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RESUMO 

 

A proposta desta pesquisa é analisar a relação entre ambiente organizacional e 
comportamento estratégico nos meios de hospedagem de Manaus e municípios 
conurbados, onde as organizações, inseridas em um ambiente cada vez mais 
competitivo, são pressionadas a efetuarem mudanças estratégicas em ritmo 
acelerado. Geralmente supõe-se que tais mudanças podem ser realizadas conforme 
as intenções e as expectativas dos gestores, o que pode obscurecer elementos 
essenciais à compreensão de como elas realmente se desenvolvem. A 
transformação no ambiente organizacional deve ser vislumbrada, portanto, além do 
pressuposto de escolha e planejamento, à medida que fatores de natureza política, 
cultural e ambiental, dentre outros, também interferem na sua definição e 
implementação. No presente trabalho procura-se discutir essa questão, com 
destaque no objetivo geral que é: avaliar a relação entre ambiente organizacional e 
comportamento estratégico na percepção dos gestores dos meios de hospedagem 
de Manaus e municípios conurbados. E os objetivos específicos: mensurar o 
ambiente organizacional das empresas frente ao modelo de Duncan (1972); 
mensurar o comportamento estratégico adotado pelos gestores dos meios de 
hospedagem de Manaus e municípios conurbados, frente ao modelo de Miles e 
Snow (1978); e verificar a relação existente entre o ambiente organizacional e o 
comportamento estratégico adotado pelos gestores dos meios de hospedagem de 
Manaus e municípios conurbados. Para tanto, inicialmente apresenta-se os 
conceitos e definições de ambiente organizacional e comportamento estratégico, 
abordados na literatura específica e, a seguir, a evolução dos estudos sobre o tema 
a partir da perspectiva dos gestores dos meios de hospedagem de Manaus e 
municípios conurbados. 

Palavras-chave: Meios de Hospedagem; Relação; Ambiente Organizacional; 
Comportamento Estratégico; 

 



ABSTRACT 

 

  

The proposal of this research is to analyze the relationship between organizational 

environment and strategic behavior in accommodation establishments in Manaus 

and its conurbation, where organizations, operating in an increasingly competitive 

environment, are under pressure to make strategic changes at an increasingly faster 

pace. Generally it is assumed that these changes can be carried out according to the 

managers’ intentions and expectations, which can obscure essential elements for 

understanding how they really develop.  Transformation in the organizational 

environment should be seen, therefore, beyond the premise of choice and planning, 

given that factors of a political, cultural and environmental nature, among others, also 

influence its definition and implementation. This issue is discussed in this work, 

focusing on the overall objective, which is to evaluate the relationship between 

organizational environment and strategic behavior in the perceptions of the 

managers of accommodation establishments of Manaus and its conurbation. And its 

specific objectives, which are to measure the organizational environment of the 

companies in light of the Duncan model (1972); to measure the strategic behavior 

adopted by the managers of these accommodation establishments, in light of the 

model of Miles and Snow (1978); and to determine the relationship that exists 

between the organizational environment and the strategic behavior adopted by the 

managers of the accommodation establishments. For this, it initially presents the 

concepts and definitions of organizational environment and strategic behavior, 

addressed in the specific literature, and then the evolution of studies on the theme, 

from the managers’ perspective. 

Keywords: Accommodation Establishments; Relationship; Organizational 

Environment; Strategic Behavior; 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

A competitividade constitui o foco das preocupações empresariais e adaptar-

se às transformações por que passa o mundo é o grande desafio das empresas. O 

mercado globalizado, que proporciona a entrada de concorrentes mundiais no 

mercado interno, afeta o ambiente das organizações de várias formas, tornando-se 

cada vez mais complexo. Em meio a esse ambiente globalizado, os gestores dessas 

organizações, para sobreviver frente a esse mercado, necessitam analisar e 

entender as variáveis relativas ao ambiente que provocam alterações na 

organização, como a crescente inovação em tecnologia, tendência de preferência 

dos consumidores, as questões políticas e econômicas entre outras variáveis que 

afetam o ambiente interno e externo das organizações. As mudanças no ambiente 

organizacional podem ser percebidas através da atividade gerencial de aprendizado 

e controle dessas variáveis no ambiente das organizações. (HAMBRICK, 1982; 

HAGEN e AMIM, 1995). Segundo Rossetto e Rossetto (2003), as incertezas do 

ambiente das organizações e a concorrência altamente competitiva obrigam os 

gestores a adaptar-se às mudanças do ambiente, adequando-se a realidade do 

mercado vigente. 

E em ambientes organizacionais altamente competitivos, as mudanças 

estratégicas precisam ocorrer em ritmo igual. Assim, a mudança no ambiente das 

organizações não deve ser vista como algo excepcional, raro, mas como rotina, 

mesmo que às vezes essa rotina seja de difícil assimilação por parte dos gestores. 

(MACHADO-DA-SILVA; FONSECA; FERNANDES, 2000). Segundo os mesmos 

autores, o pressuposto adotado em grande parte dos processos de mudança é o de 

que a transformação organizacional pode ser administrada segundo as intenções e 

expectativas dos gestores. A transformação no ambiente organizacional deve ser 

entendido além dos chamados processos planejados de mudança. Desse modo, o 

ambiente empresarial também exerce sua influência no processo de mudança. No 

entanto, o ambiente não deve ser considerado apenas sob a ótica da estrita 

racionalidade econômica: normas e regras institucionais compartilhadas são 
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importantes à medida que definem para as organizações o que é considerado 

legítimo ou não. 

Desta maneira, as mudanças e transformações ambientais exigem, por parte 

das organizações, o estudo do comportamento dos sistemas de poder interno e das 

influências externas visando escolhas estratégicas que possibilitem obter os 

melhores resultados em relação à organização, para assim enfrentarem os desafios 

em busca da mantença e crescimento das organizações. (MINTZBERG ET AL. 

2000). Assim, o ambiente organizacional é interpretado a partir da percepção dos 

agentes que nele atuam, considerando os aspectos internos e externos a partir de 

valores e crenças e, diante do contexto apreendido, os dirigentes das organizações 

passam a adotar ações estratégicas que transformem as ameaças em 

oportunidades. (MACHADO-DA-SILVA; FONSECA; FERNANDES, 2000). 

Devido às constantes alterações no ambiente organizacional, necessário se 

faz que as empresas observem o contexto ambiental interno e externo. Com esse 

objetivo, já há muito tempo, alguns autores apresentaram estudos especializados 

que salientam a importância das empresas analisarem os ambientes internos e 

externos em que encontram inseridas. Com enfoque no ambiente organizacional das 

empresas destacam-se os trabalhos de Chandler (1962); Emery e Trist (1965); 

Ducan (1972) e Katz e Kan (1987) que compartilham a perspectiva de que as 

empresas são motivadas pela ação do ambiente em que estão inseridas. Hanann e 

Freman (1977), ainda sobre a importância do ambiente organizacional, apresentam 

estudos que apontam que as organizações são selecionadas pelo ambiente. 

Um dos estudos mais utilizados para o entendimento do ambiente 

organizacional é o de Duncan (1972), que considera o ambiente como a totalidade 

de fatores físicos e sociais levados em consideração na análise do comportamento 

dos indivíduos nas tomadas de decisão. Para tanto, deve haver diferenciação entre 

os ambientes. O ambiente interno é composto por fatores físicos e sociais dentro 

dos limites da organização, levados em consideração ao analisar-se o 

comportamento de tomada de decisão. O ambiente externo é composto por fatores 

físicos e sociais fora dos limites da organização, que são diretamente levados em 

consideração. Duncan (1972), em seu estudo apresentou instrumentos para a 

mensuração do ambiente organizacional através de duas dimensões, com o objetivo 
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de identificar as características do ambiente que criavam problemas para as 

organizações. A primeira dimensão foi definida como a dimensão simples-complexa. 

A segunda dimensão é a dimensão estático-dinâmica. 

A busca de estratégias pelos dirigentes das organizações para superar os 

desafios do ambiente é definida a partir dos padrões de comportamentos adotados. 

