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Resumo: As empresas familiares ocupam um papel extremamente importante na economia 
global, possuindo grande representatividade a nível mundial. Entretanto, em decorrência dos 
desafios que enfrentam, a inovação é assumida como sendo um fator-chave para a 
competitividade, o que acaba por exigir-lhes o desenvolvimento de determinadas capacidades. 
Desta forma, o desempenho inovador passa a ser a medida da capacidade da empresa em 
alcançar um resultado desejado a partir de suas atividades. Assim, este estudo tem por 
objetivo trazer proposições acerca da relação entre a capacidade de absorção e o desempenho 
inovador de empresas familiares, buscando identificar como estas organizações absorvem 
informações provenientes do ambiente externo e as convertem em vantagem competitiva. 
Propõe-se ainda que a diversidade geracional exerce um papel moderador entre os construtos. 
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1 Introdução 
 
Desde a década de 90 o debate sobre Capacidade de Absorção (CA) tem-se 

desenvolvido e chamado a atenção de vários investigadores (Cohen & Levinthal, 1990; Zahra 
& George, 2002; Lane et al., 2006; Jones, 2006; Vega-Jurado et al., 2008a, 2008b; Camisón 
& Forés, 2010; Flatten et al., 2011; Burcharth, Lettl & Ulhøi, 2014).  

Inicialmente, Cohen e Levinthal (1989; 1990) apontam a CA como sendo a habilidade 
coletiva da empresa em reconhecer o valor de novas informações e conhecimentos, assimilá-
los e aplicá-los para fins comerciais. Seus estudos trazem um importante contributo e são 
tidos como referência nesta temática, apesar de terem restringido o conceito às empresas que 
desenvolvem, internamente, atividades de investigação e desenvolvimento (I&D).  

Todavia pensar a inovação unicamente pela lógica das relações internas, orientada e 
centralizada para as atividades de I&D, pode ser insuficiente ou redutor. Buscando analisar 
essa multidimensionalidade, Zahra e George (2002) visualizam a CA como sendo uma 
capacidade dinâmica, por meio da qual a empresa adquire, assimila, transforma e explora a 
informação externa, sendo assim um requisito necessário para alimentar os processos de 
inovação. 

De acordo com Tsai (2001), as organizações com maior CA são mais propensas a 
reconhecer o valor de novas ideias e integrá-las efetivamente em seus esforços de 
desenvolvimento de inovações. Em contraste, uma organização com menor CA pode 
apresentar dificuldades para reconhecer valor em novas ideias que surgem a partir de 
interações com a fontes de informação externas, ou até mesmo dificuldades para integrar tais 
ideias, e transformá-las em inovações. 

Entretanto, apesar da relevância do tema, poucos estudos exploram a relação entre a 
CA e o desempenho inovador tendo como terreno de investigação as empresas familiares 
(EF). Por outro lado, cresce o número de estudos que enfatizam a relevância econômica 
dessas empresas, por exemplo, de acordo com Leone (2005) aproximadamente 90% das 
empresas brasileiras são controladas por famílias, gerando mais de dois milhões de empregos 
diretos, sendo o segmento empresarial que mais cresce. Estima-se que de 65% a 80% das 
empresas da União Europeia são EF, e representam de 40 a 50% dos postos de trabalho no 
setor privado (EFB, 2014). 

Para além de sua importância no desenvolvimento econômico, alguns estudiosos 
ressaltam que essas empresas possuem um modelo diferenciado de gestão, na medida em que 
o envolvimento da família nos negócios a torna distinta em relação a uma empresa não 
familiar (Gonçalves, 2000; Grzybovski, 2007; Vries, 2009; Grzybovski et al., 2013).  

Outros autores referem que as EF em função de apresentarem maior aversão ao risco, 
são mais cuidadosas em relação as suas parcerias, uma vez que evitam compromissos e 
decisões arriscadas que possam ameaçar os interesses da família (Classen et al., 2012). Em 
outra vertente, há autores que as consideram possuidoras de importantes recursos e 
capacidades, que potencializam sua capacidade de apreender (Sorenson et al., 2009; Vries, 
2009).  

