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Profissional em Administração) – Programa de Pós-Graduação em Administração da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, 2020. 

 

RESUMO 

 

Este estudo aborda a relação existente entre a capacidade de absorção de organizações 

para a geração de inovações originadas através de fontes externas de conhecimento. 

Buscou-se identificar quais são as fontes e como ocorre a troca de conhecimentos nas 

organizações estudadas; Investigar como as cinco dimensões do processo de capacidade 

de absorção (reconhecimento de valor, aquisição, assimilação, transformação e 

exploração) acontecem no contexto estudado; Descrever como o fluxo de conhecimento 

externo ocorre nas empresas/instituições estudadas, no intuito da geração de inovações 

abertas além de se verificar possíveis lacunas e sugerir melhorias no processo de 

capacidade de absorção de conhecimentos através de fontes externas e a geração de 

inovações abertas no setor estudado. Para tanto, o campo escolhido foi o setor turístico 

do município de Prudentópolis – PR, sendo entrevistados profissionais autônomos, 

gestores e proprietários de empresas do segmento formalmente constituídas e 

habilitadas no CADASTUR. Na metodologia, utilizou-se a pesquisa qualitativa de 

natureza descritiva e analítica e estudo de caso múltiplos como estratégia de pesquisa. 

Os estudo teve como resultados a identificação e exposição do papel de cada uma das 

fontes de conhecimento externo no campo, demonstrando como cada uma das 

dimensões da absorção (reconhecimento de valor, aquisição, assimilação, transformação 

e exploração) ocorre no contexto estudado para a geração de inovações abertas, 

verificando ainda lacunas e sugerindo melhorias no processo de ACAP. Ainda, os 

resultado apontaram relações distintas entre cada fonte de conhecimento e empresa, 

variando de nível de reconhecimento, grau de semelhança com o conhecimento interno 

e receptividade com a equipe. Quanto às dimensões da ACAP, observou-se baixa 

frequência de tentativas das organizações estudadas em buscar adquirir conhecimentos, 

sendo realizadas na maior parte dos casos de maneira não sistemática e informal, 

demonstrando a dimensão “absorção” como principal gargalo no processo descrito. 

Quanto à assimilação, os conhecimentos são facilmente relacionados ao conhecimento 

interno pela organização e sua equipe sendo próximos aos conhecimentos já 

estabelecido sendo a incorporação do conhecimento exportado relacionada às 

características individuais dos membros da equipe e não ao coletivo. Finalmente, os 

resultados percebidos do processo demonstraram grande quantidade de geração de 

inovações aberta incrementais estabelecendo que o processo de ACAP gera novas 

oportunidades para essas empresas. 
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ABSTRACT 

 

This study addresses the relationship between the absorption capacity of organizations 

for the generation of innovations originated through external sources of knowledge. We 

sought to identify what the sources are and how knowledge exchange occurs in the 

organizations studied; To investigate how the five dimensions of the absorption capacity 

process (recognition of value, acquisition, assimilation, transformation and exploration) 

happen in the studied context; Describe how the flow of external knowledge occurs in 

the companies / institutions studied, in order to generate open innovations, in addition to 

checking for possible gaps and suggesting improvements in the process of capacity for 

absorbing knowledge through external sources and the generation of open innovations 

in the sector studied. To this end, the chosen field was the tourism sector of the 

municipality of Prudentópolis - PR, with independent professionals, managers and 

owners of companies in the segment formally constituted and qualified in CADASTUR 

being interviewed. In the methodology, qualitative research of a descriptive and 

analytical nature and multiple case studies were used as a research strategy. The results 

of the study were the identification and exposure of the role of each of the sources of 

external knowledge in the field, demonstrating how each dimension of absorption 

(recognition of value, acquisition, assimilation, transformation and exploration) occurs 

in the context studied for the generation open innovations, also checking gaps and 

suggesting improvements in the ACAP process. Still, the results showed distinct 

relationships between each source of knowledge and company, varying in the level of 

recognition, degree of similarity with internal knowledge and receptivity with the team. 

As for the dimensions of ACAP, there was a low frequency of attempts by the 

organizations studied to seek to acquire knowledge, being carried out in most cases in a 

non-systematic and informal way, demonstrating the dimension “absorption” as the 

main bottleneck in the described process. As for assimilation, knowledge is easily 

related to internal knowledge by the organization and its team, being close to the 

knowledge already established and the incorporation of exported knowledge related to 

the individual characteristics of the team members and not to the collective. Finally, the 

perceived results of the process demonstrated a large amount of incremental open 

innovation generation, establishing that the ACAP process generates new opportunities 

for these companies. 
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RESUMEN 

 

Este estudio aborda la relación entre la capacidad de absorción de las organizaciones 

para la generación de innovaciones originadas a través de fuentes externas de 

conocimiento. Buscamos identificar cuáles son las fuentes y cómo ocurre el intercambio 

de conocimientos en las organizaciones estudiadas; Investigar cómo las cinco 

dimensiones del proceso de capacidad de absorción (reconocimiento de valor, 

adquisición, asimilación, transformación y exploración) ocurren en el contexto 

estudiado; Describir cómo se da el flujo de conocimiento externo en las empresas / 

instituciones estudiadas, con el fin de generar innovaciones abiertas, además de verificar 

posibles brechas y sugerir mejoras en el proceso de capacidad de absorción de 

conocimiento a través de fuentes externas y la generación de innovaciones abiertas en el 

sector. estudió. Para ello, el campo elegido fue el sector turístico del municipio de 

Prudentópolis - PR, siendo entrevistados profesionales independientes, gerentes y 

dueños de empresas del segmento formalmente constituidos y calificados en 

CADASTUR. En la metodología se utilizó como estrategia de investigación la 

investigación cualitativa de carácter descriptivo y analítico y los estudios de casos 

múltiples. Los resultados del estudio fueron la identificación y exposición del rol de 

cada una de las fuentes de conocimiento externo en el campo, demostrando cómo cada 

dimensión de absorción (reconocimiento de valor, adquisición, asimilación, 

transformación y exploración) ocurre en el contexto estudiado para la generación. 

innovaciones abiertas, también comprobando brechas y sugiriendo mejoras en el 

proceso ACAP. Aún así, los resultados mostraron relaciones distintas entre cada fuente 

de conocimiento y empresa, variando en el nivel de reconocimiento, grado de similitud 

con el conocimiento interno y receptividad con el equipo. En cuanto a las dimensiones 

del ACAP, hubo una baja frecuencia de intentos por parte de las organizaciones 

estudiadas para buscar adquirir conocimiento, realizándose en la mayoría de los casos 

de manera no sistemática e informal, demostrando la dimensión “absorción” como el 

principal cuello de botella en el proceso descrito. En cuanto a la asimilación, el 

conocimiento se relaciona fácilmente con el conocimiento interno por parte de la 

organización y su equipo, acercándose al conocimiento ya establecido y la 

incorporación del conocimiento exportado relacionado con las características 

individuales de los miembros del equipo y no con el colectivo. Finalmente, los 

resultados percibidos del proceso demostraron una gran cantidad de generación 

incremental de innovación abierta, estableciendo que el proceso ACAP genera nuevas 

oportunidades para estas empresas. 

 

Palabras clave: Innovación, capacidad de absorción, turismo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Este estudo aborda a relação existente entre a capacidade de absorção de 

organizações para a geração de inovações originadas através de fontes externas de 

conhecimento. Para tanto, o campo escolhido foi o setor turístico do município de 

Prudentópolis – Paraná. 

A Inovação é um conceito próprio da modernidade, contemporâneo à 

globalização, sendo que seu sentido passa a fazer parte das relações sociais, 

essencialmente aquelas voltadas para o trabalho e economia, no emergente mercado de 

novos produtos. Schumpeter (1988), no início do século XX, foi um dos primeiros a ter 

como objeto de estudo a inovação. Para chegar a essa ideia, no entanto, precisou atentar 

a três momentos da história da humanidade acerca do estabelecimento de relações com 

outros objetos, a saber: invenção, imitação e inovação. 

A invenção se mostra presente desde o início da história humana, sendo 

apontada como uma ideia ou esboço de algo novo, ou mesmo uma nova versão, 

melhorada, de algo que já existe. Não necessariamente esse algo tem finalidade 

comercial e/ou de geração de riqueza e lucro. A imitação, por sua vez, também pode ser 

identificada como difusão, algo comum em mercados em que a economia se baseia na 

produção e terceirização de produtos de consumo, e diz respeito ao modo como a 

empresa leva seus produtos, serviços e/ou sistemas a conhecimento do mercado. Já a 

inovação está relacionada ao mesmo movimento vivido pela invenção, mas 

necessariamente envolve uma transação comercial e geração de riqueza 

(SCHUMPETER, 1988). 

Percebe-se que a criação de valor e o progresso, bem como a geração de 

inovações a partir do conhecimento pré-existente, estão relacionadas à Capacidade de 

Absorção (denominada em inglês como Absorptive Capacity – ACAP) de novos 

conhecimentos dessas organizações (MORE; VARGAS; CEMBRENAL, 2013; 

ENGELMAN; SCHREIBER, 2018). Uma vez que ao mesmo tempo em que necessitam 

inovar para se perpetuarem, o desempenho em inovação dessas organizações se 

confronta com sua capacidade em estarem preparadas para receber e capturar 

conhecimentos externos. Esses conhecimentos atuam como elementos catalizadores 
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para a identificação, desenvolvimento e aplicação de novas habilidades, além do 

aproveitamento dessas às oportunidades existentes no mercado (COHEN; 

LEVINTHAL, 1990; ZAHRA;GEORGE, 2003; TODOROVA; DURISIN, 2007).  

A ACAP fora primeiramente descrita por Cohen e Levinthal (1990) como 

sendo a destreza de organizações em reconhecer o valor de um novo conhecimento, 

assimilá-lo e aplicá-lo a fins comerciais. Para esses autores, a ACAP está relacionada à 

base de conhecimentos já existentes nas organizações, uma vez que essa é a base para 

delinear os elementos que devem ser captados para aprimorar seus processos.  

Ainda autores como Zahra e George (2002) posteriormente, buscando analisar 

a ACAP como sendo de uma natureza multidimensional, a enxergam como o conjunto 

de capacidades dinâmicas pelas quais as organizações adquirem, assimilam, 

transformam e aplicam a informação externa, estabelecendo, portanto, um requisito para 

que essas possam gerar inovações. Todorova e Durisin (2007) entendem a ACAP como 

fator fundamental para o sucesso ou insucesso de uma organização, uma vez que esta 

transforma, reforma, complementa e potencializa o que a organização já sabe, 

facilitando a internalização e utilização desses novos conhecimentos através da 

aprendizagem organizacional.  

Nesse sentido, Burgelman, Cohen e Levinthal (1990) delineiam a capacidade 

de absorção como sendo baseada na capacidade individual dos membros da 

organização. Logo, o desenvolvimento da capacidade de absorção irá se basear no 

investimento anterior no desenvolvimento das capacidades individuais constituintes, 

sendo deste modo desenvolvida cumulativamente.  

Destaca-se aqui que o conhecimento, enquanto fator central à capacidade de 

absorção, não é absorvido de maneira igualitária entre todas as organizações, uma vez 

que sua absorção difere em cada uma delas e está relacionada à forma que as 

informações são compartilhadas no ambiente organizacional (ZAHRA; GEORGE, 

2002). Isso porque as pessoas dividem e compartilham informações de maneiras 

diversas, advindas de fatores como a estrutura organizacional, ao acesso do colaborador 

ao conhecimento, à cultura organizacional, às regras formais e informais de conduta, às 

estratégias empresariais, ao meio que a organização habita e à existência de fontes de 

conhecimento externo (COHEN; LEVINTHAL, 1990; LANE; LUBATKIN, 1998; 

DYER; SINGH, 1998; ZAHRA; GEORGE, 2002; TODOROVA; DURISIN, 2007).  

Quanto à origem dos conhecimentos que dão vazão a inovações em âmbito 

organizacional, até há algumas décadas acreditava-se que as organizações seriam 
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capazes de desenvolver todo o seu processo inovativo de maneira interna, sendo desse 

modo responsáveis por criar, desenvolver, implementar e avaliar ideias. Porém, as 

empresas começaram a perceber que esse modelo concentrava grandes esforços para 

obter inputs internos, que muitas vezes se viam rapidamente ultrapassados e 

incompletos, além do custo financeiro relacionado ao desenvolvimento do projeto 

(CHESBROUGH, 2012). 

Logo, a obtenção de conhecimentos externos se mostrou com formato atraente, 

o qual permite às empresas inovar de maneira mais segura, eficiente e efetiva. Assim, 

conseguem agregar a suas competências às que já existem em concorrentes, 

fornecedores, clientes, instituições de ensino e pesquisa, consultores, dentre outros 

stakeholders, gerando, desse modo, resultados com maior probabilidade de sucesso 

(CHESBROUGH, 2012;  WESTERBERG; FRISHAMMAR, 2014; ARENAS, 2015). 

Ainda, o uso de fontes externas de conhecimento, que quando atrelada à inovação, é 

denominado “inovação aberta”, permite às organizações, principalmente micro e 

pequenas, romper com a barreira de falta de recursos e fortalecer suas rotinas e 

competências internas, liberando tempo e recursos para outras áreas da organização 

(CHESBROUGH, 2012).   

A respeito da utilização da inovação aberta pelo setor de pesquisa e 

desenvolvimento admite-se também que podem ser utilizadas práticas de caráter misto, 

que aceitam os procedimentos tradicionais, juntamente com as possibilidades da 

inovação aberta, para que estrategicamente possa ser escolhido o melhor caminho para 

se inovar em relação ao contexto em que a empresa está inserida (STAL; NOHARA; 

CHAGAS, 2014). Ou seja, a inovação aberta não deve ser vista como a terceirização 

das atividades de P&D, e sim como uma nova maneira de fazê-la (CHESBROUGH, 

2012). 

Relacionado ao campo de pesquisa deste estudo, que trata da capacidade de 

absorção relacionada à inovação aberta do setor turístico do município de Prudentópolis 

– PR, destaca-se que o turismo é atividade de natureza social, econômica e cultural, 

relacionada ao deslocamento espacial do ser de seu lugar habitual a outro atemporal 

(OLIVEIRA, 2008). Nesse sentido, desenvolve-se através da busca pelo diferente e o 

incremento de atividades relacionadas à valorização da herança cultural de povos e 

civilizações, bem como a suas peculiaridades.  

Junta-se à tal o que Castelli (1990) argumenta como sendo a ameaça do homem 

urbano, afetado pela poluição sonora, à criminalidade e a contenção de sua liberdade 
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espacial, necessitando, dessa forma, de tempo livre para descanso do corpo e mente. 

Logo, as áreas rurais vêm se tornando cada vez mais procuradas e valorizadas em razão 

de sua tranquilidade, de sua relação com a natureza e principalmente da inexistente luta 

contra o tempo (CASTELLI, 1990). 

Um munícipio que vem concentrando esforço para o desenvolvimento de seu 

setor turístico, é Prudentópolis, que se localiza na região Centro-Sul do estado do 

Paraná, a 207 km da capital Curitiba. Dados da Prefeitura Municipal demonstram que o 

município ocupa uma área de 2.461,58km², possuindo uma população de 51.567 

habitantes. O município foi colonizado por imigrantes eslavos, a partir de 1862, com 

grande parte de descendência ucraniana (PRUDENTÓPOLIS, 2019).   

Apesar de não haver informações oficiais disponibilizadas pela prefeitura desse 

Município, através de seu site, diversos estudos (OLIVEIRA, 2008; SILVA; 

GÂNDARA, 2014; COSTA, 2013; LUBACHESKI, 2005; MOCHIUTTI; KURAK, 

2017) tratam do potencial e da utilização do turismo como gerador de renda ao 

munícipio. A vocação ao turismo do município está relacionada a múltiplos fatores, 

com destaque ao lazer proporcionado pela geodiversidade do local (localizada aqui pela 

sua diversidade hidrográfica e pelas práticas associadas à ela) e à conservação das 

tradições e identidade cultural eslava, mantidas através de festas, gastronomia, estilo 

arquitetônico e manifestações religiosas e culturais (OLIVEIRA, 2008; SILVA; 

GÂNDARA, 2014; COSTA, 2013; LUBACHESKI, 2005; MOCHIUTTI; KURAK, 

2017). 

Desse modo, percebe-se que a geração de inovações em âmbito organizacional 

é primeiramente confrontada com a capacidade dessa organização em absorver 

conhecimentos, principalmente quando externos aos entes dessa. Nesse sentido, 

apresenta-se Prudentópolis-PR, um município que vem concentrando esforços para o 

desenvolvimento do seu setor turístico. A seguir, segue-se o problema de pesquisa deste 

estudo, que relaciona e busca compreender a relação existente no contexto descrito. 
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Com base na conjuntura anteriormente apresentada, questiona-se: de que 

modo a capacidade de absorção de fontes externas de conhecimento pode facilitar 

a geração de inovação aberta no setor de serviços turísticos? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Compreender de que modo a capacidade de absorção de fontes externas de 

conhecimento pode facilitar a geração de inovação aberta no setor de serviços turísticos 

de Prudentópolis-PR. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar quais são as fontes e como ocorre a troca de conhecimentos nas 

organizações estudadas;  

b) Investigar como as cinco dimensões do processo de capacidade de absorção 

(reconhecimento de valor, aquisição, assimilação, transformação e 

exploração) acontecem no contexto estudado;  

c) Descrever como o fluxo de conhecimento externo ocorre nas 

empresas/instituições estudadas, no intuito da geração de inovações abertas; 

d) Verificar possíveis lacunas e sugerir melhorias no processo de capacidade 

de absorção de conhecimentos através de fontes externas e a geração de 

inovações abertas no setor estudado. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo está relacionado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Administração (PPGADM-UNICENTRO), associado à Linha de Pesquisa em Inovação 

e Tecnologia, com o objetivo de compreender a relação entre a capacidade de absorção 

de conhecimentos para a geração de inovações originada através de fontes externas de 

conhecimento no setor turístico do município de Prudentópolis, Paraná. 
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A geração de inovações possui aspectos relacionados ao contexto em que a 

empresa está inserida.  

 

A noção de que fatores regionais podem influenciar a capacidade inovadora 

das empresas levou a um interesse crescente na análise da inovação no 

âmbito regional. Diferenças regionais nos níveis de atividade de inovação 

podem ser substanciais, e identificar as principais características e fatores que 

promovem a atividade de inovação (OCDE, 2005, p. 15).  

 

Nesse sentido, este estudo possui relevância ao tratar das nuances de 

determinado setor econômico de um munícipio. 

Relacionado à ACAP, apesar de essa estar desde o início de sua definição 

atrelada à aprendizagem organizacional, ainda se discute, conforme pontuam Hotho, 

Bekcer-Ritterspach e Saka-Helmhout (2012), a respeito da relação direta existente entre 

capacidade de absorção e inovação. Sendo ora descritas como consequentes (PICOLI, 

2014; SZULANSKI, 1996; ZAHRA; GEORGE, 2002), ou ainda como recursivas 

(TSAI, 2001). Nesse sentido, tal lacuna oportunizada por este estudo, a fim de verificar 

em campo a possível relação existente entre os dois conceitos. 

Há, no entanto, consenso entre os autores de que a ACAP está concatenada à 

melhoria organizacional, que é de enorme relevância para grande parte de empresários, 

uma vez que observam nessa uma maneira de se obter algum tipo de vantagem 

competitiva sustentável (COHEN; LEVINTHAL, 1990; LANE; LUBATKIN, 1998; 

DYER; SINGH, 1998;  ZAHRA; GEORGE, 2002; TODOROVA; SURISIN, 2007). 

Também, verificou-se na revisão sistemática da revisão bibliográfica, haver uma lacuna 

na produção científica a respeito de estudo empíricos do processo de inovação no setor 

turístico, incluindo a ausência de estudos da capacidade de absorção dessas empresas e 

segmento. 

Destaca-se ainda que o setor turístico do município de Prudentópolis, na data 

de 30 de janeiro de 2020, era formado por 59 empresas cadastrados no CadasTur 

(Cadastro Nacional de Turismo) do Ministério do Turismo (MTUR, 2020, online) sendo 

elas de: prestador especializado em segmentos turísticos (2 empresas); cafeteria, bar e 

similares (14 empresas); meio de hospedagem (10 empresas); guia de turismo (14 

empresas); organizadora de eventos (2 empresas); agências de turismo (7 empresas); 

acampamento turístico (1 empresa) e transportadora de turismo (9 empresas). 

Terra das Cachoeiras Gigantes, Terra do Mel, Capital Nacional do Feijão Preto, 

Ucrânia Brasileira e Capital da Oração são apenas alguns dos nomes que destacam 
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como a cidade é conhecida Brasil oferecendo ainda diversas opções de turismo que são 

alocados nas formas de atrativos naturais, culturais ou religiosos o que demonstra o 

grande potencial de desenvolvimento turístico do município (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE TURISMO, 2019). 

No âmbito prático, este estudo se justifica pelo fato de que seus resultados 

auxiliam às organizações estudadas identificarem e compreenderem quais são as 

principais fontes de conhecimento que estão envolvidas em seu meio ambiente, 

identificarem fontes não utilizadas, demonstrando ainda por meio de sua avaliação 

como o contato com essas fontes pode ocorrer de melhor maneira. 

O mapeamento da dimensão “absorção” de conhecimentos demonstra às 

organizações alvo desse estudo quais são as barreiras e fatores facilitadores para a 

aquisição de conhecimento, bem como elas são identificadas e como elas são adquiridas 

demonstrando lacunas, gap’s e possibilidades nesse processo. 

Através da constatação do processo de assimilação de conhecimentos, as 

organizações alvo deste estudo devem redimensionar sua capacidade em compreender 

conhecimentos externos e os relacionar às experiências já vividas, otimizando assim 

seus processos de classificação, análise e internalização de conhecimentos externos. 

Relacionados à dimensão de transformação de conhecimentos externos, a partir 

da análise deste estudo, foram levantados os mecanismos existentes bem como sua 

operacionalização para que a interpretação dos conhecimentos externos e a combinação 

desses com conhecimentos internos seja potencializada. 

Finalmente, a exploração do processo de absorção de conhecimentos 

demonstra e analisa os resultados percebidos e constatados nesse processo. Isso posto, 

tais conhecimentos podem ser utilizados como ativo estratégico no processo de 

inovação aberta dessas organizações.  

Ainda, mapeando a capacidade de absorção e das fontes externas de 

conhecimento para a geração de inovações, este estudo também colabora com o 

desenvolvimento do setor da economia do município, o qual possui como campo de 

estudo, bem como ao desenvolvimento local. 

Andrade (1997) elenca a relevância, exequibilidade, adaptabilidade e 

atualidade como critérios relevantes para se justificar a realização de qualquer pesquisa 

científica. Assim, a partir do que se apresentou nesta justificativa e na introdução do 

estudo, entende-se que este estudo possui relevância teórica e prática a respeito do tema 

em que se baseia. Também, percebe-se que possui exequibilidade, já que tem elementos 
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teóricos fundamentados que foram abordados e investigados empiricamente, adaptados 

à realidade em que foram verificados. Por fim, o tema está relacionado a 

questionamentos verificados em publicações atuais, sendo deste modo considerado 

atual, mas sem deixar de utilizar autores seminais para sua fundamentação teórica.  

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este projeto foi  desenvolvido em 6 capítulos, conforme apresentados na Figura 

1: 

Figura 1 - Estrutura da dissertação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Primeiramente, o capítulo 1 apresenta esta introdução do tema, sendo dividido 

em sua contextualização, problema de pesquisa, objetivo geral e específicos, bem como 

a justificativa do estudo. 

Em seguida, o capítulo dois trata do referencial teórico que serviu de teoria 

base para a evolução do estudo, sendo dividido em: inovação: conceitos e processo; 

fontes externas de conhecimento; capacidade de absorção; turismo: evolução conceitual 

e classificação; o segmento turístico no Brasil e lei 11.771 de 2008; lei geral do turismo. 

O terceiro capítulo delineia os procedimentos metodológicos adotados pela 

pesquisa, sua abordagem e classificação geral, unidades de análise, formas de coleta, 

tratamento e análise de dados, modelo teórico e categorias de análise e a síntese da 

metodologia.  

O quarto capítulo, já fazendo parte da apresentação de dados coletados, 

descreve o contexto demográfico, cultural e econômico em que fora desenvolvida a 

pesquisa. O quinto capítulo apresenta os dados coletados nas empresas/instituições em 

estudo e realiza a análise deles, sendo dividido em fontes externas de conhecimento, 

capacidade de absorção (e suas cinco dimensões) e inovação aberta. 

Finalmente, o sexto e último capítulo traz as considerações finais 

compreendidas pelo estudo, bem como suas contribuições teórica e práticas e sugere 

oportunidades de campo para pesquisas futuras. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, tratam-se os principais conceitos teóricos que embasam e 

contribuem com a temática da pesquisa. Inicialmente, são descritas as fases do processo 

de inovação bem como a conceitualização dos termos “inovação” e “fontes externas de 

conhecimento”, sendo seguidos pela evolução teórica do conceito de “capacidade de 

absorção” e suas dimensões. Na sequência,  é  tratado do setor econômico à qual a 

pesquisa se aplica, sua evolução conceitual e classificação, bem como é traçado um 

histórico da evolução do setor turístico no país.  

 

2.1 INOVAÇÃO: CONCEITOS E SEU PROCESSO 

 

2.1.1 O Conceito de Inovação 

 

Inovação é um conceito próprio da modernidade, contemporâneo à 

globalização, sendo que seu sentido passa a fazer parte das relações sociais, 

essencialmente aquelas voltadas para o trabalho e economia, no emergente mercado de 

novos produtos. Com isso, no entanto, não se quer dizer que anteriormente à 

globalização não havia criação de novos produtos, mas que, naquele momento, a criação 

de novos produtos dizia muito mais respeito à invenção de novos produtos em si, do que 

a necessidade de se elaborar para se sustentar em nichos de competitividade, como se 

verifica no cenário (OCDE, 2005). 

Schumpeter (1988), no início do século XX, foi um dos primeiros a ter como 

objeto de estudo a inovação. Para chegar a essa ideia, no entanto, precisou atentar a três 

momentos da história acerca do estabelecimento de relações com outros objetos, a 

saber: invenção, imitação e inovação. 

A invenção se mostra presente desde o início da história humana, sendo 

apontada como uma ideia ou esboço de algo novo, ou mesmo uma nova versão, 

melhorada, de algo que já existe. Não necessariamente esse algo tem finalidade 

comercial e/ou de geração de riqueza e lucro. A imitação, por sua vez, também pode ser 

identificada como difusão, algo comum em mercados em que a economia se baseia na 

produção e terceirização de produtos de consumo, e diz respeito ao modo como a 

empresa leva seus produtos, serviços e/ou sistemas a conhecimento do mercado. Já a 
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inovação envolve o mesmo movimento vivido pela invenção, mas necessariamente 

envolve uma transação comercial e geração de riqueza (SCHUMPETER, 1988). 