Assim, as relações entre as organizações e seus ambientes, que estão em 

constantes mudanças, são relevantes para a escolha das estratégias a serem 

adotadas. (ALBRIGHT, 2004; BATAGLIA, 2006). Estudar o ambiente organizacional 

é extremamente relevante em relação ao comportamento estratégico, dada à 

diversidade das organizações e ambientes. Ambiente organizacional e 

comportamento estratégico são objetos dos estudos de Miles e Snow (1979); Porter 

(1980); Dess e Beard (1984); Lawrence e Lorsch (1986); Daft e Huber (1987); Covin 

e Slevin (1989); Daft e Huber, (1987); Castrogiovanni (1991); Mintzberg (1995); 

Lumpkin e Dess (1996), Henderson e Mitchell (1997), Kaplan; Norton (2000); 

Almeida, Antonialli & Gomes, (2011). Além de estudos recentes realizados em 

outras regiões do Brasil sobre Ambiente Organizacional; sobre Comportamento 

Estratégico; ou sobre a relação do Ambiente Organizacional com o Comportamento 

Estratégico, como os estudos de: Gulini (2005); Gulini e Rossetto (2005); Teixeira 

(2007); Andretti (2008); Blageski (2008); Teixeira, Rossetto e Carvalho (2009); 

Ribeiro (2010); Archer (2010); Gardelin, Rossetto e Verdinelli (2010); Malgueiro 

(2011); Carvalho (2011).  

        Milles e Snow (1978) propõem tipologia estratégica que classifica as 

organizações como sendo defensivas, prospectoras, analíticas e reativas. Bertucci 

(2005) aponta em seu estudo que o modelo proposto por Milles e Snow (1978), 

apresenta significados claros quanto aos tipos estratégicos, mas também afirma que 

a classificação têm algumas descrições confusas. 

Diante desses fatores acima apresentados, este estudo apresenta os 

resultados de uma pesquisa realizada nos meios de hospedagem de Manaus e 

municípios conurbados, através de estudo do ambiente organizacional a partir do 

modelo de Duncan (1972), associado ao comportamento estratégico apresentado 

por Miles e Snow (1978) e as variáveis que interferem e servem como modelo aos 

gestores dos meios de hospedagem de Manaus e municípios conurbados, 
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contribuindo para melhorar a gestão das empresas, contribuindo, também, por 

comparar com resultados obtidos em outras pesquisas concluídas em empresas do 

mesmo segmento hoteleiro e agências de turismo em outras regiões do Brasil, 

contribuindo, ainda, para o conhecimento das particularidades do contexto turístico 

local. 

 

1.2  JUSTIFICATIVA E PERGUNTA DE PESQUISA 

 

A busca em manter a competitividade faz com que o mundo organizacional 

passe por frequentes mudanças e transformações. A consequência é que o 

ambiente organizacional apresenta-se cada vez mais imprevisível, exigindo dos 

gestores constantes inovações e reestruturação nos processos organizacionais em 

busca por melhores estratégias para garantir a sobrevivência e crescimento das 

organizações em um mercado tão acirrado.   

Nesse pressuposto, são apresentados teorias e estudos em que diversos 

autores, já citados anteriormente, retratam como é aplicado nos ambientes 

organizacionais o comportamento estratégico. O cenário escolhido foi o ambiente 

empresarial dos meios de hospedagem de Manaus e municípios conurbados que, 

segundo relatórios de dados dos anos de 2010 e 2011 da FIEAM (Federação das 

Indústrias do Estado do Amazonas), e dados extraídos da Síntese dos Indicadores 

de Turismo – 2003/2011, da Empresa Amazonense de Turismo – Amazonastur, foi 

um dos setores da economia local que mais cresceu nos dois últimos anos. 

 A literatura existente sobre ambiente organizacional defende que existe uma 

forte ligação entre ambiente organizacional e comportamento estratégico. De acordo 

com Porter (1980), toda estratégia adotada deve basear-se favoravelmente com 

seus ambientes. Como existem diferentes ambientes organizacionais, são exigidas 

diferentes posturas na adoção dos comportamentos estratégicos, alcançando-se 

mais facilmente a eficácia organizacional. (LAWRENCE; LORSCH, 1986). 

Na opinião dos autores Miles e Snow (1978), para que se constitua um 

ambiente organizacional, é de fundamental importância à adaptação das empresas 



19 
 

às mudanças pelos quais passa o ambiente empresarial. Sendo assim, o 

comportamento estratégico está relacionado com os processos organizacionais 

considerados mecanismos pelos quais as estratégias serão implantadas. Como os 

ambientes são classificados em vários níveis e dimensões, cabem aos gerentes das 

empresas identificarem a forma mais adaptável ao ambiente organizacional, fazendo 

constantes revisões das estratégias e planos adotados. (BETTON; DESS, 1985). 

Outros estudos também se referem à temática ambiente organizacional.  

Dess e Beard (1984) classificaram o ambiente específico em três dimensões, sendo 

a primeira a munificência ambiental, que diz respeito ao coeficiente de abundância e 

escassez de recursos para a sustentabilidade e a sobrevivência das organizações 

(DESS e BEARD, 1984; CASTROGIOVANNI, 1991). A complexidade, segunda 

dimensão, está relacionada à intensidade e diversidade das atividades essenciais de 

uma organização (CHILD, 1972; DUNCAN, 1972; ALDRICH, 1979; DESS e BEARD, 

1984). A terceira dimensão é o dinamismo, que se refere à imprevisibilidade das 

condições que cercam o ambiente organizacional. (PORTO ET AL, 2009). 

Essas considerações levam a afirmar que as organizações sofrem influência 

do ambiente em que estão inseridas, vivenciando situações de incerteza, mudança e 

transformações constantes (DAFT e HUBER, 1987), não havendo um 

comportamento estático, e sim ocorrência de variações ocasionadas pelos fatores 

envolvidos. (PORTER, 1992). 

Mintzberg (1995), a partir da classificação do ambiente estabelecida por 

Duncan (1972), concluiu que estruturas centralizadas e burocráticas nas 

organizações são ocasionadas pelo ambiente simples e estável; já o ambiente 

complexo e estável favorece estruturas burocratizadas e descentralizadas; o 

ambiente dinâmico simples exige flexibilidade da estrutura para as organizações e o 

ambiente dinâmico-complexo mostra que a organização deve ser descentralizada. 

(MINTZBERG, 1995, p.147). 

Diante das incertezas ocasionadas pelo ambiente onde as empresas estão 

inseridas, aquelas que detiverem maior flexibilidade na adaptação de suas 

estratégias levarão vantagem sobre as demais. Estudos sobre o comportamento 

organizacional desenvolvido por Miles e Snow (1978), apresentam modelo com dois 
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elementos principais, sendo o primeiro o processo de adaptação, que define as 

principais decisões para manter a organização alinhada ao ambiente. O segundo 

elemento refere-se à tipologia organizacional, que apresenta padrões de 

comportamento adaptativo adotado pelas organizações. 

Covin e Slevin (1989) em seu estudo para medir a postura estratégica em 

empresas industriais de pequeno porte, tiveram como resultado o melhor 

desempenho financeiro de uma empresa que é decorrente de uma postura 

estratégica adotada a partir das condições ambientais. 

Segundo Lumpkin e Dess (1996) sugeriram, após observarem os resultados 

dos estudos realizados sobre Orientação Empreendedora, desenvolver em trabalhos 

futuros o efeito moderador de variáveis contingentes, como as características do 

ambiente externo, tamanho, estrutura, recursos e cultura organizacional a fim de 

explicar melhor os comportamentos estratégicos adotados à relação existente entre 

Orientação Empreendedora e Desempenho Organizacional. 

Henderson e Mitchell (1997) defendem que as características do ambiente 

competitivo delineiam o posicionamento estratégico e as competências 

organizacionais como fatores que definem a escolha estratégica. Ao reavaliar a 

escolha estratégica, este processo deveria considerar tanto as forças ambientais 

quanto as estruturais. (CHILD, 1997).   

Para Mintzberg et al. (2000), é necessário que as organizações estudem o 

comportamento para atuarem em ambientes incertos, pois a sobrevivência das 

organizações depende do conhecimento dos fatores internos e das influências 

externas às organizações. Com estas atitudes, os gestores devem desenvolver bem 

uma estratégia do início ao fim, auxiliando qualquer um na organização a atingir as 

prioridades estratégicas, assim as empresas serão capazes de não apenas criar 

estratégias, mas também implantá-las. (KAPLAN; NORTON, 2000). Administrar 

estrategicamente, hoje, está atrelado a uma visão e um comportamento estratégico 

onde cada organização desenvolverá sua estratégia em função de que a percepção 

acerca do ambiente é única, diferenciada das demais. (ALMEIDA; ANTONIALLI; 

GOMES, 2011).  
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Percebe-se que o estudo sobre Ambiente Organizacional e Comportamento 

Estratégico tem recebido atenção considerável de vários autores já descritos 

anteriormente, como forma de auxiliar os gestores a adaptar-se às constantes 

transformações do ambiente de negócios, visando o futuro, os objetivos traçados e 

as alternativas existentes no processo de tomada de decisão. Esta pesquisa 

contribuirá para o crescimento e conhecimento do fundamento conceitual sobre a 

relação Ambiente Organizacional e Comportamento Estratégico, em um setor em 

franco crescimento e competitivo, como é o setor dos meios de hospedagem de 

Manaus e municípios conurbados, sendo este setor incluído no relatório de dados no 

ano de 2010 da FIEAM (Federação das Indústrias do Estado do Amazonas). Dada a 

importância da indústria de serviços no Estado, as empresas ligadas ao turismo 

devem adaptar-se como forma de desenvolvimento e competitividade. Dentre as 

empresas ligadas ao turismo, são as empresas dos meios de hospedagem que vem 

sofrendo transformações e investimentos por parte de grandes redes hoteleiras 

mundiais, modificando o cenário regional dos meios de hospedagem até pouco 

tempo predominantemente independente e familiar neste âmbito. Neste sentido, 

busca-se obter melhor entendimento na compreensão das transformações que 

modificam constantemente a região. 