É nesse sentido que se observa uma oportunidade de investigação referente a CA de 
empresas familiares, visto as particularidades inerentes à sobreposição dos sistemas 
família/propriedade/gestão, presentes nesse contexto. 
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Portanto, a partir das lacunas percebidas na literatura e dada a relevância e atualidade 

do presente tema, justifica-se o interesse investigativo. Desta forma, este estudo tem como 
objetivo geral levantar proposições de investigação referentes à relação entre a CA e o 
desempenho inovador de empresas familiares. Ou seja, tendo por base essas empresas torna-
se crucial investigar a capacidade de absorverem informações relevantes provenientes do 
ambiente externo e de as incorporarem em atividades inovadoras e, consequentemente, 
analisar que repercussões terão no desempenho inovador.  

No que se refere aos conceitos norteadores desta investigação, adota-se a definição de 
CA de Zahra e George (2002), que ampliam o conceito sem deixar de considerar o trabalho de 
Cohen e Levinthal (1990), definindo-a como sendo “um grupo de rotinas e processos 
organizacionais pelos quais as empresas adquirem, assimilam, transformam e exploram 
conhecimento para produzir uma capacidade organizacional dinâmica” (Zahra & George, 
2002, p.186). Do mesmo modo, desempenho inovador é aqui percebido pelo grau de 
novidade, sendo este classificado como (1) inovação radical, e (2) inovação incremental 
(Freemann, 1988).  

Para embasar teoricamente esta investigação, utiliza-se a abordagem denominada 
Teoria dos Recursos e Capacidades, considerada um modelo teórico adequado para analisar as 
relações presentes nas empresas familiares (Habbershon & Williams, 1999). Segundo essa 
teoria, o que determina a capacidade de uma empresa de se adaptar ao ambiente externo são 
seus recursos e suas capacidades, os quais auxiliam no desenvolvimento das competências 
essenciais. 
 
2 Referencial Teórico 
 
2.1 Capacidade de Absorção – evolução conceitual 

 
Introduzida por Wesley Cohen e Daniel Levinthal em artigo publicado em 1989 no 

Economic Journal, a capacidade de absorção passou a ser utilizada como construto em 
investigações acadêmicas. Do ponto de vista conceitual, Cohen e Levinthal (1989) definem a 
Capacidade de Absorção (CA) como sendo a habilidade da empresa de identificar o valor da 
informação, assimilar e aplicar para fins comerciais, sendo esta fundamental para a sua 
capacidade inovadora. Assim, a CA de uma empresa depende de sua experiência interna, do 
conhecimento especializado e de processos que lhe permitam apreciar o significado das ideias 
externas e de inovações.  

Após a publicação do artigo de Cohen e Levinthal (1990), surgem trabalhos com o 
objetivo de validação empírica do construto. Nesse sentido, Zahra e George (2002) ampliam o 
conceito. Cabe ressaltar que essa ampliação não desconsiderou o trabalho de Cohen e 
Levinthal (1990). Conforme apresenta-se na Figura 1, com os estudos desses autores a CA foi 
desmembrada em Capacidade de Absorção Potencial (CAP) e Capacidade de Absorção 
Realizada (CAR). 
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Figura 1 - Dimensões da Capacidade de Absorção  

Fonte: Adaptado de Zahra e George (2002). 
 
Na visão de Zahra e George (2002) enquanto a CAP atua na interface entre a empresa 

e seu ambiente, a CAR atua dentro da organização. O modelo proposto pelos autores, além de 
propor a distinção das duas dimensões citadas, também contempla dois antecedentes e três 
fatores moderadores. Os antecedentes são: as fontes de conhecimento complementares e a 
experiência dos funcionários. Os fatores moderadores são: os desencadeadores de ativação, 
considerados os eventos que encorajam ou forçam a empresa a reagir a estímulos internos ou 
externos (crises, mudanças tecnológicas, etc.); os mecanismos de integração social, que 
possuem a função de diminuir a lacuna entre a capacidade de absorção potencial e a 
capacidade de absorção realizada; e o regime de apropriabilidade, se refere à capacidade de 
proteção da empresa.   

A partir da análise de 289 artigos, Lane et al. (2006) retomam o conceito inicial de CA 
e definem-a como sendo uma capacidade da empresa para utilizar externamente conhecimento 
através de três processos sequenciais: (1) reconhecer e potencialmente compreender novos 
conhecimentos valiosos fora da empresa através da aprendizagem exploratória; (2) assimilar 
novos conhecimentos valiosos através da aprendizagem transformadora; e (3) utilizar o 
conhecimento assimilado para criar novo conhecimento com resultados comerciais através da 
exploração da aprendizagem. Com a retomada do conceito inicial, mas mantendo o enfoque 
processual do mesmo, os autores também apontam para a necessidade de estudos em outros 
contextos, não apenas restritos a ambientes de I&D e destacam a necessidade da compreensão 
das suposições originais e que estudos futuros devem, por meio de replicações e ampliações, 
trazer contributos para a construção da teoria (Lane et al., 2006). 

