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Resumo 

Pesquisas recentes sugerem que a capacidade de absorção de conhecimento pode impulsionar a mudança de 
comportamento organizacional à sustentabilidade. Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir o panorama 
da produção científica sobre a relação da capacidade absortiva e sustentabilidade. O trabalho foi uma pesquisa 
qualitativa tendo como estratégia o estudo bibliográfico. As bases de dados utilizadas foram a Ebsco, Emerald, 
Science Direct, e Scopus e os termos utilizados para as buscas foram “Absorptive Capacity”, “Sustainability”, 
“Sustainable Development”. A análise cartográfica bibliométrica realizada para as palavras chave nos 83 artigos 
pelo software VOSviewer buscou pelos termos com no mínimo 5 ocorrências. À revisão qualitativa da literatura, 
foram selecionados os vinte e quatro artigos publicados nos periódicos de alto impacto. Os resultados apontam 
para um crescimento significativo do tema sendo que em periódicos de alto impacto o crescimento foi de 61,5% 
na comparação dos períodos entre 2007 e 2012 versus 2013 a 2017. A análise cartográfica aponta para a 
presença de dois clusters, o primeiro engloba termos chaves como Absorptive Capacity, Sustainability e 
Innovation, e o segundo cluster as palavras Sustainable Development, Absorptive Capacity e Corporate Social 
Responsabilit. A análise qualitativa indica que a capacidade de absorção facilita a adoção de estratégias 
sustentáveis bem-sucedidas e que o engajamento das organizações com atores externos podem se revelar 
significativos. Os autores convergem em suas opiniões no sentido que o profundo relacionamento com o ambiente 
externo é prioritária para a aquisição de conhecimento e desenvolvimento inovativo.  

Palavras-chave: Sustentabilidade, Capacidade Absortiva, Inovação 

1 INTRODUÇÃO 
Em maio de 2017 foi realizado o 6o Workshop Internacional sobre Avanços em Produção Mais Limpa 
em São Paulo. Durante o evento foi promovida uma oficina de discussão dirigida pelo professor Dr. 
Donald Huisingh que centrou-se no papel da rede de stakeholders para atender aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Uma das principais questões apontadas por Giannetti 
et al. (2018), que relata os resultados da oficina, diz respeito ao fortalecimento das conexões entre os 
stakeholders à geração e compartilhamento de conhecimento. Melhorando e ampliando a capacidade 
de gerenciar oportunidades de discussão e desenvolvimento e disseminação de conhecimento na rede 
e à rede de stakeholders. De certa forma, essa capacidade na melhoria de processamento e aplicação 
do conhecimento é conhecida como Capacidade Absortiva. 
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Essa capacidade das organizações e entidades em adquirir, transformar e utilizar conhecimento e 
tecnologia é chamada de Capacidade Absortiva. Segundo os autores seminais Cohen e Levinthal 
(1990) a Capacidade Absortiva pode ser definida como: "A capacidade de uma empresa reconhecer o 
valor de novas informações externas, assimilá-la e aplicá-la a fins comerciais" (COHEN & 
LEVINTHAL,1990, p.128). A evolução do conceito é trazido por Zahra e George (2002) enfatizando que 
a natureza dinâmica da Capacidade Absortiva, pode ser definida como "um conjunto de rotinas e 
processos organizacionais pelos quais as organizações adquirem, assimilam, transformam e exploram 
o conhecimento para produzir uma capacidade organizacional dinâmica". Todorova e Durisin (2007) 
reconceitualizaram o modelo de Zahra e George (2002) e modificaram o núcleo de sua definição para 
"reconhecer o valor, adquirir, transformar ou assimilar, e explorar o conhecimento". Nesse sentido, 
pesquisadores ligados a sustentabilidade propuseram questionamentos quanto a influência da 
Capacidade Absortiva na adoção de ações sustentáveis por organizações. 

