacidade 
absortiva em agentes da administração pública municipal para implementar inovação em 
rotinas e processos. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa e 
levantamento (survey), aplicado a 1.863 agentes da administração pública municipal, com 
variáveis que pesquisaram a teoria da capacidade de absorção de Lane, Koka e Pathak (2006). 
Foi desenvolvido questionário em escala Likert, estruturado com questões fechadas, 
formatado nos fatores conhecimento externo, capacidade de absorção e inovação, com link 
disponibilizado pela plataforma de pesquisa online Google Forms®, e 158 retornos 
efetivamente validados. Os dados foram analisados utilizando-se os softwares Excel® e 
Statistical Package For The Social Sciences (SPSS®) para as análises descritiva, análise 
fatorial exploratória e confirmatória, e análise de equações estruturais. A percepção dos 
agentes respondentes sobre a inovação e a capacidade absortiva é que a percentagem da 
variabilidade da inovação explicada pela pesquisa é da ordem de 62%, enquanto que a 
percentagem da variabilidade da capacidade absortiva explicada pela pesquisa é da ordem de 
50%, após participarem de cursos promovidos pelo TCE-PR. Constatou-se o desenvolvimento 
de capacidade absortiva em agentes públicos para implementação de inovações em rotinas e 
processos, direcionadas à regularidade das Prestações de Contas Anual. O Tribunal, além de 
fiscalizador, capacita seus jurisdicionados, e a conclusão deste estudo colaborou para a 
redução da lacuna teórica sobre a capacidade absortiva na administração pública municipal. 
Como contribuição prática para o TCE-PR e para as Câmaras Municipais que investem no 
aperfeiçoamento de seus agentes públicos, verificou-se a explicação de variabilidade na 
ordem de 50% de capacidade absortiva pela participação nos treinamentos. Finalmente, com a 
conclusão satisfatória deste estudo, as entidades públicas podem dedicar-se a investir em 
capacitação, pela confirmação de que investimentos em conhecimento externo, em especial 
aquele ofertado pelos Tribunais de Contas, são valiosos na disseminação de boas práticas para 
rotinas e processos, com tendência às que viabilizam a aprovação das contas e prevenção de 
irregularidades. 
 
Palavras-Chave: Capacitação. Capacidade Absortiva. Gestão Pública. Modelo de Equação 
Estrutural. 



 
 

MERIGO, A.T.L. Absorptive Capacity on Public Management to Routines and Process 
Innovation. 2019. 96 p. Dissertation. (Master’s Degree in Administration) – State University 
of the Center-West – UNICENTRO, Guarapuava, 2019. 
 

ABSTRACT 
 
This dissertation approaches the absorptive capacity into the local public management related 
to Innovation and Technology research from Post-graduation in Management, Professional 
Master’s Degree in Administration at State University of the Center-West. It was meaningful 
to evaluate the innovation introduction at the Council Chamber, through absorptive capacity 
of agents who have done courses sponsored by State Account Courthouse from Paraná. 
Absorptive capacity is a dynamic capacity which recognizes external knowledge value, 
itassimilated to existing knowledge it is going to create new knowledge applicable into 
organizations. Thus, the research questions if the public management courses may develop 
absorptive capacity on agents from public council administration to apply innovation in 
routines and process. It was researched agents from Council Chamber of Paraná State, who 
have attended witness courses, they were promoted by State Account Courthouse from 
Paraná, during the years 2017 and 2018. Therefore, it was aimed to analyse if the public 
management courses may develop absorptive capacity on agents from public management to 
implement innovation in routines and process. It is a descriptive research, with quantitative 
and survey approach, they were applied to 1.863 agents from municipal public management, 
with variables which searched the absorptive capacity theory from Lane, Koka and Pathak 
(2006). It was developed a questionnaire into Likert scale, structured with objective questions, 
related to external factors knowledge, absorptive capacity and innovation, the link was 
available at research online platform, Google Forms®, and 158 effectively answered 
questionnaires. Data were analysed through Excel® e Statistical Package For The Social 
Sciences (SPSS®) softwares to descriptive analysis, exploratory factorial and confirmatory 
analysis, and structures equation analysis. The perception of agents who answered about 
innovation and absorptive capacity is that a percentage of innovation variability explained by 
the research is around 62% while the percentage variability on absorptive capacity explained 
by the research is around 50%, after have done courses promoted by State Account 
Courthouse from Paraná. It was recognized the absorptive capacity development on public 
agent to apply routines and process innovation, related to regularities of Annual Account 
Rendering. The courthouse, beyond being inspector, is able to train its agents, and the 
research conclusion helped to reduce a theory gap about absorptive capacity at the municipal 
public management. As practical contribution to State Account Courthouse from Paraná and 
to Council Chamber which invest on public agents improvement, it was verified if the 
explanation about variability around 50% of absorptive capacity when agents have 
participated in trainings. Finally, a satisfied conclusion about this research, the public 
institutions may keep invest in capacitation, because there is confirmation that investment in 
external knowledge, especially those offered by Account Courthouse, are valuable on good 
practical dimensions to routines and process, mainly the ones which allow the accounts 
authorizations and irregularities prevention.  
 
Keywords: Capacitation. Absorptive Capacity. Public Management. Structural Equation 
Model.  
 



 
 

MERIGO, A.T.L. Capacidad Absortiva en la Administración Pública para la Innovación 
de Rutinas y Procesos. 2019. 96 p. Disertación (Maestría en Administración) - Universidad 
Estatal del Centro-Oeste - UNICENTRO, Guarapuava, 2019. 
 

RESUMEN 
 
Esta disertación aborda el tema innovación de rutinas y procesos en entidades públicas en la 
línea de investigación Innovación y Tecnología del Programa de Postgrado en 
Administración, Maestría Profesional en Administración de la Universidad Estatal del Centro-
Oeste. Consideró la importancia en evaluar la presencia de implementación de innovación en 
Cámaras Municipales, por la capacidad absorbente de los agentes que participaron de cursos 
promovidos por el Tribunal de Cuentas del Estado de Paraná (TCE-PR). La capacidad 
absorbente es una capacidad dinámica que reconoce el valor del conocimiento externo, lo 
asimila al conocimiento ya existente y genera nuevos conocimientos para aplicarlo en las 
organizaciones. En este sentido, la investigación cuestiona si los cursos de gestión pública 
desarrollan capacidad absorbente en agentes de la administración pública municipal para 
implementar innovación en rutinas y procesos. Se investigaron agentes de las Cámaras 
Municipales del Estado de Paraná, que asistieron a cursos presenciales, promovidos por el 
TCE-PR, en los años 2017 y 2018. Con eso, se objetivó analizar si los cursos de gestión 
pública desarrollan capacidad absorbente en agentes de la administración pública municipal 
para implementar innovación en rutinas y procesos. Se trata de una investigación descriptiva, 
con abordaje cuantitativo y levantamiento (survey), aplicado a 1.863 agentes de la 
administración pública municipal, con variables que investigaron la teoría de la capacidad de 
absorción de Lane, Koka y Pathak (2006). Se desarrolló un cuestionario a escala Likert, 
estructurado con cuestiones cerradas, formateado en los factores de conocimiento externo, 
capacidad de absorción e innovación, con un enlace a través de la plataforma de búsqueda en 
línea Google Forms®, y 158 retornos efectivamente validados. Los datos fueron analizados 
utilizando los softwares Excel® y Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) para 
los análisis descriptivos, análisis factorial exploratorio y confirmatorio, y análisis de 
ecuaciones estructurales. La percepción de los agentes respondedores sobre la innovación y la 
capacidad absorbente es que el porcentaje de variabilidad de la innovación explicada por la 
encuesta es del orden del 62%, mientras que el porcentaje de variabilidad de la capacidad 
absorbente explicada por la encuesta es del orden del 50% participar en cursos promovidos 
por el TCE-PR. Se constató el desarrollo de capacidad absorbente en agentes públicos para 
implementación de innovaciones en rutinas y procesos, dirigidas a la regularidad de las 
Prestaciones de Cuentas Anuales. El Tribunal, además de fiscalizador, capacita a sus 
jurisdiccionales, y la conclusión de este estudio colaboró para la reducción de la laguna 
teórica sobre la capacidad absorbente en la administración pública municipal. Como 
contribución práctica para el TCE-PR y para las Cámaras Municipales que invierte en el 
perfeccionamiento de sus agentes públicos, se verificó la explicación de variabilidad en el 
orden de 50% de capacidad absorbente por la participación en los entrenamientos. 
Finalmente, con la conclusión satisfactoria de este estudio, las entidades públicas pueden 
dedicarse a invertir en capacitación, por la confirmación de que las inversiones en 
conocimiento externo, en especial el ofrecido por los Tribunales de Cuentas, son valiosos en 
la diseminación de buenas prácticas para rutinas y procesos , con tendencia a las que 
viabilizan la aprobación de las cuentas y prevención de irregularidades. 
 
Palabras clave: Capacitación. Capacidad Absortiva. Administracion Publica. Modelo de 
Ecuación Estructural. 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Modelo de pesquisa de capacidade dinâmica de Wang e Ahmed ........................... 26 

Figura 2: Modelo de capacidade de absorção e incentivos de P&D de Cohen e Levinthal .... 28 

Figura 3: Modelo da capacidade de absorção de Zahra e George ........................................... 29 

Figura 4: Modelo de processos de capacidade absortiva, seus antecedentes e seus resultados, 

de Lane, Koka e Pathak ............................................................................................................ 31 

Figura 5: Destaque às etapas. Modelo de processos de capacidade absortiva, de Lane, Koka e 

Pathak. ...................................................................................................................................... 38 

Figura 6: Modelo teórico da pesquisa ..................................................................................... 40 

Figura 7: Estrutura do resultado das análises .......................................................................... 66 

Figura 8: Modelo teórico da pesquisa testado ......................................................................... 68 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Definições de capacidade dinâmica ....................................................................... 22 

Quadro 2: Capacidades absortivas e suas dimensões.............................................................. 32 

Quadro 3: Habilidades fundamentais em gestão da inovação................................................. 33 

Quadro 4: Constructos e formação dos questionamentos da pesquisa ................................... 39 

Quadro 5: Síntese da Metodologia de Pesquisa ...................................................................... 46 

Quadro 6: Cálculo dos graus de liberdade do modelo ............................................................ 64 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Faixa etária dos respondentes ................................................................................ 49 

Tabela 2: Escolaridade dos respondentes .............................................................................. 50 

Tabela 3: Cargos por área de atuação .................................................................................... 50 

Tabela 4: Vínculo dos respondentes com a entidade que trabalham ..................................... 51 

Tabela 5: Tempo de atuação nas entidades ............................................................................ 51 

Tabela 6: Associação Regional que pertencem os municípios da população pesquisada ..... 52 

Tabela 7: Participação em cursos presenciais promovidos pela EGP do TCE-PR ................ 53 

Tabela 8: Abordagens dos cursos presenciais frequentados. Promovidos pela EGP do TCE-

PR ............................................................................................................................................ 53 

Tabela 9: Constructo Características do Conhecimento Externo ........................................... 55 

Tabela 10: Constructo Capacidade Absortiva: Reconhecimento e Compreensão do 

Conhecimento Externo (RCCE); Assimilação do Conhecimento Externo (ASCE); Aplicação 

do Conhecimento Externo (APCE) ......................................................................................... 57 

Tabela 11: Constructo Inovação em Rotinas e Processos (IRP) ............................................ 59 

Tabela 12: Resultado do KMO e do Teste de Bartlett ........................................................... 61 

Tabela 13: Fatores obtidos para a Capacidade Absortiva ...................................................... 62 

Tabela 14: Pesos das regressões ............................................................................................. 64 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

APCE Aplicação do Conhecimento Externo 

ASCE Assimilação do Conhecimento Externo 

ATRICON Associação dos Tribunais de Contas 

CCE Características do Conhecimento Externo 

CD Capacidade Dinâmica 

EGP Escola de Gestão Pública 

IRP Inovação em Rotinas e Processos 

P&D Pesquisa e Desenvolvimento 

PCA Prestação de Contas Anual 

PPGADM Programa de Pós-Graduação em Administração 

RCCE Reconhecimento e Compreensão do Conhecimento Externo 

SIM/AM Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal 

TCE Tribunal de Contas do Estado 

TCE-PR Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

TCM Tribunal de Contas Municipal 

UNICENTRO Universidade Estadual do Centro-Oeste 

UVEPAR União de Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná 



 
 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 15 
 

1.1 QUESTÃO DE PESQUISA ............................................................................................................ 18 

1.2 OBJETIVOS .................................................................................................................................... 19 

1.2.1 Objetivo Geral .............................................................................................................................. 19 

1.2.2 Objetivos específicos.................................................................................................................... 19 

1.3 JUSTIFICATIVAS TEÓRICA E PRÁTICA .................................................................................. 19 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO ............................................................................................... 21 
 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ................................................................................................. 22 
 

2.1 CAPACIDADES DINÂMICAS ...................................................................................................... 22 

2.1.1 Capacidade Adaptativa ................................................................................................................. 27 

2.1.2 Capacidade de Absorção .............................................................................................................. 27 

2.1.3 Capacidade de Inovação ............................................................................................................... 32 
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS .................................................................................. 36 
 

3.1 CLASSIFICAÇÃO GERAL DA PESQUISA ................................................................................. 36 

3.2 MODELO TEÓRICO DA PESQUISA ........................................................................................... 39 

3.3 LIMITAÇÕES DA POPULAÇÃO DO ESTUDO E AMOSTRA ................................................... 40 

3.4 INSTRUMENTOS DE PESQUISA E COLETA DE DADOS ........................................................ 42 

3.5 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS ...................................................................................... 43 

3.6 SÍNTESE DA METODOLOGIA DE PESQUISA .......................................................................... 46 
 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS ............................................................... 48 
 

4.1 CARACTERÍSTICAS DOS RESPONDENTES ............................................................................ 48 

4.2 ANÁLISE DESCRITIVA DOS CURSOS FREQUENTADOS ...................................................... 52 

4.3 ANÁLISE DESCRITIVA DOS CONSTRUCTOS ......................................................................... 54 

4.3.1 Constructo Características do Conhecimento Externo (CCE) ...................................................... 55 

4.3.2 Constructo Capacidade Absortiva: Reconhecimento e Compreensão do Conhecimento Externo 

(RCCE); Assimilação do  Conhecimento Externo (ASCE) e Aplicação do Conhecimento Externo 

(APCE) ...................................................................................................................................................56 

4.3.3 Constructo Inovações em rotinas e processos (IRP) .................................................................... 59 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA .............................................................................................................. 60 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................... 70 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................. 74 
 

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO ....................................................................................................... 81 

APÊNDICE B - RELATÓRIOS SPSS AMOS. ..................................................................................... 84 



15 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Estado do Paraná, são 1.248 as administrações municipais jurisdicionadas ao 

Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR, 2019). São administrações que compõem os Poderes 

Executivo e Legislativo, suas administrações direta e indireta, Consórcios Intermunicipais, 

Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas de Direito Privado. 

Estas entidades gerem dinheiro público e, como representação da administração pública 

destes recursos, apresentam anualmente a Prestação de Contas Anual (PCA) aos Tribunais de 

Contas dos Estados (TCEs), concentrando os resultados da gestão de todo um exercício.  

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) é o órgão responsável pela 

fiscalização do uso do dinheiro público, do Estado e dos 399 Municípios paranaenses, em 

complemento a atuação da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais. Para isso, 

algumas das atuações são os controles da receita e da despesa, o acompanhamento da 

legalidade nas contratações de pessoal, das aposentadorias, a emissão de parecer prévio nas 

contas do governador do Estado e dos prefeitos, além do julgamento das PCAs dos Poderes 

Legislativo, Judiciário, do Ministério Público e de todos os órgãos públicos. 

As PCAs têm por objetivo concentrar o resultado da atuação da administração sob os 

aspectos da gestão orçamentária, contábil, financeira, patrimonial e operacional das entidades 

jurisdicionadas ao tribunal. Para isso, existem regulamentos publicados pelo TCE-PR que 

devem de ser seguidos no peticionamento eletrônico das PCAs, que compreendem o escopo 

da análise, a composição e a estruturação da prestação de contas anual, regidos por Instruções 

Normativas anuais, por dados informatizados colhidos pelo Sistema de Informação Municipal 

– Acompanhamento Mensal (SIM/AM) e por procedimentos técnicos básicos do SIM/AM.  

Contudo, nas análises das PCAs realizadas pelo TCE-PR, são verificadas restrições. 

Enquanto isso, a Escola de Gestão Pública (EGP) do TCE-PR continua atuando na 

capacitação de agentes públicos, com cursos nas modalidades presencial, online e misto, 

conforme explica o presidente conselheiro do TCE-PR em 2019 Senhor Nestor Baptista: 

"Continuamos tendo como prioridade da gestão o treinamento dos jurisdicionados porque a 

maioria das prestações de contas é rejeitada em função de falhas que demonstram não má fé, 

mas falta de conhecimento" (TCE-PR, 2019a). 

Dessa forma, pressupõe-se que o número de restrições em Prestações de Contas Anual 

pode ser reduzido pelas implementações de inovações em rotinas e processos organizacionais, 

pela capacidade absortiva. Esta capacidade é uma habilidade que trata do conhecimento 

externo, aquele que está apresentado fora da organização, mas que pode relacionar-se com 
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ela. Na presente pesquisa, os cursos presenciais de gestão pública, propostos pelo TCE-PR, 

representam o conhecimento externo para a capacidade absortiva. 

Neste sentido, a Escola de Gestão Pública do TCE-PR realiza cursos para 

aperfeiçoamento e prevenção de erros, além de aprimorar o conhecimento dos agentes do 

tribunal para as atividades de fiscalização. Os cursos estão disponibilizados no formato 

presencial, online e misto, e abrangem áreas como contabilidade pública, licitações e 

contratos, controle interno, atos de pessoal, prestação de contas, administração pública, além 

de outras opções tantas. 

Importa mencionar que o Estado, além da função de fiscalizar, capacita agentes 

públicos, gestores e cidadãos contribuindo para o aprimoramento da boa governança 

(ATRICON, 2018). Balanço realizado pela ATRICON (Associação dos Tribunais de Contas) 

apontou que durante o ano de 2018, os 34 Tribunais de Contas capacitaram 600 mil pessoas, 

em cinco mil eventos realizados em todo o país (TCE-PR, 2019a). 

O desempenho inovativo das organizações é resultante da capacidade das pessoas 

reconhecerem a importância de um novo conhecimento externo, assimilá-lo e aplicá-lo como 

diferencial competitivo, definição inicialmente proposta por Cohen e Levinthal (1990) e 

vastamente discutida por autores como Teece, Pisano e Shuen (1997), Zahra e George (2002), 

Zollo e Winter (2002), Lane, Koka e Pathak (2006) e Wang e Ahmed (2007). A dinâmica na 

qual as organizações estão inseridas conceitua essas ações como Capacidades Dinâmicas 

(CDs) que representam as habilidades das empresas para alcançarem formas inovadoras 

capazes de definir o posicionamento competitivo destas no mercado (TEECE; PISANO; 

SHUEN, 1997). 

A teoria de CD de Wang e Ahmed (2007) é composta por três elementos, que são a 

capacidade adaptativa, a capacidade de absorção e a capacidade de inovação. A capacidade de 

absorção realça a importância de obter conhecimento externo, combiná-lo com conhecimento 

interno e absorvê-lo para uso interno da organização. Adota-se para esse estudo a dimensão 

do conhecimento como aquele que expressa ao modus operandi das atividades básicas 

organizacionais de uma administração pública, tais como a forma adotada para realizar o 

cumprimento das agendas de prazos, ou para confeccionar e publicar relatórios, ou ainda 

como operam o acompanhamento de dados divulgados no portal transparência e controles 

diversos. 

Nesta discussão, foi pesquisada a capacidade de absorção pelos agentes públicos das 

Câmaras Municipais, que participaram de cursos de gestão pública, promovidos pelo TCE-
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PR, nos exercícios de 2017 e 2018, analisando se houve implementação de inovações em 

rotinas e processos organizacionais em suas entidades após a participação nestes cursos. 

A Câmara Municipal, ou Câmara de Vereadores, é a sede do Poder Legislativo, suas 

funções essenciais são a legislativa e a fiscalizadora. Na função Legislativa, concentra-se a 

elaboração de leis, de iniciativa do Legislativo, do Executivo ou dos cidadãos. Na função 

fiscalizadora, centraliza-se o controle externo dos atos dos ordenadores de despesa e gestores 

do Poder Executivo (TCE-PR, 2019b).  

Além das funções essenciais das Câmaras, existem as funções administrativa e 

judiciária.  No exercício da função Administrativa, cabe ao Poder Legislativo, representado 

pelo seu Presidente, o ordenador de despesas, garantir o funcionamento dos serviços para 

manutenção das atividades legislativas e administrativas. Na função Judiciária, cabe ao Poder 

Legislativo, após a emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas, julgar as contas do 

Poder Executivo (TCE-PR, 2019b).  