É preciso ressaltar que é possível falar em inovação em termos de produtos, 

processos e sistemas. Produtos são entendidos tangíveis, ou seja, objetos físicos, 

palpáveis, sensíveis ao toque, enquanto os processos são intangíveis, uma vez que 

dizem respeito a uma sequência de atividades executadas desde a concepção até a 

entrega de um produto, assim como todos os conhecimentos e inteligências, tecnologias, 

etc., necessários à execução desse serviço (FONTENELLE, 2017). O Manual de Oslo 

(OCDE, 2005) define as tipologias de inovação, a serem listadas: 

a) inovação em produtos e serviços: a qual necessita haver mudanças 

significativas nas suas potencialidades; 

b) inovação em processos: mudanças em métodos de produção e distribuição; 

c) inovação organizacional: abrange melhorar a qualidade e a eficiência do 

trabalho, refinar a capacidade empresarial de aprender e utilizar 

conhecimentos e tecnologias; 

d) inovação em Marketing: mudanças em métodos de marketing relacionados 

ao preço, posicionamento de mercado, promoção do produto, e 

desenvolvimento de produtos e de processos por meio da inovação 

conduzida pela demanda. 

A inovação também possui aspectos relacionados ao contexto em que a 

empresa está inserida. “A noção de que fatores regionais podem influenciar a 

capacidade inovadora das empresas levou a um interesse crescente na análise da 

inovação no âmbito regional. Diferenças regionais nos níveis de atividade de inovação 

podem ser substanciais, e identificar as principais características e fatores que 

promovem a atividade de inovação” (OCDE, 2005, p. 12).  

Conforme o Guia de Inovação do SEBRAE (2010), orienta que a inovação não 

exige que se haja grandes investimentos para a execução de um projeto, mas que acima 

de tudo o inovador precisa elaborar boas ideias e transformá-las em algo concreto, de 

modo a garantir a melhoria de processos, produtos e atitudes. Nesse sentido, a própria 

inovação é o elemento primordial para melhorar a capacidade da empresa em manter-se 

competitiva no mercado. A “inovação é fundamental para a competitividade das 

empresas e desenvolvimento do País e nem sempre requer investimento [financeiro], 

mas criatividade e determinação” (SEBRAE, 2010, p. 6).  
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2.1.2 O Processo de Inovação 

 

A inovação é um processo e não apenas o resultado, seja ele produto, serviço 

ou sistema. Conforme aponta o Guia de Inovação do SEBRAE (2010), de modo a dar 

conta desse processo, podem-se definir, no mínimo, cinco etapas para seu 

desenvolvimento, quais sejam: levantamento de ideias, seleção de ideias, definição de 

recursos, implementação e aprendizagem. Essas etapas serão detalhadas na sequência 

deste tópico. 

O levantamento de ideias consiste em um momento em que se faz uma análise 

de um problema ou situação e busca-se meios de resolver ou melhorar a situação. Ao 

contrário do que se pensa, não são apenas algumas pessoas muito criativas que são 

capazes de ter boas ideias. Embora pessoas criativas, observadoras, curiosas, tenham 

mais facilidade em perceber problemas e criar soluções criativas e inovadoras, há 

diversas técnicas capazes de auxiliar no levantamento de ideias para desenvolvimento 

de inovações. Uma delas é conhecida pelo termo em inglês brainstorm ou, literalmente, 

tempestade de ideias (FONTENELLE, 2017). A técnica consiste em uma atividade que 

tem por objetivo elencar um tema central e estimular os participantes a lançarem todas 

as ideias que lhe venham à mente acerca dela, até chegar-se a uma ideia final, complexa 

e consistente. 

Há uma tendência em trabalhar com a ideia de inovação aberta. Nesse modelo, 

desenvolvido por Clark e Wheelwright (1992), em 1993, valoriza-se o levantamento de 

ideias em alusão a um funil. Acredita-se que, quanto maior o número de ideias, maiores 

serão as possibilidades de inovar (VALDATI, 2017). 

Em um segundo momento, todas as ideias produzidas no momento anterior, 

seja por meio de brainstorm ou de outras técnicas, são analisadas com maior atenção 

para, em seguida, serem selecionadas e adaptadas, valorizando-se aquelas que foram 

mais úteis, plausíveis e criativas, uma vez que apenas criar não é o suficiente. É preciso 

transformar tais criações em transação comercial de novo produto ou processo 

(FONTENELLE, 2017). Para tal, se faz necessária uma análise crítica, tanto das 

situações ou problemas que incitaram dar-se entrada em um processo de inovação, 

quanto das próprias ideias levantadas, de modo que se possa perceber o valor do 

negócio. 

É muito importante, na etapa de seleção de ideias, que tanto a seleção quanto a 

análise das oportunidades trazidas com a ideia, não impeçam o crescimento de um 
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negócio por falta de certezas (VALDATI, 2017). De modo a minimizar esse risco, 

Cooper (1992 apud VALDATI, 2017), aponta para a triagem como uma tentativa 

importante, no sentido de uma decisão consciente, consistente e, reconhecidamente, 

embrionária para um projeto. Delimita um momento inicial para que, em seguida, possa 

se fazer uma investigação mais profunda com relação à possibilidade de execução de 

um projeto. 

A seleção de ideias, embora não deixe de ser uma decisão com relação à aposta 

em um projeto, envolve baixo risco de perdas consideráveis à empresa, uma vez que não 

visa empregar todos os recursos possíveis até que sejam comprovadas viabilidade e 

potencialidade de um projeto (VALDATI, 2017). 

A importância dessa etapa está no sentido de garantir a execução de avaliações 

preliminares e diversas reavaliações. Testar e reatestar se faz necessário, já que 

produtos, processos e sistemas sofrem influências constantes de variáveis sociais, 

tecnológicas, políticas, econômicas e por questões de desenvolvimento do mercado 

(globalização). Além disso, mudam os próprios gostos e necessidades dos 

consumidores, logo, adequações e readequações são comuns e necessárias. Exigem, 

ainda, flexibilidade e valorização da sustentabilidade (FONTENELLE, 2017).  

Valdati (2017) orienta que a primeira seleção de ideias seja feita por um 

pequeno grupo de gerentes multifuncionais, encontrando-se periodicamente para 

analisar as ideias. Tais ideias podem ser pontuadas, de modo a criar-se critérios 

mensuráveis de avaliação. Tanto as ideias aprovadas quanto as rejeitadas merecem 

feedbacks de avaliação, para que seus proponentes possam aprender com o processo, 

assim como garantir que o processo se mantenha dinâmico e pautado em ideias cada vez 

mais sólidas e cooperativas.  

A definição de recursos destinados para o processo de inovação certamente 

contribui para o sucesso ou não de sua realização. Nesse sentido, Schumpeter (1988) 

considerou que empresas maiores possuem mais condições e destinam verbas maiores 

para seus setores de P&D. Por consequência, têm mais condições de continuarem 

crescendo e se mantendo competitivas no mercado, logo, a inovação tem relação 

positiva com o tamanho da empresa e ambas crescem proporcionalmente, número e 

qualidade de inovações e tamanho da empresa no mercado. 

Quanto maior o recurso investido, mais possível é que as empresas tenham 

sucessos em suas inovações, uma vez que têm condições de financiar as avaliações e 
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reavaliações necessárias em todos as etapas do processo de inovação. Ainda, diminuem 

as incertezas com relação às variações de mercado (VALDATI, 2017). 

Vale lembrar que os recursos não dizem respeito apenas aos de cunho 

financeiro, mas que também há recursos tecnológicos e humanos, por exemplo, a serem 

considerados e cuja qualidade interferem diretamente nos resultados do processo de 

inovação  (FONTENELLE, 2017).  

Com relação a isso, Lazzarotti, Marcon e Bandeira-de-Mello (2014) asseveram 

que durante muito tempo acreditava-se que os recursos relacionados à P&D de empresas 

diziam respeito apenas aos gastos financeiros direcionados às pesquisas em si e com os 

colaboradores dedicados ao setor. Porém, com o desenvolvimento do Manual de Oslo 

(OCDE, 1997), foi possível desenvolver-se um apanhado de dados longitudinais de base 

estatística para análise de input e output de inovação. 

Nesse sentido, são considerados como recursos para inovação ativos tangíveis 

e intangíveis voltados à produção de inovações, seja pela pesquisa e desenvolvimento, 

seja pelo esforço inovador, seja pelo acesso ao crédito e acordos de cooperação. Ou 

seja, quaisquer elementos que venham a impactar diretamente o desempenho inovador 

das empresas (LAZZAROTTI, MARCON; BANDEIRA-DE-MELLO, 2014). 

Já a implementação equivale à execução do projeto. Se durante o levantamento 

de ideias é necessário criatividade e espontaneidade, no momento da implementação 

faz-se útil ter disciplina e organização, inclusive, com extremo rigor de análise 

(SEBRAE, 2010). 

Para implementar, todos os recursos devem ser reunidos e direcionados 

adequadamente para suas funções. Frequentemente essa etapa é prejudicada pela falta 

de conhecimentos tecnológicos e/ou dos próprios recursos humanos acerca do processo 

e dos resultados almejados (SEBRAE, 2010). É por isso que se ressalta, mais uma vez, 

que ter uma boa ideia é apenas uma pequena parte do processo de inovação. Portanto, 

falhas e/ou dificuldades para a execução de uma implementação adequada do projeto 

podem tanto desperdiçar uma grande ideia quanto prejudicar de forma consubstancial o 

negócio original. 

Uma boa ferramenta para compreender como poderá acontecer a 

implementação é prestar atenção às classificações e orientações do Manual de Oslo 

(OECD, 2005), de modo a atentar para as etapas científicas, tecnológicas, 

organizacionais, financeiras e comerciais inerentes à inovação. 
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Há, ainda, diversas ferramentas que podem ser utilizadas como facilitadoras 

nesse momento do processo, como a Gestão pela Qualidade Total, a abordagem de 

gerenciamento de projetos recomendada pelo Lean Manufacturing (PMI,) e etc. 

(SEBRAE, 2010). Acredita-se não ser pertinente aprofundar em nenhuma delas nesse 

momento, mas reconhecer a existência e possibilidade de fazer uso delas. 

A última etapa, da aprendizagem, diz respeito ao processo de inovação como 

um todo, uma vez que toda oferta de um novo produto, serviço ou sistema, mesmo que 

seja relativamente similar a outros já existentes no mercado, representa tanto um 

desafio, com as dificuldades inerentes, quanto em termos de possibilidades de 

aprendizado, dada a vivência de todas as etapas do processo de inovação. O principal 

quesito para o aprendizado são os momentos de testes e avaliações, visto que é por meio 

de erros e acertos que se aprende (SEBRAE, 2010). 

Além da aprendizagem individual, de cada profissional, a partir da vivência do 

processo de inovação, faz-se necessário ressaltar que a inovação em si também é uma 

aprendizagem. Ela serve como ferramenta para integração e difusão de conhecimento 

dentro da empresa que a vive, mas também externamente, na comunidade 

(LAZZAROTTI; MARCON; BANDEIRA-DE-MELLO, 2014). 

Desse modo, a inovação pode ser vista como um processo composto por fases, 

o que facilita de certo modo sua implementação nas organizações, seja seguida de uma 

análise para que essas sejam selecionadas e adaptadas ao contexto organizacional, para 

sua implementação (etapa equivalente à execução) e avaliação do resultado do processo. 

Destaca-se aqui a importância de fontes de conhecimentos para o start do processo, 

podendo essas serem internas ou externas. A sessão a seguir trata das fontes externas de 

conhecimento e sua relação com a inovação aberta. 

 

2.1.3 Inovação em Turismo 

 

O processo de globalização tem desencadeado ao segmento turístico um 

aumento em sua competitividade, dessa forma as organizações que o integram devem 

agora estar atentas às transformações vividas, sendo alvo de pressão por inovações e 

novas configurações em seus negócios. Nesse contato, a inovação em turismo tem se 

tornado tema com grande relevância na literatura do segmento nas últimas décadas 

SUNDBO, ORFILA-SINTES & SORENSEN, 2007; HJALAGER, 2010). 
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Hall (2009) define o turismo como atividade moderadamente inovadora, uma 

vez que seus estudam concluem que inovar em turismo pode gerar diversas vantagens 

competitivas, como o aumento da satisfação e retenção de clientes, a redução dos custos 

operacionais e o crescimento da organização. No entanto, Hjalager (2010) entende que 

ainda existem muitas questões abertas a respeito da inovação em turismo, uma vez que 

evidencia diversas lacunas existentes em estudos qualitativos e quantitativos na área. 

Quanto aos tipo de inovações que são encontradas no turismo, Hjalager (2010) 

demonstra cinco categorias: A “inovação em produto ou serviço” é baseada em 

desenvolver novos ou aprimorar produtos e serviços já existentes, acrescentando valor 

para o consumidor e aumentando o leque de vendas da organização. A “inovação em 

processo” é definida como aquela que é desenvolvida com o objetivo de aprimorar 

tecnologias ou novas formas da organização executar as atividades de seu negócio. Por 

sua vez, a “inovação em administração” está relacionada ao desenvolvimento ou 

aprimoramento do modelo de negócios da organização, sua rede de parceiros e seus 

colaboradores. A classe “inovação em gestão” se diz a respeito do aprimoramento de 

processos ou tecnologias para gestão, como de materiais, uso de estratégias marketing, 

utilização de sistemas de informação, etc.  Por fim, a “inovação institucional” ocorre 

quando novas estruturas de colaboração e regulação no destino, que redirecionem ou 

aumentem os negócios em certos campos do turismo. Nesse sentido, Firmino (2007, p. 

12) define que a inovação no turismo poderá incluir a “(...) oferta de produtos e serviços 

novos ou melhorados, a elevação da qualidade, apostar nos recursos humanos e na 

aprendizagem, e na satisfação do cliente, (...) além de novos destinos turísticos e a 

utilização de novas tecnologias.” 

Embora seja viável e possível inovar em produtos e serviços no turismo, 

Mattsson, Sundbo e Jensen (2005) entendem que nem sempre a inovação no segmento é 

viável, desvantagem essa que pode estar associada à inovações de baixa tecnologia e ao 

fato que as inovações em turismo são de relativa facilidade de imitação pela 

concorrência, com destaque às inovações da “linha de frente”, que são altamente 

visíveis. 

Ainda, outros fatores são pontuados como barreiras à inovação no turismo, 

dentre eles: “baixos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, escassez de 

recursos, falta de confiança e cooperação entre empresários do turismo, baixos níveis de 

educação e formação de pessoal, alta rotatividade, salários baixos e turnos de trabalho 

não convencionais” (WEIDENFELD; WILLIAMS; BUTLER, 2010, p. 36). 
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Hjalager (2010) destaca a capacidade do segmento em inovar, que é para 

Ottenbacher (2015) uma condicional para sobrevivência no segmento além de 

determinante para estabilidade no mercado e viabilidade financeira, uma vez que ao 

ofertar produtos e  serviços inovadores e especializados, as empresas do segmento 

podem atrair demanda qualificada, diferenciando seus serviços e gerando valor em seus 

produtos uma vez que o turista, público alvo do segmento, busca por experiências para 

valorizar seus investimentos em lazer (PANOSSO NETTO; MAZARO, 2011). 

Ainda, Scott, Cooper e Baggio (2016) afirma que, devido à sua complexidade e 

especialização, mais do que outros setores da economia, o turismo depende da 

instituição de redes de colaboração e de parceria. Nesse sentido, observa-se que a 

necessidade de fragmentação obriga às organizações do setor turístico à gerenciar 

determinadas incertezas do ambiente por meio do estabelecimento de redes de ligações 

que englobam trocas de informação, construção de canais de comunicação confiáveis e 

planejamento conjunto (HJALAGER, 2010). 

 

2.2 FONTES EXTERNAS DE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO ABERTA 

 

Até há algumas décadas, as organizações acreditavam ser possível desenvolver 

todo o processo de inovação de maneira interna, sendo responsáveis por criar e 

desenvolver ideias, onde elas seguiam a partir disso dois caminhos: a implementação ou 

o “engavetamento” (CHESBROUGH, 2012). Porém, ao analisar o desempenho desse 

modelo, passaram a perceber que concentravam grandes esforços para obter inputs 

internos, que se viam ultrapassados ou incompletos pela dinâmica de mercados ou que 

eram logo superados pelos concorrentes. Na prática, arcar com todas as fases do 

processo de inovação significa arcar com altos custos e riscos, atrasos em 

desenvolvimento e oportunidades mal exploradas (CHESBROUGH, 2012;  

WESTERBERG; FRISHAMMAR, 2014; ARENAS, 2015). 

Nesse sentido, a obtenção de conhecimento externo demonstra um formato que 

permite à empresa inovar de maneiras mais eficiente e efetiva. Isso porque os agentes 

externos permitem à organização agregar às suas competências as que já existem no 

âmbito interno, gerando assim resultados com maior probabilidade de sucesso 

(CHESBROUGH, 2012a; CHESBROUGH, 2012b;  WESTERBERG; FRISHAMMAR, 

2014; ARENAS, 2015). 



20 
 

As fontes de conhecimento externo tratam de clientes, concorrentes, 

fornecedores, governo, universidades e demais stakeholders que se relacionam com a 

empresa em um processo que resulta na troca ou na geração de conhecimento 

(CHESBROUGH, 2012; WESTERBERG; FRISHAMMAR, 2014; ARENAS, 2015). O 

uso de fontes externas à essas empresas rompem barreiras, tais como a falta de recursos 

e fortalece rotinas e competências organizacionais internas, que ao longo do processo 

podem levar à geração de inovações (CHESBROUGH, 2012).  

Zaheer e Bell (2005) tratam do conceito de “network organizacional”, 

relacionado à performance em inovação de uma empresa. Segundo esses autores, a 

manutenção de parceiras influencia diretamente a transferência de conhecimento. 

Quanto maior e mais intensa a relação existente entre organização e seus stakeholders, 

maior a possibilidade de transferência de conhecimentos, gerando mais ideias para 

serem aproveitadas e melhorando o desempenho inovativo. 

A “inovação aberta” é definida como a utilização de fluxos externos de 

conhecimento para a aceleração da inovação em âmbito interno:  

 

A inovação aberta é um paradigma que assume que as empresas podem e 

devem usar ideias externas assim como ideias internas, caminhos internos e 

externos para o mercado, como olham para o avanço de suas tecnologias. A 

inovação aberta combina ideias internas e externas dentro de arquiteturas e 

sistemas, definidos por modelos de negócios que estabelecem mecanismos 

internos para se levar o valor gerado ao mercado externo. A inovação aberta 

assume também que as ideias internas podem chegar ao mercado por canais 

externos, fora dos negócios atuais da empresa, o que leva à geração de valor 

adicional (BENEDETTI; TORKOMIAN, 2009, p. 4) 

 

Ao reconhecer não obter todo o conhecimento necessário para suas atividades 

em P&D, as empresas “abrem” seus processos de inovação e passam a envolver fontes 

externas em um processo bilateral. O ponto central é descrito por Lavie e Drori (2012) 

como um ganho mútuo advindo dessa relação, onde principalmente pequenas e micro 

empresas se beneficiam, uma vez que geralmente possuem menos recursos para o 

investimento de pesquisa e desenvolvimento interno.  

Desse modo, não há a extinção do setor de pesquisa e desenvolvimento, mas 

sim este adota uma nova maneira de atuar, não mais como o responsável pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias apenas através do esforço dos seus membros, 

mas também por entender novos hábitos de consumos de seus clientes, desenvolver 

parcerias, absorver conhecimentos externos à organização e entender como aplica-los 

(STAL; NOHARA; CHAGAS, 2014).  
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Ainda, a respeito da utilização da inovação aberta pelo setor de pesquisa e 

desenvolvimento, admite-se também ser utilizado práticas de caráter misto, que aceitam 

os procedimentos tradicionais juntamente com as possibilidades da inovação aberta. 

Assim, estrategicamente poderá ser escolhido o melhor caminho para se inovar em 

relação ao contexto em que a empresa está inserida (STAL; NOHARA; CHAGAS, 

2014). Ou seja, a inovação aberta não deve ser vista como a terceirização das atividades 

de pesquisa e desenvolvimento e sim como uma nova maneira de fazê-la 

(CHESBROUGH, 2012). 

Dentre as principais vantagens advindas do uso de fontes externas de 

informação podem ser citadas: a obtenção de resultados mais rápidos, eficientes e 

eficazes; a diminuição dos custos em inovação; a resolução de problemas técnicos e 

específicos; o estímulo à inovação interna; e a criação de novas oportunidades. 

(CHESBROUGH, 2012; NOVELI; SEGATO, 2012). Porém, é necessário que, para 

tanto, o modelo de inovação aberta esteja alinhado aos objetivos estratégicos, já que 

uma vez mal gerido pode levar a perdas financeiras e ineficiência competitiva 

(SANTORO et al., 2016). 

Ainda, pode-se apontar a cultura organizacional como fator que pode estimular 

a difusão da inovação aberta dentro da empresa. Porém, é necessário que a organização 

possua alguns requisitos, como um modelo de negócios focado em inovação, 

comunicação franca interna e com seus stakeholders, ambiente baseado em confiança, 

descentralização das decisões, profissionais com bom relacionamento interpessoal, 

resguardo aos direitos de propriedade intelectual e recompensa ao esforço e aprendizado 

(NOVELI; SEGATO, 2012). 

Essa transferência possui diversas barreiras e fatores facilitadores nos quais se 

incluem a proximidade geográfica, a propriedade de patentes, os objetivos diferentes 

das organizações, o tempo dos projetos, a burocracia existente, o custo e riscos 

envolvidos e os resultados esperados (NOVELI; SEGATO, 2012). Ou mesmo a cultura 

de país que a empresa atua, o modelo de negócios adotado ou o nível de concorrência 

do mercado (CHESBROUGH, 2012). 

Destaca-se ainda no processo de inovação aberta o papel da capacidade de 

absorção de conhecimentos externos, ora anterior aos gatilhos de ativação (ZAHRA; 

GEORGE, 2002; TODOROVA; DURISIN, 2007), ora como também parte do 

reconhecimento interno do valor deste conhecimento (COHEN; LEVINTHAL, 1990; 

TODOROVA; DURISIN, 2007). Embora esse seja construto fundamental para o 
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desenvolvimento da capacidade absortiva, seja ela individual ou organizacional, 

verificou-se no entanto pouca produção científica de estudos qualitativos que tratam da 

operacionalização desse conceito, seja teórica ou empírica. Essa constatação também foi 

levantada por estudos que buscaram construir modelos qualitativos de pesquisa em 

identificação e reconhecimento de valor (MACHADO; FRACASSO, 2012; FILENGA, 

2014).  . 

Uma vez identificadas as fontes de conhecimentos externo, cabe à capacidade 

de absorção de cada organização realizar o reconhecimento de valor, adquirir e 

assimilar esse conhecimento, para que possa ser transformado e explorado em inovações 

(COHEN; LEVINTHAL,1990; ZAHRA; GEORGE, 2002; TODOROVA; DURUSIN, 

2007). O próximo tópico apresenta os aspectos referentes à capacidade de absorção. 

 

2.3 CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 

 

Ao mesmo tempo em que necessitam inovar para se perpetuarem, o 

desempenho em inovação de organizações se confronta primeiramente com sua 

capacidade em estar preparadas para receber e capturar conhecimentos externos. Esses 

atuam como elementos catalizadores para a identificação, desenvolvimento e aplicação 

de novas habilidades e ao aproveitamento dessas às oportunidades existentes no 

mercado (COHEN; LEVINTHAL, 2003). 

A respeito da capacidade de absorção de conhecimentos, observa-se na revisão 

da literatura realizada a busca em condensar, descrever e comparar os modelos descritos 

por Cohen e Levinthal (1990), Zahra e George (2002) e Todorova e Durisin (2007), 

além das contribuições realizadas por Szulanski (1996), Lane e Lubatkin (1998) e Dyer 

e Singh (1998). Esses são autores seminais que contribuíram para o desenvolvimento do 

tema a partir de diferentes perspectivas e que são destacados em um estudo 

bibliométrico a respeito da capacidade absortiva no contexto da inovação (MORE; 

VARGAS; CEMBRENAL, 2013). 

A primeira conceitualização da ACAP fora realizada em 1989 por Cohen e 

Levinthal e descrita como a habilidade que as organizações possuem em identificar, 

assimilar e explorar conhecimentos existentes no ambiente. Porém, em 1990 Cohen e 

Levinthal ampliam a definição do termo o relacionando à capacidade em reconhecer-se 

o valor de uma informação externa, assimilá-la e aplicar com objetivos comerciais, de 

maneira estratégica e com base inovadora (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 
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A ACAP é, então, descrita por Cohen e Levinthal (1990) como composta por 

três dimensões, sendo elas: o reconhecimento de valor, a assimilação e a aplicação do 

conhecimento. A relação entre as dimensões é demonstrada na figura 2 a partir da 

tradução das ideias realizadas por Todorova e Durisin (2007). 

 

Figura 2 - Modelo de Cohen e Levinthal 

 

Fonte: Cohen e Levinthal (1998). 

 

A capacidade de absorção compreende, desse modo, a capacidade em 

determinado grau de certa empresa de reconhecer valor em um determinado 

conhecimento externo, assimilá-lo e aplicá-lo no intuito comercial, de maneira 

inovadora e estratégica, gerando assim diferencial competitivo. A capacidade absortiva 

irá depender do grau de valor que a organização dá ao novo conhecimento e a suas 

habilidades e experiências em assimilar e aplicar esse conhecimento, sendo, para tanto, 

necessário dois antecedentes: atividade de pesquisa e desenvolvimento e conhecimento 

prévio (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

A existência de conhecimento prévio está relacionada à vivência, qualificação 

e experiências passadas, que se combinam aos novos conhecimentos para a geração de 

inovações (COHEN; LEVINTHAL, 1990). Por sua vez, as atividades de pesquisa 

contribuem no processo de ACAP para o desenvolvimento de novos tipos métodos ou 

tecnologia que permitem a aplicação do conhecimento (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

Lane, Koka e Tathick (2006) são autores que detalham a descrição de ACAP 

realizada por Cohen e Levinthal (1990):  

 
Capacidade absortiva é a habilidade da empresa de utilizar conhecimento 

externo através de três processos sequenciais: (1) reconhecer e compreender 

conhecimento novo potencialmente valioso através de aprendizado 

exploratório, (2) assimilar conhecimento novo potencialmente valioso através 
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de aprendizado transformacional, e (3) usar o conhecimento assimilado para 

criar novo conhecimento e resultados comerciais através de aprendizado de 

aproveitamento (termo traduzido livremente pela autora do inglês 

‘exploitative learning’ (LANE; KOKA; TATHICK, 2006, p. 856) 

 

Ainda, Cohen e Levinthal (1990) descrevem que no processo de absorção de 

conhecimento, as organizações podem agir de duas maneiras, sendo elas de forma 

reativa e proativa. A proatividade é descrita como sendo a que possui maior nível de 

capacidade de absorção, em que as organizações exploram oportunidades independente 

de seu desempenho atual. Já empresas reativas são descritas como aquelas que buscam 

novos conhecimentos apenas em detrimento à insucessos e fracassos em seu 

desempenho (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

Através de um estudo qualitativo, Szulanski (1996) critica a sabedoria 

convencional, que culpa fatores motivacionais para o desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem de uma organização, além de extrapolar a definição proposta por Cohen e 

Levinthal, ligada ao âmbito interno das organizações e sendo de natureza unilateral. 