O trabalho de Kang e Kim (2017), Garay, Font e Moliner (2017), Riikkinen, Kauppi e Salmi (2016), 
Cooper e Molla (2016), Delmas, Hoffmann e Kuss (2011) sugerem que a capacidade de absorção pode 
impulsionar a mudança de comportamento organizacional à sustentabilidade. No sentido que pode 
potencializar as ações organizacionais, de aquisição e aplicação de conhecimento para operações 
sustentáveis. Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir o panorama da produção científica 
sobre a relação da capacidade absortiva e sustentabilidade. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável 
Sustentabilidade é entendida como o desenvolvimento equilibrado do bem-estar presente, 
resguardando a segurança do bem-estar futuro, em relação ao seu ambiente, relações sociais e 
equidade econômica, e propõe o desenvolvimento de práticas e ferramentas orientadas a criar, regular 
e aprimorar as atividades socioprodutivas (SACHS, 1993). Van Bellen (2004) explica que a 
sustentabilidade, como um conceito teórico, pode ser mais bem compreendida se explicada através 
dessa composição de dimensões: social, ambiental e econômica. Esse conjunto de esferas ou 
dimensões conhecidas como Triple Botton Line (TBL) são o centro e a concepção teórica dominante 
que permanece como base para o envolvimento das empresas com a sustentabilidade (MILNE & GRAY, 
2012). A representação gráfica da Fig. 1 sumariza as três dimensões da sustentabilidade. A dimensão 
econômica tem por seu campo de atuação a inovação, eficiência de capital, gerenciamento de risco e 
melhoria do crescimento. A dimensão social aborda questões como educação, sensibilização da 
comunidade, direitos humanos e a diversidade; enquanto a abordagem dos princípios da 
biodiversidade, ar puro - água - terra, redução de emissões e a minimização do desperdício expressam 
os aspectos abordados pela dimensão ambiental (ELKINGTON, 2000). 

 

Fig. 1. Triple Botton Line 
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Ações organizacionais que atuem no escopo do Triple Botton Line estarão diretamente engajados com 
o Desenvolvimento Sustentável. E para Klewitz e Hansen (2014), uma maneira cada vez mais 
importante para que as empresas pratiquem o Desenvolvimento Sustentável está no potencialização 
de suas capacidades dinâmicas, representadas pela capacidade de inovação, mas principalmente pela 
Capacidade Absortiva. 

2.2 Capacidade Absortiva 
Em 1990, Cohen e Levinthal escreveram um artigo seminal que apresenta a construção da capacidade 
de absorção, definida como "a capacidade de uma empresa reconhecer o valor de novas informações 
externas, assimilá-la e aplicá-la a fins comerciais" (COHEN & LEVINTHAl, 1990, p. 128), e nos últimos 
25 anos, o número de artigos que abordam a Capacidade Absortiva aumentou rapidamente, refletindo 
a riqueza desta nova construção em campos de pesquisa (APRILIYANTIA & ALON, 2017).  

Zahra e George (2002) identificaram que a capacidade de absorção compreende capacidade de 
absorção potencial e capacidade de absorção realizada. A capacidade de absorção potencial inclui a 
capacidade de uma organização "identificar e adquirir conhecimento gerado externamente que é 
fundamental para suas operações ... e desenvolver rotinas e processos que lhe permitam analisar, 
processar, interpretar e entender informações obtidas de fontes externas" (ZAHRA & GEORGE, 2002, 
p. 189). A capacidade de absorção realizada inclui a transformação e exploração dos conhecimentos 
existentes e recém-adquiridos e assimilados (ZAHRA & GEORGE, 2002). Jansen, van den Bosch e 
Volberda, (2005) definem a capacidade de absorção como um sistema integrado em que vários 
elementos individuais permitem, em conjunto, a empresa aprender com fontes externas. Essa 
definição parte de uma premissa importante da literatura sobre a capacidade de absorção, que o 
conhecimento prévio permite a incorporação e integração de novos conhecimentos (COHEN & 
LEVINTHAL, 1990). 

3 MÉTODO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SISTEMÁTICA 
Este estudo, metodologicamente classificado, é uma pesquisa qualitativa tendo como estratégia o 
estudo bibliográfico. A primeira fase do trabalho, de escolha do material bibliográfico é demonstrada na 
Fig. 2. 