Para tanto, é fundamental desenvolver capacidades dinâmicas para melhor uso dos 

recursos e capacidades da organização, pois capacidades dinâmicas são “orientação 

comportamental de uma empresa para integrar constantemente, reconfigurar, renovar e recriar 

os seus recursos e capacidades, e mais importante, atualizar e reconstruir suas capacidades 

básicas” (WANG; AHMED, 2007, p. 10). Esta orientação comportamental também pode ser 

desenvolvida em Câmaras Municipais considerando as etapas que compreendem as funções 

legislativa, fiscalizadora, administrativa e judiciária. 

É de se ressaltar, que o conhecimento externo é potencialmente valioso e só vai gerar 

capacidade de absorção se todas as etapas do processo forem atingidas pois, conforme modelo 

proposto por Lane, Koka e Pathak (2006), esta capacidade somente é realizada após cumprir 

três processos sequenciais que são reconhecimento e compreensão do conhecimento externo, 

assimilação deste e aplicação do conhecimento assimilado pela implementação de inovações 

em rotinas e processos. 

Nesse contexto, adota-se o conceito de rotinas como padrões estáveis de 

comportamento que caracterizam reações organizacionais a estímulos variados, internos ou 

externos, ações sequenciais e/ou simultâneas (ZOLLO; WINTER, 2002). Para processos, 

Christensen (2012) os caracteriza como padrões definidos de transformação dos recursos 

disponíveis em melhorias nos produtos e serviços. 

Dessa forma, a inovação é função específica do empreendimento (DRUCKER, 1985). 

Aqui, pretende-se pesquisar se ela é desenvolvida na gestão pública, aquelas administrações 

que gerem recursos públicos e desenvolvem atividades com o objetivo de atender os 
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interesses da sociedade, pela capacidade de absorção. A inovação no setor público pode ser 

vista como uma “implementação ou desempenho de uma nova forma específica ou repertório 

de ação social, implementada deliberadamente por uma entidade no contexto dos objetivos e 

funcionalidades de suas atividades” (KOCH; HAUKNES, 2005, p. 9). 

Toda a gestão é fiscalizada por controles de aspectos político e administrativo. Para os 

recursos públicos serem geridos corretamente, é apoio essencial que os agentes públicos 

reconheçam o conhecimento externo como valioso, participem de cursos da área de gestão 

pública, assimilem esse novo conhecimento ao existente e o apliquem em processos 

organizacionais, pela renovação de suas capacidades básicas. Neste sentido, é objeto da 

presente pesquisa analisar o desenvolvimento da Capacidade de Absorção e a ocorrência de 

implementação de inovações em rotinas e processos no segmento público. 

 

1.1 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

O TCE-PR é órgão fiscalizador e atua na capacitação dos agentes públicos, levando a 

estes ações preventivas para suas administrações públicas. O modelo de processo de 

Capacidade de Absorção, proposto por Lane, Koka e Pathak (2006), adotado nessa pesquisa, 

propõe que o conhecimento externo passa por três etapas na capacidade de absorção: 1) 

reconhecimento do conhecimento externo como potencialmente valioso; 2) assimilação deste 

conhecimento através da aprendizagem transformadora; e 3) a geração de inovações pela 

aplicação do conhecimento assimilado, criando novo conhecimento pela aprendizagem 

exploratória. 

Ao passo que os cursos promovidos pela EGP do TCE-PR estão disponíveis para as 

entidades municipais jurisdicionadas ao Tribunal (tais como Prefeituras, Câmaras, Regimes 

Próprios de Previdência Social), há expectativa de implementações de inovações em rotinas e 

processos na gestão pública pelo desenvolvimento da capacidade de absorção. Os agentes 

públicos podem desenvolver capacidade de absorção por participarem dos cursos, e transferir 

para a entidade práticas de redução de retrabalho, redução de multas, melhorias nos 

acompanhamentos de prazos legais, nos controles diversos, antecipação de exigências 

operacionais além de práticas para regularidade nas PCAs. 

Partindo desse pressuposto, é definida a seguinte questão de pesquisa: Os cursos de 

gestão pública desenvolvem capacidade absortiva em agentes da administração pública 

municipal para implementar inovação em rotinas e processos? 
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Para responder a essa questão, definem-se os objetivos geral e específicos, que são as 

metas que se pretendem atingir com a elaboração da pesquisa. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Analisar se os cursos de gestão pública desenvolvem capacidade absortiva em agentes 

da administração pública municipal para implementar inovação em rotinas e processos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar as características do conhecimento externo;  

 Verificar o reconhecimento e compreensão do conhecimento externo; 

 Mensurar a assimilação do conhecimento externo; 

 Averiguar a aplicação do conhecimento externo; 

 Averiguar em que grau há implementação de inovação em rotinas e processos na 

administração pública. 

 

 1.3 JUSTIFICATIVAS TEÓRICA E PRÁTICA 

 

O presente estudo está inserido na linha de pesquisa inovação e tecnologia do 

Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGADM), da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO), e analisou a teoria da capacidade de absorção na 

implementação de inovações.  Esta capacidade é a habilidade da organização em reconhecer a 

importância e o valor do conhecimento externo, assimilá-lo e praticá-lo em suas atividades 

comerciais (COHEN; LEVINTHAL, 1990), ressaltando a importância de a empresa obter 

conhecimento externo e combiná-lo com o interno, desenvolvendo-o, conforme suas escolhas 

estratégicas (WANG; AHMED, 2007). 

Nesse contexto, pretende-se analisar a teoria da capacidade de absorção nas 399 

Câmaras Municipais do Estado do Paraná, que tiveram agentes públicos participando de 

cursos de capacitação. Justifica-se em primeiro lugar analisar a absorção dessas capacitações 

propostas pelo TCE-PR, visto que os estudos mais frequentes em sites de produção científica 
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são desenvolvidos em entidades privadas, é, portanto, um desafio pesquisar o tema em 

entidades com administração pública, sem a finalidade lucrativa. 

Algumas abordagens das publicações de capacidades dinâmicas são: verificação da 

influência da capacidade de absorção no desempenho organizacional sob turbulência 

ambiental (KOERICH; CANCELLIER; TEZZA, 2015); proposição de uma abordagem 

conceitual e operacional de capacidades dinâmicas (MEIRELLES; CAMARGO, 2014) e 

capacidades dinâmicas para sustentabilidade em uma cooperativa agroindustrial (FURLAN, 

2017). São trabalhos desenvolvidos em várias áreas pesquisando as capacidades dinâmicas em 

joint ventures, em pequenas e médias empresas, cooperativas e em universidades (KOERICH; 

CANCELLIER; TEZZA, 2015). 

Para Lane, Koka e Pathak (2006) a capacidade absortiva é realizada quando o 

conhecimento externo passar por três processos: 1) reconhecimento e compreensão do 

conhecimento externo, 2) assimilação do conhecimento externo e 3) aplicação do 

conhecimento assimilado implementando inovações em rotinas e processos. Estas 

implementações de inovações na administração pública representam aquelas relacionadas ao 

modus operandi das atividades organizacionais tais como as relacionadas a cumprimento de 

prazos, correção de legislações, cronograma de trabalho, controles e publicações, e podem 

promover benefícios organizacionais e econômicos para as entidades públicas. 

Tratando-se de gestão de recursos públicos, os benefícios organizacionais e 

econômicos alcançariam toda a população representada por aquela administração, visto que 

com o aperfeiçoamento no desenvolvimento das rotinas e a redução de retrabalho, pressupõe-

se economia de tempo e recurso para novos empreendimentos em prol da coletividade.  

Considerando os dados da Associação dos Tribunais de Contas (ATRICON) que 

demonstram que o Brasil é composto por 26 Tribunais de Contas de Estado, o Tribunal de 

Contas do Distrito Federal, e alguns Tribunais de Contas Municipais (TCM), e todas as 

entidades jurisdicionadas a esses tribunais têm a rotina de prestar contas, é o segundo ponto 

que justifica a escolha desta pesquisa. São rotinas semelhantes, de fiscalização e capacitação, 

realizadas pelos tribunais aos processos de prestação das contas apresentados pelas entidades 

a eles vinculadas. 

Diante do exposto, a contribuição empírica é visualizada porque ao pesquisar agentes 

públicos de Câmaras Municipais Paranaenses pressupõe-se que o resultado pode ser replicado 

aos demais 25 Estados e Distrito Federal, além dos TCMs. Com isso, sugere-se a contribuição 

desta intervenção para a boa gestão das 1.248 entidades vinculadas ao Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná (TCE-PR, 2019), e quiçá às outras milhares entidades vinculadas aos 5.570 
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municípios brasileiros além do Distrito Federal de Brasília e o Distrito Estadual de Fernando 

de Noronha (IBGE, 2010a). 

A prática do TCE-PR de capacitar jurisdicionados foi destaque em 2016, com cerca de 

47 mil alunos capacitados no módulo online (TCE-PR, 2017a). Na modalidade presencial 

capacitaram-se mais de 17 mil participantes em 2017 (TCE-PR, 2017b) e em 2018, com o 

terceiro trimestre concluído, foram 10.425 participantes (TCE-PR, 2018a). 

Desta maneira, o terceiro ponto relevante para a pesquisa, é a possibilidade de validar 

o objetivo do órgão promotor dos cursos e das entidades públicas participantes. O TCE-PR 

objetiva expandir práticas de gestão apropriadas para os jurisdicionados e aos cidadãos da 

comunidade que buscam conhecimento, portanto, é pertinente analisar a ocorrência do 

reconhecimento, da assimilação e da aplicação do conhecimento proposto, pela realização da 

capacidade de absorção. 

Ainda, com a afirmação da existência de implementações de inovações em rotinas e 

processos, pressupõe-se que os modelos de treinamentos são consistentes e atuam 

positivamente para a boa gestão pública. Estas são informações valiosas ao TCE-PR e aos 

gestores das entidades públicas municipais. Ao TCE-PR porque investe ininterruptamente na 

realização da capacitação e às administrações das entidades por fazerem escolhas estratégicas, 

investindo na capacitação daqueles que gerem os recursos da população, para que sejam bem 

aplicados e retornem à comunidade, na forma de serviços suficientes. 

A contribuição para a academia com esta pesquisa em Câmaras Municipais pode ser 

contemplada por pesquisadores para as áreas inovação em serviços públicos, capacidade de 

absorção, conhecimento externo potencialmente valioso, incrementando o rol de trabalhos na 

área pública municipal. 

 

 1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta pesquisa é composta por cinco capítulos sendo introdução, desenvolvimento, 

metodologia, análise e interpretação dos dados e considerações finais. O capítulo introdutório 

contempla o tema proposto, a questão de pesquisa e o objetivo. No capítulo dois está 

concentrado o referencial teórico sobre Capacidades Dinâmicas. Por seguinte, são 

apresentados os procedimentos metodológicos para o desenvolvimento da pesquisa. No 

capítulo quatro são desenvolvidas as análises descritivas e estatísticas respondendo à questão 

do estudo. O quinto capítulo apresenta as considerações finais, limitações do estudo e 

sugestões para novas pesquisas.  
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 CAPACIDADES DINÂMICAS 

 

Desde os anos 90, foram muitos os esforços teóricos para compreender, aprimorar e 

implementar o conceito inicial de Capacidades Dinâmicas (CDs), com pesquisas em diversas 

áreas de atuação comercial. Teece, Pisano e Shuen (1994, 1997, 2012) tornaram-se os 

precursores do assunto Capacidades Dinâmicas, conforme reconhecem Eisenhardt e Martin 

(2000), Zollo e Winter (2002), Winter (2003), dentre outros. Para tanto, pesquisas em gestão 

procuram desvendar as características que elevam os negócios e garantem longa e vantajosa 

sobrevivência às organizações. 

O trabalho seminal sobre Capacidades Dinâmicas é de Teece, Pisano e Shuen (1997), 

no entanto, em outros períodos, foram publicadas obras com características complementares e 

distintas concepções do que são essas capacidades. 

As obras conceituadas de Collis (1994) como “Research note: how valuable are 

organizational capabilities?”, de Teece, Pisano e Shuen (1994, 1997, 2009, 2012) citadas na 

pesquisa de Eisenhardt e Martin (2000) como “Dynamic capabilities: what are they?”, Zollo 

e Winter (2002) em “Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities”, além da 

obra de Wang e Ahmed (2007) sobre “Dynamic capabilities: A review and research agenda”, 

além de outros autores que estudam a área das Capacidades Dinâmicas, são algumas das 

definições de capacidades dinâmicas apresentadas no Quadro 1, desenvolvido por Meirelles e 

Camargo (2014, p. 45-46).  

 

Quadro 1: Definições de capacidade dinâmica 
Autores Definição 

Collis (1994) Capacidade em inovar mais rapidamente ou de forma melhor do que a 
concorrência. 

Teece et al. (1997) 
Habilidade da firma em integrar, construir e reconfigurar competências 
internamente e externamente, para endereçar ambientes em rápida 
mudança. 

Eisenhardt e Martin (2000) Processos da firma que usam recursos para corresponder ou criar 
mudanças de mercado. 

Zollo e Winter (2002) 

Padrão aprendido e estável de atividade coletiva, baseado em 
mecanismos de aprendizagem, por meio dos quais a organização 
sistematicamente gera e modifica suas rotinas operacionais em busca de 
melhoria na efetividade. 

Winter (2003) Capacidades para operar, estender, modificar ou criar capacidades 
comuns. 

Andreeva e Chaika (2006) Capacidades dinâmicas são aquelas que habilitam a organização a 
renovar suas competências-chave conforme ocorrem mudanças no 
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Autores Definição 
ambiente operacional. 

Bygdas (2006) 
Processos de ativar estruturas distribuídas de conhecimento e redes 
fragmentadas de procedimentos e entendimentos soltos que 
desenvolvem práticas mais eficientes que não são facilmente imitáveis. 

Helfat et al. (2007) Capacidade de uma organização criar, estender ou modificar sua base de 
recursos propositadamente. 

Teece (2007, 2009) Capacidade de sentir o contexto do ambiente, aproveitar oportunidades, 
gerenciar ameaças e transformações. 

Wang e Ahmed (2007) 

Comportamento constantemente orientado a integrar, reconfigurar, 
renovar e recriar seus recursos, bem como capacidades de melhorar e 
reconstruir as capacidades-chave em resposta às mutações do ambiente, 
para atingir e sustentar a vantagem competitiva. 

Dosi et al. (2008) Heurísticas gerenciais e as ferramentas de diagnósticos constituem o 
cerne das capacidades dinâmicas. 

McKelvie e Davidson (2009) 

Capacidades dinâmicas como um feixe de outras capacidades 
(capacidades de geração de ideias; de introdução de rupturas no 
mercado; e capacidades de desenvolvimento de novos produtos, 
serviços inovadores e novos processos). 

Fonte: Meirelles e Camargo (2014, p. 45-46). 
 

Apesar de definições muito parecidas entre si, cada autor enfatiza algum aspecto 

particular em sua teoria para expressar seu entendimento. 

As CDs têm como pressuposto básico a constante mutabilidade do ambiente externo e 

necessita de uma administração estratégica que adapte, integre e reconfigure as habilidades e 

recursos organizacionais, inclusive as competências funcionais, para o sucesso na 

competitividade (TEECE; PISANO; SHUEN, 1994). Salientam ainda (1997), que 

capacidades dinâmicas pressupõem a existência de competências internas e externas na 

empresa, como resposta às rápidas mudanças dos ambientes. 

Ao analisar o teor das capacidades dinâmicas de Teece, Pisano e Shuen (1994) 

observa-se que as habilidades identificadas e incorporadas nas organizações, quando usadas 

estrategicamente na execução de processos e tarefas, proporcionam benefícios em relação 

àquelas que não o fazem. São as competências internas, aquelas desenvolvidas dentro da 

organização, e as externas, aquelas disponíveis no ambiente, que proporcionam adequações 

em seus valores, recursos e processos, em resposta às constantes mudanças de mercado, que 

caracterizam a existência de capacidades dinâmicas. 

Quanto aos processos, Christensen (2012) esclarece que estes podem ser formais, 

informais ou culturais e são definidos para desenvolverem tarefas específicas nas 

organizações. Processos informais são rotinas habituais ou formas de trabalho que evoluíram 

através do tempo, e os formais são claramente definidos, documentados e seguidos 

(CHRISTENSEN, 2012). 
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Na visão de Eisenhardt e Martin (2000, p. 1107) capacidades dinâmicas são “as rotinas 

organizacionais e estratégicas por meio das quais firmas alcançam novas configurações de 

recursos, enquanto mercados emergem, colidem, dividem-se, evoluem e morrem”. 

Para Teece, Pisano e Shuen (2007) diferenças de desempenho entre empresas ocorrem 

principalmente devido à capacidade destas de evoluírem para redefinir continuamente 

questões de dificuldades tecnológicas e organizacionais e aproveitar novas oportunidades de 

mercado com foco em vantagem nas concorrências. É preciso agir sábia e habilmente em um 

ambiente profundamente incerto, demonstrando capacidades dinâmicas, preparando-se para o 

que está por vir, ficando um passo à frente da concorrência e produzindo vantagem em 

relação aos concorrentes (HERRMANN; SANGALLI; TEECE, 2017). 

Capacidades dinâmicas é um campo de pesquisa que busca entender por que uma 

empresa supera a outra, considerando aparentemente todas nas mesmas condições de 

funcionamento. Essa busca tem sido uma das mais antigas investigações na gestão econômica 

e estratégica para compreender quais são as características adotadas que elevam os negócios e 

garantem a sobrevivência da empresa em longo tempo (ALVES et al., 2017).  

Wang e Ahmed abordam as capacidades básicas, quando enfatizam a atualização e 

reconstrução das mesmas, ao explicarem que capacidades dinâmicas são “orientação 

comportamental de uma empresa para integrar constantemente, reconfigurar, renovar e recriar 

os seus recursos e capacidades, e mais importante, atualizar e reconstruir suas capacidades 

básicas” (WANG; AHMED, 2007, p. 10), que garantem a renovação e o desenvolvimento das 

capacidades às quais permitem às organizações realizarem suas atividades de produzir bens e 

serviços. 

A partir dessas definições, é possível identificar que as características relacionadas às 

rotinas e aos processos organizacionais adequados/desenvolvidos às oscilações de um 

ambiente nada estático, pelo uso das habilidades organizacionais, definem capacidades 

dinâmicas, com o grande objetivo dos empreendimentos: as vantagens competitivas. 

Acrescentam Teece, Pisano e Shuen (1997) que os processos e posições geram 

vantagens competitivas, se as rotinas e as habilidades forem difíceis de imitar, pois são 

habilidades vinculadas aos processos da empresa, valores e experiência organizacional, 

construídas ao longo da história e devem ser protegidas, ao passo que para Souza (2014), em 

setores públicos, as boas práticas de gestão devem ser disseminadas ao invés de guardadas em 

segredo na organização, uma vez que a gestão de rotinas operacionais dá suporte para a 

melhoria no desempenho das atividades organizacionais. 
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Capacidades Dinâmicas “permitem às organizações criar, implantar e proteger seus 

ativos intangíveis de modo a sustentar desempenho organizacional superior a longo prazo” 

(TEECE, 2009, p.3), sendo os recursos ou ativos intangíveis de uma organização 

representados pelo Capital Intelectual (GALDO, 2016). Nesse contexto, o conhecimento, a 

confiança entre gestores e funcionários, as ideias desenvolvidas, as experiências, podem 

figurar como suporte no desenvolvimento de resposta estratégica às mudanças identificadas 

no ambiente. 

Pode-se concluir que, "na abordagem das capacidades dinâmicas, mais importante que 

o estoque atual de recursos é a capacidade de acumular e combinar novos recursos em novas 

configurações capazes de gerar fontes adicionais de rendas" (VASCONCELOS; CYRINO, 

2000, p. 33). Quando esses autores apontam “o estoque atual de recursos”, estão se referindo à 

Visão Baseada em Recursos, na qual eram considerados os recursos individuais sem ponderar 

o dinamismo do ambiente, mas em capacidades dinâmicas, as adequações às mudanças no 

ambiente são essenciais para vantagens competitivas, como figura a definição de Teece, 

Pisano e Shuen (1997), para quem capacidades dinâmicas são competências de adaptar, 

integrar e reconfigurar as habilidades, os recursos e as competências funcionais para atender a 

um ambiente em constante transformação. 

Capacidade Dinâmica é uma teoria com um número significativo de artigos 

publicados, conforme resultado de busca realizada nos Periódicos Capes/MEC em abril de 

2019, utilizando simplesmente o filtro “Dynamic Capabilit*”, que relatou um total de 15.840 

publicações, entretanto, para Galdo (2016), ainda é discutido o que são e como se 

desenvolvem, principalmente com dados empíricos, pois a maioria dos estudos abordam 

somente enfoques teóricos. 