A escolha do setor dos meios de hospedagem para a realização da pesquisa 

justifica-se pela ausência de dados concretos sobre ambiente organizacional e 

comportamento estratégico nesses empreendimentos em âmbito local. Sua 

relevância para a instituição de ensino servirá de fonte de informação para futuros 

trabalhos. Para a sociedade, tem importância como fonte de conhecimento e 

registros de dados históricos. E tem também como propósito reforçar outros estudos 

sobre a relação do ambiente organizacional com o comportamento estratégico 

realizados em outras regiões do Brasil, como os estudos de: Gulini (2005), Gulini e 

Rossetto (2005), Teixeira (2007), Andretti (2008), Blageski (2008), Teixeira, Rossetto 

e Carvalho (2009), Ribeiro (2010), Archer (2010), Gardelin, Rossetto e Verdinelli 

(2010), Malgueiro (2011) e Carvalho (2011).  

        É de fundamental importância analisar o maior número de variáveis possíveis 

que influenciam no processo organizacional. Assim, este estudo propõe a seguinte 

pergunta de pesquisa: Existe relação entre ambiente organizacional e 
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comportamento estratégico na percepção dos gestores dos meios de 

hospedagem de Manaus/AM e municípios conurbados? 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

      Com o intuito de responder ao problema de pesquisa citado anteriormente, o 

trabalho procurará alcançar os seguintes objetivos: 

 

1.3.1 Objetivo Geral 
 

       Avaliar a relação entre ambiente organizacional e comportamento estratégico na 

percepção dos gestores dos meios de hospedagem de Manaus e municípios 

conurbados. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

        Apresentam-se como objetivos específicos: 

 Mensurar o ambiente organizacional das empresas frente ao modelo de 

Duncan (1972). 

 Mensurar o comportamento estratégico adotado pelos gestores dos meios 

de hospedagem de Manaus e municípios conurbados, frente ao modelo de Miles e 

Snow (1978). 

 Verificar a relação existente entre o ambiente organizacional e o 

comportamento estratégico adotados pelos gestores dos meios de hospedagem 

investigados. 
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1.4  ESTRUTURA DO TRABALHO 

A estrutura deste trabalho para melhor entendimento da pesquisa está 

segmentada em cinco capítulos. No primeiro, apresenta-se a parte introdutória, onde 

se faz a exposição do assunto em estudo, a discussão do tema e do problema, a 

justificativa para a escolha do tema, a relevância do tema e a descrição dos 

objetivos da pesquisa. 

No segundo capítulo, apresenta-se a fundamentação teórica relacionada ao 

tema, com abordagem da literatura especializada para o embasamento deste 

trabalho, dividido em duas seções, sendo a primeira sobre o tema ambiente 

organizacional e sua influência nas organizações. A segunda seção trata sobre o 

comportamento estratégico e sua relação com os aspectos da adaptação e 

mudanças organizacionais. 

O terceiro capítulo refere-se à Metodologia aplicada, e apresenta a pesquisa 

que envolve o método do estudo, a definição da população e a técnica de 

amostragem, assim como os métodos e técnicas de coleta e de análise dos dados 

para realização do presente estudo. 

No quarto capítulo apresenta-se uma breve contextualização sobre a 

evolução das empresas hoteleiras, como parte do sistema turístico, no decorrer da 

história, tanto em âmbito nacional como em âmbito local. 

O quinto capítulo, Apresentação dos Resultados, faz a discussão e 

interpretação dos dados coletados durante a entrevista realizada com os 

participantes da pesquisa, com a apresentação do perfil dos meios de hospedagem 

de Manaus e municípios conurbados, a classificação das variáveis do ambiente 

organizacional na percepção dos gestores, apoiando-se no modelo de Duncan 

(1972), a análise do comportamento estratégico de acordo com a metodologia 

exposta por Miles e Snow (1978), e a análise relacionando o ambiente 

organizacional com o comportamento estratégico. Na sequência, são apresentadas 

as considerações finais com a explanação e comentários da pesquisadora sobre 

todo o material coletado, bem como sugestões dos estudos que permitam a 

continuidade do presente trabalho pesquisado. 
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Por fim, apresentam-se as referências utilizadas como apoio teórico no 

decorrer da pesquisa e o apêndice, onde é disponibilizado o modelo do instrumento 

de coleta de dados. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo é apresentada a base teórica desta dissertação, considerando o 

tema da pesquisa proposta. Dividido em dois blocos com base conceitual, o primeiro 

aborda o ambiente organizacional e o segundo aborda o comportamento estratégico. 

 

2.1 CONCEITOS DE AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

As alterações no ambiente organizacional há tempos vêm sendo objeto de 

estudo de vários teóricos, principalmente sob a ótica da dinâmica e complexidade. 

Os conceitos relacionados ao ambiente organizacional têm diferentes abordagens 

na investigação teórica. De acordo com Andretti (2008), alguns autores pioneiros na 

temática tornaram-se referência nos estudos sobre ambiente organizacional, dentre 

eles os trabalhos de Emery e Trist (1965), Lawrence e Lorsch (1967), Duncan 

(1972), Robbins (1990), Nadler e Tushman (1994) e Mintzberg (1995). 

Emery e Trist (1965) estabelecem quatro tipos de ambientes que se 

encontram nas organizações, sendo o primeiro ambiente classificado como plácido 

aleatório, que tem como características a rotina, a certeza e a previsibilidade, as 

mudanças ocorrem com lentidão não oferecendo ameaças à organização. O 

segundo ambiente classifica-se como plácido agregado, apresenta mudança 

vagarosa associada a uma maior interdependência das partes que compõem o 

ambiente, é baseado na certeza, mas com risco em face da diferenciação devido à 

interdependência das partes que o compõem, o que traz ameaças às organizações. 

A sobrevivência das organizações está ligada ao conhecimento do ambiente e do 

seu posicionamento frente a este ambiente. O terceiro ambiente é classificado como 

perturbado reativo, têm como características ser complexo, mutável e com reações 

previstas; é hierarquizado, com grande conhecimento do mercado concorrente, 

influenciam o ambiente e outras organizações, caracterizando os mercados 

oligopolísticos. O quarto ambiente apresentado segundo Emery e Trist (1965), é o 

tipo de ambiente turbulento, que tem como característica a complexidade, a 

mudança constante, a turbulência e o elevado grau de incerteza. Baseia-se na 

identificação das ameaças e das oportunidades do ambiente. 



26 
 

        Duncan (1972) desenvolveu seus estudos em uma tipologia similar a de Emery 

e Trist (1965) e identificou que as características do ambiente organizacional que 

contribuem para o processo de tomada de decisão tem como base a variável 

incerteza, que tem como características: 

a) A falta de clareza da informação: não há informações sobre os fatores que 

interferem no ambiente em uma situação de tomada de decisão; 

b) Longo período de tempo para realimentação: falta de conhecimento sobre 

as consequências de uma tomada de decisão errada; 

c) Desconhecimento geral das relações causais: impossibilidade de atribuir 

probabilidades sobre os efeitos das causas de fatores ambientais no sucesso ou não 

na execução das funções da organização. 

Duncan (1972) identificou duas dimensões ambientais que se referem ao 

número de fatores que são considerados na tomada de decisão: a simples-complexa 

e a estática-dinâmica, conceituando o ambiente em interno e externo à organização. 

O ambiente interno abrange objetivos, clima, cultura organizacional e operacional 

dentro da organização. O ambiente externo abrange os clientes, mercados 

concorrentes e as condições culturais, políticas e como a percepção das incertezas 

afeta o processo decisório.  

Além da conceituação do ambiente interno e externo, a primeira dimensão 

simples-complexa, defende que a parte simples lida com o grau em que os fatores 

da tomada de decisão são poucos em número e similares entre si, sendo 

encontrados em poucos componentes; já parte complexa indica que os fatores para 

a tomada de decisão são em grande número. A segunda dimensão, estático-

dinâmico, refere-se ao grau de variação desses fatores ao longo do tempo, ou seja, 

indica o grau em que os fatores do ambiente interno e externo da tomada de decisão 

continuam basicamente iguais ou estão em um processo contínuo de mudança ao 

longo do tempo.  