Demonstra, desse modo, que as principais barreiras ao conhecimento interno das 

organizações estão relacionadas à transferência de conhecimentos e à capacidade de 

absorção do destinatário, à ambiguidade causal e uma relação árdua e bilateral existente 

entre fonte e o destinatário.  

Lane e Lubatkin (1998) foram também um dos primeiros autores a buscar 

expandir o modelo proposto por Cohen e Levinthal (1990), propondo a existência de 

três elementos obrigatoriamente semelhantes para o sucesso na transferência de 

conhecimento, sendo eles: 

a) o conhecimento prévio no âmbito das organizações; 

b) os mecanismos de remuneração e estruturas organizacional; 

c) os problemas quanto à utilização do conhecimento. 

Percebe-se a existência de dependência entre o emissor e destinatário do 

processo de transferência de conhecimento, e não apenas daquele que aprende, 

conforme anteriormente proposto por Cohen e Levinthal (LANE; LUUBATKIN, 1998). 

Outra perspectiva a respeito da capacidade absortiva esta relacionado aos 

relacionamentos inteorganizacionais, ou seja um processo de trocas interativas que irão 

resultar em rendas relacionais advindas da relação entre diferentes organizacionais 

(DYER; SINGH, 1998).  

Ainda a partir das contribuições realizadas por Cohen e Levinthal em 1990, 

Zahra e George (2002) são outros autores com relevância seminal, que extrapolam a 
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definição do termo. A definição da capacidade de absorção é segundo esses autores: 

“[...] um grupo de rotinas e processos organizacionais pelos quais as firmas adquirem, 

assimilam, transformam e exploram conhecimento para produzir uma capacidade 

organizacional dinâmica” (ZAHRA; GEORGE, 2002, p. 186) 

A transferência de conhecimento no âmbito das organizações está para Zahra e 

George (2002) relacionada à capacidade dinâmica, e não à capacidade operacional. 

Trazendo, desse modo, uma perspectiva mais processual e multidimensional ao tema 

conforme demonstrado em seu modelo teórico, conforme a Figura 3. 

 

Figura 3 - Modelo de Cohen e Levinthal 

 

Fonte: Zahra e George (2002). 

 

Desse modo, a partir de uma perspectiva processual, os autores descrevem a 

existência de uma Capacidade Absortiva Potencial, que inclui a capacidade das 

organizações de adquirir e assimilar conhecimento em seu âmbito interno. Por meio de 

integração social é alterada em Capacidade Absortiva Realizada, no intuito da 

transformação em exploração de conhecimentos para a geração de diferenciais 

competitivos (ZAHRA; GEORGE, 2002). Destaca-se ainda que, no modelo proposto 

por Zahra e George (2002), as quatro dimensões do processo de ACAP são descritas 

pelos autores como sendo diferentes e independentes, mas, porém, complementares. 

Com relação ao modelo de Zahra e George, que contribuiu com a discussão a 

respeito da sistematização da capacidade de absorção como processo, diversos autores 

(LANE; KOKA, PATHAK, 2006; VEJA-JURADO, GUTIERREZ-GRACIA, 

FERNANDEZ-DE-LUCIO, 2008; TODOROVA; DURISIN, 2007) iniciaram a 

discussão a respeito de que se é possível ou não fazer a divisão em capacidade potencial 

e realizada, uma vez que a visão de Zahra e George só leva em consideração o curto 

prazo, sem buscar preparar a organização para o futuro.  
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Nesse sentido, Todorova e Durisin (2007) são autores que se destacam ao 

propor voltar-se a separar a ACAP em três dimensões, conforme proposto por Cohen e 

Levinthal (1989, 1990). Porém, o modelo de Todorova e Durisin (2007) sugere também 

mudanças a respeito do modelo inicial proposto por Cohen e Levinthan (1990), sendo 

sumariamente um modelo misto entre as duas principais vertentes. A figura 4 a seguir 

demonstra o modelo proposto por Todorova e Durisin (2007). 

 

Figura 4 - Modelo de Todorova e Durisin 

 

Fonte: Todorova e Durisin (2007). 

 

Todorova e Durisin (2007) apresentam um modelo que é derivado das duas 

mais importantes proposiões a respeito da ACAP, sendo a primeira uma vertente que 

resume o constructo em três dimensões: reconhecer valor, assimilar e aplicar o 

conhecimento (COHEN; LEVINTHAL, 1998) e a segunda composta de quatro 

dimensões divididas em dois grupos, capacidade potencial e realizada (ZAHRA; 

GEORGE, 2002). As duas versões são então adaptadas à um novo modelo, propondo 

uma vertente mais robusta (TODOROVA; DURUSIN, 2007) com cinco dimensões 

distintas: reconhecer valor, adquirir, assimilar, transformar e explorar. 

O modelo entende que que o processo de assimilação e transformação 

acontecem no âmbito das organizações de maneira simultânea (TODOROVA; 

DURUSIN, 2007). Desse modo, os autores reintroduzem a “percepção de valor” em seu 

modelo e inserem a dimensão transformação como sendo consequência da assimiliação, 

e não sequência, conforme descrito por Zahra e George (2002), além de não subdivir a 

ACAP em dois subconjuntos (ACAP potencial e ACAP realizada). 

O modelo de Zahra e George (2002) destaca-se por  ser o primeiro a tratar do 

ACAP como processo composto por dimensões. A divisão da capacidade de absorção 
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em dimensões facilita o entendimento e a aplicação da evolução do tema no âmbito das 

organizações. São descritos a seguir as definições das dimensões da ACAP. 

Aquisição: representa a capacidade de se localizar, identificar avaliar e adquirir 

o conhecimento externo relacionado às atividades da empresa. Apresenta três atributos 

internos, sendo eles intensidade, velocidade e direção. Destaca-se que com o passar dos 

anos a atividade de aquisição de conhecimentos se torna cada vez mais cara e complexa 

à organização (ZAHRA; GEORGE, 2002), sendo pré requisito para a próxima 

dimensão, de assimilação (BRETTEL; GREVE; FLATTEN, 2011). 

Assimilação: refere-se à habilidade da empresa em compreender e interpretar o 

conhecimento advindo. Portanto, da capacidade em se analisar, classificar, processar e 

internalizar o conhecimento ocorrendo, sobretudo, a partir da interação com a equipe e a 

existência de rotinas e processos (ZAHRA; GEORGE, 2002). Segundo Todorova e 

Durisin (2007), a assimilação acontece de melhor forma quando o tipo de conhecimento 

externo é mais próximo do que já é desenvolvido pela organização. 

Transformação: capacidade de a organização por meio de seus entes e 

mecanismos em facilitar a transferência e o compartilhamento de ideias e a combinação 

do conhecimento externo ao seu conhecimento anterior (ZAHRA; GEORGE, 2002). 

Ocorre quando o novo conhecimento novamente modelado e se ajusta aos 

conhecimentos dos que pertencem à organização, mudando de estrutura cognitiva 

(TODOROVA; DURISIN, 2007). 

Exploração: descrita como a refinação do conhecimento adquirido e 

incorporação em suas rotinas para uso organizacional. Desse modo, a empresa o aplica 

no intuito de gerar inovação e obter ganhos financeiros com a comercialização ou 

utilização do novo produto, serviço ou processo (ZAHRA; GEORGE, 2002; 

BRETTEL; GREVE; FLATTEN, 2011). 

Após apresentados os principais modelos que tratam da teoria relacionada à 

capacidade de absorção, bem como as dimensões que permitem fluir o conhecimento 

dentro das organizações para a geração de inovações, a próxima sessão trata do 

segmento econômico à qual esta pesquisa se relaciona. Ou seja, ao turismo, 

apresentando seu conceito, classificação, o histórico e panorama  nacional e, por fim, 

suas diretrizes legais. 
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2.4 TURISMO: EVOLUÇÃO CONCEITUAL, CLASSIFICAÇÃO E O SETOR 

TURÍSTICO NO BRASIL 

 

2.4.1 Evolução Conceitual do Turismo 

 

Relacionado à etimologia da palavra “turismo”, verifica-se que essa é 

descendente do latim “tornus”, com o significado de “movimentar-se em torno de”, 

“girar”. Ou seja, um movimento circular que necessita de ação de ida e volta. Em 

português, a palavra “turismo” possui sua definição enraizada na terminologia francesa 

da palavra “tourisme” e do inglês “tourism” ambas que apresentam o radical “tour”, no 

sentido de “passeio”, “excursão” ou “volta” (BENI, 2001). 

Porém, apenas uma análise etimológica não daria cabo a todo o contexto que a 

palavra turismo representa, uma vez que essa descreve um dos mais complexos e 

variados setores econômico e social mundiais, sendo alvo de estudos acadêmicos e 

comerciais e possuindo em sua essência um caráter multidisciplinar (BENI, 2001). 

Nesse sentido, a atividade turística, devido à complexidade do ambiente (social, 

geográfico, político e econômico) no qual se desenvolve, ampliou o campo de sua 

pesquisa para as áreas como a Economia, a Sociologia, a Administração, a Geografia, a 

Política e a Psicologia, entre outras (TRIGO; PANOSSO, 2003).  

Desse modo, Beni (2001) entende que essa ampla gama de áreas do 

conhecimento à qual pertence a definição e consenso a respeito do termo “turismo” se 

torna em dificuldade para todos os envolvidos no segmento. Porém, para a WTO 

(World Trade Organization) ou OMT (Organização Mundial do Turismo), a existência 

de várias terminologias para o tema apenas contribui para enriquecer o entendimento 

dessa importante área econômica.  

Para Krahl (2002), a relevância do turismo evoluiu ao longo do tempo, uma vez 

que, por meio do aumento da demanda por produtos e serviços turísticos, a atividade, 

ora vista como secundária à balança comercial de alguns países, começou a demandar 

complexa teia de relações comerciais, inclusive as de natureza internacional. 

 
As viagens turísticas passaram a necessitar muito mais do apoio de outras 

atividades – transporte, serviços de hotelaria, entre outras – e de estruturas 

mais sólidas – estradas, saneamento, etc. -, visando a facilitar a inter-relação 

entre a demanda crescente e a oferta. Formou-se, então, uma cadeia de 

operadores de turismo, de cuja movimentação sobrava uma grande fonte de 

recursos financeiros para as localidades e para os países (KRAHL, 2002, p. 

1). 
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As primeiras definições do termo de caráter acadêmico datam do início do 

século XX e estavam relacionadas a todos os processos, com destaque aos econômicos, 

que envolviam a chegada, permanência e saída de um turista em determinado local. A 

partir dos anos 1930, com destaque à “Escola de Berlim”, composta por economistas 

europeus, a conceitualização relacionava o tema sumariamente ao seu caráter financeiro 

e econômico, percebendo que as atividades turísticas como as que visam produzir lucro 

através da permanência de viajantes (BARRETTO, 2000).  

Outros pioneiros no estudo do tema foram os estudiosos da Universidade de 

Berna, que definiam o turismo como sendo “um conjunto de relações e de fenômenos 

que surgem pelo deslocamento e permanência das pessoas não residentes no local, 

desde que a motivação não seja uma atividade lucrativa” (BARRETTO, 2000, p. 18). 

Destaca-se aqui que tal definição fora aceita por muitos anos pela principal associação 

que trata do estudo do turismo como ciência, a Associação Internacional de Peritos 

Científicos do Turismo (AIEST). 

Sendo também descrito por Trigo (2003) outro como um fenômeno social 

complexo e diversificado, que pode ser classificado por diferentes critérios. No Brasil, a 

Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR, 2002) possui ainda sua própria definição 

para o termo, segundo o qual este representa: 

 
o conjunto de transações de compra e venda de serviços turísticos efetivadas 

entre agentes econômicos, sendo gerado por qualquer tipo de deslocamento 

voluntário e temporário de pessoas para regiões fora de seus limites de 

residência física por qualquer motivo, excetuado os casos em que com o 

objetivo de realizar atividade remunerada. (EMBRATUR, 2002, p. 12) 

 

Em 1994, a OMT descrevia o turismo como sendo o segmento da economia 

que: “compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e estadas 

em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a um ano, com 

finalidade de lazer, negócios ou outras” (OMT SANCHO, 2001, p. 35). Atualmente, a 

Organização Mundial do Turismo define o termo em seu glossário como sendo: 

 

fenômeno social, cultural e econômico que implica o deslocamento de 

pessoas para países ou lugares fora do seu ambiente habitual para fins 

pessoais ou empresariais / profissionais. Estas pessoas são chamadas 

visitantes (que pode ser turistas ou excursionistas; residentes ou não 

residentes) e o Turismo tem a ver com as suas atividades, algumas das quais 

envolvem as despesas turísticas (OMT, 2014, p. 15). 

  

De um modo geral, a falta de consenso encontrada está relacionada ao caráter 

multidisciplinar e mundial do turismo, que reúne profissionais de vários setores da 
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economia e de visões acadêmica distintas, que apenas contribuem à discussão e 

evolução do turismo como segmento econômico e ciência. 

 

2.4.2 Segmentação do Turismo 

 

No Brasil, o tema da segmentação do turismo surge apenas na década de 1990, 

em dissonância à estudos do mercado turístico mundial, desde antes da década de 1950. 

A abordagem tardia se dá segundo Ansarah e Netto (2009, p. 01) devido ao: 

 
(...) próprio ritmo do desenvolvimento do turismo nacional e à capacidade 

dos estudiosos de turismo do país em compreender as mudanças sociais e 

econômicas pelas quais o turismo passou desde a década 1970. (...) Além da 

quantidade reduzida de livros publicados por autores nacionais sobre o tema. 

 

A ideia de segmentar públicos no turismo possui em qualquer destino o mesmo 

significado semântico, descrito por Ansarah e Netto (2009, p. 03) como: “Identificar 

pessoas com afinidades e desejos semelhantes que estejam dispostas a consumir um 

mesmo produto. As empresas turísticas fazem isso, pois podem desta forma conhecer 

melhor o seu consumidor e assim oferecer melhores produtos, cativando-os”. Sendo 

dessa forma uma maneira de atender a complexidade do mercado turístico já abordada, 

somando características, chamadas “bases para a segmentação” descritas por Lage e 

Milone (2009, p. 32): 

 
a) Geográficas - região; cidade; densidade; clima, grau de urbanização da 

cidade; seu tamanho e ritmo de rotina diária.  

b) Demográfica - idade, sexo, tamanho da família e ciclo de vida, faixa 

etária, religião, instrução; religião; nacionalidade.  

c) Psicográfica - estilo de vida; personalidade; benefícios procurados; 

intensidade do uso, motivos e razões para viajar de acordo com perfil e 

personalidade individual. 

d) Econômica - nível de renda, por exemplo, luxo onde o preço é 

irrelevante ou demandas com reações a elasticidade dos preços 

e) Social - educação, ocupação, estado familiar e estilo de vida (LAGE; 

MILONE, 2009, p. 32) 

 

O Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), a autarquia especial do 

Ministério do Turismo responsável pela execução da Política Nacional de Turismo no 

que diz respeito a promoção, ao marketing e ao apoio à comercialização dos destinos, 

serviços e produtos turísticos brasileiros no mercado internacional, e o Ministério do 

Turismo do Brasil (MTUR, 2015, p. 52), definem que o turismo pode ser classificado 

em alguns segmentos, sendo eles: 
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a) ecoturismo: definido como o ramo da atividade turística que utiliza através 

de maneira sustentável os atrativos naturais de determinado local, mas que 

principalmente objetiva a sua permanente conservação;  

b) cultural: relacionado à atividade turísticas ligadas à um patrimônio histórico 

e cultural, da preservação de valores, hábitos e costumes e de bens materiais 

e imateriais de determinada cultura de uma região;  

c) religioso: advém da busca espiritual e da realização de prática religiosa em 

espaços e eventos às religiões, crenças e institucionalizadas;  

d) exotérico: abrange atividade turísticas decorrentes da busca da 

espiritualidade e do autoconhecimento em práticas, crenças e rituais 

considerados alternativos;  

e) turismo de estudo e intercâmbio: abrange a movimentação turística gerada 

por atividades e programas de aprendizagem e vivências para fins de 

qualificação e de desenvolvimento pessoal e profissional; 

f) turismo de esporte: compreende as atividades turísticas decorrentes da 

prática, envolvimento ou observação de modalidades esportivas;  

g) turismo de pesca: relativo às viagens com a finalidade de pesca amadora;  

h) turismo de aventura: são atividades que englobam as experiências físicas e 

sensoriais recreativas na natureza que envolvem desafio, riscos controláveis 

e assumidos que podem proporcionar sensações como liberdade e 

superação;  

i) turismo de negócios: compreende o conjunto de atividades turísticas 

decorrentes dos encontros de interesse profissional, de caráter comercial, 

promocional, técnico, científico ou social;  

j) turismo rural: é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio 

rural, agregando valor a produtos e serviços, promovendo o patrimônio 

cultural e natural da comunidade do campo;  

k) turismo de saúde: pessoas que se deslocam com finalidade médica, 

terapêutica ou estética se incluem neste segmento. 

Por exemplo, o turismo pode ser também emissivo (no qual envia-se o turista e 

não traz dividendo local para o emissor) ou receptivo (que recebe turistas vindos de fora 

de sua localidade) (BARRETTO, 2000) ou classificado através da nacionalidade dos 

turistas, sendo assim dividido em doméstico (nacional) ou internacional (estrangeiro que 

realiza atividade turística em outro país) (BARRETTO; 2000). 
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Destaca-se assim a característica de multidisciplinaridade do tema “turismo”, 

uma vez que envolve pessoas e profissionais de diversas áreas e setores da economia, 

estejam elas relacionadas à saúde, aos negócios, ao lazer, ao estudo ou mesmo à 

religião. Este fator ora enriquece a discussão e contribui ao crescimento do setor e ora 

dificulta a coesão de entendimento a respeito do tema. 

 

2.4.3 Turismo no Brasil 

 

Os aspectos do turismo no Brasil tiveram início com a criação da Empresa 

Brasileira de Turismo, em 18 de novembro 1952, como empresa pública vinculada ao 

Ministério da Indústria e do Comércio, com o objetivo de promover o desenvolvimento, 

a normalização e a regulamentação da atividade turística no Brasil. Posteriormente, 

transformou-se em Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), que se refere a uma 

“autarquia especial do Ministério do Turismo responsável pela execução da Política 

Nacional de Turismo no que diz respeito a promoção, ao marketing e ao apoio à 

comercialização dos destinos, serviços e produtos turísticos brasileiros no mercado 

internacional” (BRASIL, 2020).  

Nesse período, iniciou-se um projeto de financiamento público através de um 

programa chamado “Embratur Finame” para o fomento do desenvolvimento turístico no 

país (HALLAL, 2010). Em 1994, foi posto em prática o Plano Nacional da 

Municipalização do Turismo (PNMT), que objetivava levar as discussões, decisões e 

ações das atividades federais a municípios do interior, identificados como tendo 

potencial turístico (HALLAL, 2010; SOLHA; REJOWSKI, 2005).  

Durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1997, a 

Embratur foi alterada ao status de instituto, com o objetivo e foco voltado para a 

promoção, o marketing e a comercialização. Dentre suas competências estão a 

promoção do desenvolvimento social e econômico em nível federal, por meio do 

turismo nacional, exclusivamente voltado para a promoção no plano internacional, 

desde 2003, dada a criação do Ministério do Turismo (BRASIL, 2020). 

Em 2001, as políticas nacionais de turismo foram revistas e adaptadas e, em 

2002, foi criado o Instituto Brasileiro de Ciências e Direito do Turismo (IBCDTUR), 

organização não governamental que busca a consolidação do Direito do Turismo no país 

e em toda América Latina, culminando com a regulamentação da Lei Geral do Turismo, 

datada de 2008 (QUEIROZ, 2015).  
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O Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), norteia suas ações pelo Plano 

Aquarela – Plano de Marketing Turístico Internacional do Brasil, instituído em 2005, 

sob a coordenação do Ministério do Turismo e com a colaboração da consultoria 

internacional Chias Marketing 5. É composto de um diagnóstico de marketing interno 

do turismo brasileiro, demonstrando formas de promoção dos roteiros nacionais, 

realizando pesquisas com o público-alvo e apresentando um estudo a respeito da 

segmentação do setor no Brasil. (MTUR, 2020).  

O plano aquarela, em sua quarta fase, define a estratégia de promoção nacional 

por meio de cinco elementos, sendo eles: Sol e Praia, Ecoturismo e Aventura, Cultura, 

Esporte e Negócios, Eventos e Incentivos. Buscando mostrar o país um destino turístico 

alegre, hospitaleiro, moderno e capaz de proporcionar lazer de qualidade, realizar 

negócios, eventos e incentivos e de ser competitivo internacionalmente. Sendo baseado 

em estudos e pesquisas de mercado e contribuindo com estratégias para ampliar a 

imagem do país enquanto destino turístico, além de trabalhar a imagem do Brasil na 

mídia internacional (MTUR, 2020). 

Lohman e Netto (2012), ao analisarem os segmentos de atuação do turismo no 

Brasil, evidenciaram que a maioria das empresas que compõem esse setor no contexto 

nacional é de pequeno ou médio porte, com destaque a pousadas, hotéis, operadoras, 

agências de viagens e locadoras de veículos, com grande destaque ainda às 

microempresas, compostas de até dez funcionários. As grandes empresas são 

representadas aqui pelo transporte aéreo. 

O segmento turístico nacional, no período de janeiro de 2016 a dezembro de 

2018, foi responsável por 11.694.562 desembarques de passageiros e por um gasto 

cambial dos turistas de 5.917 milhões de dólares no mesmo período. O Gráfico 1 

descreve os índices de competividade nacional por dimensão e seus resultados. 
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Gráfico 1: Índice de competitividade por dimensão em ordem decrescente de 

desempenho 

 

Fonte: MTUR (2015). 

 

Relacionado à competitividade nacional, quando comparado apenas à 

conjuntura nacional, o país se destaca em aspectos relacionados a questões ambientais 

(preservação do meio ambiente e paisagens locais) e à infraestrutura (capacidade de 

atendimento médico para o turista no destino; estrutura urbana nas áreas turísticas; 

fornecimento de energia; serviço de proteção ao turista).  

No ano de 2019 a meta traçada foi condizente com a expansão turística pós Copa 

do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos do Rio 2016, incentivando o aumento da 

permanência, ou mesmo retorno, de turistas por meio de roteiros turísticos e abertura a 

eventos esportivos e de lazer (BRASIL, 2019). 

 

2.4.4 Lei Geral do Turismo e Plano Nacional de Turismo (PNT) 

 

A lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, também denominada de Lei Geral 

do Turismo (LGT), reuniu várias normas relacionadas ao setor que até então se 

encontravam dispersas na legislação brasileira. Traçou também alguns parâmetros para 

o desenvolvimento do turismo nacional, além de definir as atribuições do Governo 

Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico. Além disso, 
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disciplina a prestação de serviços turísticos, o cadastro, a classificação e a fiscalização 

dos prestadores de serviços turísticos (BRASIL, 2008). 

A lei 11.771, em seu artigo 8º instituiu o Sistema Nacional de Turismo, sendo 

esse composto e organizado pelos seguintes órgãos: 

 

I - Ministério do Turismo; 

II - EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo; 

III - Conselho Nacional de Turismo; e 

IV - Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo  

§ 1o  Poderão ainda integrar o Sistema: 

I - os fóruns e conselhos estaduais de turismo; 

II - os órgãos estaduais de turismo; e 

III - as instâncias de governança macrorregionais, regionais e municipais. 

§ 2o  O Ministério do Turismo, Órgão Central do Sistema Nacional de 

Turismo, no âmbito de sua atuação, coordenará os programas de 

desenvolvimento do turismo, em interação com os demais integrantes. 

(BRASIL, 2008, Art 8º)  

 

Este órgão tem por objetivo promover o desenvolvimento das atividades de 

turismo nacional de forma sustentável de modo à atingir as metas do PNT; estimular a 

integração dos segmentos do setor; promover a regionalização do turismo e melhorar a 

qualidade dos serviços turísticos no país (BRASIL, 2008). 

A lei 11.771 (BRASIL, 2008) ainda trata do fomento às atividades turísticas 

por meio de linhas de crédito oficiais e ao fundo geral de turismo. Nesse sentido, as 

pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado e com ou sem fins lucrativos, 

que desenvolverem programas e projetos turísticos, poderão receber apoio financeiro do 

poder público, mediante cadastro efetuado no Ministério do Turismo e participação no 

SNT. 

A canalização financeira das linhas de crédito será viabilizada por meio da lei 

orçamentária anual, do Fundo Geral de Turismo (FUNGETUR), de linhas de crédito de 

bancos e instituições federais, de agências de fomento, alocados pelos estados, 

municípios e Distrito Federal e pelos demais organismos e entidades nacionais e 

internacionais, sendo esses públicos ou privados (BRASIL, 2008). 

Ainda, a lei geral do turismo, determina em seu artigo 21, quais são os 

prestadores de serviço classificados como de serviços turísticos, sendo eles: 

 
[...] as sociedades empresárias, sociedades simples, os empresários 

individuais e os serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos 

remunerados e que exerçam as seguintes atividades econômicas relacionadas 

à cadeia produtiva do turismo: 

I - meios de hospedagem; 

II - agências de turismo; 

III - transportadoras turísticas; 
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IV - organizadoras de eventos; 

V - parques temáticos; e 

VI - acampamentos turísticos. 

Parágrafo único.  Poderão ser cadastradas no Ministério do Turismo, 

atendidas as condições próprias, as sociedades empresárias que prestem os 

seguintes serviços: 

I - restaurantes, cafeterias, bares e similares; 

II - centros ou locais destinados a convenções e/ou a feiras e a exposições e 

similares; 

III - parques temáticos aquáticos e empreendimentos dotados de 

equipamentos de entretenimento e lazer; 

IV - marinas e empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca 

desportiva; 

V - casas de espetáculos e equipamentos de animação turística; 

VI - organizadores, promotores e prestadores de serviços de infraestrutura, 

locação de equipamentos e montadoras de feiras de negócios, exposições e 

eventos; 

VII - locadoras de veículos para turistas; e 

VIII - prestadores de serviços especializados na realização e promoção das 

diversas modalidades dos segmentos turísticos, inclusive atrações turísticas e 

empresas de planejamento, bem como a prática de suas atividades (BRASIL, 

Art. 21, 2008). 

 

A lei define também como devem ser operacionalizadas as atividades 

econômicas anteriormente descritas como relacionadas à cadeia produtiva do turismo, 

além dos deveres e direitos dessas organizações enquanto prestadores de serviço do 

setor turístico, tratando também da fiscalização, infrações e das penalidades 

eventualmente aplicadas (BRASIL, 2008). 