Não obstante a essas definições, mas apoiados em resultados empíricos, os autores 

Wang e Ahmed (2007) identificaram três fatores principais componentes de capacidades 

dinâmicas: capacidade adaptativa, capacidade de absorção e capacidade de inovação. 

Os pesquisadores explicam como esses fatores combinados vinculam a vantagem de 

recursos internos à vantagem competitiva no mercado, e que essa união combinada de 

capacidades e habilidades são fortes componentes de capacidades dinâmicas. Apontam ainda 

que tais habilidades servem para identificar e capitalizar as oportunidades emergentes de 

mercado; servem também para a empresa reconhecer o valor de novas informações externas, 

assimilá-las e aplicá-las para fins comerciais; além de ser útil para desenvolver novos 

produtos e alcançar novos mercados por meio da orientação do alinhamento estratégico para 

comportamentos e processos de inovação. O modelo está representado na Figura 1. 
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Figura 1: Modelo de pesquisa de capacidade dinâmica de Wang e Ahmed 

 
Fonte: Wang e Ahmed (2007, p. 39, tradução nossa). 

 

No modelo, as proposições de Wang e Ahmed (2007) são três: P1) o dinamismo do 

mercado é antecedente à capacidade dinâmica e quanto maior ele for, maior será a 

probabilidade de empresas apresentarem capacidades dinâmicas, devido a mudanças 

ambiental; P2) quanto maior a demonstração de capacidades dinâmicas pela empresa, mais 

apta estará a construir capacidades específicas ao longo do tempo; P3) Capacidades 

Dinâmicas contribuem para um melhor desempenho em longo prazo na empresa quando 

desenvolvidas com escolhas estratégicas.  

Capacidades dinâmicas e aprendizagem organizacional focam no conhecimento como 

habilidades responsáveis pelo bom desempenho das organizações. Afirmam Wang e Ahmed 

(2007) que cada uma das três capacidades, de adaptação, absorção e inovação, possui papel 

relevante para a sobrevivência e manutenção da organização no mercado, ao passo que 

aprendizagem organizacional representa a capacidade ou processos dentro da organização 

para manter ou aumentar o desempenho, com base na experiência (DIBELLA; NEVIS; 

GOULD, 1996). 

Apesar de a literatura sobre capacidades dinâmicas ser densamente voltada aos 

propósitos de lucratividade e competitividade, para Pablo et al. (2007) esta abordagem 

também é apropriada para organizações públicas porque a visão de melhorar o desempenho é 
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necessária às administrações que estão sujeitas às restrições ou reduções de recursos 

orçamentários. 

Retomando aos três tópicos componentes de capacidades dinâmicas propostos por 

Wang e Ahmed (2007) apresenta-se a seguir estudos sobre capacidades adaptativa, de 

absorção e de inovação. 

 

2.1.1 Capacidade Adaptativa 
 

Conforme identificado, existem três fatores principais de componentes de capacidades 

dinâmicas. Para Wang e Ahmed (2007, p. 37), a capacidade adaptativa refere-se à “habilidade 

da empresa de identificar e aproveitar as oportunidades dos mercados emergentes” e 

desenvolve-se acompanhando a evolução dos formatos organizacionais. De acordo com os 

pesquisadores, ela está relacionada à capacidade da empresa em se adaptar rapidamente às 

mudanças do ambiente, sendo o ápice da teoria o alinhamento interno da organização às 

mudanças externas. Com isso, pode-se concluir que o alinhamento dar-se-ia pela absorção do 

clamor do mercado lá fora, com adequações nas capacidades básicas para produzir inovações 

em rotinas e processos no negócio. 

Esta capacidade se manifesta por meio de flexibilidade estratégica – a flexibilidade 

inerente dos recursos disponíveis para a empresa e a flexibilidade na aplicação desses recursos 

(SANCHEZ, 1995). Empresas que possuem altos níveis de capacidade adaptativa exibem 

capacidades dinâmicas (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997), pois a capacidade adaptativa 

permite à empresa identificar as oportunidades de mercado para então serem lapidadas. 

 

2.1.2 Capacidade de Absorção 
 

O segundo componente de capacidade dinâmica constitui-se como elemento teórico 

principal desta pesquisa. Na capacidade de absorção, destaca-se a importância de a empresa 

obter conhecimento externo e combiná-lo com o interno, desenvolvendo-o, conforme suas 

escolhas estratégicas (WANG; AHMED, 2007).  

Na primeira definição de capacidade de absorção, publicada por Cohen e Levinthal 

(1989), no artigo “Innovation and Learning: The two faces of R&D”, os autores consideram 

que o setor de P&D de uma empresa, além de gerar inovações, também desenvolve 

capacidade de absorção pois desenvolve habilidades para reconhecer, assimilar e aplicar o 

conhecimento externo (COHEN; LEVINTHAL, 1989). 
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Em trabalho seguinte,  Cohen e Levinthal ajustam suas definições, publicando, em 

1990,  “Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation”. Essa 

publicação é considerada o seminal sobre capacidade de absorção, e a define como a 

habilidade conferida pelo conhecimento prévio, para reconhecer o valor de novas informações 

externas, assimilá-las e praticá-las para fins comerciais (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

Neste modelo de capacidade de absorção, os autores postulam que os incentivos à 

aprendizagem tem um efeito direto nos gastos com P&D, e estes incentivos dependem da: 1) 

quantidade de conhecimento a ser assimilado e explorado: quanto mais, maior o incentivo; 2) 

da dificuldade de aprender, pois algumas informações são mais difíceis de assimilação e uso 

que outras. Na figura 2 está demonstrado como capacidade de absorção afeta a decisão de 

gastar com Pesquisa e Desenvolvimento. 

 

Figura 2: Modelo de capacidade de absorção e incentivos de P&D de Cohen e Levinthal 

 
Fonte: Cohen e Levinthal (1990, p. 140, tradução nossa). 

 

Este artigo de Cohen e Levinthal (1990) vem sendo utilizado desde aquela época como 

construto em diversas pesquisas acadêmicas, dentre elas as pesquisas dos autores Zahra e 

George (2002), Lane, Koka e Pathak (2006) e Li e Tang (2010), que destacam a importância 

do fornecimento de conhecimento externo em relação ao desenvolvimento da capacidade 

inovadora de uma empresa. 

Na sequência, com a publicação de “Fortune favors the prepared firm”, em 1994, 

Cohen e Levinthal ajustam o conceito de capacidade absortiva de uma firma como a 

capacitação que habilita a explotação de novo conhecimento disponível (externamente), que 

significa o melhor aproveitamento do conhecimento existente, além de prever cuidadosamente 
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e com rigor a natureza dos avanços tecnológicos futuros (exploração) (COHEN; 

LEVINTHAL, 1994), ou seja, uma estrutura analítica que permite às empresas explorarem 

desenvolvimentos novos e valiosos, e também vislumbrar seu surgimento. 

Cada empresa precisa encontrar o seu jeito de fazer as coisas, criando suas próprias 

rotinas, e “rotinas simples precisam estar integradas com habilidades mais amplas que, juntas, 

constituem a capacidade da organização de gerenciar a inovação” (TIDD; BESSANT, 2015, 

p. 78). Não se pode deixar de mencionar que um dos grandes problemas das empresas pode 

estar em equilibrar os recursos destinados à busca de novo conhecimento e aos associados ao 

aproveitamento do conhecimento existente, a exploração (MARCH, 2006). 

É evidente que o conceito seminal de Cohen e Levinthal (1990) trouxe diversas 

contribuições para a literatura da área, seus constructos têm sido usados em pesquisas de 

diversas áreas, no entanto existia uma lacuna não contemplada que era a de explicar por que 

algumas empresas, mesmo reconhecendo e assimilando o conhecimento externo, não 

conseguiam gerar inovações. 

Assim, passada uma década, o estudo de Zahra e George (2002, p. 186) propôs que a 

capacidade absortiva é “um conjunto de rotinas e processos organizacionais pelos quais as 

empresas adquirem, assimilam, transformam e explotam os conhecimentos para produzir uma 

capacidade dinâmica organizacional”. Esta definição de capacidade de absorção conta com o 

acréscimo do componente “transformação” que buscou explicar vantagens competitivas. O 

modelo está expresso na Figura 3. 

 

Figura 3: Modelo da capacidade de absorção de Zahra e George 

 
Fonte: Zahra e George (2002, p. 192, tradução nossa). 
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Explicando o modelo o componente “transformação” foi acrescentado à definição de 

capacidade de absorção, com isso sugere a existência de dois subconjuntos: a) capacidade de 

absorção potencial (aquisição e assimilação) e, b) capacidade de absorção realizada 

(transformação e explotação) do conhecimento, apesar de distintas as quatro capacidades são 

complementares. Os autores ainda defendem que o fato de uma empresa desenvolver 

habilidades para adquirir e assimilar novo conhecimento externo não garante habilidades para 

que sejam transformados e explorados. É uma “capacidade dinâmica relacionada à criação e 

utilização de conhecimento que aumenta a capacidade de uma empresa de ganhar e sustentar 

uma vantagem competitiva” (ZAHRA; GEORGE, 2002, p. 186). 

Outra definição, ainda mais detalhada, foi apresentada em 2006 por Lane, Koka e 

Pathak. Na pesquisa, os autores propõem-se a entender a geração de inovação pela capacidade 

de absorção, com a definição de que a capacidade de absorção é uma habilidade da empresa 

de utilizar aquele conhecimento disponível fora da organização pela realização sequencial de 

três processos, sendo: (1) reconhecer e compreender como potencialmente valioso o novo 

conhecimento externo à empresa praticando a aprendizagem exploratória, (2) assimilar esse 

novo conhecimento valioso ao seu meio empreendedor pela aprendizagem transformadora e 

(3) aplicar o conhecimento assimilado, pela aprendizagem exploratória, gerando novo 

conhecimento e oportunidades comerciais (LANE; KOKA; PATHAK, 2006). 

Os autores publicaram o artigo “The reification of absorptive capacity: a critical 

review and rejuvenation of the constructo”, para tanto analisaram 289 publicações científicas, 

de julho de 1991 a junho de 2002, em 14 revistas científicas, que citavam a capacidade 

absortiva de Cohen e Levinthal (1990). A análise considerou como o construto tem sido usado 

pelos pesquisadores e quão coesiva é a comunidade de pesquisa sobre capacidade de 

absorção. Como fruto da análise temática, os autores escreveram resumos em sete temas 

selecionados para servir como verificação final da análise e também para fornecerem contexto 

que as valide, destacando as contribuições teóricas e empíricas de cada um dos seguintes 

temas: definindo e medindo a capacidade de absorção; tipos de conhecimento e capacidade 

absortiva; estrutura organizacional e capacidade de absorção; escopo organizacional e 

capacidade de absorção; aprendizagem organizacional e capacidade absortiva; aprendizagem 

interorganizacional e capacidade absortiva; inovação e capacidade de absorção além de 

ligação entre os temas.  

Na figura 4 está demonstrado o modelo de processo de capacidade absortiva proposto 

por Lane, Koka e Pathak (2006). 
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Figura 4: Modelo de processos de capacidade absortiva, seus antecedentes e seus resultados, 
de Lane, Koka e Pathak 

 
Fonte: Lane, Koka e Pathak (2006, p. 856, tradução nossa). 

 

Lane, Koka e Pathak (2006) apontam que Cohen e Levinthal (1990, p. 131) 

argumentavam a capacidade de absorção organizacional como função da capacidade de 

absorção no nível indivíduo, com a máxima que a “capacidade de absorção de uma 

organização dependerá das capacidades de absorção de seus membros individuais”. No 

entanto, a capacidade de absorção precisa ser explorada, depende de processos e rotinas 

dentro da organização para que esta possa compartilhar, comunicar e transferir aprendizagem 

do nível individual ao organizacional, caracterizando que o caminho é dependente e 

cumulativo (LANE; KOKA; PATHAK, 2006). 

Após expostos três modelos de capacidade de absorção, de alguns dos principais 

autores, elaborou-se o Quadro 2, que condensa definições sobre a capacidade e lista as 

dimensões tratadas nesses modelos. Essas teorias servem de base para o desenvolvimento de 

diversas pesquisas empíricas tais como o relacionamento entre a capacidade de absorção e o 

desempenho organizacional, operacional, financeiro, validam uma escala de medição da 

capacidade; ou analisam o impacto da cultura organizacional, dentre outros. Pesquisas 

empíricas mostram que a capacidade de absorção está positivamente ligada à inovação e ao 

desempenho da empresa (KOSTOPOULOS, et al., 2011). 
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Quadro 2: Capacidades absortivas e suas dimensões 
Autores Dimensões Definição 

Cohen; Levinthal (1994) Explotação 
 

Exploração 
 

Capacidade absortiva de uma firma é definida como sendo 
a capacitação que habilita a explotação de novo 
conhecimento disponível (externamente) e permite fazer 
uma previsão mais acurada da natureza dos avanços 
tecnológicos futuros. 

Zahra; George (2002) Aquisição 
Assimilação 

Transformação 
Explotação 

Capacidade absortiva é um conjunto de rotinas e processos 
organizacionais pelos quais as organizações adquirem, 
assimilam, transformam e explotam o conhecimento para 
produzir uma capacidade dinâmica organizacional. 

Lane; Koka; Pathak (2006) Reconhecer e 
Compreender 

 
Assimilar 

 
Aplicar 

 

É a capacidade da empresa para utilizar conhecimento 
realizado externamente por meio de três processos 
sequenciais: (1) reconhecer e compreender como 
potencialmente valioso novo conhecimento que podem vir 
de fora da empresa através da aprendizagem exploratória; 
(2) assimilar novo conhecimento valioso através da 
aprendizagem transformadora; e (3) pelo uso do 
conhecimento assimilado criar novo conhecimento e 
saídas comerciais através da aprendizagem de exploração. 

Wang; Ahmed (2007) Adaptação 
Absorção 
Inovação 

Nesta capacidade destaca-se a importância da empresa em 
obter conhecimento externo e combiná-lo com o interno, 
desenvolvendo-o conforme suas escolhas estratégicas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com base em Cohen e Levinthal (1994), Zahra e George (2002), Lane, Koka 
e Pathak (2006) e Wang e Ahmed (2007). 

 

Estas definições tratam da importância do tratamento do conhecimento externo pela 

explotação, exploração, aquisição, assimilação, transformação, reconhecimento e 

compreensão, aplicação, adaptação e absorção. As implementações de melhorias são os 

resultados obtidos pela realização desses processos, alcançando capacidade absortiva, para 

que as organizações possam, com esses resultados, obter vantagem competitiva e 

lucratividade. 

 

2.1.3 Capacidade de Inovação 
 

Quanto à capacidade de inovação, refere-se “à capacidade da empresa de desenvolver 

novos produtos e/ou mercados, através do alinhamento da orientação estratégica inovadora 

com comportamentos e processos inovadores” (WANG; AHMED, 2007, p. 38), e engloba 

múltiplas dimensões que fazem os autores acreditarem que são fundamentais para mensurar a 

capacidade inovadora geral como um fator parte da essência de capacidades dinâmicas.  

“A inovação é mais do que simplesmente ter boas ideias; é o processo de fazê-las 

evoluir ao ponto de terem um uso prático” (TIDD; BESSANT, 2015, p. 18). Nesse contexto, 

os autores assinalam que há diversos entendimentos sobre inovação nas teorias, mas todas 

refletem a necessidade de se completar o conhecimento ora criado, que não se detém a apenas 

fazer a invenção, pois esta é tão somente uma parte de todo um processo de inovação. 
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Em meio a tantos adjetivos que o processo de inovação recebe, como caótico, 

incompreensível, aleatório, certos elementos organizacionais podem viabilizar o processo e 

uma das formas é entender como a capacidade absortiva ocorre e como a empresa desenvolve 

rotinas e processos para internalizar e aplicar os conhecimentos interno e externo disponíveis 

(COHEN; LEVINTHAL, 1990). Cada empresa precisa, portanto, encontrar o seu jeito de 

fazer as coisas, criando suas próprias rotinas, e “rotinas simples precisam estar integradas com 

habilidades mais amplas que, juntas, constituem a capacidade da organização de gerenciar a 

inovação” (TIDD; BESSANT, 2015, p. 78). No Quadro 3, os autores listam alguns exemplos 

de rotinas facilitadoras e à qual habilidade básica a rotina está relacionada. 

 

Quadro 3: Habilidades fundamentais em gestão da inovação 
Habilidade básica Rotinas facilitadoras 

Reconhecimento Vasculhar o cenário à procura de sinais tecnológicos e econômicos que 
iniciem o processo de mudança. 

Alinhamento Garantir que haja coerência e adequação entre a estratégia comercial e a 
mudança proposta – não inovar porque é moda ou como resposta 
involuntária à atividade da concorrência. 

Aquisição Reconhecer as limitações da base tecnológica da própria empresa e ser 
capaz de contatar fontes externas de conhecimento, informação, 
equipamento etc.; 
Transferir tecnologia de várias fontes externas e conectá-la a pontos 
internos relevantes da empresa. 

Execução Gerenciar projetos de desenvolvimento para novos produtos ou 
processos, desde a ideia inicial até seu lançamento final; 
Monitorar e controlar tais projetos. 

Aprendizagem Ter a habilidade de avaliar e refletir sobre o processo de inovação e 
identificar lições para a melhoria de rotinas gerenciais. 

Desenvolvimento da empresa Implementar rotinas eficazes – em estruturas, processos, 
comportamentos básicos, etc. 

Fonte: Tidd e Bessant (2015, p. 78).  
 

As inovações variam em escala, tipo, setor, empresas, países, tamanhos de empresas, 

mas há algum consenso quanto a dois fatores: “a) a inovação é um processo, não um evento 

isolado, e precisa ser gerenciada como tal; b) as influências sobre esse processo podem ser 

manipuladas para afetar o resultado – ou seja, a inovação pode ser gerenciada” (TIDD; 

BESSANT, 2015, p. 82). Complementam os autores, que a gestão eficaz da inovação é 

basicamente resultante da concepção e do incremento de rotinas efetivas.  

A capacidade de inovação também pode ser entendida como um tipo de capacidade 

estratégica organizacional, pela relação com o alinhamento das práticas de inovação e 

estratégias organizacionais, na geração de ganhos para a empresa, para seus consumidores e 

para outros stakeholders, de maneira deliberada e sistemática, pelo desenvolvimento de 

inovações radicais ou incrementais (FROEHLICH; BITENCOURT; BOSSLE, 2017).  
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Quando a empresa vê a inovação como um processo de melhoria contínua, acumula 

recursos técnicos e habilidades gerenciais, desenvolve oportunidades para o aprendizado por 

meio da atividade, utilização, cooperação com outras empresas e pesquisas junto a 

consumidores (TIDD; BESSANT, 2015). Como opção, é possível acelerar os esforços de 

aprendizado e aprendizagem pelo acesso a vários canais internacionais que propagam 

tecnologia, incluindo licenciamento de tecnologia de origem estrangeira (WANG; LI-YING, 

2014).  

Quais são as fontes que dão origem às inovações? Elas não ocorrem ao acaso, são um 

processo que acontece quando uma ideia é levada à frente, revisada e refinada, tece os 

diversos conhecimentos e então cria-se um produto, um serviço ou um processo útil (TIDD; 

BESSANT, 2015). Afirmam ainda que a criação do conhecimento é uma das fontes de 

inovação e gera um estímulo, criando um campo de oportunidades capazes de definirem as 

possibilidades para a inovação, motivando o surgimento de outra fonte de inovação, que é a 

necessidade de inovar, atuando nas empresas como condutor da inovação de processos. Ainda 

para Tidd e Bessant (2015), melhorias de processo têm relevância especial no setor público, 

com o propósito de boa governança que enriquece as prestações de serviços realizadas com o 

dinheiro que é público, tais como redução de tempo de espera no atendimento de saúde e 

aceleração em serviços de tributação; também como estratégia viável para a inovação, é citada 

a fonte de observação, que é obtida por meio do aprender com os outros. 

Um estudo foi realizado por Tidd e Bessant (2015), em mais de 100 organizações 

atuantes no setor de serviços para identificar as relações entre as estratégias, os processos de 

desenvolvimento de serviços, além da organização, tecnologias e desempenho nesse tipo de 

oferta. Como resultados, foram identificados quatro padrões de organizações, cada qual com 

vantagens próprias, o que conclui que não existe uma forma de organização de serviço melhor 

em qualquer contexto (TIDD; BESSANT, 2015).  