O quadro 1 apresenta a classificação do ambiente em relação à incerteza 

ambiental, segundo Duncan (1972, p.):   
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Quadro 1 - Matriz de relacionamento do tipo de ambiente com a incerteza percebida 
 

 Simples Complexo 

Estático 

CAMPO 1: 

Reduzida percepção da incerteza  

1. Pequeno número de fatores e 
componentes no ambiente.  

2. Os fatores e componentes são 
um tanto semelhante entre si.  

3. Os fatores e componentes 
permanecem basicamente os 
mesmos e não mudam.  

CAMPO 2: 

Percepção moderadamente reduzida da 
incerteza  

1. Grande número de fatores e 
componentes no ambiente.  

2. Os fatores e componentes não se 
assemelham entre si.  

3. Os fatores e componentes 
permanecem basicamente os mesmos.  

Dinâmico 

CAMPO 3: 

Percepção moderadamente 
elevada da incerteza.  

1. Pequeno número de fatores e 
componentes no ambiente.  

2. Os fatores e componentes são 
similares entre si.  

3. Os fatores e componentes do 
ambiente estão em contínuo 
processo de mudança.  

CAMPO 4: 

Elevada percepção da incerteza  

1.Grande número de fatores e 
componentes no ambiente.  

2. Os fatores e componentes não são 
semelhantes entre si.  

3. Os fatores e componentes do 
ambiente estão em contínuo processo 
de mudança.  

Fonte: Duncan (1972). 

De acordo com o quadro, são quatro os campos relacionados ao conceito de 

ambiente organizacional defendido por Duncan (1972). O primeiro quadrante refere-

se à dimensão simples–estática, apresenta baixa percepção de incerteza; pequeno 

número de fatores; componentes similares; e nenhum processo de mudança. O 

segundo quadrante refere-se à dimensão estático-complexa, apresentando uma 

moderada percepção de incerteza, aumentando o número de fatores e componentes 

no ambiente. O terceiro quadrante apresenta as características da dimensão 

simples–dinâmica, onde a incerteza permanece moderada, mas com pequeno 

número de fatores e contínuo processo de mudança.  O quarto quadrante, apresenta 

a dimensão dinâmico–complexa e se caracteriza por uma percepção de incerteza 

elevada, com grande número de fatores, componentes diferentes entre si e contínuo 
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processo de mudança. Duncan (1972) avalia a incerteza baseando-se em alguns 

fatores, tais como a falta de clareza da informação, o longo período de tempo para o 

retorno dos resultados e também o desconhecimento comum das relações que 

envolvem o contexto da empresa. 

Os resultados dos estudos de Duncan (1972) indicam que os gestores que 

trabalham em ambientes simples e estáticos percebem o ambiente com mais baixo 

grau de incerteza e os gestores que trabalham em ambientes complexos percebem 

o ambiente com mais alto grau de percepção da incerteza, sendo que os gestores 

que operam nesses ambientes carecem de maior capacidade para processar 

informações. 

Miles (1980) divide o ambiente em dois: ambiente geral são os fatores 

relevantes como as variáveis relacionadas às tecnologias, ecológicas, políticas, 

econômicas e culturais. O segundo ambiente é o específico, definido como tudo o 

que está intimamente ligado com as organizações, como os clientes, os 

fornecedores, as entidades reguladoras, os sindicatos. Esses dois tipos de 

ambientes compõem o ambiente externo da organização. 

 
 

Figura 1 - A organização e suas variáveis ambientais 

Fonte: Stoner e Freeman (1995) apud Miles (1980). 
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       A figura 1 apresenta o ambiente geral e o ambiente específico, segundo Miles 

(1980) que considera essas duas classificações como o ambiente externo das 

organizações. São fatores relevantes do ambiente geral os elementos do ambiente 

que são potencialmente relevantes para as organizações, como as condições 

tecnológicas, as condições legais, as ecológicas, as políticas, as condições 

econômicas, as condições demográficas e as condições culturais. Já os fatores 

relevantes para o ambiente específico são aqueles que estão explicitamente em 

contato direto com as organizações, tais como os clientes, os fornecedores, os 

sindicatos, as autoridades regulamentadoras, os grupos de interesse público e 

associações de classe, sendo que esses elementos fazem parte do cotidiano das 

empresas, sofrendo permanente análise e controle. 

       Hall (1984) defende a mesma ideia de ambiente geral e ambiente específico 

defendido por Milles (1980), onde as organizações sofrem influências das mudanças 

ambientais, o que as obriga a adotar novos padrões administrativos e novas 

estratégias, sendo que o ambiente geral é composto de elementos que afetam e 

influenciam as organizações e o ambiente específico relaciona-se ao ambiente de 

tarefa interagindo diretamente com as organizações.      

Os conceitos sobre ambiente organizacional apresentado por Mintzberg 

(1995) apresentam similaridades com o conceito de Milles (1980) e de Hall (1984), 

pois contextualiza o ambiente como tudo aquilo que está externo à organização, 

além de apresentar similaridade com o conceito de ambiente apresentado por 

Duncan (1972), ao apontar quatro dimensões de análise para o ambiente: 

a) Estabilidade: o ambiente varia de estável a dinâmico devido à impossibilidade 

de prever mudanças (incerteza ambiental); 

b) Complexidade: o ambiente varia de simples a complexo: refere-se à 

complexidade do conhecimento do trabalho a ser realizado (tecnologia); 

c) Diversidade de mercado: o mercado pode variar de integrado a diversificado, 

onde há uma ampla faixa de clientes, produtos ou serviços abrangidos pela 

organização. 
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d) Hostilidade: o ambiente varia de dinâmico a hostil. A hostilidade vem da 

competição, das relações com sindicatos, governos e outros grupos, além da 

disponibilidade de recursos. A organização tem que responder rápido em 

ambientes hostis. 

Os estudos de Aldrich (1979) também apresentam o ambiente através de seis 

dimensões ambientais: capacidade ambiental, homogeneidade/heterogeneidade, 

estabilidade/instabilidade, concentração/dispersão ambiental, consenso/dissenso de 

domínio e turbulência. Dess e Beard (1984), excluindo a dimensão 

consenso/dissenso abordadas por Aldrich (1979), concluem que todas as dimensões 

podem ser agrupadas em três fatores: munificência, que se refere ao coeficiente de 

abundância e escassez de recursos necessários para a sustentabilidade das 

empresas, promovendo a sustentabilidade das mesmas (CASTROGIOVANNI, 

1991); a complexidade que se revela pela intensidade e diversidade das atividades 

essenciais de uma organização bem como da intensidade de conhecimento para 

isso (ALDRICH, 1979; CHILD, 1972; DESS e BEARD, 1984; DILL, 1958; 

DUNCAN,1972; JURKOVICH, 1974; THOMPSON, 1967; TUNG, 1979). E, como 

último fator, o dinamismo que chama atenção pelo fato das condições ambientais 

serem imprevisíveis (PORTO ET AL, 2009). É nesta perspectiva que Dess e Beard 

(1984) definem Dinamismo como a mudança da generosidade e da complexidade, 

caracterizado devido à variação constante de fatores ambientais. (BOURGEOIS, 

1985). Ambiente complexo é caracterizado pela homogeneidade ou 

heterogeneidade das circunstâncias externas que afetam a organização (DESS E 

BEARD, 1984). Johnson & Scholes (1999) conceituam a complexidade como o 

impacto dos elementos do ambiente sobre as organizações, como tecnologia 

sofisticada, diversidade de produtos e serviços, aumento da concorrência.  

De acordo com os estudos de Child (1972), Pfeffer e Salancick (1978), que 

defendem que os gestores das organizações devem entender o ambiente 

organizacional e adotar comportamentos que objetivem tomadas de decisões 

estratégicas que tragam os recursos de que necessitam. Os trabalhos de autores 

como Milles e Snow (1978), Miller e Dess (1993) e Mintzberg (1995) demonstram 

que as organizações devem buscar modelos para enfrentar as questões ambientais 

e garantir harmonia entre a estrutura, a forma e os fatores contingenciais internos e 

externos. 
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Jogaratnam; Tse; Olsen, (1999) defendem o reconhecimento de que a 

sobrevivência da organização depende dos intercâmbios com as variáveis externas 

a ela. Estudos de Paine e Anderson (1983) e Huang (2008) são outros trabalhos que 

reforçam a afirmativa de que as estratégias são utilizadas pelas organizações para 

adaptarem-se e responderem aos diversos tipos de ambientes. 