Dentre outras, a lei direciona ao Ministério do Turismo a responsabilidade de 

estabelecer a Política Nacional de Turismo, planejar, fomentar, regulamentar, coordenar 

e fiscalizar a atividade turística, bem como promover e divulgar institucionalmente o 

turismo em âmbito nacional e internacional (BRASIL, 2008).  

A política nacional de turismo deve ser regida através de um conjunto de leis e 

normas, voltadas ao planejamento e ordenamento do setor. Também por diretrizes, 

metas e programas definidos no Plano Nacional do Turismo – PNT, estabelecido pelo 

Governo Federal, obedecendo aos princípios constitucionais da livre iniciativa, da 

descentralização, da regionalização e do desenvolvimento econômico-social justo e 

sustentável (BRASIL, 2008). Tem como objetivos, dentre outros, democratizar e 

propiciar o acesso ao turismo no País a todos os segmentos populacionais, contribuindo 

para a elevação do bem-estar geral; ampliar os fluxos turísticos; desenvolver, ordenar e 

promover os diversos segmentos turísticos; e promover a integração do setor privado 

como agente complementar de financiamento em infraestrutura e serviços públicos 

necessários ao desenvolvimento turístico (BRASIL, 2008) 
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O plano nacional de turismo, ferramenta prática da implementação das 

diretrizes definidas pela PNT, é um documento elaborado pelo Ministério do Turismo 

em conjunto com os stakeholders do segmento com o objetivo principal de ordenar as 

ações do setor público para o desenvolvimento do segmento de turismo nacional, 

orientando recursos e esforços (MTUR, 2018). O documento além de apresentar o 

cenário e mundial e nacional do segmento define também as metas para o setor no 

Brasil: 

 

a) Meta 1: Aumentar a entrada anual de turistas estrangeiros de 6,5 para 12 

milhões 48 

b) Meta 2: Aumentar a receita gerada pelos visitantes internacionais no país 

de US$ 6,5 para US$ 19 bilhões 49 

c) Meta 3: Ampliar o número de brasileiros em viagens internas, passando 

de 60 para 100 milhões 49 

d) Meta 4: Ampliar de 7 para 9 milhões o número de empregos no turismo 

(MTUR, 2018, p. 5). 

 

Para tanto o plano define que as diretrizes que direcionam a busca por esses 

objetivos são pautadas no fortalecimento da regionalização, na melhoria da qualidade e 

competitividade do segmento, no incentivo à inovação e à promoção da sustentabilidade 

(MTUR, 2018). 

Após apresentado o arcabouço teórico qual essa pesquisa se baseia, a seguir 

são apresentados os procedimentos metodológicos que permitiram a coleta e análise de 

dados, definindo a forma como a pesquisa fora operacionalizada, sua classificação, 

unidade de análise e as técnicas de análise de dados utilizadas. 

 

2.4.5 Política de Turismo do Paraná 

 

Em âmbito estadual, a lei que baliza as políticas públicas do desenvolvimento 

do segmento turístico estadual é a lei 15973 de 13 de Novembro de 2008 que estabelece 

a Política de Turismo do Paraná, conforme especifica, e adota outras providências:  

 
“Fica estabelecida a Política de Turismo do Paraná, que se constitui em um 

conjunto de estratégias e prioridades que orientam o desenvolvimento 

sustentável do turismo no Estado do Paraná, integrando sua política 

econômica, de forma planejada e organizada, consolidando-o como destino 

turístico e proporcionando a inclusão social de sua população.(PARANÁ, 

2008)” 

 

A lei, possui princípios que norteiam o desenvolvimento do turismo estadual, 

sendo eles a sustentabilidade, a mobilização, a visão sistêmica, o estabelecimento de 

parcerias, a descentralização, a regionalização, a inclusão social, a competitividade, o 
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conhecimento e a qualidade (PARANÁ, 2008), define quais são seus objetivos os 

dividindo em três classes principais, sendo objetivos na área estratégica de Gestão e 

Fomento ao Turismo Estadual: 

 
I - desenvolver o turismo por meio de um planejamento estratégico e 

participativo; 

II - articular e incorporar o turismo às políticas dos vários setores 

interdependentes, em uma visão de integração horizontal e vinculação 

vertical, compatibilizando as questões federais, macrorregionais, estaduais e 

municipais; 

III - disseminar o turismo como uma atividade que contribui para o 

desenvolvimento econômico e social, a conservação ambiental, a valorização 

cultural, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos naturais e culturais; 

IV - incentivar e viabilizar investimentos e financiamentos para o setor, que 

propiciem desenvolvimento e crescimento ao Estado do Paraná; 

V - fomentar a realização de estudos e pesquisas estatísticas que orientem o 

desenvolvimento e crescimento do setor. 

 

Objetivos na área estratégica de Desenvolvimento de Destinos Turísticos: 

 
I - desenvolver e ampliar a oferta turística, visando sua identificação, 

estruturação e diversificação; 

II - dinamizar a oferta turística disponibilizada pelo poder público e pela 

iniciativa privada, visando maior competitividade nos diferentes mercados; 

III - fomentar a qualificação dos destinos turísticos, através de ações de 

normatização, certificação, educação para o turismo e qualificação 

profissional. 

§ 3°.  

 

E na área de Promoção e Apoio à Comercialização, onde pretende-se: 

 

I - promover o destino Paraná e de seus produtos turísticos nos mercados 

nacionais e internacionais, através de ações de divulgação e comercialização; 

II - fomentar uma maior acessibilidade do estado aos mercados turísticos 

consumidores. 

 

Por fim, no ano de comemoração do centenário do turismo no Paraná (2016), 

foi instituído o plano estratégico “Paraná Turístico 2026: Pacto para um destino 

inteligente”. 

Oriundo da necessidade da atualização do plano 2012-2015, surgiu da criação 

conjunta e pactuada entre o poder público, iniciativa privada e a sociedade civil do 

Estado e das regiões turísticas, lastreado na lei 15.973/2008, constitui-se no principal 

instrumento estratégico e participativo para o direcionamento dos esforços em longo 

prazo do desenvolvimento turístico estadual, estabelecendo objetivos, estratégias, 

macroprogramas e metas a serem atingidas, a partir de uma gestão voltada para 

promover uma mudança no turismo paranaense, no horizonte temporal de 2016 a 2026. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção, apresenta-se o método de pesquisa utilizado para verificação 

empírica da dinâmica entre os fenômenos ACAP e inovação aberta por meio de fontes 

externas de conhecimento. Este capítulo traz o detalhamento dos procedimentos 

metodológicos que foram os norteadores desta pesquisa, apresentados na seguinte 

sequência: classificação geral da pesquisa; modelo teórico, unidade de análise, coleta, 

tratamento e análise de dados e a síntese da metodologia. 

Os procedimentos metodológicos adotados estão embasados nos passos 

propostos por Yin (2015) para pesquisas qualitativas. Primeiramente, fora realizada a 

fase exploratória que consistiu em um tempo dedicado ao pesquisador ir ao campo de 

pesquisa para conhecer o fenômeno estudado, através de observações indiretas (fase, 

qual também contou com a formulação do problema e adequação do instrumento), 

sendo seguida pelo levantamento e definição da amostra; coleta de dados através das 

entrevistas pré-agendadas e, por fim, da análise e confrontamento dos dados obtidos e 

confecção e redação da versão final. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO GERAL DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa possui abordagem qualitativa, considerada a mais adequada em 

relação aos objetivos propostos, uma vez que se trata de um tipo de investigação voltada 

para os aspectos subjetivos de determinada questão. Significa que pode analisar dados 

que não podem ser mensurados, possibilitando a observação bem como análise de 

intenções, sentimentos e comportamentos (YIN, 2015). 

Flick (2009) define as vantagens ao se optar pelo método qualitativo: maior 

reflexão a respeito do fenômeno estudado, valorização do aspecto emocional do 

entrevistado, possibilidade de levantamento de hipóteses e maior contato e interação 

com o campo de estudo. Esse método de pesquisa é considerado por Merriam (1998) 

como sendo um “guarda-chuva”, que permite compreender e explicar determinados 

fenômenos sociais com o menor afastamento do ambiente natural.  

Flick (2009) define que a metodologia qualitativa se direciona com mais 

assertividade em relação a peculiaridades temporais e locais de determinado fenômeno, 

bem como considera as atividades interativas entre os indivíduos como ponto de partida 

para a análise do campo. Os aspectos essenciais desse tipo de pesquisa são a 
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propriedade de métodos e teorias; a perspectiva dos participantes e sua diversidade; 

reflexividade do pesquisador e da pesquisa e variedade de abordagens e métodos 

existente na pesquisa qualitativa (FLICK, 2009). 

A pesquisa qualitativa pode ainda assumir diversas formas de estratégias para 

sua execução, desse modo o estudo de caso fora o método escolhido para a execução da 

pesquisa. A respeito desse procedimento técnico de pesquisa, Yin (2015) caracteriza 

como o estudo aprofundado de única unidade de análise, como por exemplo: um grupo 

de pessoas, uma organização, uma instituição etc. 

Yin (2015) sugere que o investigador que opte por escolher esse método utilize 

pressupostos e preposições teóricas em sua condução de coleta e análise de dados e que 

essa seja ainda lastreada em diversas fontes de evidência para que os dados coletados 

possam ser analisados em triangulação. Outra característica que diferencia o estudo de 

caso é a profundidade de análise das informações que ele permite ao pesquisador, 

definido por Goldenberg (2004, p. 20) como sendo “um mergulho profundo e exaustivo 

em um objeto delimitado, o estudo de caso possibilita a penetração na realidade social, 

não conseguida pela análise estatística”. 

Ainda, destaca-se que se trata de um estudo de caso múltiplo, aquele que, 

segundo Yin (2015), busca envolver mais de um único caso e que possui como 

vantagem proporcionar, por meio da evidência de mais de um caso, um estudo mais 

robusto. A Figura 6 traz as etapas para a elaboração de estudos de caso proposta por Yin 

(2015). 

Os estudos de casos múltiplos são divididos em etapas, sendo elas: a 

elaboração do projeto de pesquisa; a definição de seus componentes (unidade de análise, 

critérios de pesquisa, objetivos e proposições); a elaboração do protocolo para o estudo 

de caso, a coleta de dados, o relatório individual dos casos, a análise dos dados e o 

relatório final com o cruzamento dos dados. A etapa um (definir e projetar) fora 

realizada através da definição dos “procedimentos metodológicos” adotados pelo 

estudo, ao passo que a etapa dois (preparar, coletar e analisar) é tratada na seção 

“apresentação dos resultados” seguida finalmente pela última etapa (analisar e concluir) 

descrita nas seções “análise dos resultados” e “considerações finais” (YIN, 2015). 
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Figura 5 - Etapas da elaboração de estudos de caso múltiplo 

 

Fonte: Yin (2015) 

 

3.2 UNIDADE DE ANÁLISE 

 

Segundo Yin (2015), os estudos de caso devem focar em uma unidade de 

análise, ou seja, um indivíduo, instituição ou o grupo desses dois. Ainda a unidade de 

análise deve ser definida a partir do caso estudado, podendo ser, portanto, desde um 

indivíduo até algum tipo de mudança organizacional. 

Relacionada à definição da unidade de análise deste estudo, o Cadastur, trata-se 

do Sistema Nacional de Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos, um sistema 

online que tem como finalidade cadastrar as empresas e os profissionais que atuam no 



42 
 

segmento turístico, de modo a organizar, formalizar e regularizar os serviços prestados 

no território nacional (MTUR, 2020).  

Tendo como objetivo promover o ordenamento, a formalização e a legalização 

dos prestadores de serviços turísticos no Brasil, por meio do cadastro de empresas e 

profissionais do setor, algumas vantagens são disponibilizadas para o empreendimento 

com cadastro válido na plataforma, sendo eles o acesso a financiamento por meio de 

bancos oficiais; o apoio em eventos, feiras e ações do Ministério do Turismo; o 

incentivo à participação em programas e projetos do governo federal; a participação em 

programas de qualificação promovidos e apoiados pelo Ministério do Turismo e a 

visibilidade nos sites do Cadastur e do Programa Viaje Legal (BRASIL, 2020, online). 

Conforme a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, o cadastro é obrigatório 

para: 

a) acampamentos turísticos; 

b) agências de turismo; 

c) meios de hospedagem;  

d) organizadoras de evento; 

e) parques temáticos; 

f) transportadoras turísticas; 

Sendo também obrigatório para exercer a profissão de Guia de Turismo, 

conforme Lei nº 8.623, de 28 de janeiro de 1993 (BRASIL, 1993). Segundo o 

Ministério do Turismo (BRASIL, 1993), o cadastro é ainda opcional e gratuito para: 

a) casas de espetáculo; 

b) centros de convenções;  

c) empreendimentos de entretenimento e lazer e parques aquáticos; 

d) empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva;  

e) locadoras de veículos para turistas; 

f) prestadoras de serviços de infraestrutura para eventos; 

g) prestadoras especializadas em segmentos turísticos; 

h) restaurantes, cafeterias, bares e similares. 

Uma vez definida a relevância do cadastro para a operacionalização do 

segmento turístico, a obrigatoriedade para algumas classes de empreendimentos e 

profissionais e as facilidades advindas em ser cadastrado no sistema, entendeu-se esse 

como a principal fonte de dados para dimensionar o número de organizações que 
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compõe o setor turístico no município estudado, definido como base para a unidade de 

análise deste estudo. 

Quando levantados os dados do município de Prudentópolis – PR, na data de 

30 de janeiro de 2020, este cadastro era composto por 59 empresas e profissionais 

relacionados às atividades de: prestador especializado em segmentos turísticos (2 

empresas); cafeteria, bar e similares (14 empresas); meio de hospedagem (10 empresas); 

guia de turismo (14 empresas); organizadora de eventos (2 empresas); agências de 

turismo (7 empresas); acampamento turístico (1 empresa) e transportadora de turismo (9 

empresas) (MTUR, 2020). Para abranger o segmento com maior amplitude, optou-se 

por entrevistar três proprietários e/ou responsável por atividade anteriormente descrita, 

quando possível. 

Destaca-se que o Cadastur conta com dados utilizados para a localização dos 

entrevistados, como nome da empresa, endereço, web site, razão jurídica, nome 

fantasia, telefone comercial e pessoal.  Desse modo, os entrevistados (proprietário e/ou 

gerente responsável pela administração do negócio) foram contatados através de 

telefonema e/ou aplicativo de mensagem instantânea para o agendamento das 

entrevistas. Ainda definiu-se como requisito que o CNPJ da empresa entrevistada 

estivesse com o cadastro com validade dentro da base de dados do Cadastur, na data da 

realização entrevista. 

No entanto, ao contatar as empresas listadas no cadastro, verificou-se haver em 

um número considerado de empresas com a alocação incorreta de dados na plataforma 

quanto à atividade que exercem, bem como em alguns casos a duplicidade de cadastro 

de uma empresa em classes distintas. Ainda, outra dificuldade enfrentada para a seleção 

dessas empresas está relacionada ao fato que algumas delas não estavam mais em 

atividade.  

Levando-se em conta esses dois fatores complicadores, a pesquisa optou por 

em seu levantamento de empresas a serem entrevistadas considerar as definições da Lei 

11.771, de 17 de setembro de 2008, pelo art.3º da Portaria do Ministério do Turismo - 

MTUR nº 105/2018 e da lei º 8.623, de 28 de janeiro de 1993, referências para o 

Cadastur, a respeito da atividade de cada classe de prestador e confrontá-las com os 

dados advindos do instrumento de coleta de dados nos campos A.2 (atividade) e A.3 

(segmento). 

Nesse sentido, a operacionalização da seleção das classes de prestadores e seus 

respectivos entrevistados fora realizada da seguinte maneira: 
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a) acampamento turístico definido pela Lei nº 11.771: 

 

Consideram-se acampamentos turísticos as áreas especialmente preparadas 

para a montagem de barracas e o estacionamento de reboques habitáveis, ou 

equipamento similar, dispondo, ainda, de instalações, equipamentos e 

serviços específicos para facilitar a permanência dos usuários ao ar livre 

(BRASIL, 2008).  

 

A partir de contato prévio realizado através de telefonema com o proprietário 

da única empresa descrita como sendo pertencente à esta classe, foi constatado que a 

empresa exerce as atividades de acampamento turístico. 

b) agência de turismo definida pela Lei nº 11.771 como a empresa que exerce 

as seguintes atividades: 

I - Venda comissionada ou intermediação remunerada na comercialização de 

passagens, passeios, viagens e excursões, nas modalidades aérea, aquaviária, 

terrestre, ferroviária e conjugadas;  

II - Assessoramento, planejamento e organização de atividades associadas à 

execução de viagens turísticas ou excursões;  organização de programas, 

serviços, roteiros e itinerários de viagens, individuais ou em grupo, e 

intermediação remunerada na sua execução e comercialização;  

III -  organização de programas e serviços relativos a viagens educacionais ou 

culturais e intermediação remunerada na sua execução e comercialização. 

 

Sem maiores intercorrências, foram contatadas 5 empresas e entrevistados 3 

proprietários de agência de turismo do município. 

c) guia de turismo definido pela Lei nº 8.623 como: 

 

[...] profissional que, devidamente cadastrado no Cadastur, exerça atividades 

de acompanhar, orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos, em 

visitas, excursões urbanas, municipais, estaduais, interestaduais, 

internacionais ou especializadas (BRASIL, 1993).  

 

Foram contatados 8 guias e entrevistados 3 profissionais. Optou-se por dar 

preferência nessa classe à profissionais que atuam como “guia de turismo” de forma 

exclusiva, não exercendo outro tipo de atividade profissional. 

d) restaurante, cafeteria, bar e similares definidos pela Lei nº 11.771 como: 

 
Compreendem os serviços de alimentação (alimentos e bebidas) que atuam 

na cadeia produtiva do turismo. Entram nessa modalidade os restaurantes, 

cafeterias, bares, churrascarias, sorveterias, casas de suco, casas de chá, 

pizzarias, pastelarias, entre outros. (BRASIL, 2008).  

 

Foram entrevistados 2 proprietários e 1 gerente dessa classe de prestação de 

serviço. Estes foram selecionados uma vez que participam com frequência das reuniões 
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do Comitê Municipal de Turismo e que, portanto, contam com maior probabilidade de 

vínculo com o segmento de turismo. 

e) meio de hospedagem definido pela Lei nº 11.771 como:  

 

Empreendimento ou estabelecimento, independentemente de sua forma de 

constituição, destinado a prestar serviços de alojamento temporário, ofertado 

em unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem 

como outros serviços necessários aos usuários, denominados de serviços de 

hospedagem, mediante adoção de instrumento contratual, tácito ou expresso, 

e cobrança de diária (BRASIL, 2008). 

 

Foram selecionados e entrevistados 2 proprietários e 1 gerente da classe de 

prestação de serviços de “meio de hospedagem”. 

f) transportadora turística definida pela Lei nº 11.771 como:  

 

Consideram-se transportadoras turísticas as empresas que tenham por objeto 

social a prestação de serviços de transporte turístico de superfície, 

caracterizado pelo deslocamento de pessoas em veículos e embarcações por 

vias terrestres e aquáticas, compreendendo as seguintes modalidades: 

I - Pacote de viagem: itinerário realizado em âmbito municipal, 

intermunicipal, interestadual ou  internacional que incluam, além do 

transporte, outros serviços turísticos como hospedagem, visita a locais 

turísticos, alimentação e outros; 

II - Passeio local: itinerário realizado para visitação a locais de interesse 

turístico do município ou vizinhança, sem incluir pernoite; 

III - traslado: percurso realizado entre as estações terminais de embarque e 

desembarque de passageiros, meios de hospedagem e locais onde se realizem 

congressos, convenções, feiras, exposições de negócios e respectivas 

programações sociais; e 

IV - Especial: ajustado diretamente por entidades civis associativas, sindicais, 

de classe, desportivas, educacionais, culturais, religiosas, recreativas e grupo 

de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, sem objetivo de lucro, com  

transportadoras turísticas,  em âmbito municipal, intermunicipal, 

interestadual e internacional (BRASIL, 2008). 

 

Foram contatadas 5 empresas desse segmento e entrevistados 3 proprietários 

dessas. Verificou-se em contato prévio realizado por meio telefônico que essas 

empresas não possuem como atividade principal a prestação de serviços turísticos, 

servindo como renda extra em períodos de temporada. Ainda, quando o fazem, realizam 

para fora do município, prestando serviço para os munícipes de Prudentópolis – PR 

quando fazem turismo em outras cidades, sendo distintos quanto ao público alvo nesse 

sentido das outras classes de prestador de serviço. Mas, devendo ser considerados como 

prestadores de serviço em turismo e parte da unidade de análise deste estudo. 

g) prestador especializado em segmentos turísticos definido pela Lei nº 11.771 

como: 
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Estabelecimento que desenvolve atividades econômicas que prestam apoio 

aos segmentos de ecoturismo, turismo de aventura, de sol e praia, rural, 

cultural, pesca ou náutico, tais como: operação de serviços especializados em 

segmentos; serviços de consultoria; serviços de treinamento, instrução ou 

qualificação; venda ou locação de produtos e equipamentos 

 

Ao realizar a validação das duas empresas classificadas nessa classe, por meio 

de contato telefônico e consulta à atividade constante no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ), observou-se tratar de má alocação de empresas de diferentes 

segmentos em classe incorreta, sendo uma delas pertencente à classe de transportadora 

turística e outra de agência de turismo. Nesse sentido, não foram entrevistadas nenhuma 

das duas empresas desta classe. 

h) organizadora de eventos, de acordo com o art.3º da Portaria MTUR nº 

105/2018: 

Pessoa jurídica com os seguintes requisitos: 

I - Possuir inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, junto à Receita 

Federal - CNPJ/MF, em situação cadastral ativa; e 

II - Possuir em seu CNPJ/MF atividade principal ou secundária constante da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE/CONCLA, 

compatível com o cadastro almejado (MTUR, 2018). 

 

Das duas empresas selecionadas na base de dados do Cadastur constante na 

classe “Organizadora de Eventos”, verificou-se que uma delas realizou a baixa de suas 

atividades e que a segunda empresa, quando realizada a entrevista, descreveu que não se 

considera pertencente ao setor turístico do município, uma vez que organiza 

exclusivamente eventos de comemorações de festas de aniversários e casamentos. 

Desse modo, foram entrevistadas uma empresa da classe acampamento 

turístico, três agências de turismo, três guias de turismo, três restaurantes, três hotéis e 

três transportadoras de turismo, perfazendo um total de 16 pessoas entrevistadas. 

 Os entrevistados foram representados neste estudo com a inicial da palavra 

“entrevistado” seguido por um numeral que representa a ordem da realização das 

entrevistas. Ainda, optou-se por apresentar sua ocupação e segmento para auxiliar o 

leitor no entendimento das respostas, sendo descritos da seguinte forma: 

a) E1, gerente de acampamento turístico; 

b) E2, proprietário de agência de turismo;  

c) E3, proprietário de agência de turismo;  

d) E4, guia de turismo; 

e) E5, guia de turismo;  

f) E6, guia de turismo;  
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g) E7, proprietário de agência de turismo; 

h) E8, proprietário de restaurante, cafeteria, bar e similares; 

i) E9, gerente de restaurante, cafeteria, bar e similares; 

j) E10, proprietário de restaurante, cafeteria, bar e similares; 

k) E11, gerente de meio de hospedagem; 

l) E12, proprietário de meio de hospedagem;  

m) E13, proprietário de meio de hospedagem;  

n) E14, proprietário de transportadora de turismo; 

o) E15, proprietário de transportadora de turismo; 

p) E16, proprietário de transportadora de turismo.  

 

3.3 COLETA, TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Uma vez delimitadas as estratégias adotadas para a elaboração da pesquisa, 

tornou-se necessário definir quais seriam as formas utilizadas para a coleta de dados, 

bem como eles serão tratadas no intuito de satisfazer a problemática do estudo 

(VERGARA, 1988). 

Conforme Yin (2015), as entrevistas são forma de interação entre pesquisador e 

campo que trazem à tona o que o entrevistado pensa e sente. As entrevistas 

semiestruturadas possuem um roteiro, porém, permitem flexibilidade ao pesquisador 

para observar outros pontos que se tornarem relevantes durante a aplicação da 

entrevista. A vantagem da adoção dessa técnica está na flexibilidade e adaptabilidade, 

uma vez que a entrevista semiestruturada pode ser ajustada às circunstâncias e ao 

indivíduo à que se objeta (FLICK, 2009). 

Nesse sentido, optou-se por definir como método primário de coleta de dados a 

adoção de entrevistas semiestruturadas, sugerida por Flick (2009) como sendo o método 

mais adequado para a coleta à pontos de vista subjetivos dos entrevistados. Ainda a 

elaboração do instrumento de coleta de dados pautou-se na fundamentação teórica 

definida para posterior análise (FLICK, 2009). Destaca-se ainda que o roteiro de 

entrevista segue na sessão “apêndice A” do trabalho. Além disso, os respondentes 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), o qual consta no 

Apêndice B, no intuito que sejam resguardados seus direitos e onde concordaram com a 

participação da pesquisa sem serem, no entanto, obrigados. 
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O primeiro contato com os entrevistados fora realizado através de telefonemas 

ou conversas por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, no sentido de verificar 

se este considerava sua organização relacionada diretamente ao segmento turístico do 

município, sendo após a contatação positiva também agendada a data e horário das 

entrevistas. As entrevistas foram realizadas nas empresas em que os entrevistados são 

proprietários ou gerentes e, no caso dos guias turísticos, em sua respectiva residência, 

levando cada uma em média sessenta minutos.  

Quanto ao teste do instrumento de coleta de dados destaca-se que levando-se 

em consideração aspectos como o nível de escolaridade dos entrevistados, o interesse 

em responder a pesquisa e o tempo disponibilizado por cada um deles para a entrevista, 

preocupou-se em transforma o instrumento de coleta em um roteiro de entrevista, 

dimensionando as questões ao evitar termos técnicos complexos e assemelhando a 

entrevista à uma conversa, aproximando assim o entrevistado do tema. 

Ressalta-se que é categórico nesse tipo de pesquisa utilizar-se de múltiplas 

fontes de evidência como fonte de dados primários, dentre elas: análise documental, 

registro em arquivos, diário de campo e observações diretas (YIN, 2015). 

Quanto à definição das fontes de evidência utilizadas, observa-se que a análise 

documental pode assumir a forma de cartas, memorando, agendas, avisos, propostas, 

relatório e outros tipos de documentos em geral para evidenciar as inferências realizadas 

durante a aplicação da pesquisa (YIN, 2015). Ainda, os registros em arquivos são fontes 

de evidências semelhantes à análise documental, porém possuindo a particularidade de 

ter caráter pessoal ou de acesso limitado como diários, anotações, agendas ou tabelas e 

orçamentos. Nesse sentido, com a devida autorização dos entrevistados, foram 

analisados os documentos internos no sentido de corroborar se o que fora constatado 

pela entrevista não está sendo contradito pela prova documental. 