As quatro configurações identificadas no estudo dos autores são: a organização 

inovadora integrada, a customização mecanizada, a de compartilhamento híbrido de 

conhecimentos e as organizações com foco no projeto para o cliente, apontando os autores 

que elas apresentam em comum o modo organizacional de reunir pessoas; os mecanismos de 

controles impessoais e interpessoais; o compartilhamento de conhecimento e da base de 

informações técnicas; os elos externos (clientes, parceiros e fornecedores) corroboram com a 

declaração de Teece (2007) de que as empresas inovadoras devem gerar e implementar  as 

inovações organizacionais e gerenciais complementares necessárias para alcance e 

sustentação da competitividade, além de investir em pesquisa e desenvolvimento. 
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De acordo com o conceito de capacidade de absorção de uma empresa, essa 

capacidade implica que a organização, além de encontrar os parceiros certos em inovação, 

deve ter a capacidade de reconhecer o potencial daquelas novas informações externas e 

assimilá-las para aplicar essa nova informação externa em projetos internos de pesquisa e 

desenvolvimento (KOSTOPOULOS, et al., 2011). Tal definição menciona duas das etapas do 

modelo de capacidade de absorção de Lane, Koka e Pathak (2006), que são o reconhecimento 

e a assimilação que, somadas à aplicação, realizam capacidades absortivas. 

A inovação é uma busca competitiva por soluções novas e diferentes, seja em 

empreendimentos comerciais, que apresenta concorrência acirrada, seja nos serviços públicos 

para o qual a máxima é fazer mais com menos recursos (TIDD; BESSANT, 2015).  

Embora a inovação esteja implícita nas várias definições de capacidades, deve ser bem 

definida e explícita, pois é a única fonte de dados comparativos que sustenta vantagens para a 

empresa (ALVES et al., 2017). Segundo os mesmos autores, a inovação está implícita em 

várias capacidades e deve-se de ter clareza e sigilo, pois são a garantia do sucesso do know 

how do empreendimento. Já em organizações públicas, sugere-se que esse know how seja 

disseminado ao invés de guardado em segredo, uma vez que pode dar suporte para a melhoria 

no desempenho das práticas em entidades públicas (SOUZA, 2014). 

Pressupõe-se que para as pessoas com melhor qualificação, as rotinas e processos 

podem ser mais bem desenvolvidos. Estas detêm instrução adequada para decifrar como 

valioso aquele conhecimento disponível, e conseguirem aproveitar esta disponibilidade de 

conhecimento para assimilarem o conteúdo ao meio profissional que estão inseridas, 

aplicando o conhecimento adquirido e desenvolvendo capacidade de absorção, tema desta 

pesquisa, para o aprimoramento ou geração de novas rotinas e processos. 

Nesses termos, a presente pesquisa investigou o agente público municipal que 

participou de cursos presenciais promovidos pelo TCE-PR, buscando verificar a realização de 

capacidade de absorção pelo indivíduo e transferência desta para a entidade, resultando em 

implementação de inovações em rotinas e processos organizacionais na Câmara Municipal 

que atuam. 

Desta forma, já demonstrados alguns dos principais estudos sobre capacidades 

dinâmicas, e dentre eles o modelo de capacidade de absorção proposto por Lane, Koka e 

Pathak (2006) adotado para esta pesquisa, serão expostas as abordagens metodológicas 

desenvolvidas nesta pesquisa. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

3.1 CLASSIFICAÇÃO GERAL DA PESQUISA 

 

 “A pesquisa é uma investigação sistemática com o objetivo de fornecer informações 

para resolver problemas gerenciais” (COOPER; SCHINDLER, 2016, p. 23). Com base nessa 

necessidade, a classificação para os autores dos estudos de pesquisa, pode se apresentar em 

quatro opções: estudos informativo, descritivo, explanatório ou preditivo e os explica da 

seguinte maneira: o estudo informativo fornece um resumo de dados, exige conhecimento e 

habilidade com as fontes de informação e com os controladores dessas fontes e geralmente 

requer poucas inferências e conclusões. O estudo descritivo busca resposta para os 

questionamentos: quem, o quê, quando, onde e, algumas vezes, como, e podem envolver a 

coleta de dados e criação de variáveis analisando a relação de interação de duas ou mais delas, 

apresenta-se como um estudo com forte apelo para administrador e analista de políticas 

públicas em empresas sem fins lucrativos e, ainda, abre campo para o próximo tipo de estudo, 

o explanatório, que é aquele que tenta explicar as razões para o fenômeno que o estudo 

anterior apenas observou. O tipo de estudo preditivo exige alto grau de inferência, com o 

objetivo de poder controlar e replicar determinado cenário e resultado.  

Quanto ao objetivo proposto, o presente estudo foi de natureza descritiva, com corte 

transversal, e propôs-se a analisar se os cursos de gestão pública, promovidos pelo Tribunal 

de Contas do Estado do Paraná, aos agentes públicos das Câmaras Municipais, geraram 

capacidade de absorção para implementar inovações em rotinas e processos, já que o estudo 

descritivo se apresenta como um tipo com forte apelo para análise de políticas públicas em 

empresas sem fins lucrativos (COOPER; SCHINDLER, 2016).  

A pesquisa descritiva procura classificar, explicar e interpretar fatos que ocorrem, sem 

inserir interferência do pesquisador, ou seja, os fenômenos do mundo físico e humano são 

estudados, mas não são manipulados pelo pesquisador. Quando usado o questionário, este 

geralmente fornece opções aos pesquisados para selecionarem algo em uma matriz de número 

fixo, que tabuladas e analisadas, têm o intuito de testar hipóteses (HAIR JR et al., 2007). 

Quanto à abordagem do problema, adotou-se o método quantitativo aquele que o 

levantamento das informações é feito através de “descrição quantitativa ou numérica de 

tendências, atitudes ou opiniões de uma população ao estudar uma amostra dela” 

(CRESWELL, 2007, p. 161), contendo generalizações ou alegações acerca desta. Este é um 

método que envolve a coleta de grandes quantidades de dados com o uso de questionários 
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auto-administrados ou administrados por entrevistador, podendo conter perguntas fechadas ou 

abertas, colhendo dados numéricos ou narrativos, respectivamente, considerados como dados 

primários, que são aqueles produzidos no momento da resposta dos pesquisados, pois não são 

dados prontos, e nem mesmo podem ser obtidos por meio de observação (HAIR JR et al., 

2005). O método quantitativo é a melhor técnica para testar uma teoria (CRESWELL, 2007), 

portanto, pesquisou-se a teoria das capacidades dinâmicas para identificar implementações em 

inovações de rotinas e processos, a partir do conhecimento externo, que tem a qualificação do 

agente público como potencial para melhorias na gestão pública. 

O levantamento de dados foi realizado por meio de uma survey eletrônica, com 

questionário padronizado pela escala likert com opção de respostas variando da pontuação 1 a 

5, de discordância total (1) a concordância total (5) às afirmações propostas. Os questionários 

foram enviados aos endereços eletrônicos (e-mails) das 399 Câmaras Municipais do Estado 

do Paraná, contendo o nome de cada agente público que frequentou curso presencial 

promovido pelo TCE-PR no período de 2017 e 2018. 

Para o envio personalizado dos e-mails foram necessários os nomes dos cursistas, para 

isso, foi protocolado junto ao TCE-PR, um requerimento externo solicitando a possibilidade 

do fornecimento dos endereços eletrônicos dos alunos que frequentaram cursos naquele 

período; em resposta ao requerimento foram recebidas duas listas, uma referente aos cursistas 

presenciais de 2017 e outra de 2018, contendo os nomes dos agentes públicos e a entidade 

Câmara Municipal que estavam vinculados, assim, foram enviados e-mails para as entidades, 

direcionando o questionário para cada agente público que frequentou curso do TCE-PR. 

Os procedimentos para a obtenção de dados para a pesquisa foram orientados pelo 

modelo de levantamento (survey), com uso da ferramenta questionário de escala likert, 

demonstrado no Apêndice A, e foi aplicado aos 1.863 agentes públicos de Câmaras 

Municipais que frequentaram cursos na modalidade presencial promovidos pela EGP do TCE-

PR nos anos de 2017 e 2018.  O questionário é desenvolvido com base em constructos que se 

pretendem medir. 

Antes de definirem-se os constructos a serem pesquisados, precisa-se compreender 

que “constructo é uma imagem ou ideia abstrata inventada especificamente para determinada 

pesquisa e/ou proposta de construção de teoria. [...] especialmente quando a ideia ou imagem 

que pretendemos transmitir não estiver sujeita à observação direta” (COOPER; SCHINDLER, 

2016, p.54).   

A figura 5 destaca as etapas do modelo de capacidade absortiva de Lane, Koka e 

Pathak (2006) que foram utilizadas como condutor da presente pesquisa. 
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Figura 5: Destaque às etapas. Modelo de processos de capacidade absortiva, de Lane, Koka e 
Pathak. 

 
Fonte: Lane, Koka e Pathak (2006, p. 856, tradução e grifo nossos). 

 

Os itens em destaque na Figura 5 foram ajustados e são propostos como constructos 

para a pesquisa, com a menção de autores como Cohen e Levinthal (1989, 1990, 1994), 

Teece, Pisano e Shuen (1994, 1997, 2007, 2009, 2012), Eisenhardt e Martin (2000), Zahra e 

George (2002), Zollo e Winter (2002), Lane, Koka e Pathak (2006) e Wang e Ahmed (2007). 

Os constructos abordados para a presente pesquisa tiveram a finalidade de orientar as 

questões do questionário e representaram o dado essencial para responder ao objetivo central, 

que é analisar se os cursos de gestão pública desenvolvem capacidade absortiva em agentes da 

administração pública municipal para implementar inovação em rotinas e processos. 

O Quadro 4 apresenta os cinco constructos definidos para o estudo, sendo um que 

contempla as características do conhecimento externo, três que representam a capacidade 

abortiva, com as etapas de reconhecimento e compreensão do conhecimento externo, 

assimilação do conhecimento externo e aplicação do conhecimento externo e o quinto 

construto inovação em rotinas e processos. 
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Quadro 4: Constructos e formação dos questionamentos da pesquisa 
Constructos Autores Objetivo 

 
Características do Conhecimento 
Externo (CCE) 

 
 
 
 

Cohen e Levinthal (1989, 1990, 1994) 
Teece, Pisano e Shuen (1994, 1997, 2007, 

2009, 2012) 
Eisenhardt e Martin (2000) 

Zahra e George (2002) 
Zollo e Winter (2002) 

Winter (2003) 
Lane, Koka e Pathak (2006) 

Wang e Ahmed (2007) 
Albuquerque (2008) 
Kostopoulos (2011) 

Koch e Haukness (2015) 
Herrmann, Sangalli e Teece (2017) 

Maclean (2017) 
Alves et al. (2017) 

 
 

Analisar se os cursos 
de gestão pública 

desenvolvem 
capacidade absortiva 

em agentes da 
administração pública 

municipal para 
implementar inovação 
em rotinas e processos. 

Capacidade 
Absortiva 

 
Reconhecimento e 
compreensão do 
conhecimento externo 
(RCCE) 

 

 
Assimilação do 
conhecimento externo 
(ASCE) 

 

 
Aplicação do 
conhecimento externo 
(APCE) 

 

 
Inovação em Rotinas e Processos (IRP) 

 
  

Fonte: A autora (2019). 
 

3.2 MODELO TEÓRICO DA PESQUISA 

 

Este sub-tópico demonstra o direcionamento abordado para a dissertação, baseado no 

problema e objetivos propostos, com o intuito de analisar se os cursos de gestão pública 

desenvolvem capacidade absortiva em agentes da administração pública municipal para 

implementar inovação em rotinas e processos. O modelo teórico proposto foi recortado e 

adaptado do modelo de processo de Capacidade absortiva, de Lane, Koka e Pathak (2006), e 

pretende representar o ciclo da capacidade de absorção do conhecimento externo para a 

implementação de inovação de rotinas e processos organizacionais em entidades públicas.  

O ciclo desta capacidade é composto por três etapas, sendo o reconhecimento e 

compreensão do conhecimento externo, assimilação do conhecimento externo e aplicação do 

conhecimento externo, demonstrado na Figura 6.  
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Figura 6: Modelo teórico da pesquisa 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Recortado e adaptado do modelo de processo de Capacidade de Absorção de Lane, Koka e Pathak (2006, 
p. 856). 

 

O modelo de processo de capacidade de absorção proposto prospecta que os agentes 

públicos de Câmaras Municipais, ao reconhecerem e compreenderem, assimilarem e 

aplicarem o conhecimento externo promovido pelos cursos de administração pública, 

ministrados pelo TCE-PR, desenvolvem capacidade de absorção e podem implementar 

inovações em rotinas e processos organizacionais. Se o processo da capacidade de absorção é 

composto por três fases, conclui-se que se todas essas três fases forem atendidas, então houve 

a capacidade de absorção do conhecimento externo pelos agentes públicos. As inovações em 

rotinas e processos são o produto final desta capacidade dinâmica e podem ser implementadas 

nas entidades públicas por meio de adequação em rotinas e processos organizacionais das 

Câmaras Municipais, Prefeituras, Regimes Próprio de Previdência, Consórcios 

Intermunicipais enfim, em todas as entidades públicas municipais vinculadas aos municípios 

paranaenses, que, em 2018, totalizam 1.248 entidades (TCE-PR, 2019), eram 1.236 entidades 

em 2017 (TCE-PR, 2018) e 1.232 entidades no exercício de 2016 (TCE-PR, 2017). 

Definidos os elementos teóricos e os métodos para coleta e análise dos dados, é 

preciso definir o local para o estudo ser aplicado, desta forma, delimita-se a população que 

corresponde ao conjunto de elementos que se desejam pesquisar para análise, discussão e 

conclusão dos dados (COOPER; SCHINDLER, 2011). 

 

3.3 LIMITAÇÕES DA POPULAÇÃO DO ESTUDO E AMOSTRA 

 

A população de um estudo representa o total de elementos que possuem características 

que se comunicam (HAIR JR et al., 2005), e a presente pesquisa concentrou-se ao estudo de 

todos os agentes públicos das Câmaras Municipais do Estado do Paraná, tendo como 

Os cursos de 
gestão pública 
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característica compartilhada o vínculo com a entidade pública e a participação em curso 

promovido pelo TCE-PR. 

Antes dessa delimitação ser estabelecida, de que o universo de pesquisa seriam os 

agentes de Câmaras Municipais, era o intuito pesquisar os agentes públicos de todas as 

entidades jurisdicionadas ao TCE-PR, incluídas pelo menos as prefeituras, câmaras 

municipais e regimes próprios de previdência.  

No entanto, ao preparar a etapa da coleta de dados, requereu-se junto ao TCE-PR a 

possibilidade de fornecer os endereços eletrônicos e nomes de todos os agentes públicos 

municipais que participaram de cursos presenciais promovidos pelo tribunal, no período de 

2017 e 2018. Esses cursos obtiveram a participação de mais de vinte mil pessoas, somente no 

ano de 2017, se computadas as modalidades de cursos presenciais, on-line e mistos (TCE-PR, 

2017a, 2017b, 2018a). Como resposta, o TCE-PR informou que não seria possível o 

deferimento desse requerimento, com estas características. 

Com isso, optou-se por limitar a população da pesquisa somente aos agentes públicos 

de Câmaras Municipais do Estado do Paraná, para isso, protocolou-se novo requerimento ao 

TCE-PR solicitando apenas os nomes dos agentes públicos, que frequentaram cursos no 

período de 2017 e 2018, e à qual Câmara Municipal tinham informado vínculo no ato da 

inscrição. Essa solicitação foi deferida e atendida pelo Tribunal (TCE-PR, 2018b) com a 

disponibilização de dois arquivos de dados.  

Além dessas duas listas fornecidas pelo TCE-PR com o nome e entidade dos cursistas, 

foi providenciado um relatório com endereço eletrônico oficial (e-mail) das 399 Câmaras 

Municipais do Estado do Paraná junto à União de Vereadores e Gestores Públicos do Estado 

do Paraná (UVEPAR). Em posse das informações sobre quais agentes públicos frequentaram 

cursos presenciais de gestão pública e qual a entidade de vínculo, dados obtidos junto ao 

Tribunal, e os endereços eletrônicos oficiais das entidades fornecidos pela UVEPAR, foi 

preparado o envio de e-mails em massa a esses endereços eletrônicos, totalizando 1.788 

envios personalizados. 

Ao limitar uma população para realizar um estudo por levantamento, obtêm-se atitudes 

ou opiniões de uma população como um todo, pois os resultados obtidos desta amostra 

poderão ser generalizados acerca da população (CRESWELL, 2007). Assim, foram 

pesquisados os agentes públicos de Câmaras Municipais e a análise conclusiva do estudo 

apontou informações que podem ser replicadas aos agentes públicos de outras entidades 

municipais, tais como prefeituras, regimes próprios de previdência social, autarquias, com a 
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intenção de implementar inovações em rotinas e processos organizacionais em administrações 

públicas de qualquer estado. 

Por conseguinte, foram definidos os instrumentos para a coleta de informações para 

análise, que, conforme Hair Jr. et al. (2005), são os objetivos e a natureza do estudo que 

definirão os métodos de coleta de dados. 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE PESQUISA E COLETA DE DADOS  

 

O objetivo geral desta dissertação de analisar se os cursos de gestão pública 

desenvolvem capacidade absortiva em agentes da administração pública municipal para 

implementar inovação em rotinas e processos, apresenta abordagem quantitativa e 

característica de natureza descritiva. Portanto, considerando que “os dados quantitativos são 

tradicionalmente obtidos por meio de várias escalas numéricas” e, que, “se o estudo for de 

natureza descritiva ou causal, o pesquisador provavelmente exigirá uma quantidade 

relativamente grande de dados obtidos através de surveys” (HAIR JR et al., 2005, p. 152), 

então, o método survey foi escolhido para colher dados para analisar a implementação de 

rotinas e processos na administração pública, pelo desenvolvimento de capacidade absortiva.  

Adotou-se o método de survey por meio de administração de um questionário, 

instrumento usado para coletar dados quantitativos de um número maior de indivíduos (HAIR 

JR et al., 2005), destacando algumas vantagens como a) contato com respondentes 

inacessíveis, b) uso de incentivos para maiores retornos, c) custos mais baixos, d) pesquisado 

responde, conforme seu tempo, e) uso de instrumentos mais complexos e, das desvantagens 

registradas, uma delas é o baixo retorno em alguns modos (COOPER; SCHINDLER, 2003), 

mas que pode ser compensado pela quantidade de pontos positivos do método survey auto 

administrado. 

O questionário foi composto por 23 questões de resposta em escala likert, com 

pontuação de resposta em escala de 1 a 5, de discordância total (1) à concordância total (5), a 

partir de uma afirmação.  

Considerando a intenção de garantir êxito no estudo é essencial que questionários 

sejam desenvolvidos sob eixos científicos (HAIR JR et al., 2005). Para tanto, foram 

delimitados três eixos e cinco constructos para esta pesquisa sendo: eixo 1) Conhecimento 

externo, com o constructo Características do conhecimento externo; eixo 2) Capacidade 

Absortiva, com os constructos a) Reconhecimento e compreensão do conhecimento externo, 
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b) Assimilação do conhecimento externo, c) Aplicação do conhecimento externo; e eixo 3) 

Inovação, com o constructo Inovação em rotinas e processos.  

O questionário também contemplou informações do perfil socioeconômico dos 

pesquisados e três questões descritivas sobre a implementação de inovações em entidades 

públicas e suas dificuldades de assimilação e aplicação. O Apêndice A demonstra o 

questionário confeccionado com o apoio da ferramenta Google Forms®. 

A coleta de dados também foi realizada pela ferramenta Google Forms®, no período 

de novembro de 2018 a fevereiro de 2019, com o envio do link de acesso do questionário aos 

endereços de e-mails das Câmaras Municipais do Paraná além de envio para grupos de 

conversação pela plataforma WhatsApp. 

Com o retorno das respostas, foram analisados os dados para responder ao 

questionamento se os cursos de gestão pública desenvolvem capacidade absortiva para 

implementar inovações em rotinas e processos, nas administrações públicas municipais. Para 

tanto, o tratamento dos dados foi realizado com apoio das ferramentas dos softwares 

Microsoft Excel® e IBM Statistical Package For The Social Sciences (SPSS®) para 

elaboração de análises descritivas e estatísticas dos dados. 

 

3.5 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

“Os dados tornam-se conhecimento somente depois de a análise ter identificado um 

conjunto de descrições, relações e diferenças úteis na tomada de decisões” (HAIR JR et al., 

2005, p. 282). Ainda para o autor, a coleta destes têm os propósitos de gerar 1) descobertas e 

possibilitar 2) teste de hipótese, com uso da estatística descritiva quando o objetivo são as 

descobertas e estatística inferencial para o teste de hipóteses. No entanto, antes de os dados 

serem usados eles precisam ser editados para afirmar sua integridade e coerência, momento 

em que as incoerências são corrigidas, os dados ausentes são tratados, os dados necessários 

são transformados e até mesmo excluídos por falta de dados, que podem impactar sobre a 

validade das descobertas (HAIR JR et al., 2005).  