Autores como Miles e Snow (1978) e Pfeffer (1978) destacam o fato de que 

as organizações respondem eficazmente com o que conseguem perceber como 

relevante no ambiente em que operam. Corroborando com Miles e Snow (1978) e 

Pfeffer (1978), Baptista (1991) destaca que o importante para a empresa é o que ela 

necessita para operar eficazmente e que se encontra em seu ambiente interno, 

dando menor importância ao que está fora dos limites da organização. 

Scott (1987), com o modelo de sistemas abertos nas organizações, afirma 

que os efeitos dos ambientes não podem ser ignorados. As organizações são 

diferenciadas e, consequentemente, a visão estratégica e a tomada de decisão com 

o “senso do que precisa ser feito” também, levando algumas organizações que 

assim agiram obterem sucesso ou saírem do fracasso previsto. (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). 

Assim, as organizações são vistas como sistemas vivos existentes em um 

ambiente amplo e dependentes dele para satisfação de suas necessidades 

(MORGAN, 1996), enfatizando que as organizações devem estar preparadas para 

se ajustar e expandir-se continuamente para sobreviver e crescer, ressaltando que o 

crescimento é sinal de sobrevivência futura. 

Outra classificação para ambiente organizacional é a que o divide entre 

ambiente real (objetivo) e o ambiente percebido (subjetivo). Segundo Bowditch e 

Buono (1997), o ambiente real é definido como tudo o que é externo e pode ser 

mensurável e o ambiente percebido é o que é interpretado pela percepção dos 

gerentes das organizações. Participante dessa definição, Pfeffer (1978) defende que 

o ambiente percebido é mais importante que o real, pois a tomada de decisão é 

baseada a partir da interpretação de seus membros. E para Hall (1984), são os 

indivíduos que integram as organizações que ajustam os critérios adotados na 

organização ao ambiente. 
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Covin e Slevin (1989), em estudo realizado em empresas de pequeno e 

médio porte em cidades americanas da Pennsylvania, concluíram que o 

desempenho financeiro de uma empresa depende das condições do ambiente 

organizacional. Em ambientes hostis, o melhor desempenho financeiro está 

associado à adoção de estrutura orgânica e orientação empreendedora mais 

flexível; já em ambientes benignos, o melhor desempenho financeiro é observado a 

partir de adoção de estruturas organizacionais mais mecânicas. Com relação ao 

Desempenho Organizacional, Covin e Slevin (1991) argumentam que as 

organizações que não correm risco em ambiente dinâmico vão perder participação 

de mercado, além de não se manterem frente aos concorrentes com posturas mais 

agressivas. 

Zahra e Covin (1995) analisaram três bases de dados distintas em empresas 

listadas na publicação Fortune 500 entre os anos de 1983 a 1990 e constataram que 

o empreendedorismo corporativo foi previsor mais significativo que o desempenho 

financeiro em ambientes hostis a ambientes benignos, já em ambientes competitivos 

a empresa precisa adotar estratégia coerente de tecnologia para se desenvolver.    

          Os estudos de Courtney (2001) indicam que o conceito de ambiente incerto é 

aquele em que há mudança nos padrões tecnológicos, com entrada e saída 

constantes de concorrentes no mercado. Neste sentido, Rueda et al (2008) tem 

como resultado de estudo realizado em 134 estações de esqui em 12 países da 

Europa e América do Norte que em ambientes incertos há influência direta positiva, 

já os ambientes complexos apresentam influência direta negativa em relação a 

estratégia da empresa. 

Covin e Slevin (1989) caracterizam o ambiente hostil como aquele 

caracterizado por uma estrutura organizacional que tem dificuldades para prever 

eventos futuros e a postura estratégica a ser adotada. Já Lumpkin e Dess (2001) 

esclarecem em seus estudos empíricos realizados juntos aos executivos de 94 

empresas norte-americanas, e utilizando dois tipos de ambientes externos: 

dinamismo e hostilidade, que a capacidade de agir pró-ativamente mostrou-se 

positivamente correlacionada tanto em ambientes dinâmicos como em ambientes 

hostis para o desempenho das empresas. 
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Forbes, Manrakhan e Banerjee (2004) defendem que o ambiente hostil é 

transitório, difícil de prever e cujo impacto na organização gera ruptura e hostilidade 

devido à elevada probabilidade de rotatividade, baixa satisfação do cliente, 

mudanças nos regulamentos governamentais e nos problemas com as organizações 

ambientais.  

        Wan, Willian e Daphne (2009), analisaram o ambiente competitivo de uma 

empresa e qual a influência nas atividades empresariais de 495 pequenas e médias 

empresas e constataram que o ambiente munificente modera o impacto sobre o 

empreendedorismo corporativo.  

Os estudos de Frank, Kessler e Fink (2010) para verificar se existe relação 

positiva entre orientação empreendedora e desempenho organizacional analisaram 

266 empresas do ramo eletro eletrônico na Áustria, concluíram que a orientação 

empreendedora provocou efeito negativo no desempenho organizacional quando 

combinado com ambiente estável e alto acesso ao capital financeiro e que a 

orientação empreendedora originou efeito negativo no desempenho organizacional 

na combinação do ambiente dinâmico com baixo acesso ao capital financeiro. 

Carvalho (2011) em seu estudo com gestores do setor hoteleiro brasileiro 

analisou a relação entre ambiente organizacional, capacidades, orientação 

estratégica e desempenho, concluiu que quanto maior a munificência, menos o 

gestor tende a fazer movimentos de defesa e não foi identificado relacionamento 

entre o comportamento empreendedor e a percepção da munificência. Este 

resultado está condizente com os mesmos encontrados por Jogaratan (2007) que 

concluiu que restaurantes operando em ambientes mais hostis adotam estratégias 

conservadora. Ambos os resultados diferem da pesquisa de Zahra (1993) que 

apresenta associação positiva entre abertura de novos negócios e ambientes 

munificentes.   

A seguir, apresenta-se um quadro-resumo sobre alguns autores com suas 

respectivas dimensões do ambiente das organizações. 
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Quadro 2 - Dimensões do Ambiente Organizacional 
 

PESQUISADORES DIMENSÕES 

Dill (1958) 
Homogêneo – Heterogêneo 

Rapidamente mutável - Estável 
Unificador – Segmentado 

Burns e Stalker (1961) Baixa volatilidade - Alta volatilidade 

 
Emery e Trist (1965) 

Tereberry (1968) 

Apresenta como dimensões: Desconectado, 
Tranqüilo, Interconectado e Turbulento. 

Thompson (1967) 
Denominam quatro dimensões: Homogêneo, 

Estável, Heterogêneo e Mutável 

Aldrich (1972) 

Estabilidade – Instabilidade 
Concentração – Dispersão - Capacidade 

Divergência de domínio - Consenso de domínio 
Heterogeneidade - Homogeneidade 

Turbulência - Tranqüilidade 
Imutabilidade - Mutabilidade dependente 

 
Child (1972) 

Estável – Variável 
Simples - Complexo 

Independente – Dependente 

Duncan (1972) 
 

Simples – Complexo 
Estático – Dinâmico 

Tosi, Aldag e Storey (1973) 
 

Baixa – alta volatilidade 
Mercado 

Tecnologia 
Compósito 

Hinings et al (1974) 

Estável – Variável Antipatriótico 
Prognosticar – Imprevisível 

Baixo – alto retorno 
Conhecimento da causa 

Especificidade 
Velocidade 

Osbonr e Hunt (1974) 
 

Homogêneo – Heterogêneo 
Baixa – Alta dependência 

Pennings (1975) 
Baixa – Alta Complexidade 

Baixa – alta demanda de volatilidade 

Hall (1984) 
Ambiente ligado a fatores, elementos ou fenômenos que são externos à 

organização 

Dess e Beard (1984) Munificência – Dinamismo – Complexidade 

Katz e Khan (1987) Sistema Aberto em Integração com o ambiente 

Scharfmann e Dean (2001) Dinamismo – Complexidade e Munificência 

Lumpkin e Dess (2001) Dinamismo e Complexidade 

Luo, Tan e O’Connor (2001) Dinamismo – Complexidade e Hostilidade 

Lukas, Tan e Hult (2001) Dinamismo – Complexidade e Hostilidade 

Bowdich e Buono (2002) 
Ambiente Geral x Ambiente Operacional 
Ambiente Real x Ambiente Percebido. 

