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RESUMO 

 

Este artigo tem a intenção de contribuir para a literatura do tema resiliência organizacional voltado 

para a inovação e apresenta-se como objetivo analisar como o tema resiliência organizacional 

relacionado ao contexto da inovação tem sido abordado nas pesquisas acadêmicas na última 

década. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, a partir da base de dados Scopus, 

relacionando os constructos resiliência organizacional e inovação. Após a pesquisa bibliográfica, 

que apresentou os conceitos dos temas, a análise qualitativa de 10 artigos considerados válidos 

demonstrou que os EUA é o país que apareceu mais vezes nas pesquisas, totalizando 3 publicações, 

seguido por China, Dinamarca, Alemanha, Reino Unido, Noruega, França e Uganda aparecerem 

nessa coleção com apenas 1 publicação. Respondendo a pergunta de pesquisa proposta neste artigo 

como o tema resiliência organizacional relacionado ao contexto da inovação tem sido abordado 

nas pesquisas acadêmicas na última década? Apresentou como resultados temas relacionados a 

sustentabilidade, instituições de ensino superior, segurança nacional, eficácia institucional 

sustentada entre instituições de ensino superior, atenção a novos modelos de negócios, auxílio a 

instituições privadas de fins lucrativos. 
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ORGANIZATIONAL RESILIENCE IN THE CONTEXT OF 

INNOVATION 

 

ABSTRACT 

This article aims to contribute to the literature on organizational resilience focused on innovation 

and aims to analyze how the organizational resilience theme related to the context of innovation 

has been approached in academic research in the last decade. This is a systematic literature review, 

based on the Scopus database, relating the organizational resilience and innovation constructs. 

After the bibliographic research, which presented the concepts of the themes, the qualitative 

analysis of 10 articles considered valid showed that the USA is the country that appeared most 

often in the research, totaling 3 publications, followed by China, Denmark, Germany, United 

Kingdom, Norway. , France and Uganda appear in this collection with only 1 post. Answering the 

research question proposed in this article how has the organizational resilience theme related to 

the context of innovation been addressed in academic research in the last decade? It presented as 

themes related to sustainability, higher education institutions, national security, sustained 

institutional effectiveness among higher education institutions, attention to new business models, 

assistance to private for-profit institutions. 

 

Keywords:  organizational resilience. innovation. systematic review  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As organizações de hoje enfrentam inevitavelmente crises mais frequentes e maiores que 

ameaçam seu funcionamento e desempenho contínuos. 

As empresas precisam considerar uma ampla gama de incertezas relacionadas ao meio 

ambiente, à sociedade e à economia global. Nesse cenário turbulentos, a única certeza que existe 

é a incerteza  (NONAKA; TAKEUCHI, 2004). 

 Em ecossistemas organizacionais voláteis (Bhamra; Dani; Burnard, 2011), as vantagens 

competitivas são temporárias e as organizações, enfrentam aos desafios responder dinamicamente 

essas mudanças externas e turbulências. 

Diante deste cenário e com a intenção de contribuir para a literaturas do tema resiliência 

organizacional voltado para a inovação apresenta-se como objetivo analisar como o tema 

resiliência organizacional relacionado ao contexto da inovação tem sido abordado nas pesquisas 

acadêmicas na última década. 
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Nesses termos levanta-se s seguinte pergunta de pesquisa: como o tema resiliência 

organizacional relacionado ao contexto da inovação tem sido abordado nas pesquisas acadêmicas 

na última década? 

Na sequência, o artigo apresenta os fundamentos teóricos relacionados aos temas 

abordados, descreve os procedimentos metodológicos e por fim discorre sobre os resultados 

alcançados e conclusões obtidas. 

 

2 RESILIÊNCIA ORGANIZACIONAL 

 

A definição do termo resiliência ainda é amplamente debatido em estudos e pesquisas. 

Existe, portanto, uma gama de definições para o termo. 

 Storesund et al. (2018) apontam que o conceito evoluiu de resiliência ecológica, via 

psicologia, engenharia para o campo de redução de risco de desastres.  