Esses ajustes propostos incluem as correções na amostra tais como um campo digitado 

com letra diferente, a exclusão de um questionário respondido por um terceiro que não atendia 

aos critérios da amostra ou até mesmo a existência de questão sem resposta. As correções 

reforçam a confiança das conclusões, e, isso feito, passa-se para o cálculo da média e o desvio 

padrão das respostas. 
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Para tanto, Field (2009) resume que média é um dos valores mais usados em 

estatística, é um valor hipotético resultante da soma de qualquer conjunto de dados dividido 

pelo total de números observados, e representa um modelo criado para resumir os dados da 

pesquisa; calculada a média que representa o modelo criado é feita a comparação desta com o 

valor real de cada número observado e a diferença obtida é chamada de desvio.  

Ainda, para calcular-se a precisão do modelo uma das opções é somar esses desvios 

pela obtenção do erro total, que representa a soma dos desvios, contudo, a tendência é que a 

soma dos desvios seja zero, pela ocorrência de valores negativos e positivos, significando a 

ausência de erro total e desta ocorrência, uma das opções disponíveis é a soma dos erros ao 

quadrado (SS) (FIELD, 2009).  

Quanto maior for o número de dados coletados, maior será a soma dos erros ao 

quadrado, que, para este ajuste, calcula-se a média dos erros dividindo o SS pelo número de 

observações, no entanto, quando a intenção é a de usar o erro na amostra para estimar o erro 

na população, divide-se o SS pelo número de observações menos 1, resultando em uma 

medida muito utilizada no meio estatístico chamada de variância (FIELD, 2009).  

A raiz quadrada da variância é chamada de desvio padrão que é “uma medida de quão 

bem a média representa os dados” sendo que pequenos desvios padrões, aqueles relativos ao 

valor da própria média, “indicam que pontos de dados estão próximos da média” e um desvio 

padrão grande (relativo à média) “indica que os pontos de dados estão distantes da média” 

demonstrando a imprecisão da média dos dados (FIELD, 2009, p. 35). 

Ajustados e verificados os dados, seguem-se com as análises do estudo, utilizando: 1) 

a análise estatística descritiva para calcular a média, o desvio padrão e as medidas de 

confiabilidade (Alfa de Cronbach), de um conjunto de dados; e 2) a análise estatística 

inferencial, aquela que nos ajuda a fazer julgamentos de uma população pelo resultado de uma 

amostra (HAIR JR et al., 2005).  

A tabulação dos questionários respondidos foi realizada no software Excel® da 

Microsoft®, enquanto que as análises foram feitas a partir do Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS®). 

As análises estatísticas foram realizadas, inicialmente, considerando apenas a 

estatística descritiva, calculando a média e o desvio-padrão. Na sequência utilizou-se da 

Análise Fatorial Exploratória (AFE) no sentido de identificar como as variáveis se agrupam 

em fatores. A AFE é uma técnica de análise que possibilita reduzir o número de variáveis 

através da identificação de grupos ou agrupamentos (fatores) destas variáveis a partir do grau 

de correlação entre elas (MAROCO, 2014; FIELD, 2009), com os propósitos de entender a 
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estrutura de um conjunto de variáveis e reduzir os dados para um tamanho manejável (FIELD, 

2009). O método de componentes principais é um procedimento inerente à análise fatorial, o 

mais conhecido para a extração de fatores (FÁVERO; BELFIORE, 2017). 

Seguindo as sugestões de Maroco (2014) e de Field (2009), para identificar a 

viabilidade da utilização da AFE, foram utilizados os testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e 

de Bartlett, e a extração dos fatores foi feita utilizando o método dos componentes principais, 

com eigenvalues de 1, e a rotação Varimax considerando a carga fatorial acima de 0,50.   

O teste KMO calcula a proporção de variância considerada comum para todas as 

variáveis da amostra que está sendo analisada (FÁVERO; BELFIORE, 2017) e pode ser 

calculada para variáveis individuais ou múltiplas, variando entre 0 (análise de fatores 

provavelmente inadequada) e 1 (padrões de correlação relativamente compactos), portanto, 

maiores de 0,5 no mínimo, com valor de Sig. menor do que 0,05 (FIELD, 2009, p. 571). 

O teste Bartlett examina se a matriz de correlações da população testa se os 

componentes fora da diagonal são zero (se sim, cada variável apresenta péssima correlação 

com todas as variáveis); produz escores imparciais e correlacionam-se apenas com seu 

próprio fator (FIELD, 2009). Assim sendo, se não há variáveis correlacionadas, não existirão 

fatores. 

Após os fatores importantes serem extraídos é possível calcular a rotação dos mesmos, 

para melhorar a interpretação dos fatores. Ou seja, calcular qual é a carga da variável em cada 

fator. O método varimax, utilizado nas análises, pertencente à rotação ortogonal, apresenta-se 

como um método que procura maximizar a carga de cada variável em um fator extraído, ao 

mesmo passo que objetiva agregar um menor número de variáveis sobre outros fatores 

(FIELD, 2009). Essa rotação é realizada mudando-se os valores absolutos e conservando os 

diferenciais. 

A consistência interna, ou confiabilidade, da escala pode ser verificada pelo Alfa de 

Cronbach, que leva o nome de seu criador Lee J. Cronbach, apresentado em 1951, que é a 

medida mais comum de confiabilidade (FIELD, 2009), sendo que segundo Field (2009) e 

Hair Jr. et al. (2009) valores acima de 0,7 podem ser considerados aceitáveis, enquanto que 

valores mais baixos indicam uma escala não confiável.   

Por fim, a análise dos dados parte para a Structural Equation Modelling (SEM). Neste 

caso, a primeira parte da análise consiste na montagem de um modelo de mensuração, no qual 

é medida a relação entre as variáveis manifestas e latentes, associadas às variáveis observadas. 

Segundo Maroco (2014, p. 3) a SEM “é uma técnica de modelação generalizada, utilizada 

para testar a validade de modelos teóricos que definem relações causais, hipotéticas, entre 
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variáveis”, que indicam a magnitude que variáveis independentes causam sobre as 

dependentes (MAROCO, 2010). Ainda para o autor, a SEM pode representar a combinação 

das técnicas da Análise Fatorial e da Regressão Linear, aquela por definir um modelo de 

medidas para operacionalizar constructos e esta por estabelecer no modelo estrutural a relação 

entre as variáveis em análise, com o diferencial das análises clássicas, na SEM o investigador 

inicia formulando o quadro teórico para depois ser confirmado (ou não) com dados colhidos, 

com isso, é a teoria que fica no centro do processo da análise. 

As variáveis manifestas são aquelas mensuradas a partir do questionário, enquanto que 

as variáveis latentes são os construtos (fatores) identificados na literatura: Conhecimento 

Externo; Capacidade Absortiva, subdividida em Reconhecimento, Assimilação e Aplicação; e 

Inovação. 

 

3.6 SÍNTESE DA METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Sintetizar consiste em reunir elementos, que foram anteriormente apresentados no 

capítulo procedimentos metodológicos, para melhor visualização dos aspectos selecionados 

para o desenvolvimento deste estudo. Essa síntese demonstra os aspectos metodológicos, no 

Quadro 5. 

 

Quadro 5: Síntese da Metodologia de Pesquisa 
Procedimentos Metodológicos Classificação 

Tipo de Pesquisa Descritiva 

Abordagem da Pesquisa Quantitativa 

População do estudo 399 Câmaras Municipais do Estado do Paraná 

Público da amostra 
1.863 servidores que participaram de cursos 
promovidos pelo TCE-PR nos anos de 2017 e 2018 

Método para coleta de dados Levantamento (Survey) 

Instrumento de pesquisa e coleta de dados 
Questionário com envio e gerenciamento de dados 
pelo software Google Forms® 

Softwares de Apoio 
 
 
Análise dos dados 

Softwares: SPSS®, Excel® e Google Forms® 
 
Média, Desvio Padrão, Alfa de Cronbach, Análise 
Fatorial Exploratória (AFE), Análise Fatorial 
Confirmatória (AFC), Structural Equation 
Modelling (SEM) 

Fonte: A autora (2019). 
 



47 
 

Definidos os caminhos metodológicos, o questionário pode ser aplicado para a coleta 

dos dados junto aos agentes públicos de Câmaras Municipais que participaram de cursos de 

gestão pública promovidos pelo TCE-PR nos exercícios de 2017 e 2018. No próximo capítulo 

serão apresentadas as análises e interpretações desses dados primários gerados pelos agentes 

públicos cursistas, em resposta ao questionamento se os cursos de gestão pública 

desenvolvem capacidade absortiva para implementar inovação em rotinas e processos. A 

análise está apoiada por técnicas estatísticas que irão interpretar a implementação de 

inovações em rotinas e processos na administração pública municipal. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos com a pesquisa e a discussão 

dos principais achados. Trata-se de uma pesquisa quantitativa que aplicou questionário com 

os eixos temáticos conhecimento externo, capacidade absortiva e inovação, com o intuito de 

analisar se os cursos de gestão pública desenvolvem capacidade absortiva em agentes da 

administração pública municipal, para implementar inovação em rotinas e processos. Por 

apoio, os objetivos específicos buscaram identificar as características do conhecimento 

externo, verificar o reconhecimento e compreensão do conhecimento externo, mensurar a 

assimilação do conhecimento externo, averiguar a aplicação do conhecimento externo além de 

averiguar em que grau há implementação de inovação em rotinas e processos na 

administração pública. 

A importância em analisar esse tema é determinada pela curiosidade em identificar se 

há capacidade de absorção, pelos agentes públicos municipais, do conhecimento proposto 

pelos cursos promovidos pelo tribunal, para implementações de inovações nas atividades 

organizacionais, em especial, as relacionadas às Prestações de Contas Anual. As PCA 

apresentam número significante de restrições, que não permitem ao TCE-PR a recomendação 

pela regularidade logo na primeira análise. As possibilidades para minimizarem essas 

restrições podem estar em implementações básicas de rotinas e processos que o tribunal de 

contas dissemina e os agentes públicos podem transferir para suas entidades públicas, para 

serem compartilhadas, comunicadas e aplicadas. 

Inicialmente, apresentam-se as características dos respondentes, tais como faixa etária, 

escolaridade e cargo e conclui com tabela de localização das entidades em associações 

municipais. Segue com dados dos cursos frequentados e suas abordagens e, por seguinte, 

apresenta-se a análise dos cinco constructos componentes do estudo. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DOS RESPONDENTES 

 

Constituíram público alvo dessa pesquisa todos os agentes públicos de Câmaras 

Municipais do Estado do Paraná que tivessem cursado algum treinamento presencial 

promovido pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos 

anos de 2017 e 2018. O questionário para a coleta de dados foi confeccionado no aplicativo 

Google Forms® e o link foi encaminhado aos e-mails das 399 Câmaras Municipais do Estado, 

em lista fornecida pela UVEPAR, constando os e-mails padrões da entidade além de 
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endereços adicionais, perfazendo o envio de 644 e-mails, por duas vezes. Em momento 

seguinte, foram re-encaminhados em torno de 500 e-mails para os endereços eletrônicos 

padrões da entidade, mas nesse momento, citando o nome dos cursistas (nomes da lista 

fornecida pelo TCE-PR), totalizando, ao final, aproximadamente 1.788 e-mails enviados; em 

paralelo a esses envios, também foram coletadas respostas de agentes participantes de grupos 

de contadores públicos do Estado do Paraná, em plataformas de troca de mensagens 

"WhatsApp", com excelente índice de respostas ao link do questionário proposto. 

As questões chave para a validação das respostas aos questionários eram representadas 

por duas perguntas: 1) Você trabalha em Câmara de Vereadores? e, 2) Você participou de 

quantos cursos presenciais promovido pelo TCE-PR nos anos de 2017 e 2018?  Dos 176 

questionários foram descartados oito questionários porque os respondentes não possuíam 

vínculo com Câmaras Municipais, ou seja, não trabalham e nem trabalharam, além de outros 

10 de respondentes que não participaram de cursos presencias no período mencionado. Foram 

recebidas 176 respostas aos questionários, e finalizaram 158 efetivamente validadas para as 

análises. 

Para caracterizar um pouco o público respondente, neste item foram demonstrados 

dados socioeconômicos. Quanto à idade, foi solicitado o ano de nascimento para então serem 

classificadas em faixas etárias, que foram separadas em grupos com base na pirâmide etária 

publicada no Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010), de cinco em cinco anos. Com isso 

obtiveram-se classes que representaram as idades a partir de 25 anos até 69 anos de idade. 

 
Tabela 1: Faixa etária dos respondentes 

Faixa Etária Frequência Percentual Percentagem acumulativa 
25 a 29 anos 15 9,5 9,5 
30 a 34 anos 30 19,0 28,5 
35 a 39 anos 36 22,8 51,3 
40 a 44 anos 34 21,5 72,8 
45 a 49 anos 18 11,4 84,2 
50 a 54 anos 13 8,2 92,4 
55 a 59 anos 4 2,5 94,9 
60 a 64 anos 6 3,8 98,7 
65 a 69 anos 2 1,3 100,0 

Total 158 100,0  
Fonte: Resultados da Pesquisa (2019). 

 

Quanto à escolaridade os dados foram colhidos considerando as opções Pós-

Graduação Stricto Sensu, Pós-Graduação Lato Sensu, Graduação e Ensino Médio. Os dados 

resultaram nas seguintes frequências e percentuais: 
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Tabela 2: Escolaridade dos respondentes 
Nível de Escolaridade Frequência Percentual Percentagem 

acumulativa 

Válido 

Pós-Graduação Lato Sensu 98 62,0 62,0 
Graduação 43 27,2 89,2 
Ensino Médio 9 5,7 94,9 
Pós-Graduação Stricto Sensu 8 5,1 100,0 
Total 158 100,0  

Fonte: Resultados da Pesquisa (2019). 
 

Para identificar o cargo que os agentes públicos ocupam na entidade, lhes foi proposta 

uma questão de resposta aberta, e foram aqui agrupadas em cinco grandes áreas de atuação 

além de opção “outras áreas” (um jornalista e quatro vereadores). Além do cargo ocupado, 

apresenta-se o tipo do vínculo empregatício com a entidade, com as classificações de agente 

efetivo, comissionado, agente político, estagiário e resposta aberta para “outros vínculos” que 

teve uma seleção (um agente público já aposentado), além de uma resposta ausente por um 

agente público que já trabalhou em Câmara. Contabiliza-se também em “outros” os agentes 

políticos. 

Na área contábil e financeira apresentam-se os cargos de contador, técnico em 

contabilidade, contabilista e equivalentes; na área jurídica o procurador, advogado, assessores 

e equivalentes; na área de controladoria interna apenas os controladores internos; na área 

legislativa os cargos de assessor legislativo, assistente e equivalentes; na área administrativa 

os cargos de diretorias, recepcionista e equivalentes; em outras áreas apresentam-se os 

vereadores e o jornalista. Constaram dois dados ausentes no sistema representando dois 

agentes públicos que já trabalharam em Câmaras Municipais.  

 

Tabela 3: Cargos por área de atuação 
Área de atuação Frequência Percentual Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulativa 

Válido 

Contábil e Financeira 76 48,1 48,7 48,7 
Administrativa 35 22,2 22,4 71,2 
Legislativa 20 12,7 12,8 84,0 
Jurídica 13 8,2 8,3 92,3 
Controladoria Interna 7 4,4 4,5 96,8 
Outras 5 3,2 3,2 100,0 
Total 156 98,7 100,0  

Ausente Sistema 2 1,3   
Total 158 100,0   

Fonte: Resultados da Pesquisa (2019). 
 

As prestações de contas comumente são gerenciadas pelo departamento de finanças 

das entidades, nesse prisma, pressupõe-se o reconhecimento e compreensão dos agentes 

públicos dessas áreas para obtenção de conhecimento nas capacitações promovidas pelo TCE-



51 
 

PR, pela observação da maior média (48%) dos participantes serem das áreas contábil e 

financeira, aquela que normalmente é responsável pelo peticionamento eletrônico das 

prestações de contas anual. Importa também observar que a maioria dos agentes públicos 

(84%) possui vínculo efetivo com a instituição que trabalham, e no geral (70%) possuem até 

10 anos de trabalho na entidade, conforme apontam as duas próximas tabelas. 

 
Tabela 4: Vínculo dos respondentes com a entidade que trabalham 

Vínculo Frequência Percentual Percentagem 
válida 

Percentagem 
acumulativa 

Vínculo 

Servidor Efetivo 132 83,5 84,1 84,1 
Servidor Comissionado 19 12,0 12,1 96,2 
Outro 6 3,8 3,8 100,0 
Total 157 99,4 100,0  

Ausente Sistema 1 0,6   
Total 158 100,0   

Fonte: Resultados da Pesquisa (2019). 
 

Tabela 5: Tempo de atuação nas entidades 

Tempo de Atuação 
Frequência Percentual Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulativa 

Vínculo 

Até 10 anos 109 69,0 70,3 70,3 
De 11 a 20 anos 26 16,5 16,8 87,1 
Acima de 21 anos 20 12,7 12,9 100,0 
Total 155 98,1 100,0  

Ausente Sistema 3 1,9   
Total 158 100,0   

Fonte: Resultados da Pesquisa (2019). 
 

Os pesquisados são agentes políticos (vereadores) e agentes públicos que trabalham ou 

trabalharam em Câmaras Municipais situadas no Estado do Paraná. Das respostas obtidas 

foram registrados respondentes de 114 dos 399 municípios paranaenses. Esses municípios 

estão agrupados em Associações Regionais de Municípios do Paraná, e a frequência por 

regional está representada na Tabela 6. Dos dados há a ausência de duas respostas, sendo de 

uma pessoa que trabalhou em Câmara Municipal e outra que trabalha, mas registrou a questão 

em branco. 

Das 19 associações regionais de municípios do Paraná, todas obtiveram respondentes, 

no entanto a ASSOMEC e AMOCENTRO tiveram o maior número, a primeira integra 

municípios tais como Araucária, Campo Largo, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, 

Fazenda Rio Grande e a cidade pólo Curitiba, e a segunda região, a AMOCENTRO, integra 

municípios tais como Guarapuava, Turvo, Boa Ventura de São Roque, Mato Rico, Roncador 

e a cidade pólo Pitanga. 
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Tabela 6: Associação Regional que pertencem os municípios da população pesquisada 
Associação Regional Frequência Percentual Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulativa 

ASSOMEC - Associação dos Municípios da Região 
Metropolitana de Curitiba 

30 19,0 19,2 19,2 

AMOCENTRO - Associação dos Municípios do 
Centro do Paraná 

14 8,9 9,0 28,2 

AMOP - Associação dos Municípios do Oeste do 
Paraná 

12 7,6 7,7 35,9 

AMEPAR - Associação dos Municípios do Médio 
Paranapanema 

11 7,0 7,1 42,9 

AMUNPAR - Associação dos Municípios do 
Noroeste do Paraná 

11 7,0 7,1 50,0 

COMCAM - Comunidade dos Municípios de Campo 
Mourão 

11 7,0 7,1 57,1 

AMUNORPI - Associação dos Municípios do Norte 
Pioneiro 

9 5,7 5,8 62,8 

AMUVI - Associação dos Municípios do Vale do 
Ivaí 

9 5,7 5,8 68,6 

AMCG - Associação dos Municípios da Região dos 
Campos Gerais 

7 4,4 4,5 73,1 

AMSOP - Associação dos Municípios do Sudoeste 
do Paraná 

7 4,4 4,5 77,6 

CANTUQUIRIGUAÇU - Associação do 
Cantuquiriguaçu 

7 4,4 4,5 82,1 

AMUSEP - Associação dos Municípios do Setentrião 
Paranaense 

6 3,8 3,8 85,9 

AMERIOS - Associação dos Municípios da Região 
do Entre Rios 

6 3,8 3,8 89,7 

AMUNOP - Associação dos Municípios do Norte do 
Paraná 

4 2,5 2,6 92,3 

AMCESPAR - Associação dos Municípios do Centro 
Sul do Paraná 

4 2,5 2,6 94,9 

AMSULPAR - Associação dos Municípios do Sul 
Paranaense 

3 1,9 1,9 96,8 

AMLIPA - Associação dos Municípios do Litoral do 
Paraná 

2 1,3 1,3 98,1 

AMSULEP - Associação dos Municípios da Região 
Sudeste do Paraná 

2 1,3 1,3 99,4 

AMENORTE - Associação dos Municípios do Médio 
Noroeste do Estado do Paraná 

1 0,6 0,6 100,0 

Total 156 98,7 100,0  
Ausente Sistema 2 1,3   
Total 158 100,0   

Fonte: Resultados da Pesquisa (2019). 
 