Harris (2004) Dinamismo – Complexidade e Munificência 

Andrews (2009) Dinamismo – Complexidade e Munificência 

Porto et al  (2009) Dinamismo – Complexidade e Munificência 

Fonte: Adaptado de Miles (1980) e Carvalho (2011) 

Dessa forma, os teóricos mencionados anteriormente enfatizam que o 

ambiente é composto do ambiente interno e do ambiente externo que afetando as 

estrutura das organizações, e a relação ambiente – organização é considerada 

direta em função de que, no momento que há interferência do ambiente das 

organizações, as mesmas precisam tomar decisões através de estratégias e assim 
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adaptar-se ao ambiente. Com isso, e a partir dos diversos conceitos apresentados 

por teóricos pode-se afirmar que o ambiente é dinâmico e está em constante 

transformação, além de ser essencial para as organizações, pois é no ambiente que 

as organizações buscam os recursos para a sua sustentabilidade e para a sua 

sobrevivência. 

Esta pesquisa apoiar-se-á no modelo de ambiente organizacional segundo a 

tipologia de Duncan (1972), que procurou identificar as características do ambiente 

organizacional que contribuem para o processo de tomada de decisão nos seus 

diversos níveis, diante da variável incerteza.   

Dentre os estudos que aplicaram o modelo de Duncan (1972) no Brasil, 

encontram-se o de Gulini (2005), realizado com gerentes de provedores de internet 

do estado de Santa Catarina, como resultado concluiu que 70,6% dos gerentes 

pesquisados perceberam o ambiente como moderado a elevado grau de incerteza, 

enquadrando-se no tipo de ambiente Dinâmico-Simples; outros 20,6% dos gerentes 

pesquisados compreendem o ambiente como Dinâmico-Complexo e para os outros 

8,8% dos gerentes veem o ambiente como Estático-Complexo. 

Ainda no Brasil, Teixeira, Rossetto e Carvalho (2009) em pesquisa com 23 

hotéis classificados entre três e cinco estrelas em Florianópolis-SC, resultam em que 

alguns gestores compreendem o ambiente com uma reduzida percepção de 

incerteza e os outros uma elevada percepção de incerteza, ou seja, percebem o 

ambiente organizacional com predominância Estático-Simples, mas com pouca 

diferença para o quadrante Dinâmico-Complexo, sugerindo um elevado grau de 

percepção de incerteza para as variáveis tecnológicas e concorrentes, para essas 

duas variáveis existem uma preocupação maior dos administradores no seu 

monitoramento. 

Diante do que foi exposto sobre ambiente, pode-se perceber por meio de 

pesquisas efetuadas por diversos autores e com seus respectivos resultados, que os 

estudos referentes ao ambiente organizacional são fundamentais em relação ao 

comportamento estratégico a ser adotado nas organizações. Na próxima seção 

apresenta-se a base conceitual sobre estratégia e o comportamento estratégico. 
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2.2  DEFINIÇÕES DE COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO 

  

A estratégia pode ser amplamente visualizada na literatura e as definições 

são tão diversas quanto os autores que as analisam. De acordo com Andretti (2008), 

foi a partir da década de 1960 que o campo de estudo da estratégia organizacional 

começou a se desenvolver e ser estudado no contexto acadêmico a partir das obras 

de Chandler (1962), Ansoff (1965), Cristensen et al (1978) e hoje é considerada 

como ponto primordial nas práticas gerenciais das organizações. 

O conceito mais simples para Chandler (1962), é que a estratégia é uma 

determinação dos objetivos básicos de longo prazo e adoção de ações para atingir 

os objetivos estabelecidos. Para Ansoff (1965), é um conjunto de regras de tomada 

de decisões estratégicas em condições de desconhecimento parcial em relação à 

empresa e o seu ecossistema. Para Cristensen et al (1978), o conceito estratégia 

veio contrapor uma visão orientada para funções individuais da empresa, trazendo 

uma ideia unificadora e holística de se enxergar e trabalhar a empresa. 

Abrindo espaço para uma série de significados Katz (1970) refere-se à 

relação atual (situação estratégica) e relação futura (plano estratégico e ações para 

atingir os objetivos), apresentados entre a empresa e seu ambiente. Já Porter (1980) 

define estratégia como ações ofensivas ou defensivas adotadas por uma 

organização para enfrentar as forças competitivas e obter retorno sobre o 

investimento. 

Hambrick (1983) explica que estratégia é um conceito multidimensional e 

situacional e isso dificulta uma definição de concordância: uma tipologia estratégica 

é um conjunto de estratégias genéricas traçadas por uma empresa na busca por 

obter vantagem competitiva. Mintzberg (1988) define estratégia como a tomada de 

decisão organizacional mediadora para fazer face ao seu meio ambiente. Quanto à 

postura estratégica para Covin e Slevin (1989), pode ser definida como uma 

orientação global da empresa competitiva, na qual o gestor que melhor conseguir 

ajustar sua postura e efetivar a estratégia obtém vantagem sobre as demais 

organizações. 
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Pode-se considerar que todas as definições de estratégia convergem para a 

inseparabilidade entre a organização e o meio ambiente em que está inserida, sendo 

que o ambiente condiciona as atividades organizacionais, mas também oferece 

oportunidades específicas a serem desenvolvidas.  

Entende-se que tipologias de estratégias competitivas são modelos ou 

representações simplificadas da realidade, com a pretensão de captar a essência 

das posturas estratégicas adotadas pelas empresas. O uso de tipologias permite 

reduzir a quantidade de combinações de posturas estratégicas que um pesquisador 

teria que considerar. (HAMBRICK, 1983). A tipologia organizacional de 

comportamento estratégico a ser utilizada nesta pesquisa é a proposta por Miles e 

Snow (1978) a ser apresentada nos tópicos seguintes, além da apresentação de 

outras tipologias apresentadas por alguns dos principais estudiosos da temática. 

 

2.2.1 Tipologias de Freeman 
 

Com a existência da diversidade tipológica de estratégias, Freeman (1974) 

defende que são seis tipos distintos de estratégias: ofensiva, defensiva, imitativa, 

dependente, tradicional e oportunista, sendo descritas abaixo seu significado: 

A estratégia ofensiva é utilizada por um pequeno número de empresas que 

procuram posição de liderança no mercado e tem iniciativa de inovar e disputar com 

seus concorrentes. Possuem departamento de pesquisa e desenvolvimento 

altamente desenvolvido e corpo técnico altamente qualificado. 

A estratégia defensiva é utilizada nos oligopólios, lançam seus produtos logo 

após seus concorrentes, trabalhando em cima dos erros dos concorrentes. Utilizam 

o sistema de patentes como forma de enfraquecer a liderança dos concorrentes. 

Também possuem departamento de pesquisa e desenvolvimento altamente 

desenvolvido e corpo técnico altamente qualificado. 

A estratégia imitadora é utilizada por empresas que não disputam com os 

líderes de mercado, apenas acompanham à distância. Tentam manter seus custos 

de produção baixos, adquirem patentes secundárias e aspiram posição defensiva no 
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mercado. Não possuem departamento de pesquisa e desenvolvimento 

desenvolvidos nem recursos humanos qualificados. 

A estratégia dependente é utilizada por empresas subcontratadas e 

respondem às flutuações que afetam as empresas de maior porte. Podem ser 

consideradas empresas rotineiras e conservadoras. 

A estratégia tradicional é aplicada nas empresas que centram seus esforços 

em um produto “carro-chefe” e não tem interesse em inovar, não se deixando 

influenciar nem pelo mercado nem pela concorrência.  

Logo, pode-se considerar que cada estratégia tem sua função num ambiente 

organizacional, tornando o ambiente funcional e eficaz diante das estruturas 

empresariais para quem se destinam o planejamento administrativo. 

 

2.2.2 Tipologia de Ansoff 
 

A tipologia de estratégia de Ansoff (1977) defende que o processo de 

reconhecimento da empresa está dividido em quatro componentes: penetração de 

mercado, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de mercados e 

diversificação. 

O primeiro componente, penetração de mercado, se dá pelo direcionamento 

para o crescimento por meio de maior participação dos produtos da empresa nos 

mercados consumidores. No componente desenvolvimento de mercados, a empresa 

busca novas missões para seus produtos. Como característica principal do 

componente desenvolvimento de produtos está à criação de novos produtos para 

substituição dos produtos existentes.  E, como último componente, a diversificação 

refere-se a novos produtos e diversificação para a empresa. O “elo comum” mostra 

as direções pretendidas pela empresa. “Elo comum” é assim definido: 

 

O elo comum pode ser agressivo, exigindo que as novas linhas utilizem uma 
competência que a empresa se destaca (...), ou pode ser defensivo, 
exigindo que as novas linhas forneçam alguma potencialidade chave de que 
a empresa carece. Pode, evidentemente, ser tanto agressivo quanto 
defensivo (ANSOFF, 1977, p. 93).  
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2.2.3 Tipologia de Porter 
 

Porter (1980) apresenta três estratégias genéricas: liderança no custo total, 

diferenciação e enfoque. Deste modo, a implantação da estratégia de liderança em 

custo total exige altos investimentos em equipamentos atualizados, fixação 

agressiva de preços e prejuízos iniciais para consolidação do mercado e 

reinvestimento em novos equipamentos e instalações para sustentação de preço 

baixo. 

