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1) Perguntas-chave que guiam o estudo

2) Porque são estas perguntas relevantes?

•

Empresas organizadas em uma rede de inovação
recebem informação relevante umas das outras?

•

A organização em rede é a forma predominante no
actual estágio do capitalismo.

•

Que factores influenciam a obtenção desta
informação?

•

A relevância da informação para a inovação.

•
•

Quem são os parceiros que fornecem a
informação?

A habilidade para se gerir fluxos de informação
interorganizacionais terá papel cada vez mais
importante no alcance e sustentação de vantagens
competitivas.

•

Estas
informações contribuem para a geração de
inovação?

•

O que pode afectar a troca de informação com
outras empresas da rede?

Após duas décadas de investigação, falta uma
visão sistemática dos mecanismos antecedentes e
dos resultados da transferencia de conhecimento.

•

•

3) Objetivo principal da investigação

4) Objetivos secundários da investigação

Identificar antecedentes e consequentes da obtenção
de informação relevante entre empresas na rede

Identificar:

•

Intenção de aprender

-

o conteúdo das informações obtidas

Capacidade aprender

-

os fornecedores da informação

-

os canais utilizados para obtenção da informação

-

factores que podem interferir na identificação de
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5) Contribuição da investigação
Para teoria, atende a necessidade de mais estudos
sobre:

•

•
•
•
•

•

6) Metodologia

Classificação

o que dirige a troca de informação;
a relação entre os parceiros;
os tipos de informação que são trocadas.

•

Positivista

•

Entrevistas

•

Hipotéticodedutiva

•

•
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