4.2 ANÁLISE DESCRITIVA DOS CURSOS FREQUENTADOS 

 
Por fim, foram apresentadas duas questões no questionário sócio-econômico sobre a 

participação total em cursos promovidos pelo TCE-PR. Essa era uma das duas questões-chave 

para validar o questionário respondido. Os pesquisados preencheram a quantidade de cursos 

presenciais frequentados, nos anos de 2017 e 2018, exclusivamente os promovidos pela EGP 
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do TCE-PR, além das áreas de concentração. Eram dez as opções das áreas abordadas, com 

opção de múltipla escolha, justificando o número de 412 respostas.  

 
Tabela 7: Participação em cursos presenciais promovidos pela EGP do TCE-PR 

Quantidade de cursos Frequência Percentual Percentagem acumulativa 
1 44 27,8 27,8 
2 37 23,4 51,3 
3 30 19,0 70,3 
4 11 7,0 77,2 
5 15 9,5 86,7 
6 5 3,2 89,9 
7 3 1,9 91,8 
8 3 1,9 93,7 
9 1 0,6 94,3 

10 7 4,4 98,7 
11 1 0,6 99,4 
12 1 0,6 100,0 

Total 158 100,0  
Fonte: Resultados da Pesquisa (2019). 

 

O tribunal promove anualmente cursos específicos sobre prestação de contas anual, e 

os números apontaram que 111 dos agentes públicos cursaram até três cursos e, comparando 

este total às áreas abordadas, foi possível apontar que 97 foram capacitações voltadas à 

contabilidade e finanças. Estas áreas são as que normalmente gerenciam o envio das 

prestações de contas ao tribunal, além de serem responsáveis pela emissão e publicação do 

balanço patrimonial e envio de dados ao SIM/AM (conteúdo e prazo), itens de análise que 

compõem a PCA de uma Câmara Municipal.  

 
Tabela 8: Abordagens dos cursos presenciais frequentados. Promovidos pela EGP do TCE-
PR 

Abordagens dos cursos Frequência Percentual Percentagem acumulativa 
Contábil e Finanças 97 23,54 23,54 
Licitações e Contratos 78 18,93 42,48 
Gestão de Pessoal 50 12,14 54,62 
Controle Interno 42 10,19 64,81 
Administração Pública 42 10,19 75,00 
Fórum de Controle Interno ou Externo 30 7,28 82,28 
Transparência 26 6,31 88,59 
Planejamento 15 3,64 92,23 
Controle Social 13 3,16 95,39 
Jurídico 9 2,18 97,57 
Outras  10 2,43 100,00 
Total 412 100,0  

Fonte: Resultados da Pesquisa (2019). 
 

A prática aqui demonstrada é uma ferramenta concreta para realizar capacidades 

dinâmicas, porque ajuda às pessoas a melhor compreenderem os processos para então 

realizarem as rotinas componentes desses processos, de forma eficaz (EISENHARDT; 
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MARTIN, 2000), pois acumula conhecimento para o desempenho das atividades, com 

melhoria na qualidade, redução de retrabalhos e de irregularidades nas análises das contas. Os 

dados ora apresentados referem-se a temas de cursos presenciais promovidos pelo TCE-PR, 

no entanto, enriquece a lista do tribunal, os cursos disponíveis na modalidade on line tais 

como os cursos de Licitações e Contratos, Direito, Atos de Pessoal, Transferências 

voluntárias, Administração Pública, Contabilidade, Tributário, além de palestras on line com 

Orientação para Gestores Municipais sobre atos de pessoal, fiscalização municipal e 

orçamento, licitações e contratos e transferências voluntárias. 

 

4.3 ANÁLISE DESCRITIVA DOS CONSTRUCTOS 

 

O primeiro aspecto a ser analisado nos dados coletados foi existência de dados 

extremos e dados ausentes. Não foi constatado nenhum dado ausente, já em relação aos dados 

extremos, verificou-se que existiam alguns questionários que poderiam ser considerados 

dados extremos. Assim, foram identificadas diversas variáveis com problemas. Neste sentido, 

após constatar que a exclusão do questionário resultaria em prejuízo na amostra, adotou-se a 

substituição dos valores extremos pelo próximo ponto na escala, seguindo as sugestões de 

Field (2009). 

Na sequência verificou-se a questão da normalidade, apesar da amostra ser 

considerada grande. Neste caso constatou-se que os dados tendem a normalidade, mas devido 

ao tamanho da amostra os testes não são adequados para a verificação, conforme se constata 

na literatura. 

Dos dados dos respondentes foram calculados a média e desvio padrão de cada uma 

das 23 variáveis (questões) do questionário. Todas as médias ficaram superiores a quatro 

pontos, com extremos de 4,33 e 4,82 pontos, representando concordâncias entre a opção 

Parcial (4) e Total (5). Médias significam exatamente o senso comum sobre média, que é o 

resultado da soma de todos os valores das respostas dividido pelo número total de dados. 

Os desvios-padrão das 23 variáveis oscilaram de 0,388 a 0,885. Desvio padrão 

expressa “uma medida de quão bem a média representa os dados” sendo que pequenos 

desvios padrões, aqueles relativos ao valor da própria média, “indicam que pontos de dados 

estão próximos da média” e um desvio padrão grande (relativo à média) “indica que os pontos 

de dados estão distantes da média” demonstrando a imprecisão da média dos dados (FIELD, 

2009, p. 35). Dentre os cinco constructos analisados, o que apresentou valor mais próximo da 

média (0,388) expressou a afirmativa sobre a relevância dos cursos presenciais promovidos 
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pelo TCE-PR para o aprimoramento das atividades relacionadas à PCA, e o que mais se 

distanciou da média (0,885) resumiu respostas sobre o conhecimento adquirido nos cursos 

presenciais do TCE-PR para a melhora da comunicação dentro da entidade. Ambas as 

afirmativas pertencem ao constructo “reconhecimento do conhecimento externo”, portanto o 

menor (melhor) desvio-padrão representou o reconhecimento quanto à relevância dos cursos 

para implementações em atividades relacionadas às prestações de contas anual, ao ponto que, 

o maior desvio, representou a melhoria na comunicação entre os agentes públicos na entidade. 

Após a verificação inicial, com os ajustes indicados, é apresentada a estatística 

descritiva dos três agrupamentos principais (Conhecimento Externo, Capacidade Absortiva e 

Inovação), conforme expressam as Tabelas 9 a 11. 

 

4.3.1 Constructo Características do Conhecimento Externo (CCE) 
 

Com o objetivo de identificar as características do conhecimento externo, as questões 

representam a busca e benefícios do conhecimento externo, a melhoria do desempenho das 

atividades organizacionais e incentivo à participação, em relação aos cursos promovidos pelo 

TCE-PR.  

 

Tabela 9: Constructo Características do Conhecimento Externo  

Descrição Média 
Desvio 
padrão 

CCE01. Na entidade em que trabalho, existe a percepção de que o relacionamento com o 
TCE-PR é um fator relevante no auxílio à realização de atividades organizacionais 

4,58 0,620 

CCE02. O compartilhamento de conhecimento abordado em cursos do TCE-PR é 
necessário para o desenvolvimento da entidade que trabalho 

4,78 0,412 

CCE03. Temos preocupação em buscar conhecimento junto ao TCE-PR 4,80 0,403 

CCE04. O interesse em buscar conhecimento junto ao TCE-PR incentiva os servidores da 
entidade que trabalho 

4,47 0,720 

CCE05. A participação em cursos presenciais, promovidos pelo TCE-PR, contribui para 
melhorar o desempenho das atividades organizacionais na entidade que trabalho 

4,78 0,412 

CCE06. Existe incentivo por parte da nossa entidade à participação em cursos/eventos 
presenciais promovidos pelo TCE-PR 

4,39 0,764 

Fonte: Resultados da Pesquisa (2019). 
 

Percebe-se que há preocupação dos agentes públicos com a busca do conhecimento 

externo, maior média do constructo (4,80), mas quando foi abordado se eles sentiam 

incentivos por parte da entidade para buscarem este conhecimento, a média caiu, sugerindo 

que a importância aos cursos é mais notada pelo agente público a nível individual e menos a 

nível organizacional. Importa mencionar que mesmo com esta menor percepção de incentivo 

pela entidade, os pesquisados afirmam a importância dos cursos do TCE-PR para o 
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desenvolvimento da entidade e melhoria nas atividades organizacionais das Câmaras 

Municipais, pois são 84% de servidores com vínculo efetivo, que contam com a estabilidade 

no serviço público e interagem com o tribunal de contas, seja pelos canais de comunicação, 

seja pela participação nos eventos, ou até mesmo nas atuações de fiscalização. 

Os cursos do TCE-PR abordam temas relacionados às diversas áreas e compreendem 

assuntos tais como orçamento e planejamento, finanças, licitações e contratos, controle 

interno e patrimônio, em modalidades presencial, online e mista. Os autores Lane, Koka e 

Pathak (2006) separam as dimensões da capacidade absortiva do conhecimento externo em 

três dimensões, as mesmas de Cohen e Levinthal (1990), porque cada uma destas dimensões 

requer processos diferentes dentro da organização. Na tabela a seguir, foram calculadas 

médias e desvio padrão dos três componentes do constructo. 

 

4.3.2 Constructo Capacidade Absortiva: Reconhecimento e Compreensão do 
Conhecimento Externo (RCCE); Assimilação do  Conhecimento Externo (ASCE) e 
Aplicação do Conhecimento Externo (APCE) 

 

A capacidade absortiva é uma das capacidades fundamentais de aprendizagem, sendo 

que a relevância da P&D de cada empresa definirá o porte do investimento nesta habilidade 

(LANE; KOKA; PATHAK, 2006). 

Com o intuito de verificar o reconhecimento e compreensão do conhecimento externo, 

primeira etapa da Capacidade Absortiva; mensurar a assimilação do conhecimento externo, 

segunda etapa; averiguar a aplicação do conhecimento externo, terceira etapa, apresentam-se 

as médias e desvio padrão em uma única tabela. 

As duas maiores médias do constructo de capacidade absortiva (4,82 e 4,74) 

representam a concordância quase que total que as capacitações presenciais do TCE-PR são 

relevantes para o aprimoramento das atividades relacionadas à PCA e para evitar problemas 

na regularidade das mesmas. A pequena oscilação entre todas as médias das três fases deste 

constructo, todas acima de quatro pontos, que representa concordância, sugere que os agentes 

públicos possuem estrutura para a realização da capacidade de absorção, entendendo o valor 

das capacitações promovidas pelo Tribunal de Contas, assimilando o conhecimento partilhado 

e aplicando-o para a boa governança na administração pública.  

A Tabela 10 concentra os dados obtidos para as três etapas componentes do constructo 

capacidade absortiva. 
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Tabela 10: Constructo Capacidade Absortiva: Reconhecimento e Compreensão do 
Conhecimento Externo (RCCE); Assimilação do Conhecimento Externo (ASCE); Aplicação 
do Conhecimento Externo (APCE) 

Descrição Média 
Desvio 
padrão 

RCCE01. A entidade que trabalho julga importante o conhecimento abordado nos cursos 
do TCE-PR. 

4,56 0,662 

RCCE02. Os cursos presenciais promovidos pelo TCE-PR são um aspecto relevante na 
busca pelo aprimoramento das atividades relacionadas à PCA 

4,82 0,388 

RCCE03. O conhecimento transmitido pelos cursos presenciais do TCE-PR ajuda a 
encontrar alternativas que melhoram nossa atuação na administração pública 

4,67 0,558 

RCCE04. O conhecimento adquirido nos cursos presenciais do TCE-PR faz com que se 
melhore a comunicação dentro da entidade que trabalho 

4,33 0,885 

ASCE01. O conhecimento adquirido nos cursos presenciais do TCE-PR nos ajuda a 
compreender melhor as atividades organizacionais da administração pública 

4,69 0,528 

ASCE02. O conhecimento transmitido nos cursos presenciais do TCE-PR nos auxilia na 
compreensão de assuntos relacionados ao Processo de PCA 

4,72 0,540 

ASCE03. Utilizamos a experiência pessoal, adquirida a partir da assimilação de 
conhecimento abordado nos cursos do TCE-PR, para evitar problemas na regularidade da 
PCA 

4,74 0,507 

ASCE04. Somos capazes de assimilar o conhecimento abordado nos cursos do TCE-PR 
para nossas atividades organizacionais 

4,63 0,547 

APCE01. A partir do conhecimento adquirido em cursos presenciais do TCE-PR, a 
entidade que trabalho busca implementar inovações em rotinas e processos para boas 
práticas na Administração Pública 

4,39 0,694 

APCE02. A partir do conhecimento adquirido em cursos presenciais do TCE-PR, a 
entidade que trabalho busca implementar inovações em rotinas e processos organizacionais 
com foco na regularidade da PCA 

4,53 0,655 

APCE03. A entidade que trabalho aplicou novo conhecimento adquirido em cursos 
presenciais do TCE-PR implementando inovação em rotinas e processos organizacionais 
com foco na regularidade da PCA 

4,44 0,691 

APCE04. Somos capazes de aplicar o conhecimento assimilado dos cursos presenciais do 
TCE-PR para nossas atividades organizacionais 

4,65 0,564 

Fonte: Resultados da Pesquisa (2019). 
 

Lane, Koka e Pathak (2006) afirmam que o conhecimento prévio na empresa 

influencia a avaliação para o reconhecimento e compreensão de novo conhecimento externo 

como valioso. Pelo conhecimento prévio, os agentes públicos concordaram que os cursos 

promovidos pelo TCE-PR são importantes no aprimoramento das atividades relacionadas à 

PCA, maior média de todo o questionário, porque possuem formato que aborda especialmente 

a ação preventiva de inconsistências em itens tais como entregas tempestivas do SIM-AM, 

publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal, componentes do Balanço Patrimonial além dos 

itens de observação necessária antes de iniciar o processo de prestação de contas no site do 

TCE, como a atualização cadastral da entidade com dados dos gestores, responsáveis pela 

contabilidade e controle interno, e a certificação digital do Presidente e da entidade. 

O reconhecimento e compreensão do conhecimento externo como valioso é a primeira 

das três etapas para desenvolvimento da capacidade absortiva, e apresenta condição sine qua 



58 
 

non para a realização da capacidade pois, sem entender que o conhecimento é valioso, não 

haverá oportunidade para as etapas seguintes, de assimilação e aplicação. 

A assimilação do conhecimento externo pela aprendizagem transformadora envolve 

vários processos que influenciam sobre como o conhecimento recém-adquirido é combinado 

com o conhecimento existente na empresa (LANE; KOKA; PATHAK, 2006), e apresentou 

média de 4,70, ficando entre concordo parcialmente com concordo totalmente. Durante os 

cursos presenciais ministrados pela EGP do TCE-PR são apresentadas, pelos agentes 

cursistas, algumas situações concretas que ocorrem nas Câmaras Municipais, discutidas ali 

mesmo entre técnicos e alunos. No entanto, geralmente os conteúdos abordados nesses cursos 

são extensos, concentrados em apenas um dia de curso e exigem certo nível de conhecimento 

sobre o funcionamento dos setores das Câmaras Municipais. 

Os conteúdos propostos nos cursos são assimilados pela combinação do conhecimento 

recém-adquirido com o prévio, com média um pouco superior à da etapa de aplicação, 

confirmando Zahra e George (2002), para quem as habilidades para assimilação de novo 

conhecimento externo não garantem habilidades de transformação e exploração.  

No nível da empresa, sugere-se que o novo conhecimento assimilado é somado ao 

existente, transformado e adotado nas entidades, para implementar inovações em rotinas e 

processos organizacionais, considerando que 70% dos agentes públicos efetivos respondentes 

estão nas Câmaras por até 10 anos e destes 85% já participaram em até cinco cursos do TCE-

PR. Levanta-se, assim, condições para a aplicação do novo conhecimento assimilado ao 

prévio em atividades organizacionais, em especial àquelas que focam a regularidade das 

prestações de contas anual das Câmaras Municipais, tais como melhorias no planejamento 

para entregas dos dados do SIM/AM e peticionamento eletrônico da PCA além das 

publicações e componentes mínimos de relatórios. 

Como Cohen e Levinthal (1994) apontam, a fortuna favorece o preparado, expondo 

que os investimentos em capacidade de absorção preparam a organização para as tendências 

tecnológicas, sugere-se que a precisão da entidade com seus agentes públicos pode antecipar 

mudanças para oportunidades na boa gestão. Reforçam ainda, que o conhecimento 

tecnológico, bem público, é pouco útil para a empresa sem investir na sua capacidade de 

absorção. 

Diante deste cenário de capacidade de absorção, segue-se o pensamento de Cohen e 

Levinthal (1990) que há habilidade das Câmaras Municipais em reconhecer e compreender a 

importância do novo conhecimento externo, em assimilar este novo conhecimento e aplicar 

em suas entidades este conhecimento assimilado identificando focos de inovação em rotinas e 
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processos, com a média de 4,60 pontos (sendo 5 concordâncial total) às afirmações propostas, 

conforme exposto na Tabela 11.  

 

4.3.3 Constructo Inovações em rotinas e processos (IRP) 
 

Para averiguar em que grau há implementação de inovação em rotinas e processos na 

administração pública, que é o quinto e último constructo do estudo, foram propostas questões 

afirmando a inovação em principais práticas organizacionais, relacionadas à agenda de 

obrigações, relatório de gestão, regularidade e prevenção de restrições nas PCAs. As questões 

afirmavam implementações realizadas pelos agentes públicos pela realização da capacidade 

absortiva, em rotinas e processos organizacionais da administração pública, após participarem 

dos cursos presenciais promovidos pelo TCE-PR.  

 
Tabela 11: Constructo Inovação em Rotinas e Processos (IRP) 

Descrição Média 
Desvio 
padrão 

IRP01. A partir do conhecimento adquirido, pela participação em cursos presenciais 
promovidos pelo TCE-PR, foi possível implementar inovações em rotinas e 
processos organizacionais para boas práticas de gestão pública 

4,55 0,603 

IRP02. A partir do conhecimento adquirido, pela participação em cursos presenciais 
promovidos pelo TCE-PR, foi possível implementar inovações em rotinas e processos com 
foco na regularidade da PCA 

4,67 0,612 

IRP03. Na entidade que trabalho, os servidores aplicam conhecimento abordado nos cursos 
promovidos pelo TCE-PR, com o objetivo de reduzir as restrições em PCA 

4,58 0,631 

IRP04. A partir do conhecimento adquirido, pela participação em cursos presenciais 
promovidos pelo TCE-PR, foi possível implementar inovações em rotinas e processos 
relacionadas ao Balanço Patrimonial emitido pelo Sistema de Contabilidade da Entidade à 
PCA 

4,51 0,746 

IRP05. A partir do conhecimento adquirido, pela participação em cursos presenciais 
promovidos pelo TCE-PR, foi possível implementar inovações em rotinas e processos 
relacionadas à entrega tempestiva do SIM-AM; SIAP; SICONFI; DCTF; Mural de 
Licitações 

4,68 0,609 

Fonte: Resultados da Pesquisa (2019). 
 

As maiores médias do constructo (4,68 e 4,67) inovações em rotinas e processos, que 

são um resultado de aprendizagem organizacional, conforme Lane, Koka e Pathak (2006), é 

representada pelas implementações relacionadas à entrega tempestiva dos dados pelos 

Sistemas de Informações (SIM-AM, SIAP, e Mural de Licitações) ao Tribunal de Contas do 

Estado e com foco à regularidade das Prestações de Contas.  

Os referidos autores expressam que inovação é o resultado da aprendizagem, ao 

mesmo passo que os pesquisados apresentam média geral do constructo em 4,60, entre 

concordância parcial e concordância total que os cursos do TCE-PR promovem 

implementações de inovações em rotinas e processos para a aprovação das contas anual. Nos 
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cursos promovidos pelo tribunal, em especial naqueles direcionados à PCAs, geralmente os 

técnicos apresentam um rol de inconsistências apontadas na análise das contas, que servem de 

alerta para as atividades dos agentes nas Câmaras Municipais, após participarem daqueles 

cursos. 

Observado o regimento interno do TCE-PR, no § 1º do artigo 216, as informações 

coletadas periodicamente pelos sistemas eletrônicos constituem elementos da prestação de 

contas anual, de governo e de gestão (TCE-PR, 2019c), em especial as remessas ao SIM-AM. 

Estes, juntamente com os documentos relacionados na instrução normativa 148/2019, para o  

processo de prestação de contas do exercício de 2018 (a instrução é editada anualmente), 

constituem elemento necessário para cumprimento do dever legal da entrega da prestação de 

contas (TCE-PR, 2019d). 