O diário de campo, descrito por Yin (2015) como instrumento pessoal-

profissional no qual o pesquisador fundamenta o conhecimento teórico e prático, através 

da relação com a experiência vivenciada, foi utilizado por este estudo para as anotações 

dos fatos acontecidos, relações verificadas, experiências pessoais e reflexões e 

comentários do entrevistador acerca do campo, constando na sessão “apêndice C”. Tal 

instrumento foi preenchido pelo elaborador da pesquisa após as visitas realizadas nas 

organizações que participaram do estudo e também após a presença nas reuniões do 

Comitê Municipal de Turismo, operacionalmente se descreve que, logo após realizadas 
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as visitas ao campo, o pesquisador registrava suas inferências e percepções em uma 

cópia do anexo C desse estudo. 

Por fim, a observação direta é vista por Yin (2015) como uma oportunidade 

que surge ao pesquisador a partir das visitas realizadas no campo em se observar 

fenômenos formais e informais que podem não ser percebidos por exemplo em uma 

entrevista semi estruturada previamente agendada. Os aspectos a serem observados 

podem ser dos mais variados, desde as condições do prédio ou estrutura que a 

organização habita até o clima a cultura percebidos dentro da empresa (YIN, 2015).  

Destaca-se aqui o papel das inferências realizadas pelo pesquisador, a partir da análise 

da veracidade das proposições coletadas em entrevistas com a realidade observada no 

campo, a interação com os outros membros da organização e demais stakeholders 

envolvidos no segmento, como fornecedores e clientes. 

A técnica de análise de dados utilizada foi a análise do conteúdo, descrita por 

Bardin (2010, p. 31) como o “conjunto de técnicas de análise das comunicações”. Desse 

modo, as etapas propostas por Bardin (2010) para esse tipo de estudo estão relacionadas 

à descrição, definida como a enumeração das características do texto, resultante do 

levantamento dos dados coletados, seguida pelas inferências realizadas do pesquisador e 

chegando à interpretação, tratamento do texto.  

Também fora utilizada a técnica de triangulação de dados, entendida por Flick 

(2009) como aquela que combina diferentes métodos de coleta, relaciona distintas 

populações ou combina diferentes perspectivas teóricas e histórica, para consolidar seus 

resultados e conclusões a respeito de determinado fenômeno. Definida simplesmente 

como o método que busca estudar um tema e problema de pesquisa baseado em mais de 

uma perspectiva. Ainda, para esse autor esse tipo de técnica pode tanto ser utilizada para 

aplicação de mais de um método quantitativo quanto como consistir na mistura de 

métodos qualitativos (FLICK, 2009), que é o caso utilizado por este estudo. 

A triangulação de dados nessa pesquisa fora evidenciada a partir da coleta de 

dados em mais de uma fonte de dados, como a perspectiva dos entrevistados, a 

percepção dos envolvidos no campo (localizada aqui principalmente pelos 

colaboradores), a participação do pesquisador nas reuniões no Comitê Municipal de 

Turismo, ao acesso a planilhas, relatórios, procedimentos e demais documentos internos 

dessas organizações. Todos esses dados coletados, são triangulados entre si e também 

em relação à teoria utilizada, para compor uma análise mais aprofundada do tema e do 

campo estudado. 



50 
 

 

3.4 MODELO TEÓRICO E CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Com base nas definições de Zahra e George (2002), Vega-Jurado, Gutiérrez-

Gracia, Fernández-de-Lucio (2008) e Lane e Lubatkin (1998), bem como aos objetivos 

da pesquisa, fora delineado o modelo teórico que retrata o estudo. Sendo representado 

abaixo por meio da Figura 6: 

 

Figura 6 - Modelo Teórico da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) com base em Cohen e Levinthal (1990), Todorova e 

Durusin (2007) e Zahra e George (2003). 

 

A Figura 6 evidencia que as organizações estudadas por esta pesquisa estão 

dentro de um contexto macro, denominado setor turístico do munícipio de 

Prudentópolis – Paraná. Percebe-se que dentro dessas organizações a aprendizagem 

organizacional se confronta primeiramente com a capacidade dessas em absorver 

conhecimento. Desse modo, as fontes externas de conhecimento se apresentam como 

ferramentas que facilitam o processo de absorção de conhecimento, através do 

reconhecimento do valor, obtenção, assimilação e transformação e exploração desses 

conhecimentos, no sentido de se obter inovações.  

Nesse sentido, este estudo buscou, a partir de tal estrutura, compreender a 

capacidade de absorção de fontes externas de conhecimentos que podem influenciar a 

geração de inovação aberta no setor de serviços turísticos de Prudentópolis – PR. 

Assim, as categorias analíticas deste estudo possuem a finalidade de responder 

o problema da pesquisa e alcançar os objetivos propostos. São utilizadas Definições 

Constitutivas (DC) ou conceituais, e Definições Operacionais (DO), sendo a ligação 
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entre os conceitos e a mensuração da pesquisa (YIN, 2015). Definem-se, a seguir, os 

conceitos relacionados às categorias de análise deste estudo, em forma de definição 

constitutiva (D.C.) e as definições operacionais (D.O.) as quais constam no modelo 

teórico da Figura 6. Além disso, nas D.O.s constam entre parênteses as questões 

realizadas nas entrevistas, pertinentes a cada uma das categorias, constantes do roteiro 

apresentado no Apêndice A deste estudo. 

 

FONTES EXTERNAS DE CONHECIMENTO 

D.C.: Tratam de clientes, concorrente, fornecedores, governo, universidades e demais 

stakeholders que se relacionam com a empresa, em um processo que resulta na troca ou 

na geração de conhecimento (CHESBROUGH, 2012; WESTERBERG; 

FRISHAMMAR, 2014; ARENAS, 2015). Quando relacionado à inovação, permite às 

essas empresas romper diversas barreiras, como a falta de recursos, e fortalecer rotinas e 

competências organizacionais internas, que ao longo do processo podem levar à geração 

de inovações (CHESBROUGH, 2012). 

D.O.: Através das entrevistas, levantou-se quais as principais fontes de conhecimento 

que influenciam as organizações na busca por informações (questão B.1) e de que modo 

acontece esse processo (questão B.2). O mapeamento dessa fora realizado através dos 

apontamentos realizados pela percepção dos entrevistados nas entrevistas 

semiestruturadas. Também, a observação direta realizada e registrada no diário de 

campo após a realização das entrevistas e na participação do pesquisador no Comitê 

Municipal de Turismo foram outras técnicas de análise utilizadas. Ainda, foram 

utilizadas as técnicas de análise documental por meio de instruções de trabalho, 

planejamentos, relatórios, correspondências e demais documentos disponibilizados 

pelas empresas bem como os registros em arquivos como notas fiscais, certificados, 

fotos, atas, normas, dentre outros para verificar quais são as fontes externas que 

permeiam a organização, bem como acontece o contato da fonte com a empresa.  

 

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 

D.C.: Processo pelo qual as organizações adquirem, assimilam, transforam e exploram o 

conhecimento (ZAHRA; GEORGE; 2002). Para tanto, faz-se preciso a organização 

reconhecer primeiramente o valor desse novo conhecimento, no intuito de assimilá-lo 

e/ou transformá-lo para então explotá-lo (COHEN; LEVINTHAL, 1990; TODOROVA; 

DURISIN, 2007). No sentido de entender o processo de absorção de conhecimentos nas 
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organizações alvo deste estudo, se fez necessário entender como ocorre cada uma das 

dimensões relacionadas à ACAP: 

 

a) RECONHECER VALOR 

D.C.: Descrito como ponto inicial do processo de absorção de conhecimento 

organizacional, que está atrelado, segundo Cohen e Levinthal (1990), à base de 

conhecimentos que a empresa já possui. Isso porque, a partir dessa, pode definir quais 

os elementos que deve externamente captar. Destaca-se também aqui o papel da cultura 

da empresa e de seus membros. 

D.O.: A validação dos dados referente à dimensão “reconhecer valor” fora realizada 

através da entrevista semiestruturada em questões que abordaram a relevância dada às 

fontes externas de conhecimento (questões C1.1, C.1.2, C.1.3). Fora observado ainda, o 

grau de semelhanças ou discrepâncias existente entre o conhecimento de fonte e 

empresa (questão C.1.2) a fim de se verificar se esses podem ser fator facilitador ou 

dificultador do processo de absorção de conhecimento. Por fim, a última questão do 

bloco tratou do papel da cultura da empresa como fator que permite e valora ou não o 

conhecimento externo (questão C.1.3). Destaca-se aqui que as ferramentas “diário de 

campo” e “observação direta” foram utilizadas nessa dimensão no intuito de constatar e 

registrar através de observações, interferências e conversas informais se as respostas 

dadas pelo entrevistado conferem à percepção dos outros membros da organização. 

 

b) AQUISIÇÃO 

D.C.: Representa a capacidade de se localizar, identificar avaliar e adquirir o 

conhecimento externo relacionado às atividades da empresa. Apresenta três atributos 

internos, sendo eles intensidade, velocidade e direção. Destaca-se que, com o passar dos 

anos, a atividade de aquisição de conhecimentos se torna cada vez mais cara e complexa 

à organização (ZAHRA; GEORGE, 2002), sendo pré requisito para a próxima 

dimensão, de assimilação (BRETTEL; GREVE; FLATTEN, 2011). 

D.O.: A dimensão “aquisição” do conhecimento fora analisada em relação à percepção 

dos entrevistados a respeito da capacidade das organizações à que pertencem em 

identificar em suas fontes externas de conhecimento informações relevantes e que 

possam ser adaptadas às suas organizações. Nesse sentido, verificou-se a partir das 

entrevistas iniciativas da organização em se adquirir conhecimento, bem como a 

frequência em que elas ocorreram (questões C.2.1 e C.2.2). Também se observou se o 
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oferecimento das fontes externas de conhecimento é disponibilizado voluntariamente ou 

se há algum tipo de interesse pecuniário (questão C.2.3). Ainda, foram questionadas as 

barreiras e fatores que facilitam a busca por conhecimento nessas organizações 

(questões C.2.4 e C.2.5). 

 

c) ASSIMILAÇÃO 

D.C.: Refere-se à habilidade da empresa em compreender e interpretar o conhecimento 

advindo. Portanto, da capacidade em se analisar, classificar, processar e internalizar o 

conhecimento ocorrendo, sobretudo, a partir da interação com a equipe e a existência de 

rotinas e processos (ZAHRA; GEORGE, 2002). Segundo Todorova e Durisin (2007), a 

assimilação acontece da melhor forma quando o tipo de conhecimento externo é mais 

próximo do que já é desenvolvido pela organização. 

D.O.: Esta dimensão analisou, por meio de entrevista semiestruturada, a facilidade ou 

dificuldades dos membros da organização em internalizar os conhecimentos externos 

(questão C.3.1), fator que, conforme visto em teoria, pode facilitar a assimilação dos 

conhecimentos. Ainda, foram verificados a maneira que a cultura da empresa os trata 

bem como se dá o processo em que os conhecimentos são analisados (questão C.3.2), 

classificados e combinados aos conhecimentos internos. Uma vez que a incorporação 

dos membros da equipe é fundamental para a dimensão assimilação, optou-se por 

utilizar a “observação direta” como técnica para verificar o comportamento da equipe, 

validando assim o grau de facilidade dos membros em assimilar e seu nível de 

compatibilidade para a incorporação desse. Tais observações foram registradas na 

ferramenta “diário de campo”, disponível no “apêndice C”. 

 

d) TRANSFORMAÇÃO 

D.C.: Capacidade de a organização facilitar a transferência e o compartilhamento de 

ideias e a combinação do conhecimento externo ao seu conhecimento anterior 

(ZAHRA; GEORGE, 2002). Ocorre quando o novo conhecimento é novamente 

modelado e se ajusta aos conhecimentos dos que pertencem à organização, mudando de 

estrutura cognitiva (TODOROVA; DURISIN, 2007). 

D.O.: As questões relacionadas à dimensão “transformação”, trataram da maneira que 

conhecimentos internos e externos são combinados, da valoração ou preferência de um 

dos conhecimentos (Questões C.4.1, C.4.4), dos mecanismos que facilitam a 

comunicação (questão C.4.2) e o envolvimento dos membros na transformação dos 
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conhecimentos (questão C.4.3). Ainda, a observação direta do pesquisador foi utilizada 

no mesmo sentido da dimensão “assimilação”, bem como o registro das observações 

consideradas relevantes no diário de campo. 

 

e) EXPLORAÇÃO OU EXPLOTAÇÃO 

D.C.: Descrita como a refinação do conhecimento adquirido e incorporação em suas 

rotinas para uso organizacional. Desse modo, a empresa o aplica no intuito de gerar 

inovação e obter ganhos financeiros com a comercialização ou utilização do novo 

produto, serviço ou processo (ZAHRA; GEORGE, 2002; BRETTEL; GREVE; 

FLATTEN, 2011). 

D.O.: A dimensão “exploração” foi operacionalizada através da descrição do resultado 

advindo do processo de capacidade de absorção, por meio de fontes externas de 

conhecimento, utilizando-se para tanto entrevistas semiestruturadas para verificar quais 

são os resultados existentes no processo de ACAP (questão C.5.1), a incorporação dos 

entes da empresa dos novos processos/rotinas/atividades (questão C.5.2) e o papel dos 

conhecimentos externos na geração de inovações (questão C.5.3). Ainda, verificou-se 

em registros em arquivos e documentos como os citados na dimensão categoria “fontes 

externas de conhecimento” quais são os resultados exportados do processo de 

capacidade de absorção nessas empresas. 

 

INOVAÇÃO ABERTA 

D.C.: Refere-se a organizações que utilizam fontes de conhecimento externas 

incorporadas aos conceitos internos, no intuito de acelerar o desenvolvimento de 

inovações (CHESBROUGH, 2012). Para tanto, a empresa deve considerar a relação 

existente com todos os stakeholders externos, como universidades, fornecedores, 

clientes, dentre outros. 

D.O.: A dimensão “inovação aberta” foi construída a partir dos resultados práticos 

advindo do processo anteriormente descrito (questões D.1, D.2), ou seja, da percepção 

de ganho em produtividade ou em qualquer outro aspecto pelos gestores dessas 

organizações. Além das entrevistas, as técnicas de pesquisa “observação direta” e 

“diário de campo” foram realizadas, no intuito de compreender possíveis resultados 

advindos do processo descrito, não lembrados pelos entrevistados. Para essa mesma 

finalidade, foram utilizadas também as técnicas de “análise documental” e “registro em 

arquivos” para verificar em atas, relatórios, fotos, regimentos internos, instruções de 
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trabalho, ordens de produção, notas fiscais, dentre outros documentos relacionados ao 

passado, execução e planejamento da organização, que são advindos do processo de 

fontes externas de conhecimento, absorvidos e combinados internamente e explorados 

como inovações nas empresas estudadas. 

 

3.5 SÍNTESE DA METODOLOGIA 

 

 O Quadro 1 apresenta a síntese dos procedimentos metodológicos adotados pela 

pesquisa, sendo apresentados os aspectos metodológicos relacionados aos objetivos do 

estudo, abordagem, procedimento técnico, natureza, técnica de coleta de dados, público 

de análise e técnica de análise de dados, bem como as suas respectivas classificações. 

 

Quadro 1 - Síntese da metodologia 

SÍNTESE DA METODOLOGIA 

ASPECTOS METODOLÓGICOS CLASSIFICAÇÃO 

Abordagem Qualitativa 

Procedimentos Técnico Estudo de casos múltiplos 

Natureza Descritiva 

Técnicas de coleta de dados 
Entrevistas semiestruturadas, pesquisa 

documental, observação direta e diário de campo 

Público de análise Gestores do setor de turismo 

Técnicas de análise de dados Análise de conteúdo e triangulação dos dados 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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4. CONTEXTO DAS ORGANIZAÇÕES EM ESTUDO 

 

 Após serem definidas as organizações que foram foco do estudo, com base nos 

critérios metodológicos e objetivos apresentados, torna-se necessário descrever o 

contexto no qual elas estão introduzidas.  

 Iniciou-se, para tanto, a apresentação das características territoriais e 

demográficas como localização, população, IDH e PIB per capita do município à qual 

pertence Prudentópolis – PR. Seguido por informações relacionadas ao histórico e às 

características culturais do município. Por fim, trata-se das características e atrativos do 

setor turístico municipal. 

 

4.1 PRUDENTÓPOLIS – PR: CARACTERÍSTICAS TERRITORIAIS E DADOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

O município de Prudentópolis encontra-se na região Centro-Sul do estado do 

Paraná, a 207 km de distância da capital do estado, Curitiba. A extensão territorial total 

do município é de 2.247,14 km2, sendo o segundo maior da região em termos 

territoriais. Conforme o último Censo Populacional, conta com 51.567 habitantes, 

entretanto, a população estimada em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE é de 52.241 habitantes, contando com cerca de 60% localizada 

população rural e sendo desse modo o 35º município do Estado do Paraná em População 

(IBGE, 2020). 

Considerando isso, a densidade demográfica em 2010 foi de 21,14 hab/km2, 

abaixo da média nacional que é de cerca de 22,43 hab/km2 (BRASIL, 2017). A 

localização do município é de fácil acesso, uma vez que margeada pelas BRs 277 e 373, 

importantes vias rodoviárias do país. Certamente essa referência é valiosa para o 

destaque do município do setor turístico e, por consequência, hoteleiro e alimentício 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS, 2020). 

Quanto aos aspectos socioculturais, o salário médio mensal entre a população 

era de 2 salários mínimos em 2017, sendo o PIB per capita de R$22.487,63, abaixo da 

média nacional de 31.833,50 R$. O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) era de 

0,676 em 2010 (BRASIL, 2017). 

 

4.1.1 História e Aspectos Culturais de Prudentópolis 
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A colonização de Prudentópolis é datada do final do século XIX, essencialmente 

por ucranianos, deixando marcas na cultura do município e de sua população até os anos 

atuais. Outras culturas com influência menos significativa são a de italianos, poloneses 

e alemães. O município teve diversos nomes de referência desde sua colonização, como 

Capital do Mel, Ucrânia Brasileira e Capital da Oração, apontando para características 

importantes. Prudentópolis, entretanto, origina-se como homenagem ao presidente 

Prudente de Morais e foi assim oficialmente nomeado em 1906 (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS, 2020). 

Herança ucraniana, algumas tradições são mantidas nas comemorações 

municipais, como por meio de festas com artesanato e bordados tradicionais, bem como 

as Pêssankas, que são os ovos pintados à mão. Ademais, a culinária local é reconhecida 

por meio de embutidos como a Krakóvia, espécie de linguiça característica e largamente 

produzida na localidade, a qual ganhou reconhecimento em outras partes do Brasil e do 

mundo. Prudentópolis também é reconhecida pela produção de mel, erva-mate, feijão 

preto (o maior produtor do país), soja, milho, fumo, arroz e cebola. Outro aspecto 

relevante de circulação, tanto econômica quanto cultural do município diz respeito ao 

turismo, uma vez que a cidade é reconhecida pelo estilo arquitetônico das igrejas e, 

principalmente, pelas belezas naturais configuradas no turismo rural. Este leva 

anualmente diversos turistas para conhecer cânions, quedas d’água, floresta de 

araucárias e cachoeiras, dando-lhe o título de Terra das Cachoeiras Gigantes 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS, 2020).. 

 

4.1.2 Turismo em Prudentópolis 

 

A formação geográfica de Prudentópolis contribui para as belezas naturais, 

dada a grande extensão de território acidentado. Por conta disso, possui diversos 

canyons e cachoeiras, entrando para o roteiro de turismo rural ou do ecoturismo 

brasileiro. 

Conforme o Paraná Turismo (PARANÁ TURISMO, 2020), dentre os 

principais pontos turísticos de Prudentópolis destacam-se como belezas naturais: 

a) Monumento Natural Salto São João, uma cachoeira de 84 metros de altura 

no meio de uma floresta de araucárias. Possui boa infraestrutura para 

receber turistas, contando com estacionamento e um centro de visitantes 



58 
 

com anfiteatro, banheiros, lanchonete e lojas de sourveniers. É gestado pelo 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e pela Prefeitura Municipal de 

Prudentópolis. 

b) Pousada Salto Sete, com acesso a um mirante para uma cachoeira de 77 

metros na Linha Galícia. Oferece vista para o maior canyon da região, além 

de experiência gastronômica. 

c) Recanto Perehouski, propriedade particular que recebe turistas interessados 

em desfrutar da beleza natural da região com características geológicas 

singulares: fauna e flora, além de três saltos de pequeno porte apropriados 

para banho. Há ainda uma gruta e área de camping com infraestrutura para 

turistas. 

d) Salto São Sebastião/Salto Mlot, com aproximadamente 120 metros, gruta 

natural e diversas cachoeiras menores. 

e) Reserva Particular do Patrimônio Natural Ninho do Corvo, 18,50 hectares 

de área rural com 8 quedas d’água, trilhas de acesso a mirantes, rios e o 

canyon do rio Barra Bonita. 

f) Salto Barão do Rio Branco, com cerca de 64 metros de altura, utilizado para 

geração de energia elétrica. 

g) Salto Manduri, também conhecido por Salto Rickli, propriedade particular 

com cerca de 32 metros de altura e 100 metros de largura. 

h) Salto São Francisco, considerado o salto mais alto da região sul do Brasil, 

com 196 metros de altura. É composto por paredões que formam um canyon 

ao longo do rio e pela floresta nativa da Serra da Esperança.  

Além do ecoturismo, outros atrativos histórico-culturais são procurados para 

visitação no município, como o Museu do Milênio, representativo da chegada dos 

emigrantes ucranianos no Brasil; o Museu Histórico das Irmãs Servas de Maria 

Imaculada, organizado pelas irmãs ucranianas em Prudentópolis; o Santuário Nossa 

Senhora das Graças, de arquitetura gótica e a Igreja Matriz de São Josafat, de 

arquitetura bizantina e uma das mais bonitas do país; e a Igreja São João Batista, em 

estilo colonial (PARANÁ TURISMO, 2020). 

Na gastronomia, destacam-se a sopa de beterraba e repolho com carnes 

defumadas chamada Borsch, o Varéneke (ucraniano) ou Pirogue (polonês), pastel 

cozido recheado com batata, requeijão, repolho azedo ou feijão imerso em molho; a 

folha de repolho ou couve recheada com arroz e carne moída chamada Hulopti; o molho 
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de raiz forte com beterraba, acompanhamento para carne suína, chamado Krin; e a já 

mencionada Krakóvia, embutido de carne nobre e defumada de porco (PARANÁ 

TURISMO, 2020). 

Por fim, também faz parte do turismo local o artesanato, representativo dos 

diversos povos da cultura eslava, sendo o mais reconhecido os de origem ucraniana, nos 

bordados e nas Pêssankas. Há uma associação de artesãos organizada no município, a 

Associação Prudentopoliana de Artesanato (APRUART), com lojas distribuídas pelos 

pontos turísticos e espaços histórico-culturais (PARANÁ TURISMO, 2020).  

  



60 
 

5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS   

   

Tendo sido delimitados os objetivos que buscam o estudo, o arcabouço teórico 

que o fundamenta, descritos os procedimentos metodológicos utilizados e caracterizado 

o contexto no qual ele está situado, este capítulo apresenta a e analisa os dados 

coletados para responder às questões realizadas.  

Desse modo, é discorrido da verificação empírica acerca das questões a 

respeito da existência e características das fontes externas de conhecimento, das 

questões relativas à capacidade de absorção e suas fases de processo e da geração de 

inovação aberta advinda da interação entre fontes externas e a capacidade de absorção 

de conhecimentos das organizações estudadas.   

 

5.1 FONTES EXTERNAS DE CONHECIMENTO 

  

Apesar da relevância fundamental reconhecida no processo de identificação e 

de reconhecimento de valor de fontes externas, uma vez que tratam-se do início do 

processo de absorção de conhecimentos para geração de inovação, a produção 

acadêmica encontrada de estudos que tratem e direcionem a operacionalização empírica 

e prática deste construto em estudos qualitativos ainda é rasa. Este fator dificulta a 

identificação sistemática de fontes, sendo uma barreira também encontrada por outros 

autores que buscaram tratar do tema em âmbito nacional (MACHADO; FRACASSO, 

2012; FILENGA, 2014).  

Relacionado à identificação de fontes externas de conhecimento no campo de 

estudo, os dados evidenciam que as reuniões do Comitê Municipal de Turismo é uma 

das fontes de conhecimento externo para grande parte das organizações do segmento, 

em especial aos pertencentes à classe de atividade “Meio de Hospedagem”, uma vez que 

esses são os que participam dessas reuniões com maior frequência. Essa percepção foi 

verificada a partir da presença do pesquisador nas reuniões do Comitê Municipal de 

Turismo, com o acesso às assinaturas das atas, juntamente às anotações empíricas no 

diário de campo, realizadas após a participação nas reuniões. 

Posteriormente à observação empírica, quando questionados em entrevista 

semiestruturada a respeito da valoração desse tipo de reunião, enquanto fonte de 

conhecimento, demonstraram haver aproveitamento em suas organizações, conforme 

pode ser verificado no trecho da resposta do entrevistado onze: “É importante 
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(participar das reuniões), bom seria se todo mundo participasse, por quê você viu, é 

praticamente os dono de hotel e os guia. Mas, cadê os restaurante todo?” (E11, 

GERENTE DE MEIO DE HOSPEDAGEM). Ainda, os proprietários de meio de 

hospedagem entrevistados também demonstraram estimar as reuniões do comitê: 

 
Acaba que apesar da gente ser concorrente a gente sabe que se o turismo 

crescer aqui em Prudentópolis todo mundo ganha. Então a gente precisa se 

ajudar, trocar ideias, tratar o povo bem. Por quê hoje ele pode ficar no hotel 

do Roberto, amanhã pode ficar no meu. [...] Pode indicar alguém pra que 

fique, quanto mais gente visitar, mais todo mundo ganha. (E13, 

PROPRIETÁRIO DE MEIO DE HOSPEDAGEM). 

 

Eu só investi por quê sei que o turismo tá crescendo, por isso é importante a 

gente vir,  se eu não vier eu mando meu funcionário e sempre se aproveita 

alguma ideia, de como tratar os funcionários, de algum evento grande, de 

fazer reclamação até, como poder chamar mais cliente (E12, 

PROPRIETÁRIO DE MEIO DE HOSPEDAGEM). 

 

Além disso, percebeu-se que as organizações fazem proveito das reuniões do 

Comitê Municipal de Turismo para ter acesso a informações estratégicas relevantes em 

seus negócios, advindas tanto do poder público, localizado aqui pela Secretaria 

Municipal de Turismo, tanto pela interação com empresas concorrentes e ou de outros 

segmentos que participam das reuniões. Informações relacionadas à realização de 

eventos gastronômicos, culturais, religiosos e de eco aventura realizadas pela Secretaria 

de Turismo ou por entidades privadas que são divulgadas nas reuniões do Comitê e 

aumentam a demanda por seus produtos e serviços e, portanto, consideram essa como 

fonte de informação e conhecimento externo. Essa percepção se verificou na fala do 

entrevistado oito: 

 
Eu não entendo o porquê dos outros donos de restaurante não vão. [...] Você 

veja, lá eles falam de tudo que vai acontecer, essa semana mesmo vem dois 

ônibus do Rio por quê a gente vai ter um evento grande desse pessoal que 

anda de bicicleta. [...] São 60 pessoas que vão almoçar no meu restaurante 

(E8, PROPRIETÁRIO DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR E 

SIMILARES). 