Já  Norris et al. (2008) defendem que o termo que se originou na ciência da física e denota 

a capacidade de um sistema retornar rapidamente ao equilíbrio após uma perturbação externa.  

No âmbito das organizações tem sido bastante comum utilizar o termo resiliência 

organizacional para denotar capacidades sociais e culturais que contribuem para as organizações 

sobreviverem, e até mesmo prosperem em momentos de crise.  

Tasic et al. (2019) fazem referência ao termo, afirmando que este diz respeito à prevenção 

do enfraquecimento organizacional, respondendo à crise, bem como ajustando e recuperando a 

partir dela. Os autores alertam para o fato da resiliência organizacional não ser estática, mas sim 

desenvolvida continuamente ao longo do tempo. Como um processo dinâmico e dessa forma   pode 

ser aprimorado com o tempo, fortalecendo as capacidades organizacionais.  

 Braes; Brooks (2011) discorrem sobre o próprio termo em si, e afirma que este implica em  

estratégias e táticas multidisciplinares e diversificadas, exigindo uma diversidade de habilidades e 

conhecimentos que vão além apenas da segurança e governança sozinha, isso porque é um 

processo multinível. Pode ser representada como uma cultura de cima para baixo (valor, liderança) 

bottom-up, entregue por vários processos funcionais, como o risco gestão, governança, 

interdependências, gerenciamento de segurança, conscientização e continuidade dos negócios.  
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3 INOVAÇÃO 

 

O debate sobre inovação e como defini-la remonta há quase um século (Schumpeter, 2017), 

porém é inegável a unamimidade no que se trata de uma questão de sobrevivência e 

competitividade organizacional.  As organizações devem ser capazes de progredir e adaptar-se ás 

novas realidades globais para manterem-se competitivas no mercado. Essas adaptção aos novos 

cenários podem acontecer no formato operações, produtos, serviços, processos e pessoas uma vez 

que é uma questão de sobrevivência e manutenção da competitividade (BARCZAK, 2012; 

BESSANT; TIDD, 2009; GEISSDOERFER; SAVAGET; EVANS, 2017; TROTT, 2012). 

Com o objetivo de fornecer definições mais concisas, o manual de Oslo divide a inovação 

em quatro áreas: produto, processo, marketing e organização e conceitua como implementação de 

um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo 

método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização 

do local de trabalho ou nas relações externas (FINEP, 2006). 

Porém, o conceito de inovação está longe do senso comum. Muitos estudiosos propuseram 

significados diferentes ao tema, que em função dessa diversidade de conceitos, alguns dos 

principais precisam ser mencionados (quadro1). 

Quadro 1 – Conceitos propostos 

Autores Considerações 

Schumpeter (1934) é a abertura de um novo mercado 

Prahalad (1995) é a adoção de novas tecnologias que aumentem a competitividade 

Gundling (1994) é uma nova ideia implantada com sucesso e resultado econômico 

Hamel (1995) é um processo estratégico de reinvenção contínua do próprio negócio e criação de novos 

conceitos 

Bell e Pavit (1997) é um processo de aprendizagem organizacional 

Drucker (1999) é a atribuição de novas capacidades aos recursos para gerar riqueza. 

Tidd; Bessant e Pavitt 

(2005) 

é processo baseado em conhecimento 

Fonte:  Simantob; Lippi (2003) 

Baregheh; Rowley; Sambrook (2009), Resende Junior; Guimaraes (2012) Trott (2012) 

definem inovação como o processo que as empresas precisam percorrer para avançar etapas e 

assim transformar ideias em produtos novos ou melhorados, serviços ou processos, para 

permanecerem competitivas e diferenciar-se com sucesso em seu mercado.   
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4 METODOLOGIA 

 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa teórica, que utilizou como técnica de 

pesquisa a revisão sistemática da literatura, em que aborda o tema Resiliência Organizacional 

(Botelho, Cunha & Macedo, 2011).  

Dentro desta perspectiva, a revisão sistemática realizada propõe analisar como o tema 

resiliência organizacional, relacionado ao contexto inovação vem sendo abordado em estudos 

empíricos, na literatura na última década. Para tanto construiu-se a seguinte pergunta de pesquisa: 

Como as pesquisas acadêmicas têm trabalhado com o tema resiliência organizacional no contexto 

da inovação e última década? 