O cumprimento da agenda de obrigações dos sistemas SIM-AM, SIAP, SICONFI, 

DCTF e Mural de Licitações constitui uma das rotinas administrativas mais importantes na 

gestão das Câmaras Municipais. Em especial os dados mensais das remessas do SIM-AM, 

que é o Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal, é elemento essencial 

para cumprimento do dever legal de entrega da PCA ao Tribunal de Contas do Estado. É um 

sistema que contempla dados sobre a execução do Planejamento e Orçamento, Contábil, 

Tesouraria, Licitações e Contratos, Patrimônio, Controle Interno e Obras da administração, 

com entrega do mês de abertura, mais dozes meses compreendendo o movimento de janeiro a 

dezembro, e o mês de encerramento do exercício. 

São, portanto, vastas as áreas com possibilidades de melhorias nas Câmaras 

Municipais, tais como implementações de inovações nas atividades operacionais relacionadas 

aos controles de: leis e atos, relatórios do TCE-PR, portal transparência, processos 

legislativos, licitações e contratos, patrimônio, gastos com pessoal, além de práticas 

relacionadas à realização de consultas formais a órgãos fiscalizadores e às legislações 

existentes para embasar as tomadas de decisões. 

 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Na sequência procedeu-se à verificação da composição dos conjuntos de variáveis a 

partir da Análise Fatorial Exploratória (AFE), utilizando-se do método de componentes 

principais, com rotação Varimax, considerando eigenvalues de 1 e exibição dos coeficientes 

acima de 0,50, de acordo com as indicações de Field (2009) e Hair Jr. et al. (2009). 
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No caso do Construto Características do Conhecimento Externo, a AFE resultou em 

apenas um fator, sendo que a última variável do conjunto (CCE06-Existe incentivo por parte 

da nossa entidade à participação em cursos/eventos presenciais promovidos pelo TCE-PR) 

não atingiu o coeficiente mínimo (0,50), sendo então retirada do restante das análises. A AFE 

com as outras cinco variáveis ainda assim consistem em um único fator com KMO de 0,772 e 

variância total explicada de 52,12%. Este construto apresentou um Alfa de Cronbach de 0,749 

(já desconsiderando a variável CCE06). 

No Construto Inovação em Rotinas e Processos também se verificou a existência de 

um único fator, com KMO de 0,845 e variância total explicada de 60,15%. Neste caso, as 

cinco variáveis apresentaram coeficientes acima do mínimo (0,50). Este construto apresentou 

um Alfa de Cronbach de 0,832. 

A confiabilidade do instrumento de coleta de dados foi confirmada pelo α (Alfa) de 

Cronbach que é uma estimativa obtida pelo cálculo da correlação entre respostas por meio da 

análise do perfil das respostas fornecidas pelos pesquisados (HORA; MONTEIRO; ARICA, 

2010). O alfa Cronbach não é o único método para verificar a confiabilidade dos dados, há 

outras opções, mas foi selecionado porque apresentou inicialmente resultados acima de 0,70 

que, conforme Field (2009), geralmente é aceito um valor de 0,7 - 0,8 para afirmar 

consistência das medidas adotadas no instrumento.  

Por último, o constructo Capacidade Absortiva, para o qual se espera uma composição 

em três fatores (Reconhecimento, Assimilação e Aplicação), de acordo com a literatura. 

Assim, foi rodada a AFE no SPSS® impondo a distribuição das variáveis em três fatores, de 

forma a distribuir as variáveis dentro das perspectivas da Capacidade Abortiva 

(Reconhecimento, Assimilação e Aplicação). Neste caso, constatou-se que a AFE é viável, 

conforme pode ser observado na Tabela a seguir.  

 
Tabela 12 - Resultado do KMO e do Teste de Bartlett. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,895 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1074,181 

df 66 

Sig. 0,000 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2019). Saída do SPSS. 

  

Na Tabela 13 são apresentados os fatores, com respectivas variáveis, carga fatorial, a 

variância explicada de cada fator, variância total explicada e o resultado do Alfa de Cronbach. 
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Tabela 13: Fatores obtidos para a Capacidade Absortiva 
Variáveis Carregamento 

R
ec

on
h

ec
im

en
to

 

RCCE01 - A entidade que trabalho julga importante o conhecimento 
abordados nos cursos do TCE-PR.  

 0,766  

APCE01 - A partir do conhecimento adquirido em cursos presenciais 
do TCE-PR, a entidade que trabalho busca implementar inovações em 
rotinas e processos para boas práticas na Administração Pública.  

 0,687  

RCCE04 - O conhecimento adquirido nos cursos presenciais do TCE-
PR faz com que se melhore a comunicação dentro da entidade que 
trabalho.  

 0,633  

APCE04 - Somos capazes de aplicar o conhecimento assimilado dos 
cursos presenciais do TCE-PR para nossas atividades organizacionais. 

 0,584  

A
ss

im
il

aç
ão

 

RCCE03 - O conhecimento transmitido pelos cursos 
presenciais do TCE-PR ajuda a encontrar alternativas que 
melhoram nossa atuação na administração pública.  

0,808   

ASCE01 - O conhecimento adquirido nos cursos presenciais do TCE-
PR nos ajuda a compreender melhor as atividades organizacionais da 
administração pública.  

0,774   

RCCE02 - Os cursos presenciais promovidos pelo TCE-PR são um 
aspecto relevante na busca pelo aprimoramento das 
atividades relacionadas à PCA.  

0,755   

ASCE02 - O conhecimento transmitido nos cursos presenciais do 
TCE-PR nos auxilia na compreensão de assuntos relacionados ao 
Processo de PCA.  

0,749   

ASCE04 - Somos capazes de assimilar o conhecimento abordado nos 
cursos do TCE-PR para nossas atividades organizacionais.  

0,548   

A
p

li
ca

çã
o 

APCE03 - A entidade que trabalho aplicou novo conhecimento 
adquirido em cursos presenciais do TCE-PR implementando inovação 
em rotinas e processos organizacionais com foco na regularidade da 
PCA.  

  0,777 

APCE02 - A partir do conhecimento adquirido em cursos 
presenciais do TCE-PR, a entidade que trabalho 
busca implementar inovações em rotinas e processos 
organizacionais com foco na regularidade da PCA.  

  0,776 

ASCE03 - Utilizamos a experiência pessoal, adquirida a partir da 
assimilação de conhecimento abordado nos cursos do TCE-PR, para 
evitar problemas na regularidade da PCA.  

  0,697 

Variância total explicada 69,87% 
Variância explicada por fator 50,75% 11,74% 7,38% 

Alfa de Cronbach 
Índice 0,857 0,797 0,824 

N° de itens 5 4 3 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2019). 

 
Em anexo, no apêndice B, encontram-se relatórios complementares detalhados das 

análises estatísticas realizadas, contendo Variable Summary, Parameter Summary, Estimates,  

Standardized Regression Weights, Covariances, Correlations, Variances, Squared Multiple 

Correlations, Matrices, Total Effects, Standardized Total Effects, Direct Effects, Standardized 

Direct Effects, Indirect Effects, Standardized Indirect Effects, Modification Indices, 

Minimization History e Model Fit Summary. 

O total de variáveis propostas em cada um dos três construtos componentes do fator 

capacidade absortiva, ao confeccionar o questionário, eram quatro. No entanto, ao executar a 

análise fatorial, percebe-se que as variáveis correlacionadas para cada novo fator não 

pertencem exclusivamente aos mesmos constructos propostos no questionário, e nem mesmo 

permanecem o mesmo total de quatro em cada fator. Esta mudança de variáveis para fatores 



63 
 

diferentes dos constructos ora propostos pode ser explicada pela proximidade do significado 

dos verbos utilizados no instrumento de coleta. Os verbos compreender, aplicar, transmitir, 

adquirir conhecimento podem ter ocasionado interpretações similares.  

Para tanto, a análise fatorial é uma das ferramentas disponíveis para medir os 

coeficientes de correlação de variáveis e agrupá-las em fatores que melhor representem o que 

se pretende medir. No caso, foi desenvolvido um questionário separando as afirmativas que 

representavam as etapas da capacidade absortiva de reconhecimento, assimilação e aplicação, 

mas, ao analisar as respostas, a análise fatorial fez um agrupamento um pouco diferenciado. 

No caso do fator reconhecimento foram correlacionadas duas variáveis que no 

questionário referiam-se à aplicação do conhecimento (APCE01 e APCE04), no entanto, é 

compreensível que a interpretação possa ter sido para o fator reconhecimento pois foram 

usadas nas afirmativas as expressões “busca implementar” e “somos capazes”, que podem ter 

dado o entendimento de que “busca implementar” porque reconhece e compreende o 

conhecimento externo como valioso e do reconhecimento que “são capazes” de aplicar os 

conteúdos assimilados. 

Para o fator assimilação, para a capacidade absortiva, foram agrupadas duas questões 

da etapa reconhecimento do conhecimento (RCCE02 e RCCE03) que se correlacionaram com 

este fator, possivelmente por terem trazido as expressões “encontrar alternativas” e “busca 

pelo aprimoramento”, com a interpretação de que novas alternativas e aprimoramento podem 

ser obtidos com a assimilação do novo conhecimento na compreensão e melhoria das 

atividades organizacionais na administração pública. 

Porém, quando o fator aplicação é obtido, uma variável da etapa de assimilação 

(ASCE03) foi correlacionada. Sugere-se, neste caso, que a afirmativa “Utilizamos a 

experiência pessoal, adquirida a partir da assimilação de conhecimento abordado nos cursos 

do TCE-PR, para evitar problemas na regularidade da PCA”, teve foco de interpretação no 

termo “assimilação de conhecimento” em vez de focar no uso da experiência para evitar 

irregularidades na prestação de contas. 

A partir dos resultados obtidos pela AFE passou-se, então, a efetivamente analisar se 

os cursos de gestão pública geram capacidade absortiva para implementar inovação em 

rotinas e processos na administração pública, utilizando-se da SEM. 

Assim, a primeira parte da análise consiste na montagem de um modelo de 

mensuração, no qual é medida a relação entre as variáveis manifestas e latentes, associadas às 

variáveis observadas.  
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Após rodar o modelo inicial, os resultados indicaram que existiam correlações entre 

alguns dos resíduos. Neste caso, após avaliar as relações entre os resíduos constatou-se que 

estas são coerentes porque existe compartilhamento de informações entre as variáveis e, desta 

forma, efetuou-se a ligação entre os resíduos. Isso ocorre quando existe compartilhamento de 

informações entre as referidas variáveis e não representam um problema quando o modelo é 

ajustado correlacionando-se os referidos resíduos.  

A avaliação dos critérios de qualidade de ajuste do modelo são vários. O primeiro é a 

estatística Chi-Quadrado (χ2), conforme pode ser observado no Quadro 6, sendo que a razão 

entre o χ2 e os graus de liberdade (CMIN/DF) deve ser menor que 5, juntamente com alguns 

dos outros índices de ajuste do modelo, identificados na sequência. 

 
Quadro 6: Cálculo dos graus de liberdade do modelo 

Sample size:   158 
Notes for Model (Default model) 

 

Computation of degrees of freedom  Result (Default model) 
Number of distinct sample moments:   253 Chi-square = 407,019 
Number of distinct parameters to be estimated:    58 Degrees of freedom = 19 
Degrees of freedom (253 – 58): 195 Probability level = 0,000 

  

 CMIN/DF (407,019/195) = 2,087 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). Saída do SPSS AMOS, dados da pesquisa. 
 

A análise das estimativas dos parâmetros do modelo, representada pela razão crítica 

(CR), é calculada pela estimativa do parâmetro dividida pelo seu erro padrão. Parâmetros 

significativos podem ser considerados importantes para o modelo. Como se observa na Tabela 

14, todos os valores da CR foram significativos ao nível de 0,001.  

 
Tabela 14: Pesos das regressões 

 Estimate S.E. C.R. Sig. (P) 
Capacidade Absortiva  Capacitação 2,110 0,363 5,809 *** 
Inovação  Capacidade Absortiva 0,393 0,059 6,677 *** 
Assimilação  Capacidade Absortiva 0,208 0,036 5,786 *** 
Reconhecimento  Capacidade Absortiva 1    
Aplicação  Capacidade Absortiva 0,730 0,071 10,222 *** 
Assimilação  RCCE02 0,223 0,050 4,493 *** 
Assimilação  RCCE03 0,329 0,049 6,677 *** 
RCCE04  Reconhecimento 1    
RCCE01  Reconhecimento 0,519 0,066 7,881 *** 
ASCE02  Assimilação 1,116 0,159 7,040 *** 
ASCE01  Assimilação 1,195 0,157 7,594 *** 
APCE02  Aplicação 0,984 0,068 14,408 *** 
APCE03  Aplicação 1    
CCE05  Capacitação 1    
CCE04  Capacitação 2,017 0,323 6,250 *** 
CCE03  Capacitação 1,113 0,182 6,128 *** 
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 Estimate S.E. C.R. Sig. (P) 
       
CCE02  Capacitação 1,070 0,182 5,889 *** 
CCE01  Capacitação 1,328 0,254 5,228 *** 
IRP01  Inovação 1    
IRP04  Inovação 1,517 0,211 7,188 *** 
IRP05  Inovação 1,242 0,172 7,210 *** 
IRP02  Inovação 1,270 0,174 7,287 *** 
ASCE04  Assimilação 1    
IRP03  Inovação 1,221 0,176 6,942 *** 
ASCE03  Aplicação 0,499 0,063 7,969 *** 
APCE01  Reconhecimento 0,740 0,065 11,431 *** 
APCE04  Reconhecimento 0,419 0,053 7,865  
Fonte: Elaborado pela autora (2019). Saída do SPSS AMOS, dados da pesquisa. 

 

Analisando as trajetórias, é possível verificar que todas são estatisticamente 

significativas (p <0,05), não sendo necessárias quaisquer exclusões.  

O modelo, ajustado para os objetivos deste estudo, mensurado a partir de uma amostra 

de 158 respondentes, foi avaliado por meio da SEM. O modelo final tem um ajustamento 

razoavelmente bom à estrutura de variância covariância dos itens analisados (χ2=407,019; 

χ2/df=2,087; CFI=0,883; GFI=0,817; RMSEA=0,083), de acordo com os parâmetros 

indicados por Maroco (2014, p. 55). Todos os itens apresentam pesos fatoriais elevados e a 

percentagem da variabilidade da percepção da capacidade absortiva explicada pelo modelo é 

de 50%, enquanto que a percentagem da variabilidade da percepção da inovação explicada 

pelo modelo é de 62%. A capacitação apresenta um efeito direto sobre a capacidade absortiva 

(β=0,708; p=0,000), da mesma forma que as capacidades absortiva apresentam um efeito 

direto sobre a inovação (β=0,784; p=0,000).  

Com isso, já considerando os ajustes citados, a Figura 7 apresenta a estrutura dos 

resultados das análises, obtidos a partir da AFC, e pode-se observar o modelo de mediação da 

capacitação sobre a capacidade absortiva e desta sobre a inovação. 
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Figura 7: Estrutura do resultado das análises 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). Dados da Pesquisa. 

 

O modelo tem um ajustamento razoável, conforme os indicadores já destacados 

anteriormente, sendo que a percentagem da variabilidade da percepção dos respondentes 

sobre a inovação explicada pelo modelo é da ordem de 62%, enquanto que a variabilidade da 

percepção dos respondentes sobre a capacidade absortiva é da ordem de 50%. Ou seja, a 

variabilidade da inovação é explicada em aproximadamente 62% pela variabilidade da 

capacidade absortiva, considerando este modelo e amostra. Já a variabilidade da capacidade 

absortiva é explicada em aproximadamente 50% pela variabilidade da capacitação, também 

considerados o modelo e amostra em questão.   

Conforme exposto por Lane, Koka e Pathak (2006), o conhecimento externo trafega 

por três dimensões sequenciais, e o modelo e amostra propostos na pesquisa respondem que a 

capacidade de absorção é desenvolvida nos agentes públicos que a transferem para as 

Câmaras Municipais, com a prestação de serviços para a boa gestão pública, 

complementando, reforçando ou reorientando o conhecimento base das entidades públicas. 

No total, 50% da capacidade de absorção realizada nas Câmaras Municipais são explicados 

pelos cursos presenciais freqüentados pelos agentes públicos, e estes 50% de capacidade 

absortiva gerada explicam 62% das inovações nas gestões públicas, quando analisados os 

parâmetros do modelo. 

Estas implementações de inovações estão espalhadas em rotinas e processos 

operacionais com a finalidade de produzir regularidade e reduzir restrições em Prestações de 
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Contas, para aprimoramento de controles na gestão, para cumprimento das agendas de 

obrigações, enfim, reportam-se às etapas foco de Prestações de Contas, que abrangem 

aspectos da gestão orçamentária, contábil, financeira, patrimonial e operacional. 

Souza (2014) sugere que o know how em entidades públicas seja disseminado. A 

prática e o know how de o Tribunal de Contas do Paraná capacitar seus jurisdicionados deve 

de ser compartilhada considerando que os cursos presenciais aqui pesquisados, conforme 

modelo e amostra propostos, representaram a variabilidade de 50% da capacidade absortiva, e 

essa variabilidade explicou 62% das inovações implementadas. Essa prática de realização de 

capacitações pelo TCE-PR, considerando o formato presencial, conteúdos (gestão 

orçamentária, contábil, financeira, patrimonial e operacional) e periodicidade pode ser 

espelhada nas entidades públicas municipais dos 26 estados brasileiros e Distrito Federal, 

considerando, em especial, estarem sob a abrangência das legislações maiores, tais como a 

Constituição da República Federativa do Brasil, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 

4.320/64 que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Seguindo 

Herrmann, Sangalli e Teece (2017), as capacidades dinâmicas estão em parte com a empresa e 

em parte com a equipe de gerenciamento, que, se capaz de identificar indivíduos hábeis a 

produzir bons resultados, é essencialmente uma capacidade dinâmica, anunciando progresso 

nas suas entidades, Estado e País. 

Quanto às correlações de cada uma das três dimensões da capacidade absortiva, tem-se 

que o reconhecimento da importância do conhecimento externo, aquele oriundo dos cursos 

presenciais promovidos pelo TCE-PR, é de 96% (0,982) para a capacidade de absorção. A 

correlação da assimilação deste conhecimento com a geração da capacidade absortiva é de 

24% (0,492), etapa que busca encontrar alternativas para melhoras organizacionais, 

compreensão das rotinas, aprimoramento das atividades relacionadas à PCA, além de os 

agentes públicos sentirem-se capazes para assimilarem o conhecimento proposto. Por fim, a 

correlação da aplicação desse conhecimento assimilado para a geração de capacidade 

absortiva é de 77% (0,882), quando expõe a busca e implementação de inovação em rotinas e 

processos organizacionais com foco na aprovação das Contas Anuais.  

Neste sentido, extrai-se do comportamento dos agentes públicos das entidades 

pesquisadas, que a capacidade de absorção ocorreu (média 4,60), apresentando 

implementações no constructo de inovações em rotinas e processos (média 4,60), conforme 

dados da Tabela 11, e pelo percentual de explicação de 62% de inovações pela realização da 

capacidade absortiva, em acordo ao modelo na Figura 7, apresentada anteriormente. 
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Para Christensen (2012) as capacidades para transformar a informação (recurso) em 

serviços de maior valor residem nos processos e valores da organização, realizados por 

funcionários que desempenham essas transformações. O parecer resultante do exame das 

contas anual das Câmaras Municipais realizado pelo TCE-PR, é expedido após análise dos 

itens que tratam do Relatório do Controle Interno, Resultado Patrimonial, Aspectos Legais – 

Lei de Responsabilidade Fiscal, Gestão do Legislativo e Outras verificações. Com isso, 

segue-se no sentido de que os serviços (rotinas em processos) são aprimorados nas entidades 

porque os respondentes demonstram capacidade absortiva que proporcionou a implementação 

de inovações pelos cursos ministrados pelo tribunal, em favor da regularidade e redução das 

restrições nas PCAs. 

Com isto, fica registrado que as inovações acontecem na prática, e representam o 

processo de evoluir boas ideias (TIDD; BESSANT, 2015) pois hoje em dia o risco não 

representa mais um sério problema, ele pode ser gerenciado, quando conhecido, porque é 

possível prever como certas coisas podem acontecer (HERRMANN; SANGALLI; TEECE, 

2017). Nos treinamentos promovidos pelo TCE-PR geralmente é apresentado um rol de 

restrições detectadas nas prestações de contas anual, desta forma, os riscos passam a ser 

conhecidos e os aprimoramentos podem ocorrer, por exemplo, no Balanço Patrimonial para 

evitar divergências de saldo comparando o relatório emitido pelo sistema de contabilidade da 

entidade com os dados enviados pelo SIM/AM, ou ainda, no acompanhamento para que os 

índices constitucionais das despesas da Câmara e despesas com folha de pagamento não 

extrapolem os limites estabelecidos. 