Na tentativa de avançar a discussão, Todorova e Durisin (2007) criticam o modelo 
proposto por Zahra e George (2002), e chamam a atenção para o fato preocupante da adoção 
de conceitos que se distanciam do conceito original de CA. Assim, reintroduzem a “percepção 
do valor” e apresentam a dimensão “transformação” como uma consequência da dimensão 
“assimilação”, ao contrário de Zahra e George (2002) que a consideram de forma sequencial. 

Para Todorova e Durisin (2007) quando um novo conhecimento se encaixa aos 
processos cognitivos já existentes na empresa, ocorre a assimilação e, logo em seguida, é 

CA Dimensões Definição 

CAP 
Aquisição 

Habilidade da empresa de localizar, identificar, valorizar e adquirir conhecimento 
externo. 

Assimilação 
Processos e rotinas que permitem que a nova informação ou conhecimento adquirido 
seja analisado, processado, interpretado, entendido, internalizado e classificado. 

CAR 
Transformação 

Refinamento do conhecimento externamente adquirido para adequá-lo às rotinas 
internas, de modo a facilitar a transferência e combinação de conhecimento prévio 
com o novo conhecimento adquirido ou assimilado. 

Exploração Rotinas e processos que criam novas operações, competências, bens e produtos. 
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incorporado, ou seja, a empresa pode interpretar e compreender com as estruturas cognitivas 
existentes, porque é compatível com o contexto existente e com o seu conhecimento prévio. 
Entretanto quando um novo conhecimento é percebido como incompatível com o 
conhecimento prévio, ou seja, as novas situações não podem ser alteradas e absorvidas pelas 
estruturas de conhecimento existentes, a empresa tem que construir novas estruturas 
cognitivas através da transformação.  

Com os estudos de Vega-Jurado et al. (2008) reforça-se a discussão que a CA é 
determinada não só pelas atividades de I&D. Os autores apontam para a relação existente 
entre CA e complexidade do conhecimento, ou seja, conhecimentos complexos suscitam 
interações mais fortes, enquanto que para conhecimentos mais elementares esse tipo de 
interação não seria verificado. Nesse sentido, os autores distinguem a CA industrial e CA 
científica. A primeira está relacionada com os parceiros industriais, tais como: clientes, 
fornecedores e concorrentes. A segunda refere-se às universidades, institutos tecnológicos e 
eventos científicos.  

Como já apresentado, o aspecto multidimensional da CA, descrito nos estudos de 
Zahra e George (2002), aponta para a existência de dois componentes: capacidade de 
absorção potencial e capacidade de absorção realizada que, segundo os autores, apesar de 
estarem presentes de forma simultânea, apresentam diferenças. Em outras palavras, a 
capacidade de absorção realizada depende da capacidade de absorção potencial, na medida em 
que uma empresa para explorar as informações do ambiente externo, precisa necessariamente 
ter a capacidade de adquiri-las e assimila-las. Entretanto, diversos autores apontam para o fato 
de que uma empresa pode apresentar um elevado nível de CAP, mas uma baixa CAR, ou seja, 
uma baixa capacidade de transformação e exploração de novos produtos e processos (Jansen 
et al., 2005; Fosfuri & Tribó, 2008; Vega-Jurado et al., 2008a), sendo importante clarificar a 
relação existente entre os dois componentes, pelo que se apresenta a seguinte proposição de 
investigação: 

 
P1: A capacidade de absorção potencial tem um efeito positivo e significativo na 

capacidade de absorção realizada. 
 

2.2 A Relação entre Capacidade de Absorção e Desempenho Inovador   
 
Alguns autores têm apontado a CA como um importante elemento de apoio ao 

processo de inovação (Zahra & George, 2002; Vega-Jurado et al., 2008; Murovec & Prodan, 
2009; Kostopoulos et al., 2011; Patterson & Ambrosini, 2015). Na verdade, tais resultados 
levam a conceber a inovação não mais dentro de uma lógica linear e sequencial, na medida 
em que envolve um processo interativo entre a empresa e o meio ambiente (Silva, 2003; Silva 
et al., 2008).  