A busca aconteceu no dia 22/07/ 2019 na base de dados Scopus com os descritores 

"organizational resilience" AND innovation em títulos, resumos e palavras-chave de artigos 

científicos indexados em periódicos e publicado em anais de eventos. 

Foram utilizados como critério de inclusão somente os artigos em línguas inglesa e 

portuguesa, que foram importados para o aplicativo Mendeley, para leitura prévia dos títulos e 

resumos o que gerou o grupo de trabalhos pré-selecionados. 

 

5 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

A identificação dos estudos segundo a query de busca realizada na base Scopus identificou 

um total de 191 resultados, escritos por 160 autores, em 10 países, distribuídos especialmente em 

119 artigos, 15 revisões, 3 matérias de editorial e 11 capítulos de livro. O quadro 1 ilustra estes 

resultados. 

 

   Tabela1 - Sumário dos resultados gerais da pesquisa 

Critérios Frequência 

Publicações 191 

Artigos 119 

Revisões 15 

Autores 160 

Área Temática 16 

Países 10 

   Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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O processo de seleção dos trabalhos para este artigo, foi desenvolvido com base leitura 

prévia dos títulos e resumos, o que o gerou um grupo com 36 artigos pré-selecionados, que 

resultaram na seleção final de 10 publicações. 

A partir da definição da questão de pesquisa que norteou este estudo: Como as pesquisas 

acadêmicas têm trabalhado com o tema resiliência organizacional e inovação na última década? 

Iniciou-se o processo de análise e revisão dos 10 documentos selecionados, apresentados 

de forma sucinta no Tabela 2, e ordenados pelo ano de publicação, do mais recentes para o mais 

antigo.  

 

Tabela 2 – Documentos selecionados 

Id Ano Autoria Título Tema País 

1 2018 Lv, W.-D., 

Tian, D., Wei, 

Y., Xi, R.-X. 

Innovation resilience: A new 

approach for managing 

uncertainties concerned with 

sustainable innovation 

Propõe um novo conceito de resiliência 

à inovação baseado nas dimensões, 

estabilidade e adaptabilidade,  

China 

2 2017 Dalgaard-

Nielsen, A. 

Organizational resilience in 

national security bureaucracies: 

Realistic and practicable? 

O caso dinamarquês indica necessidade 

de uma reavaliação crítica das 

condições de contorno da resiliência 

organizacional quando se trata de 

organizações do setor público 

Dinamarca 

3 2016 Buliga, O., 

Scheiner, 

C.W., Voigt, 

K.-I. 

Business model innovation and 

organizational resilience: towards 

an integrated conceptual 

framework 

Como a inovação do modelo de 

negócios e a resiliência organizacional 

estão ligadas entre si? 

Alemanha 

4 2016 Moran, K.A Organizational resilience: 

Sustained institutional 

effectiveness among smaller, 

private, non-profit US higher 

education institutions experiencing 

organizational decline 

Que papel a resiliência organizacional 

tem em ajudar instituições privadas sem 

fins lucrativos menores a lidar e 

permanecer efetivas durante o declínio 

organizacional? 

EUA 

 

 

5 2016 Witmer, H., 

Mellinger, 

M.S. 

Organizational resilience: 

Nonprofit organizations' response 

to change 

A resiliência das organizações de saúde 

comportamental sem fins lucrativos e 

reagir de forma produtiva a mudanças 

disruptivas. 

EUA 

6 2016 Frisbie, K., 

Converso, J. 

Organizational resilience and 

enrollment trends of independent, 

for-profit higher education 

institutions 

Determinar se as diferenças nas 

tendências de matrícula em faculdades 

de particulares poderiam ser atribuídas 

à resiliência organizacional. 

EUA 

7 2016 Borda-

Rodriguez, A., 

Johnson, H., 

Shaw, L., 

Vicari, S. 

What Makes Rural Co-operatives 

Resilient in Developing Countries? 

Identificar as principais características 

da resiliência que se aplica às 

cooperativas rurais nos países em 

desenvolvimento 

Reino Unido 

8 2015 Castellacci, F. Institutional Voids or 

Organizational Resilience? 