 

Fig. 2. Filtragem da Bases 

As bases de dados utilizadas nesta pesquisa foram a Ebsco, Emerald, Science Direct, e Scopus pois são 
bases indexadas e que permitem a exportação de metadados necessários para as análises das 
publicações. Os termos utilizados para as buscas foram “Absorptive Capacity”, “Sustainability”, 
“Sustainable Development”. Estes termos foram aplicados às bases de forma geral, ou seja, que 
estivessem presentes em qualquer parte da publicação, abarcando títulos, resumos, palavras chave e 
textos. Na segunda fase desta seleção foi a aplicação de filtro relacionada ao tipo de documento, no 
qual foram selecionados somente artigos, uma vez que somente esses passam por processos de 
avaliação por pares na sua versão completa. Seguindo o processo de filtragem, foi definido como 
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período de análise os anos de 2007 a 2017. A última etapa da seleção foi a leitura e análise dos 
abstracts, como demostra a Fig. 2. Essa última etapa teve como intenção selecionar artigos que 
tenham estrito alinhamento à questão objeto do artigo, a busca por bibliografia que compreendesse a 
relação da capacidade absortiva, sustentabilidade e desempenho sustentável.    

As análises propostas para esses artigos foram as seguintes: análise temporal quantitativa e 
qualitativa, a cartografia bibliométrica e a revisão qualitativa da literatura. A análise temporal 
quantitativa e qualitativa identifica o número de publicações pôr ano e os periódicos onde foram 
publicados. Essa análise possibilitou mapear o crescimento do número de publicações e o fator de 
impacto dos periódicos que publicaram os artigos. Para identificar o fator de impacto dos periódicos foi 
utilizada como índice de classificação o portal SCImago Journal & Country Rank. O SCImago é um 
grupo de pesquisa do Conselho Superior de Pesquisas Científicas (CSIC) da Universidade de Granada. 
(SCImago; 2018) Os periódicos foram divididos em: periódicos de alto impacto (com mais de 100 
pontos), periódicos de médio impacto (de 51 a 100 pontos) e de baixo impacto (com 50 pontos ou 
menos). A classificação resultou na Tabela 3, afixada ao Apêndice A deste artigo que demonstra a 
pontuação de cada periódico. 

Para a análise cartográfica bibliométrica foram identificadas as publicações nas bases selecionadas 
seguindo o fluxo da Fig. 2, o que resultou na seleção de 83 artigos analisados pelo software 
VOSviewer. A aplicação deste software permitiu selecionar as palavras-chave mais freqüentes; no 
caso, palavras chaves com 5 ou mais ocorrências. O VOSviewer pode classificar essas palavras-chave 
em diferentes clusters: aqueles localizados próximos uns dos outros representam uma alta frequência 
de co-ocorrências; e aqueles mais distantes demonstram baixa freqüência de co-ocorrência. Essa 
análise também permite identificar assuntos correlatos as principais palavras chave. Já à revisão 
qualitativa da literatura, foram selecionados os vinte e quatro artigos publicados nos periódicos de alto 
impacto. A análise feita através do software Atlas Ti, onde o software permite a busca pelos termos 
dos cluster permitindo o agrupamento de sentenças relativas em cada artigo. Este procedimento 
permite a comparação de ideias e deu contexto aos métodos mais quantitativos e mais riqueza à 
discussão deste trabalho.  

4 RESULTADOS 

4.1 Análise Histórica da Produção e de Periódicos sobre o Tema  
A primeira análise das publicações foi a de trabalhos publicados por ano o que permitiu identificar a 
variação quantitativa e a tendência de crescimento ao longo dos anos. O gráfico 1 demostra na linha 
temporal o número de publicações ao longo do período selecionado para a pesquisa, de 2007 a 2017. 