 

Por fim, verificou-se que o ambiente de reunião permite aos empresários 

interações informais, principalmente ao final das reuniões e contribui para o 

desenvolvimento de network organizacional: “Quem não é visto não é lembrado né [...] 

É bom ir para saber o que está acontecendo” (E4, GUIA DE TURISMO). 

 

Para mim é importante dos dois lados, quando eu participo lá uma que eu 

converso com os donos do hotel e são bastante eles que divulgam o meu 

trabalho e outra que eles as vezes comentam sobre o que os hóspedes falaram 
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de mim, então isso serve pra eu saber como estou fazendo meu serviço, onde 

dá pra melhorar (E6, GUIA DE TURISMO). 

 

A manutenção de parcerias e o contato com organizações das mais diferentes 

atividades proporcionadas pelas reuniões do Comitê Municipal de Turismo estão 

relacionadas à capacidade de network organizacional, fator que, segundo Zaheer e Bell 

(2005), influencia diretamente a performance de transferência de conhecimento, 

gerando mais ideias para inovação que podem ser utilizadas nas atividades operacionais 

ou estratégicas, melhorando assim a performance da empresa. 

Quando instigados a respeito se a existência de uma associação comercial e 

industrial contribui de alguma forma à geração de novos conhecimentos em suas 

empresas, percebeu-se que a totalidade dos empresários e gerentes das empresas que são 

associadas à essa instituição não a consideram relevante quando buscam novos 

conhecimentos. “Muito pouco, de vez em quando uma palestra ou outra, um 

informativo ou outro mas pra dizer que é importante não é muito” (E8, 

PROPRIETÁRIO DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR E SIMILARES). 

 
Eu uso mais quando preciso fazer uma pesquisa de CPF, algo assim sabe, 

quando vem um cliente e precisa de crédito pra ficar duas semanas, três 

semanas e pagar na saída. Como não conheço às vezes aí preciso fazer a 

consulta e utilizo. Mas na verdade não tem muita ajuda pra isso (E12, 

PROPRIETÁRIO DE MEIO DE HOSPEDAGEM). 

 

É que também a associação é muito mais focada no comércio, que é o mais 

forte no município... é pra isso que existe, pra fortalecer [...] Mas existe a 

preocupação da associação para que o turismo cresça, isso existe sim. Até o 

presidente sempre participa das reuniões, é um pouco de política. [...] Mas 

pra conseguir mais conhecimento não é tanto, acho que nem é o foco deles 

também né (E11, GERENTE DE MEIO DE HOSPEDAGEM). 

 

É algo que eles tinham que fazer né, seria interessante, trazer alguma palestra, 

algum curso interessante eu como associado iria mais, participaria talvez, até 

ia pagar a taxa com mais gosto. [...] Poderiam ajudar com algum treinamento, 

alguma ideia. (E8, PROPRIETÁRIO DE RESTAURANTE, CAFETERIA, 

BAR E SIMILARES). 

 

Essas falas podem ser analisadas para caracterizar a relação de uma potencial 

fonte de conhecimento externo, que é a Associação Comercial, demonstrando como ela 

ocorre. Fica claro que esse tipo de instituição poderia ser melhor aproveitada no sentido 

de diminuir os custos em se adquirir conhecimento bem como intensificar a frequência 

do acesso de seus associados a conhecimentos externos. 

Relacionado à relação existente com fontes externas de conhecimento que 

comercializam informação (consultores e demais empresas públicas e privadas de 
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ensino organizacional), evidenciou-se com os entrevistados que a maior parte das 

organizações possui relação voluntária de troca e obtenção de informação com suas 

fontes. O motivo para tal é demonstrado pelos entrevistados um e treze pela dificuldade 

de acesso desse tipo de serviço: “A gente paga a associação, mas nunca tem nada, eles 

que tinham que ver isso, oferecer pra gente. Com todo mundo junto fica mais barato né, 

devia ter mais” (E1, GERENTE DE ACAMPAMENTO TURÍSTICO).  

 
Aqui é muito raro ter alguma coisa pra gente, de vez em quando uma palestra 

aqui, ou outra ali. Mas acho que tinha que ser algo mais contínuo sabe? Se vir 

uma vez só, falar umas coisas e ir embora eu não consigo aplicar aqui dentro, 

eu acho. Também precisa ser prático. [...] O empresário tem muita coisa pra 

fazer durante o dia [...] a pessoa tem que trazer algo simples pra aplicar e dar 

resultado, se começa com muita conversinha a gente logo desiste (E13, 

PROPRIETÁRIO DE MEIO DE HOSPEDAGEM). 

 

 E também relacionado com a desconfiança a respeito da eficiência ou 

efetividade desse tipo de informação, como descrito pelo entrevistado quatorze: “Eu já 

comprei cursos online, pra mim é ruim. Vai de cada um né... mas é difícil pra assistir 

essas coisa, imagina ler. De vez em quando aparece alguma coisa na internet, aproveito 

alguma coisa.” (E14, PROPRIETÁRIO DE TRANSPORTADORA DE TURISMO). O 

entrevistado treze complementa: “Já veio coach aqui oferecer curso, a mulher é esperta. 

Ela falou algumas coisas que fazem sentido, de como melhorar o atendimento [...] Mas 

quando falou o preço quase que cai pra trás [...] não vale a pena” (E13, 

PROPRIETÁRIO DE MEIO DE HOSPEDAGEM). 

Nesse tipo de interação, eminentemente voluntária, Todorova e Durisin (2007) 

destacam a importância do papel da instituição que recebe a informação perceber estar 

frente ao acesso de informação estratégica, tornando o processo de absorção muito mais 

ativo do que quando realizado por meio de pagamento. Essa relação será melhor 

abordada em uma dimensão posterior, a de aquisição, que trata especificamente da 

forma que as organizações adquirem esses conhecimentos. Porém entendeu-se que a 

identificação desse tipo de relação (comercial ou voluntária) é relacionada ao 

dimensionamento e a valoração das fontes que permeiam o segmento, objetos da 

dimensão “reconhecimento de valor”, uma vez que facilita e configura a 

operacionalização do mapeamento da relação fonte-empresa. 

Quando abordada a relação com instituições públicas e privadas de ensino 

superior, verificou-se junto aos entrevistados que a interação que existe entre as 

organizações estudadas e esse tipo de fonte externa de conhecimento se dá 
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principalmente no período em que o gerente, proprietário, seu (sua) cônjuge e filhos 

frequentam a universidade. Tendo queda de intensidade a partir do momento em que 

finalizam seus cursos. Porém, os entrevistados (E4,  E6, E2, E3, E11, E12, E13, E15) 

demonstram que esse tipo de interação permite o acesso às informações relevantes e 

fundamentais na gestão estratégica de seus negócios que serão tratados na sessão 

“reconhecer o valor”. Ainda, os entrevistados que não possuem nível de escolaridade 

superior e que disseram não possuir parentes próximos com esta formação (E1, E5, E14, 

E15, E8), informam que não há interação empresa-universidade. 

Ainda, a relação com o profissional contábil responsável pela declaração legal 

de suas informações tributárias fora apontada pelos entrevistados E7, E8 e E12 como 

relevantes para o acesso de informações valiosas para gestão de suas empresas. Destaca-

se nesse ponto que a relação com esse tipo de profissional não estava prevista no roteiro 

de entrevista previamente confeccionado. 

Questionados a respeito da relação de seus clientes enquanto fonte de 

conhecimento e de informação, percebeu-se que todos os empresários e gerentes 

reconhecem e valorizam seus consumidores como origem de informação estratégica 

para alinhamento interno e possível geração de inovações em seus estabelecimentos. A 

comprovação da relevância dessa fonte fora exemplificada por feedbacks recebidos a 

respeito da experiência de consumo nos serviços que prestam e/ou nos produtos que 

comercializam, demonstrados pelos entrevistados: “Diariamente, aqui eu recebo gente 

do Brasil todo e muitas vezes é um momento especial deles, aniversário de casamento, 

férias. Estão eles se preocupam pra que nada dê errado [...] e eu também” (E12, 

PROPRIETÁRIO DE MEIO DE HOSPEDAGEM); “Quando o cliente é turista ele quer 

comer bem, não se importa muito com o preço. E eles não se importam de falar, falam 

mesmo [...] Esses dias um casal de São Paulo elogiou meu vareneke, porque pra eles é 

diferente né?” (E8, PROPRIETÁRIO DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR E 

SIMILARES); “Às vezes eu mais aprendo do que ensino, e eles me pagam pra isso!” 

(E5, GUIA DE TURISMO). 

Esses feedbacks são também obtidos em plataformas online de avaliação de 

seus serviços  (Google®, Reclame Aqui®, avaliação em sites de hospedagem), mídias 

sociais ou por meio da própria interação com seus clientes: “Eu me preocupo, porque 

uma avaliação negativa no Booking® pode ser que o próximo cliente já não queira vir, 

ou fique em outro lugar então o que eles pensam daqui é importante, tudo que 

comentam a gente ter que arrumar” (E11, GERENTE DE MEIO DE HOSPEDAGEM). 
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Fornecedores e concorrentes (diretos e indiretos) também foram apontados pela 

maioria dos entrevistados como fontes possíveis de conhecimento externo, porém com 

maior variabilidade do entendimento do papel desses em sua capacidade de absorção de 

conhecimentos e geração de inovação, valoração e reconhecimento, os quais serão 

tratados na sessão a seguir.  

Finalmente, o quadro 2 apresenta a síntese das fontes de conhecimento externas 

levantadas por meio de entrevistas semiestruturas, observação direta, registro em diário 

de campo, análise documental e registro de arquivos que este estudo teve acesso. 

 

Quadro 2 – Resumo das fontes externas de conhecimento 

FONTE 

Associação comercial 

Clientes 

Concorrentes (diretos e indiretos) 

Consultores e demais empresas públicas e  

privadas de ensino organizacional 

Fornecedores 

Instituições de ensino superior 

Poder público 

Profissional contábil 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Apesar da pouca existência de estudos empíricos que poderiam nortear a busca 

da forma que as organizações reconhecem fontes de conhecimento externo em seu 

ambiente (MACHADO; FRACASSO, 2012; FILENGA, 2014), foram identificados um 

número considerável de atores em diferentes níveis de suas cadeias de produção, que se 

relacionam com as organizações estudadas e que podem servir de origem no processo 

de absorção de conhecimentos, sendo esses a associação comercial do munícipio, o 

Comitê Municipal de Turismo, clientes, concorrentes diretos e indiretos, consultores e 

demais empresas públicas e privadas de ensino organizacional, fornecedores, 

instituições de ensino superior, poder público e profissional contábil.  

A seguir, as dimensões posteriores tratam da forma em que o campo reconhece 

o valor de cada uma dessas fontes, adquire seus conhecimentos, o assimila e combina 

com os conhecimentos já existentes, transforma-o e o explora no sentido de gerar 

inovações abertas. 
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5.2 CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 

 

As dimensões que compõe o processo de capacidade de absorção, iniciando-se 

pelo reconhecimento do valor da informação, passando pela aquisição, assimilação, 

transformação e exploração propostas pelo modelo de pesquisa (COHEN, 

LEVINTHAL, 1990; TODOROVA, DURUSIN, 2007; ZAHRA, GEORGE, 2003) são 

individualmente analisadas no contexto do setor turístico do município de Prudentópolis 

e discutidas nos tópicos que seguem. 

  

5.2.1 A dimensão reconhecimento de valor 

 

A operacionalização da coleta de dados desta dimensão consistiu em definir o 

grau de importância dada a cada uma das fontes descritas no quadro 2, enquanto origem 

de informação e de conhecimento, definindo também se existe semelhança ou diferença 

dessas informações com os conhecimentos internamente já estabelecidos. Levando em 

conta a integração do reconhecimento de valor com as dimensões seguintes do processo 

de ACAP, fora verificado o grau de receptividade dos membros da empresa a respeito 

do conhecimento externo, no intuito de constatar se o entrevistado entende que sua 

equipe encontra-se engajada e receptiva a receber esse tipo de conhecimento.  

Destaca-se aqui que essa questão não fora aplicada às empresas dos 

entrevistados 4, 5, 6 e 15 uma vez que são compostas apenas pelo entrevistado. Ainda, 

as técnicas de diário de campo e observação direta foram utilizadas no intuito de 

constatar possíveis relações com as fontes externas e a organização, não citadas pelos 

entrevistados. 

Nesse sentido, relacionado à valoração da fonte “Instituições de ensino 

superior”, verificou-se existir três tipos de relação possível, existentes entre o 

entrevistado e esse tipo de fonte:  

a) entrevistados que cursaram o ensino superior; 

b) entrevistados que não cursaram o ensino superior, porém que possuem em 

sua unidade familiar pessoas graduadas (levando em conta se tratar, em sua 

maioria, de empresas familiares); 

c) entrevistados que não cursaram o ensino superior e que não possuem em sua 

unidade familiar pessoas graduadas. 
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Constatou-se que, em todos as relações listadas, esse que tipo de fonte fora 

considerada como de alto valor, exemplificada por relatos de entrevistados com relação 

do tipo (a): “Eu sou autônomo, mas sim. [...] fiz Turismo lá na Unicentro de Irati e 

serviu para abrir minha cabeça” (E4, GUIA DE TURISMO); relação do tipo (b): “Não 

estudei, mas o [...] (nome do filho) fez contabilidade. Certeza que ajuda porque a gente 

começou a controlar melhor, o TCC dele até foi aqui, ajudou porque ele é interessado” 

(E12, PROPRIETÁRIO DE MEIO DE HOSPEDAGEM); e relação do tipo (c): “Eu não 

estudei então às vezes preciso pagar pros outro fazerem algumas coisas pra mim. Tipo 

escrever contrato pago pro advogado, pra fazer acerto pago o contador” (E8, 

PROPRIETÁRIO DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR E SIMILARES). 

Foi questionado quanto ao reconhecimento de valor da associação comercial 

municipal, enquanto fonte de conhecimento no processo de absorção de novos 

conhecimentos. Os entrevistados associados a esta instituição (E8, 9, 11 e 12) a 

descreveram relacionada principalmente como fornecedora de serviços de consulta e 

recuperação de crédito, bem como acesso digital à emissão de notas fiscais eletrônicas e 

ao desenvolvimento do comércio local. Porém, o site da Associação Comercial e 

Industrial de Prudentópolis (ACIAP) lista na área institucional de site “motivos para o 

empresário se tornar associado”: 

 

[...] 3. Estar associado à ACIAP é também participar de um clube exclusivo 

de negócios. Faça parte deste grupo e amplie sua rede de contatos, 

compartilhando experiências, promovendo seu negócio, trocando 

informações, atuando de forma conjunta para a solução dos desafios do 

cotidiano empresarial e promovendo o crescimento dos negócios locais 

(ACIAP, 2020). 

 

Zaheer e Bell (2005) entendem que a manutenção de parcerias influencia 

diretamente a transferência de conhecimento, uma vez que, quanto mais intensa a 

relação entre fonte-empresa, maior a possibilidade de aquisição de conhecimento e de 

transformação dele em desempenho inovativo. Nesse sentido, em relação à fonte 

“Associação Comercial”, observou-se que, apesar de a Associação institucionalmente se 

apresentar como fornecedora de networking organizacional, através de um “clube 

exclusivo de negócios”, as organizações entrevistadas que possuem contato com essa 

fonte não a entendem como influenciadora para a melhora de seu desempenho em 

networking organizacional e aquisição de conhecimentos, a descrevendo 

predominantemente como uma fornecedora de serviços.  
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A relação com o poder público como fonte fora identificada principalmente 

através das respostas dos entrevistados que participam das reuniões do Comitê 

Municipal de Turismo (E4, E5, E6, E7, E8, E11, E12 e E13), como sendo relacionada 

ao funcionamento da estrutura e plano de desenvolvimento do turismo municipal, ao 

acesso de informações estratégicas e ao network organizacional que serão descritas com 

maior detalhamento nas dimensões seguintes. Destaca-se ainda, que dois entrevistados 

pertencentes à classe de prestador “transportadora de turismo” (E14 e E16)  informaram 

nessa questão órgãos ligados à regulamentação, controle e fiscalização de trânsito 

(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN) como fontes de conhecimento importantes em suas 

empresas, sendo semelhante ao conhecimento interno e com necessária receptividade 

pela sua equipe. 

O profissional contábil foi apontado como fonte de conhecimento externo por 

três entrevistados (E7, E8 e E12), quando questionados a respeito da importância desse 

como fonte para gestão de seus negócios esses três entrevistados concordaram como 

sendo de grande importância, porém não existindo relação dessas informações com sua 

equipe: “[...] O (nome do contador) me dá muito suporte” (E7, PROPRIETÁRIO DE 

AGÊNCIA DE TURISMO). 

  

O que é importante também é meu contador [...] ele me manda WhatsApp 

sempre que vem alguma coisa nova da receita [...] quando preciso mandar 

alguém embora ele calcula quanto que tenho que pagar no acerto, aí já tenho 

uma ideia se posso ou não. É bem importante pra mim [...] Então como às 

vezes é pra demitir eu não passo muito pra equipe (E12, PROPRIETÁRIO 

DE MEIO DE HOSPEDAGEM). 

 

Volta e meia o meu contador, o [...] me dá umas ideias aqui no negócio, 

quando eu vou lá também, até é mais caro que os outro mas um pouco vale a 

pena por isso [...] Mas por ser financeiro nesse caso eu não passo pra equipe 

(E8, PROPRIETÁRIO DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR E 

SIMILARES). 

 

Ainda, o entrevistado 12 permitiu o acesso às informações compartilhadas por 

meio de aplicativo de troca de mensagens instantâneas ao qual se referia, onde o 

pesquisador teve acesso ao compartilhamento das mensagens do contador do 

entrevistado, realizado por meio de grupo de transmissão de mensagens automáticas. 

A respeito do reconhecimento de consultores e demais empresas públicas e 

privadas de ensino organizacional, constatou-se que, apesar de essa ser fonte de 

conhecimento externo no ecossistema analisado, apenas uma organização informou 

fazer uso desse tipo de fonte de conhecimento de forma sistemática, o considerando nas 
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suas respostas: “Eu tenho um consultor que me ajuda com a parte financeira, pra mim 

ajuda muito por quê eu consigo saber quanto a empresa deu, quanto que não deu e onde 

que eu posso tá errando” (E10, PROPRIETÁRIO DE RESTAURANTE, CAFETERIA, 

BAR E SIMILARES). 

Teve-se acesso a um dos relatórios emitidos pela empresa de consultoria que 

atende o entrevistado, por se tratar de conhecimento técnico, relacionado às análises 

financeiras realizadas pelo próprio prestador de serviço, percebeu-se que esse é um tipo 

de conhecimento diferente ao encontrado em âmbito interno na organização. Ainda, fora 

constatado que a equipe não tem acesso às informações deste tipo de fonte: “Como é 

coisa financeira eu acabo nem mostrando, ele me disse também que não é muito o certo 

mostrar” (E10, PROPRIETÁRIO DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR E 

SIMILARES). 

Em relação à fonte “fornecedores”, verificou-se certa disparidade nas 

informações coletadas quanto à valoração da importância dessa como geradora de 

conhecimentos. Parte das organizações percebem estes como atores dotados de 

informações e conhecimentos estratégicos valorosos e relevantes, uma vez que se 

relacionam com seus concorrentes diretos e indiretos (E13, E9 e E1), conforme 

demonstrado pela resposta dos entrevistado nove e treze:  “Sabe que tem um vendedor 

da [...] que sempre me dá umas ideias. Pra promoção e essas coisas. Final do ano acabei 

comprando mais sorvete dele até por isso” (E9,GERENTE DE RESTAURANTE, 

CAFETERIA, BAR E SIMILARES); “Aqui é bom que eles sempre posam, então eles 

viram cliente também. [...] Como eles sempre ficam em bastante hotel as vezes 

comentam como que tá o mercado nas outra região, dão umas ideia também, a gente 

fala né, vendedor é assim” (E13, PROPRIETÁRIO DE MEIO DE HOSPEDAGEM).  

Porém, algumas organizações entendem que a função da fonte está ligada 

apenas à sua função principal, o fornecimento de produtos e serviços (E8, E2 e E14): 

“Não vejo por que o fornecedor que eu tenho é o de combustível e como eu não 

abasteço aqui e não converso muito acaba que não dá diferença. Pra mim ele precisa é 

ser rápido na verdade” (E14, PROPRIETÁRIO DE TRANSPORTADORA DE 

TURISMO).  

Apesar de não ter sido encontrado em referencial teórico estudos empíricos 

relacionados à ACAP, que tratem especificamente do papel da fonte “fornecedor” como 

provedor de conhecimentos externos, a observação empírica registrada em diário de 

campo demonstra a relação conexa a fatores contingenciais, como  características 
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pessoais do entrevistado (proatividade e interesse de networking organizacional); a 

eventual abordagem consultiva das vendas do fornecedor; e até mesmo ao segmento em 

que a empresa atua. 

Tal disparidade não fora encontrada quando questionados os entrevistados à 

respeito da relevância de conhecimentos advindos da fonte “clientes”, todos os 

entrevistados que abordaram essa fonte de conhecimento (E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8, 

E10, E11, E12, E13, E17), ao analisar a importância deste, o relataram como sendo de 

grande validade para eles e para suas equipes: “Claro, o cliente tem sempre razão!”  

(E1, GERENTE DE ACAMPAMENTO TURÍSTICO); “Tudo o que eles falam a gente 

tem que considerar. [...] Desde coisa pequena, do que faltou do que precisa melhorar, a 

gente trabalha pra eles né” (E9, GERENTE DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR 

E SIMILARES); “Tem que sempre ver se é verdade, mas de todos é o mais importante” 

(E14, PROPRIETÁRIO DE TRANSPORTADORA DE TURISMO); “Não existe 

empresa sem cliente. Por mais que possa parecer besteira, mas tem que levar, conversar, 

ver bem certo, melhorar a experiência” (E7, PROPRIETÁRIO DE AGÊNCIA DE 

TURISMO). 

Ainda, quanto ao grau de semelhança ou distinção em relação ao conhecimento 

previamente estabelecido, a fonte clientes é vista pela maioria dos entrevistados como 

semelhante, exemplificada pelo relato do entrevistado dois: “É tudo coisa que a gente 

sabe que tem que fazer, mas vindo deles eu posso falar com o pessoal se acharem que 

sou eu. Sabe? Pra não ser o chato” (E2, PROPRIETÁRIO DE AGÊNCIA DE 

TURISMO). Também pode-se verificar pela observação do entrevistado quinze: “No 

meu caso trabalho com universitário, e você sabe [...] então, é um público difícil, jovem. 

Muitas vezes nem eles não sabem o que querem, mas eu que considero sim” (E15, 

PROPRIETÁRIO DE TRANSPORTADORA DE TURISMO). 

Por fim, percebeu-se através das respostas coletadas, que o papel de empresas 

concorrentes (direta e indiretamente) e empresas de diferentes segmentos, enquanto 

fontes de conhecimentos externos, foram vistas como semelhantes no sentido da 

valoração dos conhecimentos que podem fornecer, bem como possuidoras de 

conhecimentos próximos às empresas que pertencem pela maior parte dos entrevistados. 

Ainda, o papel dos membros da equipe foi visto como ativo, uma vez que segundo os 

entrevistados os próprios membros da equipe comentam informações e trazem 

conhecimentos externos relacionadas à concorrentes e outras empresas.  
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O quadro 3 apresenta a síntese das informações coletadas na dimensão 

reconhecimento de valor. 

 

Quadro 3 - Resumo dimensão reconhecimento de valor 

FONTE 

RECONHECIMENTO DE 

VALOR ENQUANTO FONTE 

DE CONHECIMENTO 

SEMELHANÇA AO 

CONHECIMENTO 

INTERNO 

RECEPTIVIDADE 

DA EQUIPE 

Associação Comercial 

Os entrevistados associados (E8, 9, 

11 e 12) disseram não considerar 

fonte de conhecimento, e sim como 

prestadora de serviço. 

- 
Contato inexistente 

com a equipe 

Clientes 

Todos os entrevistados ao tratarem 

a fonte a reconheceram como de 

grande valor de conhecimento e 

informação. 

Semelhante ao 

conhecimento interno 
Alta receptividade 

Concorrentes (Diretos 

e Indiretos) 

Todos os entrevistados ao tratarem 

a fonte a reconheceram como de 

grande valor de conhecimento e 

informação 

Não houve 

consentimento 
Alta receptividade 

Consultores e demais 

empresas públicas e 

privadas de ensino 

organizacional 

Apesar de pouca incidência (E10), 

considerado por esse como de 

grande valor 

Diferente do 

conhecimento interno 

Contato inexistente 

com a equipe 

Empresas de outros 

segmentos 

Todos os entrevistados ao tratarem 

a fonte a reconheceram como de 

grande valor de conhecimento e 

informação 

Não houve 

consentimento 
Alta receptividade 

Fornecedores 

Contingencial em seu 

reconhecimento de valor, sendo ora 

visto como fonte de conhecimento, 

ora apenas como provedor de 

serviços e produtos. 

Nos casos em que 

considerada fonte de 

conhecimento, 

semelhante ao interno. 

Alta receptividade 

Instituições de Ensino 

Superior 

Reconhecimento de valor entre os 

que estão e não estão em contato. 

Diferente do 

conhecimento interno 
Alta receptividade 

Poder Público 

Os entrevistados membros do 

comitê (E4, E5, E6, E7, E8, E11, 

E12 e E13)  reconhecem essa como 

fonte importante de conhecimento e 

de acesso às informações 

estrategicamente relevantes além de 

network organizacional. Os 

entrevistados pertencentes à classe 

"transportadora de turismo" 

reconheceram órgãos de 

regularização de trânsito como 

fonte de conhecimento 

Semelhante ao 

conhecimento interno 

(classe de 

transportadora de 

turismo); Diferente do 

conhecimento interno 

(membros do comitê 

municipal de turismo) 

Alta e necessária 

receptividade  

Profissional Contábil 

Os entrevistados que apontaram 

esse tipo de fonte de conhecimento 

(E7, E8 e E12) o definiram como de 

alto valor 

Diferente do 

conhecimento interno 

Contato inexistente 

com a equipe 

Fonte: O autor (2020)  

 

Segundo Todorova e Durisin (2007), o acesso e a receptividade da equipe com 

o conhecimento externo auxilia a interação e facilita o desempenho nas dimensões 
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posteriores, como a de assimilação. No campo, evidenciou-se que a receptividade da 

equipe com as fontes em que estão em contato é considerada alta pelos entrevistados, 

excetuando-se obviamente as fontes que a equipe não possui contato, cenário que pode 

facilitar o desempenho em dimensões posteriores, em especial à de assimilação.  