Business Groups, Innovation, and 

Market Development in Latin 

America 

Análise empírica das atividades 

inovadoras de grupos empresariais na 

América Latina. 

O artigo analisa as previsões 

contrastantes de duas visões 

concorrentes: os vazios institucionais e 

as teses de resiliência organizacional. 

Noruega 
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9 2014 Gilly, J.-P., 

Kechidi, M., 

Talbot, D 

Resilience of organisations and 

territories: The role of pivot firms 

Como organizações e territórios podem 

contribuir para a manutenção de um 

alto nível de inovação ao mesmo tempo 

adaptando-se a este ambiente 

turbulento? 

França 

10 2012 Mafabi, S., 

Munene, J., 

Ntayi, J. 

Knowledge management and 

organisational resilience: 

Organisational innovation as a 

mediator in Uganda parastatals 

O objetivo deste artigo é relatar as 

descobertas do efeito de mediação da 

inovação na relação entre a gestão do 

conhecimento e a resiliência 

organizacional 

Uganda 

Fonte: Dados da pesquisa (2019)  

 

 

5.1  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

Propõe-se nesta pesquisa, formar um pensamento crítico, a partir da revisão e sintetização dos 10 

documentos selecionados. 

Os estudos propostos por LV et al. (2018) apresentam como objetivo conceituar a 

resiliência à inovação e propor os elementos-chave para sua construção. Os autores levantam como 

questão de pesquisa elencar quais as características e capacidades as organizações precisam 

desenvolver para lidar com os riscos e incertezas da inovação. Nesse sentido levantam questões 

como:  

a) O quão resiliente estamos no processo de gestão da inovação?  

b) O nosso nível de resiliência à inovação atende aos nossos objetivos? 

c) O que podemos fazer para melhorar as capacidades de lidar com incertezas? 

Os autores investigaram 4 empresas resilientes de diferentes setores da indústria no 

contexto da China, e descobriram quais são os problemas comuns que fomentam a resiliência nos 

processos de inovação. Um conjunto de 17 indicadores foram identificados para medir a resiliência 

à inovação onde foram conectados os elementos estabilidade e adaptabilidade às dimensões de 

cultura, liderança equipe. 

Os indicadores levantados na pesquisa são: Identidade central e compromisso; Bem estar 

do empregado; Estratégia de inovação de longo alcance; Capacidade tecnológica principal; 

Mecanismo formal e plataforma; Regras e regulamentos claros; Supervisão e monitoramento; 

Comunicação efetiva; Cultura solidária e inovadora; Cultura de tomada de risco para inovação; 

Aprendizagem autodirigida do empregado; Atenção ao líder; Diversificação concêntrica; Talentos 
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diversificados; Estrutura organizacional flexível; Mecanismo de autorização flexível; Inovação 

aberta e cooperação 

 Esse estudo mostra que as organizações resilientes podem utilizar a integração de 

estabilidade e adaptabilidade garantindo que a inovação autônoma possa ser estritamente 

controlada e que as empresas possam operar de maneira estável e se adaptar às mudanças ao 

mesmo tempo. 

Dalgaard-Nielsen (2017) apresentam uma pesquisa sobre resiliência organizacional 

destacou a importância de confiança, redes entre diferentes agências e níveis de governo, interação 

contínua entre perícia técnica e uma contexto social, inovação e colaboração através da fronteira 

entre Estado e sociedade civil.  

O artigo mostra como os executivos procuram introduzir elementos de resiliência 

organizacional por meio de “reservas virtuais” e planos de contingência gerais e flexíveis. O 

método utilizado pelos autores foi através de entrevistas semiestruturadas realizadas com doze 

executivos-chefes na burocracia nacional de segurança da Dinamarca. O caso dinamarquês indicou 

a necessidade de uma reavaliação crítica das condições de contorno da resiliência organizacional 

quando se trata de organizações do setor público. A presença generalizada de resiliência como 

objetivo e solução nos discursos de segurança nacional pode servir para inspirar ajustes 

organizacionais relevantes, como redes mais externas, diversidade de recursos internos e 

colaboração em meio de equipes. Mas não é uma solução para lidar com riscos cada vez mais 

complexos dentro de orçamentos fixos ou reduzidos, e levanta questões democráticas mais amplas 

sobre o equilíbrio certo entre a resiliência do setor público e outros princípios da administração do 

setor público como eficiência, controle hierárquico com o exercício da autoridade pública. e 

consistência e previsibilidade na administração de regras. 