 

Gráfico 1. Produção por Ano 

Nota-se que há um crescimento acentuado nos últimos cinco anos do período de análise, 2013 a 2017, 
sendo que o número total de publicações deste período foi de 58 trabalhos publicados, contra 25 do 
período de 2007 a 2012. Um aumento de aproximadamente 150%, o que denota o crescente interesse 
pelo tema.  
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Outro fator que corrobora à atenção na discussão sobre o tema está na quantidade de periódicos com 
alto fator de impacto que publicam artigos sobre o tema. A Tabela 1 lista os periódicos e as respectivas 
quantidades de publicações. Os periódicos de alto e médio impacto são responsáveis por 51 
publicações sobre o tema, 61,5% do total produzido. Chamam a atenção os periódicos “Journal of 
Cleaner Production” com nove publicações, o “Journal of Business Ethics” com três publicações e o 
“Ecological Economics” com duas publicações, com respectivamente 119, 120 e 151 pontos de fator de 
impacto conforme o levantamento feito e representado no Apêndice A. 

Tabela 1. Publicações por Periódicos e Classificação de Impacto 

Periódicos de Alto Impacto Publicações Periódicos de Médio Impacto Publicações Periódicos de Baixo Impacto Publicações
Journal of Cleaner Production 9 International Business Review 4 Sustainability 4 

Journal of Business Ethics 3 
Journal of Knowledge 
Management 

2 Business & Society 2 

Ecological Economics 2 
Technological Forecasting and 
Social Change 

2 
Corporate Governance: The 
international journal of business 
in society 

2 

Research Policy 1 
International Journal of Physical 
Distribution & Logistics 
Management 

2 
International Journal of 
Technology and Globalisation 

2 

Renewable and Sustainable 
Energy Reviews 

1 
Business Strategy and the 
Environment 

2 Revue Management et Avenir 2 

Energy Policy 1 Technovation 1 Water AS 1 

Journal of Management Studies 1 Regional Studies 1 Industry and Innovation 1 

International Journal of 
Production Economics 

1 Health Education 1 
European Journal of Innovation 
Management 

1 

Tourism Management 1 Ecological Indicators 1 
Scandinavian Journal of 
Management 

1 

Environmental Management 1 R&D Management 1 
Information Technology & 
People 

1 

Journal of Environmental 
Management 

1 
IEEE Transactions on 
Engineering Management 

1 
Engineering, Construction and 
Architectural Management 

1 

Information Systems Journal 1 
Industrial Management & Data 
Systems 

1 European Business Review 1 

International Journal of 
Operations and Production 
Management 

1 
International Journal of 
Hospitality Management 

1 
Environmental Innovation and 
Societal Transitions 

1 

  
International Journal of 
Management Reviews 

1 Library Review 1 

  
Construction Management and 
Economics 

1 
International Economics & 
Economic Policy 

1 

  
Human Resource Management 
Review 

1 
International Journal of 
Entrepreneurship and Innovation 
Management 

1 

  
Journal of Purchasing and 
Supply Management 

1 
International Journal of Logistics 
Research and Applications 

1 

  
Total Quality Management and 
Business Excellence 

1 
Annals of Economics and 
Finance 

1 

  
International Small Business 
Journal 

1 
International Journal of 
Knowledge-Based Development 

1 

Multinational Business Review 1 

    
Australasian Journal of 
Information Systems 

1 

    
Journal of Science and 
Technology Policy Management 

1 

    Journal of the Knowledge 
Economy 

1 

    

International Journal of 
Technology Management & 
Sustainable Development 

1 

Journal of Corporate Citizenship 1 

        
World Journal of Science, 
Technology and Sustainable 
Development 

1 

  24   26   33 
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Além do número crescente de publicações, o que reforça qualitativamente o interesse pelo assunto é 
que, dos cinquenta e oito trabalhos publicados entre 2013 e 2017, vinte e quatro foram publicados em 
revistas de alto impacto. O gráfico 2 demonstra o crescente interesse pelo tema por periódicos de alto 
impacto nesse período. 