Nos casos de inexistência de contato fonte-equipe, ela ocorre por fatores 

considerados externos à organização (associação comercial) ou por escolhas estratégicas 

do gestor da empresa de não fornecer aos funcionários acesso a determinadas 

informações, sobretudo financeiras (contador e consultores e demais empresas públicas 

e privadas de ensino organizacional). 

O quadro 3 ainda define que as fontes que permeiam o segmento estudado 

possuem diferentes níveis de valoração, enquanto fornecedores de conhecimento, sendo 

algumas com maior reconhecimento (clientes, concorrentes diretos e indiretos, empresas 

de outros segmentos, instituições de ensino superior, poder público e profissional 

contábil) e outras com menor reconhecimento (associação comercial e consultores e 

demais empresas públicas e privadas de ensino organizacional). Há também a 

discordância entre os entrevistados do reconhecimento do valor da fonte em um caso 

(fornecedores). Ainda, quando comparadas todas as fontes anteriormente descritas, 

verificou-se discordância quanto à semelhança ou diferença do conhecimento externo, 

trazido pela fonte, ao conhecimento interno da organização.  

A divergente consideração de valor a respeito de cada uma das fontes 

existentes no campo, bem como a inexistência de acordo a respeito da semelhança ou 

diferença do conhecimento de cada uma delas com o conhecimento interno, dificultam a 

caracterização da dimensão “reconhecimento de valor”. Essa barreira é acrescida 

quando relacionada à principal característica do referencial teórico encontrado, que trata 

do reconhecimento de valor de fontes externas: a inexistência de trabalhos acadêmicos 

empíricos encontrados que tratem separadamente da operacionalização dessa dimensão 

(PICOLI, 2012; FIGUEIREDO, 2017). Iniciam, em sua maioria, a análise da 

capacidade absortiva a partir da aquisição de conhecimentos, não reconhecendo a 

importância em se mapear quais as fontes relevantes para as organizações estudadas. 

 

5.2.2 A dimensão aquisição 

  

Após identificadas as fontes externas de conhecimento que permeiam o campo, 

bem como tratada a relação fonte-empresa e a relevância dada à cada uma delas, fora 



73 
 

analisada a percepção dos entrevistados a respeito da capacidade de a organização  

identificar, avaliar e adquirir o conhecimento externo  

Questionados a respeito se a forma de contato fonte-empresa se dá por meio de 

relação comercial, constatou-se que os entrevistados entendem a relação comercial 

apenas nos casos quando estão em contato com fontes de instituição de ensino superior 

privado. Ainda, apenas um proprietário considera que existe esse tipo de relação em sua 

organização, sendo o entrevistado 10 que possui relação com consultor de empresa. 

Mesmo este não considera que houve iniciativa da empresa em busca esse tipo de 

conhecimento, uma vez que a fonte que se aproximou da empresa.  

Zahra e George (2002) definem que o processo de aquisição se torna mais caro e 

complexo com o passar dos anos, porém, fora evidenciado no campo estudado que a 

relação fonte-empresa existente é eminentemente voluntária. Nesse sentido, entende-se 

que a dimensão de aquisição é recente e de baixa complexidade, o que pode se tornar 

fator comprometedor para o bom andamento do processo de aquisição. Isso porque, para 

Brettel, Greve e Flatten (2011), por se tratar de dimensão inicial do processo, a má 

operacionalização da dimensão aquisição pode se tornar gargalo para o andamento de 

dimensões posteriores. 

Ainda, nesse tipo de interação voluntária, Todorova e Durisin (2007) destacam a 

importância do papel da instituição que recebe a informação perceber estar frente ao 

acesso de informação estratégica, tornando o processo de absorção muito mais ativo por 

parte da fonte do que quando realizado por meio de pagamento. Para tanto, as duas 

primeiras questões do instrumento de coleta de dados da dimensão, tratavam da pró 

atividade dessas organizações na dimensão de aquisição de conhecimentos.  

Verificou-se, a partir das respostas dos entrevistados, a inexistência de quase a 

totalidade das organizações estudadas em iniciativas no sentido de buscar adquirir 

conhecimentos externos (excetuando-se a proatividade de contato com a fonte 

“instituições de ensino superior”). Ainda, a validação das respostas da questão anterior 

fora confirmada com a constatação da inexistência de incentivos, políticas ou processos 

formalmente instituídos nessas organizações na busca de novos conhecimentos, seja a 

partir das respostas dos entrevistados, seja pela inexistência de evidências para análise 

documental do pesquisador.  

Por fim, os entrevistados foram questionados sobre quais seriam as barreiras ou 

fatores facilitadores que interferem de forma positiva ou negativa no cenário 
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anteriormente descrito. Nesse sentido, os fatores facilitadores de acesso aos 

conhecimentos levantados foram principalmente ligados: 

a) ao acesso à tecnologia: “[...] Se tiver interesse o YouTube® traz muita 

coisa.” (E2, PROPRIETÁRIO DE AGÊNCIA DE TURISMO);  

b) às mídias sociais: “Eu participo de grupo de WhatsApp com outros donos de 

restaurante, aí a gente troca figurinha.” (E10, PROPRIETÁRIO DE 

RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR E SIMILARES); e  

c) ao grau de competitividade do mercado: “O cara que não inova hoje fica 

parado e logo tá fora. Por isso tem que ir atrás.” (E12, PROPRIETÁRIO DE 

MEIO DE HOSPEDAGEM).  

Isso, segundo esses, os obriga a buscarem conhecimento e inovar: “Que 

incentiva é você ver o concorrente melhorando, aí o cara tem que se espertar. [...] Final 

do ano eu tava no Facebook® e vi o anúncio do (nome do concorrente) então me liguei 

que precisava começar a investir nisso e fui aprender a lidar” (E13, PROPRIETÁRIO 

DE MEIO DE HOSPEDAGEM). 

Ainda, quando tratados os fatores que impedem ou dificultam os entrevistados a 

obter acesso a novos conhecimentos, constatou-se fatores em quantidade maior do que 

facilitadores, sendo dentre eles: 

a) falta de tempo: “Às vezes tempo, a vida de empresário é muito corrida.” 

(E14, PROPRIETÁRIO DE TRANSPORTADORA DE TURISMO);  

b) baixo interesse do empresário na aquisição: “Acho que a maior barreira sou 

eu, não tenho como colocar a culpa nos outros” (E2, PROPRIETÁRIO DE 

AGÊNCIA DE TURISMO); 

c) não “saber como” adquirir esses novos conhecimentos: “Também não sei 

muito [...] se eu quiser, vou pra onde? A cidade é limitada nisso” (E14, 

PROPRIETÁRIO DE TRANSPORTADORA DE TURISMO); 

d) inexistência de confiabilidade de resultados práticos do conhecimento 

adquirido: “Depende do que vem te ensinar, precisa se algo prático e que eu 

possa adaptar aqui sabe, nossa realidade é diferente de Curitiba, São Paulo” 

(E13, PROPRIETÁRIO DE MEIO DE HOSPEDAGEM); “O empresário 

quer saber se tá dando dinheiro, essa é a verdade. Então se estiver tudo indo 

certo e andando bem, não tem por quê mudar” (E13, PROPRIETÁRIO DE 

MEIO DE HOSPEDAGEM); 
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e) cultura organizacional estabelecida: “O dono não é muito ligado nessas 

coisas, diz que é besteira. Então o dinheiro não é meu né” (E9, GERENTE 

DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR E SIMILARES); 

f) falta de recursos financeiros: “[...] Sim, dinheiro é o que mais complica, por 

quê o cobertor é curto. Seria bom  participar de workshop, ir em eventos, 

mas a gente precisa de manter” (E6, GUIA DE TURISMO); “O problema 

maior é investir. Negócio pequeno funciona assim: o lucro que dá você tem 

que segurar. [...] O ramo do turismo é muito sazonal, incerto” (E3, 

PROPRIETÁRIO DE AGÊNCIA DE TURISMO); “O empresário quer 

saber se tá dando dinheiro, essa é a verdade. Então se estiver tudo indo certo 

e andando bem, não tem por quê mudar” (E13, PROPRIETÁRIO DE MEIO 

DE HOSPEDAGEM); “Financeiro, principalmente. Tem mês que a gente 

fecha no vermelho, então tem que cortar tudo e diminuir despesa ao 

máximo” (E11, GERENTE DE MEIO DE HOSPEDAGEM). 

Pode-se analisar essas falas a partir da definição de Brettel, Greve e Flatten 

(2011), de que a má operacionalização da dimensão aquisição é gargalo para o bom 

andamento do processo de capacidade absortiva e principalmente da dimensão 

posterior, a de assimilação. No campo, constatou-se um cenário em que os entrevistados 

citaram um ligeiro maior número de fatores dificultadores da aquisição de 

conhecimento, somado à baixa frequência de tentativas de aquisição e predominante 

inexistência de sistematização pela busca de conhecimento externo. A partir do 

panorama traçado, infere-se que a dimensão aquisição pode ser considerada um gargalo 

que compromete o bom andamento do processo de ACAP no segmento estudado. 

O quadro 4 apresenta a síntese das informações coletadas na dimensão 

“aquisição”. 

 

Quadro 4 - Resumo dimensão aquisição 

Relação Fonte-Empresa Predominantemente voluntária 

Formalização de processos 

de aquisição 
Inexistente 

Tentativas e frequência Baixa frequência 

Facilitadores Mídias sociais, tecnologia, competição do mercado 

Barreiras 
Tempo, recursos financeiros, confiabilidade no conhecimento 

adquirido, cultura organizacional, interesse, know how 

Fonte: O autor (2020) 
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Na dimensão “aquisição” constatou-se a relação da fonte-empresa como sendo 

predominantemente voluntária, além da inexistência de formalização de processos ou 

mecanismos de aquisição nessas empresas, seja através das informações coletas através 

das entrevistas com os gestores do segmento, ou pelo insucesso da busca do pesquisador 

de evidência documental que comprovasse algum nível de formalização.  

Relaciona-se também tais verificações à baixa frequência constatada de 

tentativas das empresas pesquisadas em buscar adquirir conhecimentos externos de 

forma sistematizadas. Infere-se, desse modo, que o contato das empresas investigadas 

com conhecimentos externos ocorre de forma esporádica, descontínua e não 

sistematizada. 

 Ainda, quando tratados os fatores que podem estar auxiliando ou prejudicando o 

cenário anteriormente delineado, foram descritos pelos entrevistados as mídias sociais, o 

uso de tecnologias e a competitividade do mercado em que atuam como fatores que 

auxiliam a aquisição de novos conhecimentos e a falta de tempo, de recursos 

financeiros, a pouca confiabilidade no conhecimento à ser adquirido, a cultura 

organizacional, o próprio interesse do empresário, o saber como fazê-lo como fatores 

que prejudicam a localização, identificação, avaliação e aquisição de conhecimentos 

externos.  

A sessão a seguir trata da dimensão em que as organizações estudadas 

compreendem e internalizam o conhecimento externo, a de assimilação. 

 

5.2.3 A dimensão assimilação 

 

Com vista à análise, o nível de facilidade das organizações estudadas em 

internalizar os conhecimentos externos o relacionando com as experiências já vividas 

por seus membros, fora questionado aos entrevistados a respeito da proximidade 

existente ou não do conhecimento externo ao conhecimento previamente existente nas 

organizações em que atuam, entendido por esses como próximos e semelhantes. Essa 

proximidade é entendida por Todorova e Durisin (2007) como catalisador à dimensão 

de assimilação, uma vez que as pessoas possuem maior familiaridade com esses 

conhecimentos, facilitando sua internalização e compreensão. 

Zahra e George (2002) entendem que a interação da equipe é fundamental na 

análise, classificação, processamento e internalização dos conhecimentos externos. 
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Portanto, foram realizadas conversas informais com alguns membros de equipe 

registradas em diário de campo, no intuito de confrontar as respostas dos entrevistados 

com a realidade dessas organizações. A partir dessas conversas, conclui-se que essa 

pequena quantidade de colaboradores e sócios abordados nessa dimensão entendem 

possuir facilidade de assimilação de conhecimentos externos e, portanto, concordam 

com os entrevistados nesse sentido. 

Isso exposto, constatou-se que, apesar de anteriormente os entrevistados terem 

indicado mais fatores como barreiras de aquisição ao conhecimento do que facilitadores, 

quando tratada a assimilação, essa foi vista como de fácil processamento pelas 

organizações, pelo maior número de entrevistados. 

Pontua-se que quando tratadas as organizações compostas apenas de um 

membro (E15) e profissionais autônomos de turismo (guias de turismo E4, E5 e E6), 

percebeu-se que os questionamentos que tratavam dessa dimensão tornaram-se na 

prática um exercício de auto análise a respeito de sua própria capacidade de assimilação 

de conhecimentos externos. 

O quadro 5 apresenta a síntese das informações coletadas na dimensão 

“assimilação”. 

 

Quadro 5 - Resumo da dimensão assimilação 

ASSIMILAÇÃO 

Os entrevistados, apesar de anteriormente não reconhecerem muitos fatores como facilitadores de 

aquisição de conhecimento, entendem que os conhecimentos adquiridos são facilmente 

relacionados aos conhecimentos internos pela organização e sua equipe, sendo esses próximos aos 

conhecimentos já existentes.  

Fonte: O Autor (2020) 

 

Apesar de anteriormente os entrevistados não elencarem muitos fatores como 

facilitadores de aquisição de conhecimento, indicando um cenário com baixa aquisição 

de conhecimentos externos, quando questionados a respeito da capacidade de suas 

organizações de internalizar e relacionar conhecimentos internos e externos esses 

entendem que quando em contato com conhecimentos externos são capazes de 

compreendê-los com maior facilidade. Esse cenário é facilitado pelo fato desses 

conhecimentos serem, pela visão dos entrevistados, próximos aos conhecimentos 

existentes demonstrando certa facilidade de assimilação de conhecimentos nas 
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organizações estudadas e pela receptividade da equipe com conhecimentos exteriores, 

demonstrada na dimensão “reconhecimento de valor”. 

A partir de sua internalização, os conhecimentos externos necessitam ser 

transferidos, combinados, adicionados ou eliminados, sendo dessa forma remodelados e 

adaptados. Esse processo, conhecido como transformação, é analisado no tópico a 

seguir. 

 

5.2.4 A dimensão transformação 

 

 Relacionada à existência de mecanismos que facilitem a comunicação interna no 

sentido da transferência de os conhecimentos adquiridos assimilados, fora verificado 

que essas estão presentes através de reuniões, treinamentos internos e feedbacks 

realizados pelos gestores em suas equipes. Porém, conforme verificado em dimensões 

anteriores, não se constatou conformidade desses mecanismos em processos com certo 

nível de padronização, sendo realizados de forma aleatória e esporádica, conforme as 

demandas pela transformação surgem: “Eu mesmo faço isso [...] mostrando pra eles 

como é que tem que ser feito, porque às vezes eles não sabem. [...] por exemplo, no 

começo do ano a gente mudou um pouco o cardápio. Então teve umas receitas que a 

gente ensinou” (E8, PROPRIETÁRIO DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR E 

SIMILARES). Pautada também em outras respostas: 

 
Quando eu preciso mudar alguma coisa eu reúno o pessoal e fazemos reunião 

pra alinha alguns pontos. [...] da frequência devia fazer mais, mas não faço 

por causa da correria do dia a dia. [...] Como a empresa é família a gente 

acaba que leva muita coisa pra casa também (E1, GERENTE DE 

ACAMPAMENTO TURÍSTICO). 

 

Quando contrato funcionário novo, apesar que sempre do preferência pra 

quem tem mais experiência, eu preciso ensinar muita coisa então pra mim é 

uma maneira de transferir conhecimento, às vezes ele me ensina também, 

quem vêm de fora tem uma maneira diferente de enxergar as coisas (E10, 

PROPRIETÁRIO DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR E 

SIMILARES). 

 

Quanto ao envolvimento da equipe no processo, houve consentimento entre os 

entrevistados, que nas organizações em que atuam os membro da equipe são 

encorajados a participar e envolvidos nesse processo. Porém, através de conversas 

informais realizadas no campo e registradas no diário de campo, observou-se com um 
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grupo de colaboradores dessas empresas que não há concordância com a participação da 

equipe na transformação dos conhecimentos para a geração de inovação. 

Elevado grau de interação dos membros da equipe atrelado à existência de 

mecanismos e processos formalmente estabelecidos são fatores descritos por Todorova 

e Durisin (2007) como facilitadores para a transformação de conhecimentos externos 

para a geração de inovações. No campo, porém, observou-se que, apesar dos 

entrevistados demonstrarem incentivar suas equipes a interagirem e serem atores ativos 

do processo de transformação, observações empíricas demonstraram inconsistência 

nessa informação coletada.  

Ainda, não foi constatada grande quantidade de evidências documentais em 

arquivos ou documentos de mecanismos formalmente instituídos que facilitem a 

transformação desses conhecimentos. Sendo esses fatores que podem dificultar a 

transformação de conhecimentos em âmbito interno. 

A valoração e a predominância dos conhecimentos externos, em comparação 

aos conhecimentos internos existentes na organização, quando combinados, são fatores 

que caracterizam o grau de transformação (ZAHRA; GEORGE, 2002). Na análise dos 

dados, verificou-se que a transformação é caracterizada pela predominância maior do 

conhecimento externo, exemplificada pela afirmação do entrevistado quatro: “Acho que 

não faz muito sentido mudar se for pra ficar do jeito que tá ou eu mudo e melhoro ou eu 

não mudo, não faz sentido” (E4, GUIA DE TURISMO). Além disso, os entrevistados 

consideram que os conhecimentos externos também são mais valorados por todos os 

membros da organização: “O que vem de fora geralmente sempre tem mais valor. (E11, 

GERENTE DE MEIO DE HOSPEDAGEM)”. 

O quadro 6 apresenta a síntese das informações coletadas pela dimensão 

transformação. 

 

Quadro 6 – Resumo da dimensão transformação 

Mecanismos que facilitam a 

comunicação 

Reuniões, treinamentos internos, clima e cultura organizacional 

e feedbacks. 

Envolvimento da equipe com o 

processo 

Considerada envolvida pelos entrevistados, porém não 

constatado o envolvimento por observações empíricas. 

Valoração e prevalecimento de 

conhecimentos (interno ou externo) 

Maior valoração e percepção de prevalecimento aos 

conhecimentos que surgem no ambiente externo. 

Fonte: O Autor (2020) 
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Quanto à capacidade da organização em combinar conhecimentos internos e 

externos existiu a percepção dos entrevistados a respeito do prevalecimento dos 

conhecimentos externos, quando combinados aos conhecimentos internos, sendo esses 

também mais valorosos.  

Constatou-se também que a capacidade de transformação das organizações 

estudadas se compromete pelo não envolvimento da equipe, uma vez que, apesar dos 

entrevistados afirmarem realizar, quando constatadas observações empíricas com 

diversos colaboradores das empresas entrevistadas, esses disseram não observar esse 

cenário dessa forma. Isso pode estar comprometendo a transformação e combinação 

desses conhecimentos, atrelada também ao baixo nível de sistematização e mecanismos 

que facilitem a transformação de conhecimentos externos. 

A seguir é tratado da capacidade das organizações estudadas em refinar seus 

conhecimentos, os transformar e usufruir de diferenciais competitivos, a dimensão de 

exploração. 

 

5.2.5 A dimensão exploração 

 

Quando tratada da incorporação dos membros da equipe, em relação às 

melhorias em produtos, serviços, processos ou organizacionais exportadas da 

capacidade de absorção na organização dessas empresas, o entrevistado dois descreveu 

que essa capacidade é dependente do perfil: “Hoje eu tenho dois funcionário. Uma é 

muito interessada, traz sempre coisa diferente, compra as ideias mesmo quando eu falo. 

Já o outro, o piazão ali não quer muito saber, se você mandar ele faz, mas se não, não 

(E2, PROPRIETÁRIO DE AGÊNCIA DE TURISMO). Também foi ressaltado pelo 

entrevistado 11, que depende da capacidade de cada um dos membros de sua equipe: 

“[...] depende da pessoa, da situação, do dia” (E11, GERENTE DE MEIO DE 

HOSPEDAGEM), tratando em suas respostas de fatores relacionados ao nível de 

escolaridade do funcionário, à proatividade e ao interesse do indivíduo como sendo 

relevantes nesse processo. 

Apesar dos fatores citados pelos entrevistados poderem ser influenciadores à 

discrepância de incorporação de novos conhecimentos em nível individual, essa pode 

estar também relacionada à baixa sistematização da incorporação da equipe e da falta de 

instituição de mecanismos formais averiguados em dimensões anteriores. Conforme 



81 
 

descritos por Zahra e George (2002), esses facilitam a incorporação dos conhecimentos 

e permitem um melhor fluxo de ACAP. 

Houve acordo entre os entrevistados da importância que os conhecimentos 

externos possuem na geração de inovações sendo, por exemplo, citados como 

“fundamentais” (E6, E9) e “importantes” (E1, E7, E8, E2 e E5). 

Finalmente, a respeito dos resultados percebidos de que o processo de absorção 

de conhecimento exportado nas empresas estudadas, evidenciou-se que as inovações 

citadas pelos entrevistados estão relacionadas ao aumento de produtividade, ao nível de 

satisfação de seus consumidores, ao aumento na rentabilidade e margem de lucro em 

seus negócios, à melhora no clima e cultura organizacional e ao maior nível de 

competitividade da organização. Isso demonstra que o processo de ACAP pode gerar 

novas oportunidades e diferenciais competitivos organizacional, bem como estabelecer 

novas competências (BRETTEL; GREVE; FLATTEN, 2011). 

De um modo geral, os resultados citados anteriormente foram inferidos pelo 

pesquisador a partir dos casos práticos descritos pelos entrevistados e constatados por 

evidências observadas em campo e registradas no diário de campo e serão apresentados 

com maior detalhamento na sessão a seguir, que trata especificamente do resultado 

prático observados de inovações abertas geradas através da capacidade de absorção de 

conhecimentos por meio de fontes externas. 

O quadro 7 apresenta a síntese das informações coletadas pela dimensão 

exploração. 

 

Quadro 7 – Resumo da dimensão exploração 

Incorporação dos novos 

conhecimentos 
Relacionada ao perfil e a capacidade de cada membro da equipe. 

Relevância dada pela 

organização às fontes externas no 

processo de inovação 

Consideradas fundamentais no processo de inovação. 

Resultados percebidos 

Menor erro em processos, aumento de produtividade, satisfação do 

cliente, aumento da margem de lucro, melhora no clima e cultura 

organizacional, maior nível de competitividade. 

Fonte: O Autor (2020) 

 

Percebe-se, desse modo, que os entrevistados relacionam a incorporação dos 

novos conhecimentos explorados pelo processo de ACAP advindas da capacidade e 

iniciativa de cada um dos membros das organizações em buscar incorporá-los. 
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Os entrevistados ainda afirmaram considerar os conhecimentos externos como 

fundamentais no processo de inovação, sendo os resultados práticos percebidos desse 

processo relacionados a diversos aspectos das organizações estudadas, seja na gestão 

financeira, em seus recursos humanos, na execução de seus processos ou na sua 

competitividade mercadológica.  

A sessão a seguir trata com maior detalhamento o resultado prático observado 

do processo de ACAP no segmento estudado, demonstrando relatos e evidências 

documentais bem como identificando as fontes que possibilitaram a geração dessas 

inovações. 

 

5.3 INOVAÇÃO ABERTA 

 

A busca de resultados em inovação aberta no segmento estudado fora 

operacionalizada no sentido da investigação de artefatos, documentos, relatos e demais 

evidências da explotação prática e efetiva de resultados do processo de absorção de 

conhecimentos, por meio de fontes externas de conhecimento. 

A fim de facilitar o entendimento do leitor a respeito dos resultados coletados 

acerca da inovação aberta, foram organizados e compilados os dados referentes à 

identificação da fonte de conhecimento, entrevistado, inovação gerada, resultado 

percebido e as evidências que as comprovam, apresentadas no quadro 8. 

 

Quadro 8 - Geração de inovações aberta 

Fonte Entrevistado 

Inovação / 

diferencial 

competitivo  

Resultado 

percebido 
Relato / Evidência 

Consultores e 

demais 

empresas 

públicas e 

privadas de 

ensino 

organizacional 

E10, 

proprietário de 

restaurante, 

cafeteria, bar e 

similares 

Implementação 

de gestão por 

indicadores 

financeiros 

Aumento na 

produtividade 

[...] e eu também comecei a fazer 

comparação. [...]  Por exemplo, de 

comparar as venda do ano passado em 

janeiro com esse, então tenho uma ideia 

se aumentou ou não, antes eu não fazia 

isso. Tinha a ferramenta que é o sistema 

mas não fazia. 

Instituições de 

Ensino 

Superior 

E4, guia de 

turismo 

Conhecimentos 

gerais relativos 

à profissão 

Aumento da 

competitividade 

no mercado 

[...] Com certeza na faculdade de turismo 

é onde eu mais tive conhecimento. [...]  

não tem muito como dar exemplo mas 

aprendi de tudo, de como atender, do que 

é o turismo mesmo, de como tratar bem 

o cliente, muita coisa. 

Concorrentes 

(Diretos e 

Indiretos) 

E7, proprietário 

de agência de 

turismo 

Gestão de 

pessoas por 

indicadores de 

desempenho  

Melhora no 

processo de 

feedback 

[...]  eu comissiono vendas. Quando ia 

falar das vendas eu falava que tinha que 

melhorar sem levar os números... então 

ficava um negócio que era o (nome do 

entrevistado) que queria aumentar 
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vendas toda hora, só fala de venda, 

venda, venda, venda. Hoje em dia em 

toda reunião que a gente faz eu levo pra 

gente compara. Eles mesmo sabem 

quando tá feio o negócio e levam menos 

pessoal a chamada de atenção. [...]  

aprendi isso em um vídeo de um dono de 

agência que sigo no instagram.  

Instituições de 

Ensino 

Superior 

E12, 

proprietário de 

meio de 

hospedagem 

Conhecimentos 

relativos à 

profissão 

Aumento da 

competitividade 

no mercado 

[...] Eu to fazendo o curso de hotelaria 

aqui na (instituição de ensino), sempre 

aprende alguma coisa. Mas é mais no 

geral, de como é o setor de turismo. 

Consultores e 

demais 

empresas 

públicas e 

privadas de 

ensino 

organizacional 

E10, 

proprietário de 

restaurante, 

cafeteria, bar e 

similares 

Controles 

financeiro 

interno 

Melhoria na 

gestão do fluxo 

de caixa 

[...] melhorou a minha capacidade de 

pagar as contas em dia. Conforme fomos 

realizando o passo a passo do trabalho 

dele consigo hoje eu ter uma ideia do 

que eu tenho e o que preciso pagar no 

mês, pago mais tranquilo. 

Consultores e 

demais 

empresas 

públicas e 

privadas de 

ensino 

organizacional 

E10, 

proprietário de 

restaurante, 

cafeteria, bar e 

similares 

Gestão 

sistemática de 

compras 

Aumento na 

margem de 

contribuição; 

melhor gestão 

de estoques. 