Buliga; Scheiner; Voigt (2016) trazem como objetivo em sua pesquisa avaliar como a 

inovação do modelo de negócios e a resiliência organizacional estão ligadas entre si? Nossas 

descobertas conceituais fornecem uma contribuição tripla para o crescente corpo de pesquisas 

sobre inovação de modelos de negócios: primeiro, o artigo avança a noção de que a inovação do 

modelo de negócios é proveniente de organizações resilientes e representa uma possibilidade de 

resposta resiliente à turbulência ambiental. Mais precisamente, em um contínuo de resiliência que 

varia de um foco de alta robustez a um foco de alta adaptabilidade, organizações.  Em segundo 

lugar, outra novidade relevante do artigo é a visão de que a resiliência organizacional é fomentada 
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pela busca da ambidestria organizacional, conforme ilustrado tanto em nível de conceito quanto 

em nível de componente, por meio do elo proposto entre exploração e robustez de componentes, 

por um lado e exploração e adaptabilidade, por outro. A interseção da pesquisa em inovação de 

modelos de negócios e pesquisa sobre ambidestria torna-se clara em seu objetivo comum, ou seja, 

fornece apoio a organizações que empregam modelos de negócios duvidosos e particularmente 

adaptáveis tendem a empregar inovações no modelo de negócios. 

MORAN (2016) apresenta como tema de sua pesquisa o papel da resiliência organizacional 

e da inovação em ajudar instituições privadas sem fins lucrativos menores a lidar e permanecer 

efetivas durante o declínio organizacional 

 Um total de 141 instituições de ensino superior privadas, menores e sem fins lucrativos 

dos EUA participaram do estudo; especificamente, o estudo incluiu respostas dos principais 

administradores das instituições participantes.  Pesquisa de 60 itens avaliou as respostas do 

administrador correspondentes à resposta organizacional e à eficácia institucional. A análise 

fatorial foi usada para especificar as estruturas subjacentes de resposta de rigidez, resposta de 

resiliência e eficácia institucional. A análise de regressão múltipla foi utilizada para examinar os 

efeitos diretos e de interação entre declínio organizacional, resposta à rigidez organizacional, 

resposta à resiliência organizacional, inovação e eficácia institucional, controlando a idade da 

instituição e o nível de dotação. 

Descobriu-se que os fatores de resiliência organizacional têm um efeito positivo entre as 

instituições de ensino superior menores, privadas e sem fins lucrativos, associadas a este estudo, 

para sustentar a eficácia institucional durante o declínio organizacional. Especificamente, os 

fatores de resiliência organizacional da Busca de Soluções Dirigidas por Objetivos (isto é, soluções 

orientadas por missões) e Prevenção (ou seja, ceticismo em relação a novas ideias) desempenham 

um papel significativo e colaborativo entre instituições educacionais menores sem fins lucrativos 

quando se trata de sustentando a eficácia institucional durante o declínio organizacional. 

Borda-Rodriguez et al. (2016) apresentam como objetivos identificar as principais 

características da resiliência que se aplica às cooperativas rurais nos países em desenvolvimento, 

observando as experiências particulares da África subsaariana e contribuindo para debates mais 

amplos.  Em resposta argumentam que existem cinco aspectos-chave do funcionamento 

cooperativo são críticos para o sucesso ou o fracasso em uma dada cooperativa e desempenham 

um papel central na criação de resiliência organizacional capacitada: Suporte governamental para 
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capacidade e resiliência; A capacidade de inovar; Competências Coletivas como Capacidade de 

Governança Coletiva; Capacidade coletiva através de redes. 