 

Gráfico 2. Número de Publicações em Periódicos de Alto Impacto 

Outro aspecto a ser apreciado está relacionado à área e escopo dos periódicos de alto impacto que 
publicaram sobre o tema. Dos treze periódicos que compõe o grupo de alto impacto, seis são 
dedicados a pesquisas na área de sustentabilidade, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 
Ecological Economics, Environmental Management, Journal of Environmental Management, Journal of 
Business Ethics e Journal of Cleaner Production. Dois periódicos se dedicam a pesquisas de políticas, 
Research Policy e Energy Policy; três periódicos se dedicam a questão de gestão, Journal of 
Management Studies, Tourism Management, International Journal of Operations and Production 
Management; um se dedica a pesquisa de sistemas de informação, Information Systems Journal e um 
a pesquisa sobre produção, International Journal of Production Economics. Isso denota que há um 
interesse interdisciplinar para com o tema. Essa interdisciplinaridade e suas relações são tratadas e 
analisadas no item a seguir, 4.2 Análise Cartográfica Bibliométrica.  

4.2 Análise Cartográfica Bibliométrica  
A análise cartográfica bibliométrica realizada para as palavras chave nos 83 artigos pelo software 
VOSviewer buscou pelos termos com no mínimo 5 ocorrências. A análise do software retornou o 
resultado demonstrado na Tabela 2 a seguir. 

Tabela 2. Análise Bibliométrica de Palavras Chave 

PALAVRA CHAVE OCORRÊNCIA 
ABSORPTIVE CAPACITY 39 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 18 
INNOVATION 16 

SUSTAINBABILITY 16 
CORPORATE SOCIAL RESPONSABILIT 7 

KNOWLEDGE MANAGEMENT 5 
DYNAMIC CAPABILITIES 5 

 
A Tabela 2 explicita a congruência de sete termos de maior incidência nos artigos analisados. Com 
certa evidência os termos chaves da pesquisa se apresentam com maior incidência, Absorptive 
Capacity, Sustainability e Sustainable Development. O primeiro ponto que se destaca é a aparição do 
termo Sustainable Development com maior incidência que o termo Sustainability o que denota a 
importância do tema nos artigos analisados. Outro ponto que necessita destaque é a aparição do termo 
Innovation, com a mesma incidência que o termo Sustainability apontando para uma relação forte 
entre os temas e abordagens. E surgem como palavras chave de forte incidência os termos Knowledge 
Management e Dynamic Capabilities, com 5 ocorrências cada. 

O VOSviewer também cria clusters (grupos) que concentram as palavras chave e suas ligações e 
demonstra como esses clusters e palavras chave se relacionam. A Fig. 3 demonstra os dois clusters 
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identificados pelo VOSviewer. Um cluster identificado pelas cores avermelhadas que agrupam os 
termos Absorptive Capacity, Sustainability, Innovation e Dynamic Capabilities. O segundo cluster 
identificado pela cor verde que abarca as expressões Sustainable Development, Corporate Social 
Responsbilit e Knowledge Management. Na análise da Fig. 3 destaca-se a ligação mais forte dos termos 
Absorptive Capacity, Sustainability e Innovation, através das linhas mais grossas que representam o 
número de vezes que os termos são citados juntos. Num segundo momento chama a atenção a força 
da ligação dos termos Sustainable Development, Absorptive Capacity e Corporate Social Responsabilit, 
que acaba criando uma forte ponte entre os dois clusters. 

 

Fig. 3. Análise Quantitativa Bibliométrica 

Outra observação feita através da análise do mapa (Fig. 3) foi o equilíbrio das forças de relações e na 
distribuição das ligações do termo Sustainable Development aos termos Dynamic Cababilities, 
Absorptive Capacity, Innovation, Corporate Social Responsabilit e Knowledge Management. Essa 
condição pode estar indicando uma interdependência da efetividade de um desenvolvimento 
sustentável em função da presença das capacidades dinâmicas, capacidade absortiva, gerenciamento 
do conhecimento e da responsabilidade social corporativa nas organizações. O item a seguir discute 
com maior ênfase essa situação através da análise qualitativa dos trabalhos selecionados no grupo de 
periódicos de alto impacto. 