Na estratégia de liderança no custo total, o menor custo em relação à 

concorrência é o ponto chave. É um conjunto formado por: construção de 

instalações em escala eficiente, redução de custos pela experiência, controle rígido 

de custos e despesas, minimização de custos das diversas áreas e intenso controle 

de custos. Com esta liderança, há fixação de margens para os produtos, o que 

permite condições de defesa frente aos concorrentes do setor. 

A estratégia de diferenciação consiste na criação de um produto ou serviço 

que seja único no âmbito de toda indústria. A diferenciação do produto pode ser 

através de imagem ou projeto de marca, tecnologia, peculiaridades, serviço sobre 

encomenda e rede de fornecedores.  Esta singularidade pode tornar impossível a 

obtenção de alta parcela no mercado em função dos altos custos e despesas 

envolvidos. 

Já na estratégia de enfoque se busca atender seu alvo estratégico melhor 

que os concorrentes através da concentração em um determinado grupo comprador, 

um segmento da linha de produtos ou um mercado geográfico.  

Com relação aos riscos relacionados às estratégias, Porter (1980) descreve 

que na estratégia de liderança de custos a mudança tecnológica anula 

investimentos; as empresas que não possuem recursos humanos nem pesquisa e 

desenvolvimento qualificado se limitam a imitar às que tem produtos líderes no 

mercado; ou ainda àquelas empresas que investem em instalações modernas; bem 

como a inflação em custos que diminui a capacidade de manter o diferencial. 
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Na estratégia de diferenciação, segundo Porter (1980) os maiores riscos 

estão vinculados ao diferencial de custos entre concorrentes que reduzem a 

lealdade, a diminuição da necessidade dos consumidores pela diferenciação e a 

diminuição da diferenciação pela imitação. 

Na estratégia de enfoque, os riscos relacionados são: eliminação das 

vantagens de custo em atender um alvo pequeno; anulação da diferença alcançada 

pelo enfoque; diferencial de custos entre os concorrentes no mercado; redução nas 

diferenças dos produtos no mercado e desfocalização da empresa com estratégia de 

enfoque pelos concorrentes com atuação em submercado. 

 

2.2.4 Tipologia de Mintzberg 
 

Mintzberg (1988) amplia as estratégias genéricas de Porter (1980) já que 

estas, no seu entendimento, estavam incompletas porque desenvolviam somente a 

identificação das estratégias de negócio. Mintzberg amplia as estratégias genéricas 

dividindo-as em cinco grupos. 

O primeiro grupo refere-se à identificação do negócio principal, 

compreendendo as estratégias do estágio de operação em que a empresa se 

encontra. O segundo grupo refere-se à distinção do negócio principal, 

compreendendo as estratégias do estágio de operação onde se encaixariam as 

estratégias de Porter (1980). O terceiro relaciona-se à elaboração do negócio 

principal e envolve as estratégias de penetração, desenvolvimento de mercado e 

expansão geográfica. O quarto relaciona-se à extensão do negócio principal, 

englobando as estratégias de integração compartilhada, diversificação, entrada e 

controle e estratégia de retirada. O quinto grupo refere-se à redefinição do negócio 

principal, incluindo as estratégias de redefinição, recombinação e relocalização. 

Para Mintzberg (1988), a estratégia de diferenciação é a distinção nas 

empresas entre seus produtos e serviços, sendo apresentadas por Mintzberg (1988) 

as seguintes formas de diferenciação: 

a) Estratégia de diferenciação de preço: diminuindo o preço de um produto, 

mas mantendo os atributos semelhantes aos concorrentes. O produto obteria lucros 
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maiores se o aumento da parcela de participação no mercado compensasse a 

queda do lucro, ou se a produção fosse otimizada para que o custo ficasse abaixo 

dos concorrentes. 

b) A estratégia de diferenciação por imagem se dá através do investimento 

em propagandas, marketing, promoções e alterações de embalagem. Este conceito 

assemelha-se ao de sinalização de valor de Porter (1985), que defende a divulgação 

da imagem do produto objetivando os consumidores que não conseguem discernir 

as diferenças entre produtos concorrentes. 

c) A estratégia de diferenciação por suporte defende a agregação de valor via 

serviços periféricos, como assistência técnica, financiamento, menor prazo de 

entrega, manutenção, garantia, entre outros. 

d) A estratégia de diferenciação por qualidade cria atributos racionais e 

concretos para os produtos, sendo pelo menos uma das dimensões: desempenho 

superior, maior confiabilidade, maior durabilidade. 

e) A estratégia de diferenciação por Design procura por no mercado um 

produto diferente dos concorrentes, podendo ser um visual ou funcionalidade 

diferente dos concorrentes. 

f) A estratégia de não diferenciação é aquela que uma empresa imita 

inovações de seus concorrentes. Diferencia-se da estratégia de meio termo de 

Porter no que se refere à intencionalidade e desempenho. 

 

2.2.5 Tipologia de Miles e Snow  
 

  Miles e Snow (1978) desenvolveram seu trabalho em três problemas centrais, 

denominados de ciclo adaptativo, e que demanda atenção dos gestores. Cada um 

se inter-relaciona com o outro em relação à tecnologia, estrutura e processos aliado 

a sua estratégia, como pode se verificar na figura 2 a seguir: 
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Figura 2 - Ciclo Adaptativo 

 
 

Fonte: Miles e Snow (1978). 
 
 

       Assim, o modelo de Miles e Snow (1978) apresenta três categorias de 

comportamento que diferem as empresas quanto à relação de estratégia/estrutura e 

ambiente. São eles:  

a) Problema Empreendedor e Soluções: parte do pressuposto que tanto para 

as empresas novas quanto para as já existentes, a solução para o problema 

empreendedor é gerenciar a escolha do domínio de produtos e mercado. 

b) Problema Administrativo: voltado para a diminuição da incerteza do sistema 

ou ainda racionalizar e estabilizar atividades enfrentadas nas fases anteriores, ao 

mesmo tempo preocupa-se com a seleção de áreas para inovação futura e 

racionalização de estrutura e processos que permitirão a continuação do 

desenvolvimento da organização. 

c) Problema de Engenharia: criação de sistema que viabilize a solução 

administrativa para o problema empreendedor; escolha de qual tecnologia melhor se 

adapta para a produção e distribuição dos produtos e serviços selecionados. 

Para estes fatores apresentados os autores Miles e Snow (1978) distinguiram 

quatro tipos de comportamentos estratégicos, através dos quais as organizações 
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buscam alternativas para mover-se ao longo do ciclo adaptativo. A tipologia proposta 

por Miles e Snow (1978) classifica as organizações em quatro categorias: 

Defensivas, Prospectivas, Analíticas e Reativas. 

A síntese da tipologia com as quatro categorias defendidas por Miles e Snow 

(1978) são apresentadas no quadro 3 a seguir: 

Quadro 3 - Dimensões do Ciclo Adaptativo e Características dos Tipos Estratégicos 
 

 
Comportamento 

do ciclo 
adaptativo 

Dimensões 

Tipos Estratégicos 

 
Defensiva 

 
Prospectora Analítica Reativa 

Problema 
Empreendedor 

e Soluções 

Domínio de 
produtos e 
mercados 

Estreito e 
cuidadosamente focado 

Amplo e em expansão 
contínua 

Segmentado e 
cuidadosamente 

ajustado 
Irregular e transitório 

Postura de 
sucesso 

Proeminente em seu 
mercado 

Ativa iniciação de 
mudança 

Seguidores 
cuidadosos de 

mudança 

Investidas oportunistas e 
postura de adaptação 

Monitoramento 
ambiental 

Baseado no domínio e 
cuidadoso/ forte 
monitoramento 
organizacional 

Orientado para o 
mercado e ambiente/ 

busca agressiva 

Orientado para a 
concorrência e 

completo 

Esporádico e dominado 
por tópicos específicos 

Crescimento 
Penetração cuidadosa e 

avanços de 
produtividade 

Desenvolvimento de 
produtos e mercados e 

diversificação 

Penetração assertiva e 
cuidadoso 

desenvolvimento de 
produtos e mercados 

Mudanças apressadas 

Problema de 
Engenharia e 

Soluções 

Objetivo 
tecnológico 

Eficiência de custos 
Flexibilidade e 

inovação 
Sinergia tecnológica 

Desenvolvimento e 
conclusão de projetos 

Amplitude 
tecnológica 

Tecnologia única, 
focal/expertise básico. 