  Castellacci, 2015 em seu artigo realizou uma análise empírica das atividades inovadoras 

de grupos empresariais na América Latina. O estudo comparou a inovatividade de empresas 

afiliadas a grupos e empresas autônomas, e investigou como os fatores institucionais específicos 

de cada país - instituições financeiras, legais e do mercado de trabalho - afetam a relação grupo-

inovação. A análise empírica se concentra em uma grande amostra de empresas (650) na América 

Latina. Em consonância com a tese da resiliência organizacional, os resultados apontam que o 

desempenho superior de inovação das GAFs é mais forte para as economias nacionais com 

instituições financeiras, jurídicas e do mercado de trabalho mais eficientes. 

Mafabi; Munene; Ntayi (2012) mencionam que o objetivo deste artigo é relatar as 

descobertas do efeito de mediação da inovação na relação entre a gestão do conhecimento e a 

resiliência organizacional. Os resultados deste estudo revelam algumas lições que contribuem para 

o debate da gestão do conhecimento e critério variáveis como desempenho ou inovação, em nosso 

caso resiliência organizacional. Uma chave lição é que sem inovação organizacional que constrói 

capacidade de adaptação, as organizações podem não se tornar resilientes o suficiente para resistir 

a choques, oferecer melhores serviços e criar valor público. Recursos de conhecimento são 

necessários para inovação. No geral, achamos que a gestão do conhecimento não tem uma 

influência direta na resiliência organizacional, exceto através de inovação organizacional. A 

principal contribuição deste estudo é a prova de que a inovação é um poderoso mediador na relação 

entre gestão do conhecimento e resiliência organizacional. 

 
Tabela 3 -  Elementos citados nas pesquisas sobre resiliência organizacional e inovação 

Integração, estabilidade e adaptabilidade Lv, W.-D., Tian, D., Wei, Y., Xi, R.-X.(2018); 

Buliga, O., Scheiner, C.W., Voigt, K.-I. (2016) 

Eficiência, controle hierárquico com o exercício da 

autoridade pública. e consistência e previsibilidade 

na administração de regras. 

Dalgaard-Nielsen, A. (2017) 

Sustentabilidade eficácia institucional, papel 

significativo e colaborativo 

Moran, K.A. (2016); Castellacci, F (2015) 

Compromisso com a missão, improvisação, 

reciprocidade comunitária, liderança servidora e 

transformacional, esperança e otimismo e 

transparência 

Witmer, H.(2016), Mellinger, M.S.; Frisbie, K., 

Converso, J (2015) 

Suporte governamental para capacidade e 

resiliência; A capacidade de inovar; Competências 

Coletivas como Capacidade de Governança 

Coletiva; Capacidade coletiva através de redes; 

Borda-Rodriguez, A., Johnson, H., Shaw, L., Vicari, 

S (2016) 
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PMEs inovadoras, centros de pesquisa, cocriação, 

capacidade de adaptação, 

Gilly, J.-P., Kechidi, M., Talbot, D (2014)   Mafabi, 

S., Munene, J., Ntayi, J (2012) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo propôs realizar uma revisão sistemática da literatura na base de dados Scopus 

com o objetivo de analisar como o tema resiliência organizacional relacionado ao contexto da 

inovação tem sido abordado nas pesquisas acadêmicas na última década. 

Obteve-se como resultado de busca 10 artigos que se encaixaram com o tema proposto. 

Após a análise dos artigos percebeu-se que EUA é o país que apareceu mais vezes, totalizando 3 

publicações, seguido por China, Dinamarca, Alemanha, Reino Unido, Noruega, França e Uganda 

aparecerem nessa coleção com apenas 1 publicação. 

Os principais resultados apresentados nos artigos apontam sobre temas propostos nos 

artigos, que abordavam resiliência organizacional no contexto da inovação destaca-se 

 

AGRADECIMENTOS  

Reconhecemos com gratidão o apoio à pesquisa recebido pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq. 

 

REFERÊNCIAS 

 

Barczak, G. (2012). The future of NPD/innovation research. Journal of Product Innovation 

Management, 29(3), 355–357.  

 

Baregheh, A., Rowley, J., & Sambrook, S. (2009). Towards a multidisciplinary definition of 

innovation. Management Decision, 47(8), 1323–1339. 