4.3 Análise Qualitativa da Literatura 
A análise é feita a partir dos cluster indicados pelo VOSViwer, aqui denominados como: CLUSTER 1, 
contendo as expressões Absorptive Capacity, Sustainability, Innovation e Dynamic Capabilities; e 
CLUSTER 2 contendo as expressões Sustainable Development, Corporate Social Responsbility e 
Knowledge Management. 

A análise dos artigos leva primeiramente, sobre a perspectiva de relação dos termos do CLUSTER 1, a 
questão dos motivadores das pesquisas. De forma geral, mas especificamente citado por Galbreath 
(2014, 2017) e Segarra-oña, Peiró-signes e Mondéjar-jiménez (2016), estudos incluindo a necessidade 
de conhecer a melhoria da competitividade, questões ambientais, a pressão dos stakeholers, o 
crescente interesse pelas inovações verdes ajudou no avanço para estudo na compreensão dos 
mecanismos de engajamento de firmas na sustentabilidade. As expectativas dos especialistas sobre o 
papel positivo que as empresas possam desempenhar para a sustentabilidade também são registradas 
como motivacionais às pesquisas. A questão demandada era verificar se empresas que têm níveis mais 
altos de capacidade de absorção estariam envolvidas em inovações sustentáveis. 

Nessa perspectiva, a inovação, a sustentabilidade e o conhecimento são conceitos excepcionais para 
que as empresas ganhem vantagem competitiva. As empresas que conseguirem integrar as questões 
sociais e ambientais na estratégia de negócios expandirão as oportunidades de inovação aumentando 
suas oportunidades de aprendizado rápido (KLEWITZ & HANSEN, 2014; SEGARRA-OÑA, PEIRÓ-
SIGNES, & MONDÉJAR-JIMÉNEZ, 2016). Assim, a visão de disposição dinâmica da capacidade de 
absorção explica o sucesso ou o fracasso de uma empresa, a criação de riqueza e/ou a vantagem 
competitiva ao longo do tempo. Ficou evidenciado, na análise dos trabalhos que a capacidade de 
absorção facilita a adoção de estratégias sustentáveis bem-sucedidas, porque as empresas precisam 
combinar informações de várias fontes, muitas vezes externas a elas. A capacidade de absorção pode 
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explicar os resultados do desempenho, atuando como um mecanismo através do qual as empresas 
podem alcançar a inovação e os benefícios financeiros subseqüentes (COOPER & MOLLA, 2016; GARAY, 
FONT, & MOLINER, 2017). Uma observação singular é feita por Garay, Font e Moliner (2017), que a 
geração de desempenho também está relacionada à capacidade de uma empresa de proteger sua 
inovação, porque tanto a capacidade de absorção quanto a pró atividade sustentável estão 
relacionadas a processos complexos e muitas vezes tácitos que são difíceis de imitar. 

Quanto a avaliação do Cluster 2, que abrange os termos Sustainable Development, Corporate Social 
Responsbility e Knowledge Management, o primeiro ponto a se ressaltar é a indicação que o 
desempenho social parte de iniciativas organizacionais decorrentes de pressões ambientais, 
normativas, coercivas e miméticas. Tais pressões acabam por forçar o desenvolvimento de processos 
de acumulação de conhecimento e experiência, o que permite manipular estrategicamente esse 
conhecimento e experiência melhorando a eficácia de engajamento na responsabilidade social 
corporativa (DUBEY et al., 2017; GALBREATH, 2017). O trabalho de Tang, Hull e Rothenberg (2012) 
corrobora essa ideia. Os autores indicam que empresas que adotam estratégias de responsabilidade 
social corporativa (RSC) com envolvimento consistente são capazes de acumular e absorver 
conhecimento de maneira incremental, criar recursos complementares de forma mais sistemática e 
transmitir aos seus stakeholders a imagem da responsabilidade social corporativa séria e persistente. 