Por outro lado, resultados encontrados por González-Campo e Hurtado Ayala (2014), 
a partir de uma amostra de 403 pequenas e médias empresas (PME) na Colômbia, identificam 
a capacidade de absorção como uma ferramenta importante, mas não determinante, para as 
empresas alcançarem processos de inovação mais elevados 

Segundo alguns autores, o desempenho inovador é utilizado para integrar os 
componentes resultantes do processo de inovação de uma empresa, tendo como objetivo a 
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operacionalização de sua abrangência, nomeadamente: inovação do produto, inovação do 
processo, inovação de marketing e inovação organizacional (Silva, 2003; Silva et al., 2008).  

Dentre as várias tipologias utilizadas em investigações empíricas sobre inovação, 
destaca-se a que leva em consideração o seu grau de novidade, recebendo a denominação de 
“inovação radical”, quando referente ao desenvolvimento e introdução de um novo produto, 
processo ou forma de organização da produção inteiramente nova. Esse tipo de inovação pode 
representar uma ruptura estrutural com o padrão tecnológico anterior, originando novas 
indústrias, setores, mercados, como gerar redução de custos e aumento de qualidade em 
produtos já existentes; e “inovação incremental”, quando referindo-se à introdução de 
qualquer tipo de melhoria em um produto, processo ou organização da produção dentro de 
uma empresa, sem alteração na estrutura industrial (Freemann, 1988). 

Uma revisão da literatura realizada por Lane et al. (2006) apontou que inovação é 
reconhecidamente uma consequência da aprendizagem organizacional e, em decorrência 
dessa, tem sido considerada como sendo um resultado da capacidade de absorção. Também 
referem a existência de uma relação recursiva entre os construtos, ou seja, na medida em que 
a CA desempenha um papel importante na velocidade, frequência e magnitude da inovação, 
as empresas ao envolverem-se nesse processo têm seu estoque de conhecimento aumentado. 
Outros autores comprovaram empiricamente que empresas com maiores CA possuem maiores 
chances de inovação tanto de produto quanto de processo (Murovec & Prodan, 2009; Ebers & 
Maurer, 2014). Assim, formula-se a seguinte proposição de investigação: 

 
P2: A capacidade de absorção de uma empresa tem um efeito positivo e 

significativo sobre o seu desempenho inovador. 
 
De acordo com Lane et al. (2006) a relação existente entre CA e inovação incremental 

passa pelo fato de que esse tipo de inovação explora prioritariamente a base de conhecimento 
existente na empresa. Do mesmo modo, nos estudos de Zahra e George (2002) também foi 
ressaltado a importância da similaridade entre o conhecimento adquirido e o conhecimento 
prévio existente da empresa, fato que facilita o processo de aquisição e assimilação.  

Por outro lado, autores salientam a necessidade de investigação que busque 
compreender a relação existente entre CA e inovação radical, em função de que uma inovação 
dessa magnitude, possivelmente, irá exigir por parte da empresa uma base de conhecimento 
prévio mais alargada (Van Den Bosch et al., 1999; Lane et al., 2006).  

Igualmente, o estudo realizado por Ritala e Hurmelinna-Laukkanen (2013) sugere que 
a essência de uma inovação radical, muitas vezes, encontra-se em áreas nunca antes 
exploradas pela empresa, e que a falta de uma base de conhecimento diversificada pode ser 
um fator restritivo para o desenvolvimento desse tipo de inovação. Neste sentido, percebe-se a 
importância de se identificar o efeito dos componentes da CA no desempenho inovador, 
nomeadamente, na inovação incremental e radical. Assim, propõe-se:  

 
P2a: A capacidade de absorção potencial tem um efeito positivo e significativo no 

desempenho inovador incremental. 
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P2b: A capacidade de absorção realizada tem um efeito positivo e significativo no 
desempenho inovador radical. 

 
A partir do exposto, percebe-se que o desempenho inovador acaba por ser a medida da 

capacidade da empresa em alcançar um resultado desejado a partir das suas atividades, sendo 
o terreno desta investigação as EF, suas especificidades abrem possibilidades de discussão 
referente ao efeito da diversidade geracional na relação entre os construtos CA e desempenho 
inovador. 

 
2.3 A Diversidade Geracional 

 
Estudos tem apontado para o fato da influência familiar nem sempre trazer vantagens, 

podendo, em alguns casos, trazer resultados negativos para a empresa (Habbershon et al., 
2003; Zahra et al., 2008). Quanto a isso, alguns resultados encontrados referem que as 
empresas familiares que apresentam elevado grau de envolvimento familiar apresentam 
modelos mentais mais rígidos, podendo ainda manifestar um comportamento avesso à criação 
e adoção de inovação, devido ao forte desejo de continuidade e de possíveis efeitos 
desconhecidos sobre a riqueza socioemocional da empresa (Gómez-Mejía et al., 2007; Miller 
et al., 2010; Konig et al., 2013).  