[...] também descobri que 60% de todo o 

meu custo é com alimentos, já tinha 

ideia, claro, mas assim ficou mais claro 

ainda. Então comecei a focar em compra 

melhor, diminuir o desperdício. [...] 

Como ele diz... não adianta nada eu 

apagar as luz, cortar o cafezinho e 

comprar mal. 

Empresas de 

outros 

segmentos 

E9, gerente de 

restaurante, 

cafeteria, bar e 

similares 

Realização 

periódica de 

feedbacks 

com 

colaboradores 

Melhoria no 

clima 

organizacional 

[...] Uma vez eu vi um vídeo no youtube 

de um dono de empresa que falava como 

era importante ele conversar com os 

funcionários e... eu meio que não fazia 

isso. Explicando bem certinho como é 

pra fazer sabe, sem ser na correria, no 

grito ou quando acontece alguma [...] 

(palavrão). Hoje eu pelo menos uma vez 

por mês eu chamo eles e troco uma ideia, 

pra mim também saber como tá meu 

trabalho e funciona bastante por quê a 

gente passou a trabalhar um pouco mais 

tranquilo, nem tanto por quê quem 

trabalha em restaurante sabe bem como é 

quando apura. 

Poder público 

E7, E4, E5, E6, 

E8, E11, E12 e 

E13 

Conhecimentos 

relativos a 

respeito do 

setor turístico 

do município e 

acesso a 

informações 

estratégicas  

Aumento de 

network 

Os entrevistados membros do Comitê 

Municipal de Turismo evidenciaram o 

acesso ao contato com outras 

organizações do segmento, 

potencializando assim seu network 

organizacional e tendo acesso à 

informações estratégicas como à 

realização de eventos que aumentam a 

demanda por seus serviços. 

Poder público E4, E5 e E6 

Conhecimentos 

relativos a 

respeito do 

setor turístico 

do município 

Maior 

conhecimento 

sobre o campo 

que atuam 

Os guias de turismo informaram a 

respeito de um curso promovido pela 

prefeitura no sentido de promover 

conhecimento desses a respeito de 

aspectos históricos, de geodiversidade e 

do segmento turístico do município. 
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Fornecedor 

E8, proprietário 

de restaurante, 

cafeteria, bar e 

similares 

Padronização 

de processos 

Melhoria na 

rentabilidade e 

satisfação dos 

clientes 

Por exemplo, eu tinha, ainda tenho, mas 

antes era mais. [...] muita reclamação do 

padrão das peças... eu sempre reclamava 

com o meu fornecedor de sushi. Um dia 

ele me sugeriu um negócio chamado 

ficha técnica, que resumindo é tipo uma 

planilha pra padronizar as minhas 

receitas. Então hoje a gente faz assim 

com a equipe, temos a receita, peso, 

ingredientes, modo de fazer. Ajudou a 

padronizar. 

Clientes 

E12, 

proprietário de 

meio de 

hospedagem 

Investimento 

em marketing 

digital 

Melhora na 

veiculação da 

marca 

Tipo, uma sugestão de um cliente meu 

que não me achava no google. Fui 

pesquisa e é verdade, não achava 

mesmo. Ai ele me explicou e eu 

pesquisei pra entender mais de marketing 

digital, de colocar um dinheirinho lá pra 

aparecer. Por quê é onde o meu cliente 

tá, é onde eu preciso esta. [...] Agora eu 

apareço, se você pesquisa agora "hotel 

Prudentópolis" eu vou estar lá, 

patrocinado. 

Clientes 

E8, proprietário 

de restaurante, 

cafeteria, bar e 

similares 

Diferencial 

competitivo no 

atendimento 

Melhora na 

satisfação dos 

clientes 

Pra mim um conhecimento foi a pesquisa 

de satisfação que fizemos por WhatsApp 

e lá eu colhi muita coisa importante pra 

gente mudar aqui, por exemplo a demora 

no delivery. Eu sabia que demorava, mas 

não tanto. Agora a gente escreve que 

nossa comida é feita com amor, fizemos 

um cartãozinho [...] a ideia é que a 

pessoa entenda o porquê demora, 

entende? [...] Outra coisa foi entender 

que a maioria do meu público é 

feminino, as postagens no facebook 

agora são focadas nesse público. 

Poder Público 

E14, E15 e E16, 

proprietários de 

transportadora 

de turismo 

Atendimento à 

legislação 

vigente 

Diminuição no 

risco do 

negócio 

Relacionada à classe de transportar 

turístico, evidenciou-se que as inovações 

que porventura ocorrem se dão à respeito 

à eventuais solicitações da legislação de 

trânsito vigente. 

Concorrentes 

(Diretos e 

Indiretos) 

E12, 

proprietário de 

meio de 

hospedagem 

Aumento na 

frequência de 

reuniões com a 

equipe 

Melhora no 

clima 

organizacional, 

diminuição de 

erros em 

processos 

[...] eu também comecei a fazer reunião 

com a equipe. Toda segunda feira, que é 

o dia mais calmo. Eu tento pelo menos, 

paramos e vemos como foi o final de 

semana. Principalmente quando ocorre 

erro. A gente aqui não pode errar, um 

erro e vai para no google, no booking. 

[...] essa ideia eu peguei lá do [...] (nome 

de dono de hotel concorrente) 

Clientes 

E1, gerente de 

acampamento 

turístico 

Cobrança de 

ingresso de 

entrada / taxa 

de camping 

Aumento no 

faturamento da 

empresa 

Antes eu não cobrava pro pessoal entrar 

ou pra acampar. Agora eu entendi que eu 

tenho uma empresa e que isso tem valor. 

Por quê apesar de ser natureza, a 

propriedade é minha e é justo eu cobrar. 

Isso eu fui aprendendo com gente de 

fora, por quê o povo daqui não dá muito 

valor pra cuidar, então tive que começar 

a cobrar. 

Fonte: O Autor (2020) 
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 Percebe-se, desse modo, que a maioria das inovações constatadas advindas de 

fontes de conhecimentos externos no campo são do tipo incremental, definidas por 

Schumpeter (1988) como aquelas ocorridas da melhoria da eficiência de processos 

internos já existentes. Elas não modificam totalmente o produto, serviço, processo ou 

estrutura, e sim adicionam, subtraem, simplificam ou alteram algumas características 

básicas, no intuito de gerar aumento de produtividade e (ou) diferencial competitivo. 

Ainda, Hjalager  (2010) destaca que esse tipo de inovação é a mais popular no 

segmento. 

A grande quantidade de melhorias em processos encontrada está relacionada à 

natureza desse tipo de inovação, que na maioria das vezes assimilam boas práticas de 

gestão já instituídas em outras organizações, porém não gerando diferenciais 

competitivos de longo prazo (SCHUMPETER, 1988). 

Levando-se em conta o fato de que as relações com as fontes de conhecimento 

diagnosticadas foram eminentemente voluntárias e a busca por conhecimento descrita 

como menos sistematizada, a geração desse tipo de inovação seria a mais propícia. Isso 

pode ser relacionado com a definição de Schumpeter (1988), de que esse tipo de 

inovação é mais barata, menos arriscada e menos complexa, sendo também mais 

comum que inovações do tipo radical. 

Ainda a respeito da fonte-empresa, observa-se que as organizações que 

possuem contato com fontes especializadas na geração de conhecimento (instituições de 

ensino privadas e públicas, consultores ou demais empresas públicas e privadas de 

ensino organizacional) possuem maior sucesso em seu desempenho na geração de 

inovações abertas incrementais, conseguindo citar maior número de sucesso de 

situações de inovações geradas. 

O encontro de inovações abertas também é reflexo de tentativa de romper com 

a principal barreiras encontrada: a de falta de recursos, circunstância delineada por 

Chesbrough (2012) e evidenciada pelos relatos dos entrevistados. Ainda, Chesbrough 

(2012) e Noveli e Segato (2012) elencam que, com a inovação aberta, outras barreiras 

são mais facilmente rompidas, como a busca pela obtenção de resultados rápidos, a 

procura pela eficiência e eficácia e o estímulo à inovação em âmbito interno. Essas 

situações também foram constatadas em campo e demonstradas especificamente na 

dimensão “aquisição”. 



86 
 

Em campo, observou-se que as organizações utilizam a inovação aberta como 

opção a circunstâncias em seu contexto não favoráveis à geração de inovações fechadas 

(falta de recursos financeiros, busca de resultados rápidos, etc.). No entanto, esse tipo de 

inovação (aberta) não deve ser vista como a terceirização das atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, e sim como uma nova maneira de fazê-la (CHESBROUGH, 2012). 

Por fim, relacionado ao contexto que permeia as organizações estudadas, ou 

seja, o segmento turístico do munícipio de Prudentópolis-PR, evidenciou-se 

eminentemente mais fatores facilitadores e citados em referencial por Novelli e Segato 

(2012) e Chesbrough (2012) para a geração de inovações abertas. Tais fatores são 

relativos à: proximidade geográfica, à semelhança cultural das fontes, à ausência de 

patentes intelectuais e de burocracia para acesso à patente, bem como aos relativamente 

baixos custos e riscos envolvidos no processo de inovação aberta. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação teve o propósito de investigar o seguinte questionamento de 

pesquisa: de que modo a capacidade de absorção de fontes externas de conhecimento 

pode facilitar a geração de inovação aberta no setor de serviços turísticos? Consonante a 

isso, à luz da teoria da capacidade absortiva e com base, principalmente, nos estudos de 

Cohen e Levinthal (1990), Zahra e George (2002) e Todorova e Durisin (2007), seu 

objetivo geral fora o de compreender de que modo a capacidade de absorção de fontes 

externas de conhecimento pode facilitar a geração de inovação aberta no setor de 

serviços turísticos de Prudentópolis-PR. 

Para alcançar tal objetivo geral, foram delineados os objetivos específicos, 

tendo o primeiro deles o foco em identificar quais são as fontes e como ocorre a troca de 

conhecimentos nas organizações estudadas. Esse objetivo, apesar de dificultado pela 

escassa produção acadêmica encontrada de estudos empíricos qualitativos e 

quantitativos a respeito da identificação do reconhecimento de valor de fontes de 

conhecimento externas, fora respondido através do levantamento realizado com os 

entrevistados à cerca de sua percepção das fontes existentes no campo presentes na 

sessão 5.1, a partir do instrumento de coleta de dados e de inferências do investigador a 

respeito das relações fonte-empresa diagnosticadas por meio de observação direta, 

registradas no diário de campo e sumarizadas nos quadros 2 e 3 deste estudo.  

Esta investigação definiu que as fontes de conhecimento evidenciadas no 

campo (associação comercial, clientes, concorrentes diretos e indiretos, consultores e 

demais empresas públicas e privadas de ensino organizacional, empresas de outros 

segmentos, fornecedores, instituições de ensino superior, poder público e profissional 

contábil) possuem relações distintas com as organizações estudadas, variando nível de 

reconhecimento de valor da fonte enquanto fornecedora de conhecimento, grau de 

semelhança de conhecimento, contato e receptividade com a equipe das empresas 

estudadas.  

O alcance do segundo objetivo traçado, investigar como as dimensões do 

processo de capacidade de absorção (reconhecimento de valor, aquisição, assimilação, 

transformação e exploração) acontecem no contexto estudado, deu-se através da análise 

realizada a partir da coleta de informações  acerca da operacionalização do processo de 

ACAP nessas organizações. 
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Em sequência ao processo de identificação e de reconhecimento das fontes, 

anteriormente descrito, observou-se por meio de entrevistas baixa frequência de 

tentativas das organizações estudadas em buscar adquirir conhecimentos. Sendo 

realizadas na maior parte dos casos de maneira não sistemática e informal, uma vez que 

nenhum entrevistado conseguiu descrever mecanismos formalmente instituídos pela 

organização para a localização, identificação e aquisição desses, validado pelo insucesso 

na busca do pesquisador de documentos e ou arquivos que poderiam contrariar as 

respostas coletadas. Ainda, quando ocorre, a aquisição é predominantemente voluntária, 

não havendo número considerável de organizações que consideram que adquirem 

conhecimento por meio de troca comercial.  

Quando tratados de fatores que podem facilitar ou prejudicar o processo de 

aquisição de conhecimento, foram constatadas as mídias sociais, a tecnologia e a 

existência de redes de contato (facilitadores) e tempo, recursos financeiros, 

confiabilidade no conhecimento adquirido, cultura organizacional, interesse, know how 

(barreiras). 

A soma das informações coletadas na dimensão aquisição, relacionada à 

revisão teórica verificada, que trata do papel fundamental do bom andamento dessa 

dimensão para a fluição do processo de ACAP, fazem entender a dimensão aquisição 

como primeiro e grande gargalo para o seguimento do processo de absorção de 

conhecimentos externos, com vistas à geração de inovações no segmento estudado.  

A respeito de como as organizações compreendem o conhecimento externo e o 

assimilam às experiências já vividas, percebeu-se que os entrevistados, apesar de 

anteriormente não reconhecerem muitos fatores como facilitadores de aquisição de 

conhecimento, entendem que os conhecimentos adquiridos são facilmente relacionados 

ao conhecimento interno pela organização e sua equipe sendo próximos aos 

conhecimentos já estabelecidos, fatores que contribuem para o desenvolvimento dessa 

dimensão. 

 Após internalizados esses conhecimentos, quando caracterizadas a capacidade 

dessas organizações em transformá-los, foram identificadas reuniões, treinamentos 

internos, clima e cultura organizacional e feedbacks como sendo os principais 

mecanismos internos constituídos para facilitar a dimensão transformação, havendo 

ainda a percepção de maior prevalecimento dos conhecimentos externos em relação aos 

conhecimentos, quando combinados. Ainda, fora constatado que, apesar de os 
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entrevistados observarem suas equipes como envolvidas nesse processo, a observação 

direta do campo indicou que a equipe não se sente inclusa.  

Ainda, evidenciou-se que a incorporação do conhecimento exportado pelo 

processo está, segundo a visão dos entrevistados, relacionada às características 

individuais dos membros da equipe e não ao coletivo, como escolaridade, motivação 

pessoal e proatividade. Por fim, foram demonstrados resultados percebidos e exemplos 

práticos de inovação aberta advindos da explotação do processo de capacidade de 

absorção de fontes externas de conhecimento que estabelecem que o processo de 

capacidade de absorção gera novas oportunidades para empresas. 

Relacionado ao terceiro objetivo deste estudo, o qual buscava descrever como 

o fluxo de conhecimento externo ocorre nas empresas/segmento estudadas, no intuito da 

geração de inovações abertas, entende-se que fora alcançado uma vez que demonstrou-

se na análise de resultados diversos aspectos, situações e fatores que influenciam 

caracterizam, diferenciam e permeiam o fenômeno analisado, facilitando ou interferindo 

na geração de inovações abertas por meio de conhecimentos externos no setor turístico 

do município de Prudentópolis - Paraná.  

Citam-se alguns exemplos das contribuições  trazidas pelo estudo a cerca das 

particularidades desse fluxo: o levantamento das fontes que permeiam o segmento,  bem 

como a caracterização do papel dessas fontes no início do processo; a baixa frequência 

de iniciativas por parte das organizações estudadas, de se adquirir conhecimentos 

externos, e a descrição das barreiras existentes nesse processo; o papel da interação da 

equipe para o reconhecimento, assimilação e transformação dos conhecimentos 

externos; a relação existente entre equipe e fonte descrita pelo entrevistado e 

confrontada com observações empíricas; a valoração predominante ao conhecimento 

externo, os resultados percebidos e suas evidências empíricas.  

Relacionado ao quarto e último objetivo deste estudo, que busca verificar 

possíveis lacunas e sugerir melhorias no processo de capacidade de absorção de 

conhecimentos através de fontes externas e a geração de inovações abertas no setor 

estudado, listam-se a seguir os gargalos encontrados e as sugestões de melhorias para 

que o processo de ACAP, com base em fontes externas, possa fluir de melhor maneira 

no contexto estudado: 

a) as organizações envolvidas com a Associação Comercial podem exercer seu 

papel de associado, no sentido que esta busque exercer seu papel enquanto 

fonte de conhecimento, por exemplo diminuindo o custo de aquisição e 
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promovendo o compartilhamento de ideias e informações entre seus 

associados; 

b) após o mapeamento das demais fontes externas de conhecimento, as 

organizações envoltas no segmento turístico do município podem aumentar 

o leque de possibilidades a cerca de onde buscam adquirir informações, 

alterando a forma com que se relacionam, reconhecem valor e tendo acesso 

a novas fontes de conhecimento ainda não percebidas; 

c) as organizações devem também aumentar a frequência de busca de 

conhecimento, realizando a dimensão de aquisição de forma contínua e 

sistemática, tendo dessa forma terão maior sucesso na geração de inovações 

abertas;  

d) observou-se que as organizações que possui contato com fontes 

especializadas na geração de conhecimento (instituições de ensino privadas 

e públicas, consultores ou demais empresas públicas e privadas de ensino 

organizacional) possuem maior sucesso em sua performance de geração de 

inovações abertas incrementais, nesse sentido, sugere-se que as busquem 

intensificar o contato com esse tipo de fonte de conhecimento externo; 

e) os fatores listados como facilitadores e barreiras para a aquisição de 

conhecimentos poderão ser redimensionados em nível interno, buscando a 

organização contornar as objeções impostas e fazer o melhor uso possível 

das ferramentas que potencializam o processo de absorção de 

conhecimentos; 

f) as organizações devem buscar potencializar os mecanismos internos que 

facilitam a transformação dos conhecimentos em âmbito interno, bem como 

buscar novas formas processuais de fazê-lo;  

g) as empresas devem intensificar seus esforços para integrar os membros da 

equipe no processo de transformação de conhecimentos, uma vez que as 

observações empíricas realizadas no campo não constataram satisfação 

desses com seu envolvimento nessa dimensão; 

h) desenvolvimento da sistematização dos processos na dimensão exploração, 

uma vez que esses foram relacionados ainda ao perfil e a capacidade 

individual dos membros da equipe. 

Por fim, conclui-se que o objetivo do estudo foi cumprido, pois ele descreveu a 

forma em que as organizações do setor turístico do município de Prudentópolis – Paraná 



91 
 

utilizam as fontes de conhecimento externo para que, por meio de sua capacidade de 

absorção, gerem inovações. 

Quanto às dificuldades enfrentadas neste estudo está a contatação empírica de 

que parte das empresas e profissionais que compõe o segmento são informais (como 

artesãos, restaurantes localizados em áreas rurais e guias turísticos não legalizados). 

Desse modo, não podem estar presentes na base de dados do Cadastur, fatores que 

diferenciam a população-alvo e a amostra envolvida na pesquisa. 

Outros fatores estão relacionados com o tempo escasso disponibilizado pelos 

entrevistados para responderem as perguntas; as interrupções das respostas dos 

entrevistados para a realização de tarefas como atender telefonemas de fornecedores ou 

clientes; e o local das entrevistas, uma vez que essas foram realizadas nas empresas que 

esses atuam. Nesse sentido, percebeu-se que, em alguns casos, eles censuravam 

possíveis respostas para que colaboradores, proprietários e clientes não ouvissem 

determinadas opiniões mais polêmicas. 

Ainda quanto às dificuldades estão a escassa produção de estudos empíricos 

que tratem da operacionalização das dimensões do processo de ACAP, principalmente a 

dimensão de “reconhecimento de valor”. 

Sobre as contribuições deste estudo, para a academia, está a ampliação da 

reduzida gama de estudos a respeito da capacidade de absorção desenvolvidos em 

âmbito nacional, visto o escasso resultado das buscas realizadas nas bases de dados de 

periódicos e eventos na área de administração nacional. A contribuição se torna mais 

significante ao se levar em conta a relação que o estudo traz entre a absorção de 

conhecimentos e fontes externas para a geração de inovação no segmento turístico, 

sendo esta categoria de pesquisa não encontrada em nenhum estudo de âmbito nacional. 

Ainda, a investigação por método qualitativo a respeito das dimensões do processo de 

absorção de conhecimento contribui com o avanço na literatura, uma vez que cada vez 

mais as pesquisas estão focadas no modo quantitativo.  

Em relação às contribuições práticas está o auxílio ao segmento estudado de 

informações relevantes para que consolidem sua capacidade de absorção, realizado 

através de mapeamento de suas fontes de conhecimento, da descrição do processo de 

absorção (demonstrando lacunas e possibilidades) e da sugestão de melhorias para 

potencializá-lo, viabilizando desse modo a exploração de outras inovações aberta. 

Embora este estudo tenha contribuído com avanços, tanto teóricos como 

práticos, considera que novos estudos abordando esse campo e temática possam ser 
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desenvolvidos. Desse modo, sugere-se que futuros estudos abordem algumas lacunas 

levantadas durante a realização desta pesquisa, como: 

a) apurar o papel do Comitê Municipal de Turismo no desenvolvimento do 

setor turístico do município;  

b) replicar o estudo em outros municípios com vocação turística, estabelecendo 

comparação com os resultados obtidos nesta pesquisa com os novos 

resultados encontrados;  

c) desenvolver novas pesquisas que utilizem as categorias exploradas por esse 

estudo, ampliando a escassez de literatura localizada;  

d) desenvolver relatos técnicos administrativos de forma a solucionar os 

problemas enfrentados pelo segmento levantado por este estudo.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

A. DADOS DA EMPRESA E DO RESPONDENTE 

A.1 Empresa que atua   

A.2 Atividade   

A.3 Segmento  

A.4 Porte  

A.5 Cargo e função do respondente   

      

B. DADOS ACERCA DAS FONTES EXTERNAS DE CONHECIMENTO 

B.1 

De onde você consegue adquirir conhecimento para administrar sua empresa? 

(universidades, institutos de ensino, poder público, associações, consultores, 

fornecedores, clientes, concorrentes, outras empresas, etc.) 

B.2 Como você consegue contato com essas fontes? 

      

C. DADOS ACERCA DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 

C.1 DIMENSÃO RECONHECER VALOR 

C.1.1 
A empresa reconhece essas fontes de conhecimentos externos como importantes 

para adquirir novos conhecimentos? 

C.1.2 
O conhecimento que vem dessas fontes, é semelhante ou diferente ao que já 

existe na empresa? 

C.1.3 
Como os membros da equipe, de forma geral, recebem esses conhecimentos 

externos? 

C.2 - DIMENSÃO AQUISIÇÃO 

C.2.1 
A empresa possui alguma política / incentivo / maneira / processo de realizar a 

busca por conhecimento externo? 

C.2.2 
Foram realizadas no último ano tentativas de adquirir conhecimentos externos? 

Como foi? 

C.2.3 
Dessas fontes, quais delas comercializam conhecimento e quais fazem isso  de 

modo voluntário?  

C.2.4 
Existe alguma barreira para a busca de conhecimento externo? (recursos 

financeiros, de tempo, culturais, etc.)  

C.2.5 
Existem fatores que facilitam a empresa a buscar conhecimentos externos? 

(instituições, tecnologias, redes de contato) 

C.3 DIMENSÃO ASSIMILAÇÃO 

C.3.1 
Na sua empresa, os conhecimentos externos são facilmente relacionados e 

combinados às experiências já vividas? Explique. 

C.3.2 O conhecimento adquirido é muito diferente do que já existia na empresa? 

C.4 DIMENSÃO TRANSFORMAÇÃO 

C.4.1 
Na sua opinião, a organização dá mais valor ao conhecimento interno ou ao 

externo? 

C.4.2 
Existem mecanismos que facilitam a comunicação entre as pessoas para a 

propagação do conhecimento? Cite. 
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C.4.3 As pessoas se envolvem e são envolvidas nesse processo? 

C.4.4 
Quando combinados, qual dos conhecimentos você acredita que prevalece? 

(interno ou externo) 

C.5 DIMENSÃO EXPLORAÇÃO 

C.5.1 
Quais são os resultados percebidos a partir da transformação dos conhecimentos 

externos? 

C.5.2 
As novas rotinas/atividades/processos são incorporadas por todos os integrantes 

da organização? 

C.5.3 
A organização entende as fontes externas de conhecimento como fator relevante 

à geração de inovações? 

  
 

D. DADOS ACERCA DA INOVAÇÃO ABERTA 

D.1 Quais as inovações e diferenciais competitivos resultantes desse processo?  

D.2 Você pode citar um caso prático? 
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APÊNDICE B – TCLE (TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO) 

 

                     

Prezado(a) Proprietário(a)/Gestor(a),  

 

        Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa A RELAÇÃO ENTRE A 

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E INOVAÇÃO ABERTA: Um estudo de caso no 

setor turístico do município de Prudentópolis – PR , sob a responsabilidade de Lucas 

Batista de Souza que irá buscar compreender de que modo a capacidade de absorção de 

fontes externas de conhecimento pode influenciar a geração de inovação aberta no setor 

de serviços turísticos de Prudentópolis-PR.).   

     1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você  concorda 

em compartilhar em responder as perguntas pré definidas em roteiro de entrevista e 

quando. 

    Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer 

participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado o(a) os(as) 

entrevistas sem nenhum prejuízo para você.  

2. RISCOS E DESCONFORTOS: O(s) procedimento(s) utilizado(s) entrevista semi 

estruturada poderá(ão) trazer algum desconforto. O tipo de procedimento apresenta um 

risco que será reduzido pela(o) entrevistador  

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de aprimorar a 

base de conhecimento a respeito do processo de inovação no setor turístico de 

Prudentópolis e contribuir a gerações de inovações em âmbito interno por meio de 

fontes externas de conhecimento.  

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou 

que sejam conseguidas por entrevista  serão utilizadas somente para esta pesquisa. 

Seus(Suas) respostas ficarão em segredo e o                                                                                                                                                                                                                                                                                         

seu nome não aparecerá em lugar nenhum das entrevistas nem quando os resultados 

forem apresentados.  

5. ESCLARECIMENTOS:  Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 

métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador 

responsável.  

       Nome do pesquisador responsável: Lucas Batista de Souza 

Endereço: Rua Belmiro de Miranda 

Telefone para contato: 42 9 9835-5233 

Horário de atendimento: Comercial 

 

 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da 

pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.   
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7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em 

participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se 

segue, e receberá uma cópia deste Termo.        

O sujeito de pesquisa ou seu representante legal, quando for o caso, deverá rubricar 

todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – assinando 

na última página do referido Termo. 

 

O pesquisador responsável deverá, da mesma forma, rubricar todas as folhas do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – assinando na última página 

do referido Termo. 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)__________________________, portador(a) da cédula de 

identidade__________________________, declara que, após leitura minuciosa do 

TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente 

explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será 

submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta 

pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Guarapuava, _______ de ________________ de _____. 

 

      

 _______________________________ 

            Assinatura do participante 

 

 

      

 _______________________________ 

                Ou Representante legal 
 

                                                                          _______________________________ 

             Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE C – DIÁRIO DE CAMPO 

 

LOCAL:   

DATA:   

HORÁRIO   

ENTREVISTADO / EMPRESA:   

OBSERVAÇÃO: 

  

 