 

Bessant, J., & Tidd, J. (2009). Inovação e empreendedorismo: administração. Bookman Editora. 

 

Bhamra, R., Dani, S., & Burnard, K. (2011). Resilience: the concept, a literature review and 

future directions. International Journal of Production Research, 49(18), 5375–5393. 

 

Borda-Rodriguez, A., Johnson, H., Shaw, L., & Vicari, S. (2016). What Makes Rural Co-

operatives Resilient in Developing Countries? Journal of International Development, 28(1), 89–

111.  

 

Braes, B. M., & Brooks, D. J. (2011). Organisational Resilience: Understanding and identifying 

the essential concepts. In 4th International Conference on Safety and Security Engineering, 



 

 

 

 

 

 

 

12 Anais ICKM/II SUCEG Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis – SC – Brasil – Dec, 04 - 06, 2019 

 

SAFE 2011 (Vol. 117, pp. 117–128). School of Computer and Security Science, Edith Cowan 

University, WA, Australia.  

 

Buliga, O., Scheiner, C. W., & Voigt, K.-I. (2016). Business model innovation and 

organizational resilience: towards an integrated conceptual framework. Journal of Business 

Economics, 86(6), 647–670. 

 

Castellacci, F. (2015). Institutional Voids or Organizational Resilience? Business Groups, 

Innovation, and Market Development in Latin America. World Development, 70, 43–58.  

 

Dalgaard-Nielsen, A. (2017). Organizational resilience in national security bureaucracies: 

Realistic and practicable? Journal of Contingencies and Crisis Management, 25(4), 341–349.  

 

Geissdoerfer, M., Savaget, P., & Evans, S. (2017). The Cambridge Business Model Innovation 

Process. Procedia Manufacturing, 8(October 2016), 262–269.  

 

Lv, W.-D., Tian, D., Wei, Y., & Xi, R.-X. (2018). Innovation resilience: A new approach for 

managing uncertainties concerned with sustainable innovation. Sustainability (Switzerland), 

10(10).  

 

Mafabi, S., Munene, J., & Ntayi, J. (2012). Knowledge management and organisational 

resilience: Organisational innovation as a mediator in Uganda parastatals. Journal of Strategy 

and Management, 5(1), 57–80.  

 

Moran, K. A. (2016). Organizational resilience: Sustained institutional effectiveness among 

smaller, private, non-profit US higher education institutions experiencing organizational decline. 

Work, 54(2), 267–281.  

 

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2004). Criação de conhecimento na empresa. Elsevier Brasil. 

 

Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008). 

Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. 

American Journal of Community Psychology, 41(1–2), 127–150. 

 

Resende Junior, P. C., & Guimaraes, T. de A. (2012). Service Innovation: the state of the art and 

a proposal of a research agenda. Rbgn-Revista Brasileira De Gestao De Negocios, 14(44), 293–

313. 

Schumpeter, J. A. (2017). Theory of economic development. Routledge. 

 

Simantob, M., & Lippi, R. (2003). Guia valor econômico de inovação nas empresas. Globo 

Livros. 

 

Storesund, K., Reitan, N. K., Sjöström, J., Rød, B., Guay, F., Almeida, R., & Theocharidou, M. 

(2018). Novel methodologies for analysing critical infrastructure resilience. In  van G. C., H. S., 

B. A., V. J.E., & K. T. (Eds.), 28th International European Safety and Reliability Conference, 

ESREL 2018 (pp. 1221–1230). RISE Fire Research, Trondheim, Norway: CRC Press/Balkema.  



 

 

 

 

 

 

 

13 Anais ICKM/II SUCEG Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis – SC – Brasil – Dec, 04 - 06, 2019 

 

 

Tasic, J., Amir, S., Tan, J., & Khader, M. (2019). A multilevel framework to enhance 

organizational resilience. JOURNAL OF RISK RESEARCH.  

 

Tidd, J., Bessant, J., & Pavitt, K. (2005). Managing innovation integrating technological, market 

and organizational change. John Wiley and Sons Ltd. 

 

Trott, P. J. (2012). Gestão da inovação e desenvolvimento de novos produtos. Bookman Editora. 

 

 