O modelo teórico adotado inicialmente para a presente pesquisa, após as análises, 

resultou nos percentuais expostos na Figura 8. 

 
Figura 8: Modelo teórico da pesquisa testado  

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Recortado e adaptado do modelo de processo de Capacidade de Absorção de Lane; Koka; Pathak, 2006, 
p. 856. Apresenta resultado da pesquisa (2019). 
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Desta forma, as análises apresentaram que a variabilidade da capacitação 

(conhecimento externo) explica em aproximadamente 50% a variabilidade da capacidade 

absortiva e a variabilidade desta capacidade absortiva explica em aproximadamente 62% a 

variabilidade da implementação de inovações em rotinas e processos. 

Portanto, com base no que foi proposto e desenvolvido no decorrer de toda essa 

dissertação, conclui-se que os cursos de gestão pública promovidos pelo Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná explicam em aproximadamente 50% a variabilidade da capacidade de 

absorção dos agentes públicos das Câmaras Municipais do Estado, e esta capacidade 

implementa em 62% as inovações em rotinas e processos nas entidades, quando estudadas as 

correlações das variáveis e do modelo propostos na Figura 7, que expõe a estrutura do 

resultado das análises. 

É fundamental desenvolver capacidades dinâmicas porque estas representam as 

escolhas que uma empresa faz para atualizar e reconstruir suas capacidades básicas (WANG; 

AHMED, 2007), que são o que uma empresa faz bem, condicionadas pelas habilidades de 

cada pessoa e das rotinas que a organização adota (ALBUQUERQUE, 2008). Uma das 

principais obrigações das entidades públicas com o Tribunal de Contas do Estado é dar 

satisfação do uso que fizeram com os recursos públicos, por meio das prestações de contas. 

Das análises realizadas apresentou-se que as entidades pesquisadas foram capazes de inovar, 

pela geração da capacidade de absorção dos agentes públicos cursistas, especialmente em 

rotinas condicionadoras de regularidade das Prestações de Contas Anual das Câmaras 

Municipais. 

O desenvolvimento de capacidade de absorção nos agentes públicos é fundamental 

para atualizar as capacidades básicas da entidade, sejam elas relacionadas a rotinas para o 

cumprimento de prazo da agenda de obrigações com os órgãos de controle, aos aspectos 

legais, aspectos fiscais de gestão do legislativo, enfim, o que engloba rotinas e processos 

organizacionais e operacionais que possam contribuir para boas práticas de gestão pública. 

Portanto, a participação em cursos presenciais de gestão pública, promovidos pela Escola de 

Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, fomenta boas práticas de gestão 

para as 399 Câmaras Municipais Paranaenses. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Capacidades Dinâmicas representam as habilidades das empresas para alcançarem 

formas inovadoras capazes de definir o posicionamento competitivo das empresas no mercado 

(TEECE; PISANO; SHUEN, 1997), e apresentam-se nos fatores capacidade de adaptação, de 

inovação e, na capacidade de absorção que destaca a importância da empresa em obter 

conhecimento externo e combiná-lo com o interno, desenvolvendo-o conforme suas escolhas 

estratégicas (WANG; AHMED, 2007). Fazendo uma analogia quanto ao foco da capacidade 

de absorção na competitividade, concorrência e lucratividade nas empresas privadas, tem-se 

nas entidades públicas as fiscalizações concentradas para a correta aplicação do dinheiro pago 

pela população. Para essa análise, são prestadas contas anualmente aos Tribunais de Contas e 

os dados de todas as administrações públicas estão disponibilizados, em números e ações, em 

portais transparência, atendendo a um vasto rol de legislação. 

Para atender ao objetivo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná de garantir que o 

dinheiro investido pela população, sob a forma de impostos e taxas, seja bem aplicado e 

retorne à comunidade, por meio de serviços de qualidade, ele também capacita seus 

jurisdicionados (um total de 1.248 entidades compreendendo os Poderes Legislativo e 

Executivo, suas administrações direta e indireta, consórcios intermunicipais, empresas 

públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado), seus 

servidores e cidadãos da comunidade, por meio de cursos de gestão pública que são ofertados 

gratuitamente e abordam temas ligados à administração pública, como contabilidade, 

orçamento, prestações de contas, licitações, transferência voluntária de recursos, atos de 

pessoal, obras e outros mais. 

Com base nisso, o objetivo geral desta dissertação que foi analisar se os cursos de 

gestão pública desenvolvem capacidade absortiva em agentes da administração pública 

municipal para implementar inovação em rotinas e processos, confirmou a realização da 

capacidade absortiva, pela análise de cinco objetivos específicos. Esta resposta é valiosa para 

as entidades que enviam seus agentes públicos para treinamento quanto para o TCE-PR que é 

o promotor das capacitações.  

O primeiro objetivo específico visou identificar as características do conhecimento 

externo. Obteve a segunda maior média de todo o questionário, na afirmativa que representa a 

existência e preocupação do agente público em buscar conhecimento. Por fim, conforme 

modelo e variáveis propostas na análise de equações estruturais, a percepção dos respondentes 
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é que a capacitação explica em aproximadamente 50% a variabilidade da capacidade 

absortiva. 

O segundo objetivo específico visou verificar o reconhecimento e compreensão do 

conhecimento externo. Esta é a primeira fase da capacidade absortiva e ficou demonstrada 

pela média de 4,60 pontos, entre concordância parcial e concordância total, com correlação de 

96% para a capacidade absortiva, representando que as entidades têm confiança na 

importância das capacitações do TCE-PR com expectativas para o aprimoramento da gestão 

pública.  

O terceiro objetivo específico visou mensurar a assimilação do conhecimento externo. 

A segunda etapa para geração da capacidade absortiva obteve média de 4,70, entre 

concordância parcial e total, com correlação de 24%, sugerindo que o novo conhecimento, 

aquele disponibilizado pelas capacitações do TCE-PR, somado ao conhecimento existente nas 

Câmaras Municipais, é assimilado para a próxima etapa, de aplicação. 

O quarto objetivo específico visou averiguar a aplicação do conhecimento externo. 

Nesta que é a terceira e última etapa para concretizar a realização da capacidade absortiva foi 

atingida a média de 4,50 pontos, entre concordância parcial e total, com correlação de 77% 

para a capacidade absortiva. A aplicação, somada à assimilação e ao reconhecimento do 

conhecimento externo proposto pelo tribunal, desenvolveram capacidade absortiva nos 

agentes públicos cursistas com variabilidade aproximada de 50% pela participação nestes 

cursos presenciais. 

O quinto objetivo específico visou averiguar em que grau há implementação de 

inovação em rotinas e processos na administração pública. As análises de equações estruturais 

e fatorial demonstraram que aproximadamente 62% da variabilidade das inovações é 

explicado pela variabilidade da capacidade absortiva, oriunda da capacitação promovida pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio da sua Escola de Gestão Pública. 

Em especial, as inovações expostas nas variáveis são associadas às atividades 

organizacionais para boas práticas de gestão pública para promover, dentre outros benefícios, 

condições para aprovação das Prestações de Contas Anual, que abrangem aspectos da gestão 

orçamentária, contábil, financeira, patrimonial e operacional das Câmaras Municipais do 

Estado do Paraná. 

Pelos resultados alcançados, conclui-se que as administrações públicas 

implementaram inovações pelo desenvolvimento da capacidade de absorção dos agentes 

públicos, em rotinas e processos organizacionais na gestão pública, com tendência às 

inovações direcionadas à regularidade das Prestações de Contas Anual. Com esta avaliação 
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positiva, os gestores das entidades públicas do Paraná, sejam Prefeitos, Presidentes de 

Câmaras Municipais, Diretores-Presidente, podem adotar o entendimento de que a 

capacitação promovida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que é o órgão de 

fiscalização externa, é um valioso aliado na boa gestão pública, e o Tribunal, concluir que 

seus treinamentos são promotores de capacidade absortiva. 

 

a) Limitações do estudo  

 

1. O indeferimento do requerimento de disponibilização dos endereços eletrônicos dos 

cursistas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná apresentou-se como uma das 

limitações encontradas, visto que se pretendia pesquisar todas as entidades jurisdicionadas do 

TCE-PR. No entanto, com o desenrolar das etapas da pesquisa, a obtenção de 176 respostas 

ao questionário proposto via e-mail e pela plataforma de troca de mensagens "WhatsApp" foi 

considerada satisfatória. 

2. A expectativa de obter-se um ótimo número de respostas aos primeiros 644 e-mails 

encaminhados, não foi confirmada. Foram necessários re-envios que totalizaram ao final 

aproximadamente 1.788 e-mails encaminhados para que os respondentes preenchessem o 

formulário do questionário confeccionado pela plataforma Google Forms®. O período de 

coleta de dados (novembro de 2018 a fevereiro de 2019) compreendeu o encerrar e o iniciar 

de exercícios, momento bastante “tenso nos bastidores” das entidades, o que também justifica 

o comportamento baixo dos retornos. 

3. Os respondentes declaram terem inovado em rotinas e processos, a partir da 

participação de cursos, no entanto, não são conhecidas quais e como foram essas 

implementações. Tal pesquisa resultaria em ótima contribuição ao operacional das entidades. 

Vale destacar que esse não era o foco do presente estudo. 

4. Outra lacuna, esta de resultados, é verificar se houve redução dos pareceres pela 

irregularidade das contas das entidades após a capacitação realizada. Proposta para uma rica e 

futura busca. 

 

b) Sugestões para Pesquisas Futuras 

 

Entretanto, mesmo deparando-se com essas limitações para o desenvolvimento da 

pesquisa, foi possível confirmar a geração de inovações pela capacidade absortiva dos agentes 

públicos nas Câmaras Municipais do Estado do Paraná, após a participação em cursos de 
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capacitação, com isso, outras novas possibilidades para agregar contribuição aos estudos são 

relatadas:  

1. Analisar qualitativamente a capacidade de absorção na implementação de inovações 

em rotinas e processos em entidades públicas. Para tanto, seriam pesquisadas quais as 

inovações realizadas e como ocorreram as implementações de inovações em controles 

patrimoniais, em cumprimento de prazos, portal transparência, em acompanhamento de 

limites, em licitações e contratos, por exemplo.  

2. Analisar se existe relação entre o número de pareceres para irregularidade das PCAs 

e a participação nos cursos presenciais de capacitação. Para isso, seria necessário o 

levantamento do total das restrições registradas antes e depois dos agentes públicos 

participarem dos treinamentos. 

3. Verificar a dificuldade nas aplicações do conhecimento assimilado nos cursos de 

capacitação, nas entidades públicas municipais, e como tratar essa limitação. 

Encerrando, conclui-se que as descobertas dessa pesquisa de dissertação contribuíram 

para o entendimento de que o conhecimento externo, especialmente aquele proposto pelo 

Tribunal de Contas do Estado, gera capacidade absortiva nos agentes públicos. Com isso, são 

implementadas inovações em rotinas e processos de gestão pública com foco na aprovação 

das Prestações de Contas Anual, um dos processos mais importantes apresentados aos 

Tribunais de Contas, órgão de fiscalização dos recursos gerenciados por uma administração 

pública. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 
Questionário  

  
Convidamos você a responder este questionário porque seu nome foi elencado como 

participante de curso/evento/treinamento presencial promovido pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR). O questionário integra uma pesquisa acadêmica de mestrado que 
tem por objetivo analisar se cursos de gestão pública desenvolvem capacidade absortiva 
em agentes da administração pública municipal para implementar inovação em rotinas 
e processos. Asseguramos a privacidade de suas informações.  

 

Participe conosco!    
Adriana T. Lorenzetti Merigo - Mestranda   
Prof. Dr. João Francisco Morozini - Orientador  
 

FATOR: Perfil Sócio-Econômico do Pesquisado  
1. Em que ano você nasceu? ______________________  
 
2. Qual é o seu grau de escolaridade concluído?  (  ) Pós-Graduação stricto sensu  

(  ) Pós-Graduação lato sensu  
(  ) Graduação  
(  ) Ensino médio  
(  ) Outro: ______________________  

3. Você trabalha em Câmara de Vereadores?  (  ) Sim. Há quantos anos? __________________      
(  ) Não (Avance para a questão 8)  
(  ) Não, mas já trabalhei (Avance para a questão 8)  

4. Em qual cidade está localizada a entidade em que você trabalha?_______________________________________  
 
5. Qual é seu vínculo com a entidade que trabalha?  (  ) Servidor Efetivo  

(  ) Servidor Comissionado  
(  ) Agente Político  
(  ) Estágio  
(  ) Outro: ______________________  

6. Qual é seu cargo na entidade que trabalha? ______________________  
 
7. Qual é a área que você atua?  (  ) Contábil e Financeira  (  ) Controladoria Interna     

(  ) Jurídica                        (  ) Licitações e Contratos  
(  ) Recursos Humanos      (  ) Legislativa       
(  ) Agente Político            (  ) Outra:  _________________  

8. Você participou de quantos cursos presenciais promovidos pelo TCE-PR nos anos de 2017 e 2018? ______________________  
 
9. Qual(is) era(m) a(s) abordagem(ns) desses cursos?  

(  ) Contábil e Finanças                                                    (  ) Licitações e Contratos                              (  ) Gestão de Pessoal  
(  ) Controle Interno                                                         (  ) Jurídico                                                     (  ) Controle Social  
(  ) Administração Pública                                               (  ) Planejamento                                            (  ) Transparência  
(  ) Fórum de Controle Interno ou Externo                      (  ) Outra: ____________  
 

Definições:  
PCA: Prestação de Contas Anual.   
TCE-PR: Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Implementar: executar, efetuar ou completar (https://www.significados.com.br/implementar/). 
Rotinas: Padrões estáveis de comportamento que caracterizam reações organizacionais a estímulos variados, internos ou externos, ações sequenciais 
e/ou simultâneas (ZOLLO; WINTER, 2002). Processos são compostos por rotinas.  
Administração Pública: representa o conjunto de ações que compõem a função administrativa (https://www.significados.com.br/implementar/). 
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Esta seção está estruturada em três blocos de informações. Cada um deles nos 

permitirá analisar se cursos de gestão pública desenvolvem capacidade absortiva em agentes 

da administração pública municipal para implementar inovação em rotinas e processos. 

Gostaria de informar que não existem respostas corretas ou incorretas. Basta você 

indicar o seu grau de concordância em relação aos itens que se segue: 
 

RESPOSTAS 

DT 
Discordo Totalmente  

 

DP 
Discordo Parcialmente  

NDNC 
Nem Discordo Nem Concordo 

CP 
Concordo Parcialmente  

 

CT 
Concordo Totalmente  

  
  RESPOSTAS 

 FATOR: Conhecimento Externo DT DP NDNC CP CT 
Variáveis CONSTRUCTO 1: Características do conhecimento externo      
CCE01 1. Na entidade em que trabalho, existe a percepção de que o relacionamento com o TCE-PR é um 

fator relevante no auxílio à realização de atividades organizacionais.  
          

CCE02 2. O compartilhamento de conhecimento abordado em cursos do TCE-PR é necessário para o 
desenvolvimento da entidade que trabalho. 

          

CCE03 3. Temos preocupação em buscar conhecimento junto ao TCE-PR.            

CCE04 4. O interesse em buscar conhecimento junto ao TCE-PR incentiva os servidores da entidade que 
trabalho.  

          

CCE05 5. A participação em cursos presenciais, promovidos pelo TCE-PR, contribui para melhorar o 
desempenho das atividades organizacionais na entidade que trabalho.  

          

CCE06 6. Existe incentivo por parte da nossa entidade à participação em cursos/eventos presenciais 
promovidos pelo TCE-PR.  

          

  
  

  RESPOSTAS 

 FATOR: Capacidade Absortiva DT DP NDNC CP CT 
Variáveis CONSTRUCTO 2: Reconhecimento e Compreensão do Conhecimento Externo           
RCCE01 7. A entidade que trabalho julga importante o conhecimento abordado nos cursos do TCE-PR.            
RCCE02 8. Os cursos presenciais promovidos pelo TCE-PR são um aspecto relevante na busca pelo 

aprimoramento das atividades relacionadas à PCA.  
          

RCCE03 9. O conhecimento transmitido pelos cursos presenciais do TCE-PR ajuda a encontrar alternativas 
que melhoram nossa atuação na administração pública.  

          

RCCE04 10. O conhecimento adquirido nos cursos presenciais do TCE-PR faz com que se melhore a 
comunicação dentro da entidade que trabalho.  

          

 CONSTRUCTO 3: Assimilação do Conhecimento Externo           
ASCE01 11. O conhecimento adquirido nos cursos presenciais do TCE-PR nos ajuda a compreender 

melhor as atividades organizacionais da administração pública.  
          

ASCE02 12. O conhecimento transmitido nos cursos presenciais do TCE-PR nos auxilia na compreensão de 
assuntos relacionados ao Processo de PCA.  

          

ASCE03 13. Utilizamos a experiência pessoal, adquirida a partir da assimilação de conhecimento abordado 
nos cursos do TCE-PR, para evitar problemas na regularidade da PCA.  

          

ASCE04 14. Somos capazes de assimilar o conhecimento abordado nos cursos do TCE-PR para nossas 
atividades organizacionais.  

          

 CONSTRUCTO 4: Aplicação do Conhecimento Externo           
APCE01 15. A partir do conhecimento adquirido em cursos presenciais do TCE-PR, a entidade que 

trabalho busca implementar inovações em rotinas e processos para boas práticas na 
Administração Pública.  

          

APCE02 16. A partir do conhecimento adquirido em cursos presenciais do TCE-PR, a entidade que 
trabalho busca implementar inovações em rotinas e processos organizacionais com foco 
na regularidade da PCA.  

          

APCE03 17. A entidade que trabalho aplicou novo conhecimento adquirido em cursos presenciais  do TCE-
PR implementando  inovação em rotinas e processos organizacionais com foco na regularidade da 
PCA.  

          

APCE04 18. Somos capazes de aplicar o conhecimento assimilado dos cursos presenciais do TCE-PR para 
nossas atividades organizacionais.  
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  RESPOSTAS 

 FATOR: Inovação DT DP NDNC CP CT 
Variáveis CONSTRUCTO 5: Inovação em Rotinas e Processos            

IRP01 19. A partir do conhecimento adquirido, pela participação em cursos presenciais promovidos pelo 
TCE-PR, foi possível implementar inovações em rotinas e processos organizacionais para boas 
práticas de gestão pública.  

     

IRP02 20. A partir do conhecimento adquirido, pela participação em cursos presenciais promovidos pelo 
TCE-PR, foi possível implementar inovações em rotinas e processos com foco na regularidade 
da PCA.  

     

IRP03 21. Na entidade que trabalho, os servidores aplicam conhecimento abordado nos cursos 
promovidos pelo TCE-PR, com o objetivo de reduzir as restrições em PCA.       

IRP04 22. A partir do conhecimento adquirido, pela participação em cursos presenciais promovidos pelo 
TCE-PR, foi possível implementar inovações em rotinas e processos relacionadas ao Balanço 
Patrimonial emitido pelo Sistema de Contabilidade da Entidade à PCA.  

     

IRP05 23. A partir do conhecimento adquirido, pela participação em cursos presenciais promovidos pelo 
TCE-PR, foi possível implementar inovações em rotinas e processos relacionadas à entrega 
tempestiva do SIM/AM; SIAP; SICONFI; DCTF; Mural de Licitações; Portal Transparência, etc.  

     

Outras inovações em rotinas ou processos organizacionais que você passou a desenvolver a partir da participação em cursos do TCE-PR: _____ 
Em sua opinião que fatores dificultam a assimilação do conhecimento exposto nos cursos do TCE-PR:  ________________________________ 
Em sua opinião que fatores impedem a aplicação do conhecimento assimilado na entidade onde trabalha: _______________________________ 
 
Para receber feedback desta pesquisa informe seu e-mail preferencial: ____________________________________ 

 
Fonte: A autora (2018).  
  
Agradecemos por sua valiosa participação!  
As suas respostas são muito importantes e serão mantidas em sigilo. 
Se você tiver dúvidas ou comentários, por favor, entre em contato: adrianalorenzetti@hotmail.com | Fone/Whats 
(42) 9 9957 4876. 
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APÊNDICE B - RELATÓRIOS SPSS AMOS. 

 

Para os relatórios deste apêndice, onde aparecem as variáveis IRP07 e IRP09, leia-se IRP04 e 
IRP05, respectivamente, em conformidade ao que foi padronizado no texto. 
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Para os relatórios deste apêndice, onde aparecem as variáveis IRP07 e IRP09, leia-se IRP04 e 
IRP05, respectivamente, em conformidade ao que foi padronizado no texto.  
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