O segundo ponto que se sobressai na análise do cluster 2 é a questão da gestão do conhecimento, 
mais especificamente na forma de aquisição à RSC. Tanto o trabalho de Klewitz e Hansen (2014) 
quanto Garay, Font e Moliner (2017) indicam que o engajamento com atores externos podem se 
revelar significativos para afetar a mudança, não só no nível organizacional mas também na indústria. 
Os autores convergem em suas opiniões no sentido que o profundo relacionamento com o ambiente 
externo às organizações é prioritária para a aquisição de conhecimento e desenvolvimento inovativo. 
Galbreath (2017) destaca a importância do aproveitamento de novos conhecimentos adquiridos com a 
interação com os mercados, posição reforçada por Garay, Font e Moliner (2017) que apontam as 
formas de relacionamento: comunicação com organizações não-industriais, uso de canais de 
informação coletiva e formal e comunicação dentro das fontes do setor. 

Como principal ponte entre os clusters se encontram a capacidade absortiva e a inovação. Ficou nítido 
na análise dos trabalhos que o desenvolvimento da capacidade absortiva influencia positivamente à 
inovação e consequentemente o desempenho sustentável das organizações (MURRAY et al., 2011; 
GALBREATH; CHARLES; & OCZKOWSKI, 2014; COOPER & MOLLA, 2016). Mas é necessário destacar a 
ênfase nas sugestões para trabalhos futuros, sobre a influência do ambiente na capacidade das 
organizações em adquirir e transformar o conhecimento em inovação e consequentemente em 
resultados. Questões como políticas de incentivo a pesquisa e desenvolvimento e benchmarketing 
(Bowler, Castka, & Balzarova, 2015; Segarra-oña, Peiró-Signes, & Mondéjar-Jiménez, 2016; Hellsmark 
et al., 2016) e análise de clusters e relações interorganizacionais (Klewitz & Hansen, 2014; Galbreath, 
Charles, & Oczkowski, 2014; Cooper & Molla, 2016; Garay, Font, & Moliner, 2017; Wadin, Ahlgren, & 
Bengtsson, 2017) também emergem como significantes temas para novas pesquisas. 
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Apêndice A 

Tabela 3. Apêndice A - Fator de Impacto e Classificação dos Periódicos 

Journal Fator de 
Impacto Classificação

Research Policy 178 

Alto Impacto 

Renewable and Sustainable Energy Reviews 176 
Ecological Economics 151 
Energy Policy 146 
Journal of Management Studies 136 
International Journal of Production Economics 131 
Tourism Management 130 
Environmental Management 123 
Journal of Environmental Management 123 
Journal of Business Ethics 120 
Information Systems Journal 119 
Journal of Cleaner Production 116 
International Journal of Operations and Production Management 104 
Technovation 94 

Médio 
Impacto 

Regional Studies 91 
Health Education 89 
Ecological Indicators 78 
R&D Management 78 
Technological Forecasting and Social Change 78 
IEEE Transactions on Engineering Management 77 
Industrial Management & Data Systems 76 
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 76 
International Journal of Hospitality Management 75 
International Journal of Management Reviews 72 
Business Strategy and the Environment 70 
International Business Review 69 
Construction Management and Economics 68 
Human Resource Management Review 68 
Journal of Purchasing and Supply Management 67 
Journal of Knowledge Management 63 
Total Quality Management and Business Excellence 61 
International Small Business Journal 55 
Water SA 48 

Baixo 
Impacto 

Business & Society 45 
Industry and Innovation 45 
European Journal of Innovation Management 40 
Scandinavian Journal of Management 40 
Corporate Governance: The international journal of business in society 36 
Information Technology & People 35 
Sustainability 35 
Engineering, Construction and Architectural Management 33 
European Business Review 28 
Environmental Innovation and Societal Transitions 21 
Library Review 20 
International Economics & Economic Policy 17 
International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management 17 
International Journal of Logistics Research and Applications 17 
International Journal of Technology and Globalisation 17 
Annals of Economics and Finance 11 
International Journal of Knowledge-Based Development 11 
Multinational Business Review 11 
Australasian Journal of Information Systems 9 
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Journal of Science and Technology Policy Management 7 
International Journal of Technology Management & Sustainable Development 3 
Journal of Corporate Citizenship 1 
Revue Management et Avenir 1 
World Journal of Science, Technology and Sustainable Development 1 

 