Entretanto, outros autores relatam em seus estudos que as EF com várias gerações 
envolvidas na gestão são susceptíveis de valorizar a inclusão de múltiplas perspectivas 
(Cabrera-Suárez et al., 2001; Kellermanns & Eddleston, 2004; Cruz & Nordqvist, 2012). 
Segundo Gersick et al. (2006) e Zahra et al. (2007) o envolvimento multigeracional reforça a 
relação entre os mecanismos de partilha de conhecimentos formais e informais e capacidades 
tecnológicas das EF, bem como os resultados sugerem que essa troca de conhecimento seja 
mais rica quando comparada entre membros da família dentro da mesma geração.  

Autores como Salvato (2004), Ling e Kellermanns (2010), e Chirico et al. (2011) 
referem que enquanto uma única geração no comando da empresa pode perceber a inovação 
como uma atividade difícil de ser desenvolvida, o conhecimento e a experiência diversificada 
de várias gerações podem levar a empresa a ter outras perspectivas desse processo.  

A diversidade geracional, além de propiciar novas perspectivas no processo de tomada 
de decisão, muitas vezes, se torna a força motriz necessária para que ocorra mudança e 
inovação (Salvato, 2004; Kellermanns et al, 2008; 2012). No entanto, evidências sugerem que 
à medida que mais gerações da família participam na gestão da empresa, o foco em inovação 
tende a aumentar (Zahra, 2005; Zahra et al., 2007). 

Recentemente, o estudo de Andersén (2015) propõe que as EF com níveis superiores 
de envolvimento da família são susceptíveis de apresentarem dificuldades de aquisição e 
assimilação de conhecimentos externos, na medida em que são menos orientadas para o 
exterior. Por outro lado, esses níveis superiores estão positivamente relacionados com a 
capacidade de transformar e utilizar o conhecimento externo, devido a utilização estratégica 
de mecanismos de integração social presentes nas EF. Assim, propõe-se: 

 
P3: A diversidade geracional modera a relação entre capacidade de absorção e 

desempenho inovador. 
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Em síntese, apresentou-se, até o momento, as proposições que procuram analisar a 

relação entre CA e desempenho inovador, levando em consideração o contexto das EF. Frente 
ao exposto, apresenta-se o modelo conceitual (Figura 2) com as proposições de investigação e 
a relação entre os diversos construtos.  

 
      Figura 2 – Modelo Conceitual 
 

  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
       Fonte: elaboração própria. 

 
4. Considerações Finais 

 
Este artigo teve como objetivo analisar a relação entre a Capacidade de Absorção 

(CA) e o desempenho inovador de empresas familiares, buscando identificar como estas 
organizações absorvem informações provenientes do ambiente externo e as convertem em 
vantagem competitiva.  

As proposições de investigação aqui referidas necessitam ser testadas empiricamente, 
mas acredita-se que ao levantá-las abre-se a possibilidade para que novos caminhos sejam 
adotados. Ainda, frente à riqueza de desafios que emergem desse universo, espera-se 
contribuir para evolução, consolidação e mensuração do construto de CA, reforçando-o como 
um importante elemento investigativo que permite compreender as características das EF. 

Considera-se que a abordagem escolhida trará um contributo significativo, na medida 
em que a utilização da diversidade geracional como uma variável moderadora da relação entre 
os construtos, poderá ajudar a clarificar os resultados contraditórios de abordagens que 
utilizam a dicotomia tradicional “empresa familiar versus empresa não familiar”.  

Do ponto de vista prático, espera-se que os resultados advindos desta investigação se 
configurem como uma importante ferramenta estratégica para as empresas familiares, na 
medida em que consigam reconhecer na sua dinâmica os elementos essenciais que as 
transformarão continuamente em organizações inovadoras e duradouras. 

Como sugestão para futuras investigações, espera-se que as proposições aqui 
colocadas incitem a adoção de outras metodologias, bases teóricas, bem como a identificação 
de outras variáveis moderadoras que possam ter um efeito significativo na relação entre CA e 
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EF, nomeadamente, a orientação empreendedora, as barreiras que encontram para inovar, os 
conflitos familiares, entre outros. 
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