Tecnologias múltiplas/ 
avançadas na fronteira 

Tecnologias inter-
relacionadas na 

fronteira 

Aplicações tecnológicas 
mutáveis / fluidez 

Anteparos 
tecnológicos 

(buffers) 

Programas de 
manutenção e 
padronização 

Habilidades de pessoal 
técnico / diversidade 

Incrementalismo e 
sinergia 

Habilidade de 
experimentar e 

improvisar soluções 

Problemas 
Administrativos 

e Soluções 

Coalizão 
dominante 

Finanças e Produção Marketing e P&D 
Pessoal e 

Planejamento 
Solucionadores de 

problemas 

Planejamento 
De dentro para fora / 

dominado por controle 

Busca de problemas e 
oportunidades / 
perspectives de 
programas ou 
campanhas 

Abrangentes com 
mudanças 

incrementais 

Orientado por crises e 
desarticulado 

Estrutura 
Funcional /Autoridade de 

linha 
Por produto e/ou 

mercados 

Dominada por 

assessores / orientada 
por matriz 

Autoridade formal rígida / 

desempenho operacional 
solto 

Controle 
Centralizado, formal e 
ancorado em aspectos 

financeiros 

Desempenho no 
mercado / volume de 

vendas 

Métodos múltiplos / 
cálculos de riscos 

cuidadosos / 
contribuição de 

vendas 

Evitar problemas/ 
resolver problemas 

remanescentes 

Fonte: Miles e Snow (1972) 

    

O quadro 3 apresenta as abordagens que definem o modelo proposto para 

esta pesquisa, quais sejam as dimensões que caracterizam a tipologia de Miles e 

Snow (1978), relacionando-as com os problemas que compõem o Ciclo Adaptativo: 

o Problema Empreendedor, o Problema Engenharia e o Problema Administrativo, 

bem como os comportamentos estratégicos: Defensivo, Prospector, Analítico e 

Reativo. 
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           O quadro 4 apresenta as características dos comportamentos segundo a 

tipologia de Miles e Snow (1978), a saber:    

Quadro 4 - Tipologia de Miles e Snow (1978) 
 

Prospector 
Busca oportunidade no mercado experimentando respostas às tendências 
do ambiente. Criam incertezas e mudanças às quais os concorrentes 
devem responder. 

Analítico 
Opera em dois tipos de domínios produto-mercado. Os estrategistas 
organizacionais observam as novas idéias dos concorrentes, adotando 
rapidamente aquelas que aparentam ser mais promissoras. 

Defensivo 

Possui um estreito domínio produto mercado, seus executivos são 
altamente especializados em determinadas áreas de operações, mas não 
procura oportunidades fora de seu domínio. Raramente necessita de 
ajustes na sua estrutura, operações e tecnologia, pelo contrário, dedicam 
atenção a sua melhoria. 

Reativo 
Percebe as alterações do ambiente e suas incertezas, mas pela 
inexistência de uma relação estratégia-estrutura raramente realiza ajustes, 
a não ser que forçados por pressões ambientais. 

     Fonte: Miles e Snow (1978) 

De acordo com o quadro 4 acima, na categoria defensiva, segundo Miles e 

Snow (1978) encontram-se as organizações que possuem domínio da relação 

produto/mercado, e não buscam desenvolver competências fora de seus domínios. 

Sua concentração está na busca pela contínua melhora da eficiência das operações 

já desenvolvidas, o que traz para as organizações bastante experiência, não 

buscando novas oportunidades fora dos seus domínios, preferindo garantir a 

posição do mercado em que já se encontram. Têm dificuldades de acompanhar as 

mudanças, por optarem pela não diversificação de mercado. O sucesso de uma 

empresa defensora está na capacidade de manter seu negócio dentro do segmento 

escolhido. (SHERER; LOBER, 2000). 

Na categoria prospectiva, segundo Miles e Snow (1978), encontram-se as 

organizações que estão na contínua busca de oportunidades no mercado e inovação 

de produtos e processos. São caracterizadas como organizações que criam 

mudanças, geram incertezas no ambiente e obrigam os concorrentes a responder, 

fazendo com que o domínio de produto e mercado seja transitório e substituível pelo 

subsequente. Caracterizam-se, também, pelo alto investimento em pesquisas e 

desenvolvimento, o que gera uma postura agressiva no mercado em que atuam. 

Isso faz com que as empresas prospectoras apresentam um estado sucessivo de 

desenvolvimento. (SHERER; LOBER, 2000). 
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Na categoria analítica, segundo Miles e Snow (1978), encontram-se as 

organizações que adotam uma postura intermediária entre a defensiva e a 

prospectiva, garantem seus produtos e mercados atuais, adotando uma postura 

conservadora e rotineira com este domínio estável, mas buscam novos produtos e 

mercados, adotando uma postura empreendedora em busca de mudanças através 

de ideias que consideram promissoras. Segundo Sherer e Lober (2000), as 

empresas analíticas operam tanto em estado de mudança como em estado mais 

estável, já que a relação de estabilidade permite que os gestores imitem de melhor 

dos produtos desenvolvidos por empresas prospectoras. 

Na categoria reativa, segundo Miles e Snow (1978), encontram-se as 

organizações que não respondem às mudanças e incertezas do meio ambiente de 

forma eficiente e só reagem às ações de outras empresas quando forçadas. Sofrem 

ataques das prospectoras e não atingem o mercado protegido pelos defensores e 

analisadores. Geralmente há divergência entre a estratégia escolhida e a estrutura 

da organização. São organizações que compreendem as mudanças em seus 

negócios e ao mesmo tempo são incapazes de alinhar sua estrutura, seus 

processos e suas tecnologias internas, ocasionando um desequilíbrio quanto ao 

desenvolvimento da organização. 

Os três problemas (Problema Empreendedor, Problema de Engenharia e 

Problema Administrativo) estão fortemente ligados, mas a adaptação é iniciada na 

etapa empresarial, seguida pelas etapas de engenharia e administrativa. O início do 

Ciclo Adaptativo pode ser feito pelas outras fases. A escolha estratégica está sujeita 

à percepção da equipe, ao ambiente organizacional e às decisões de como a 

organização se adaptará às condições. 

Miles e Snow (1978) consideram que sua tipologia abrange o comportamento 

de qualquer organização com predominância de um tipo característico, o que 

corrobora com os estudos de Gimenez et al (1988), segundo análise de resultados 

encontrados afirma que a taxionomia de Miles e Snow (1978) pode ser aplicada a 

qualquer organização independente do seu tamanho. Hambrick (2003) salienta que 

esta tipologia tem sido a mais verificada e usada, tratada e colocada em prática. 
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São vários os estudos e pesquisas realizados em relação ao comportamento 

estratégico usando a taxionomia de Miles e Snow (1978). Snow e Hrebiniak (1980) 

em estudo realizado na indústria de transporte aéreo descobriram que as 

organizações que mantinham comportamento reativo superaram as performances 

de defensores e prospectores. 

Neste cenário, os estudos de Haves e Crittenden (1984) e Smith et al (1989) 

comprovam a proposição que tipos estratégicos viáveis – defensores, analíticos e 

prospectores - obtiveram melhor desempenho que reativos. 

Acompanhando esta mesma linha de pensamento, Zarha e Pearce (1990) 

revisaram 17 estudos publicados na década de 80 e utilizaram essa tipologia para 

identificar nos resultados as incoerências e paridades apresentadas. Oito estudos 

usaram os quatro tipos estratégicos, quatro apresentaram somente o tipo defensivo 

e o restante apresentou ajustes diversos de três tipos. O estudo demonstra também 

que há relação entre estratégia, estrutura e processos integrados aos seus 

ambientes.    

Gimenez (1999) como resultado dos estudos realizados em 107 pequenas 

empresas divididas em oito setores da cidade de Londrina/PR, identificou que a 

estratégia mais frequente adotada pelos gestores foi a analista. Como menos eficaz 

ficou a estratégia reativa. 

Estes resultados também destacam considerações para Gulini (2005) que 

apresenta como resultado de estudo realizado no setor de provedores da internet 

identificou que o comportamento estratégico predominante foi o defensivo, seguido 

do analista e por último o prospector. Já os resultados identificados em empresas de 

Tecnologia da Informação e Comunicação de Campina Grande/PR por Vasconcelos 

e Cândido (2005) apontaram para o comportamento defensivo como o de 

predomínio no setor pesquisado. 

Teixeira (2007), que analisou a relação entre ambiente organizacional e 

comportamento estratégico no setor hoteleiro de Florianópolis identificou que a 

maioria dos gestores adota comportamento estratégico prospector, seguido de 

analista e como sendo o de menor frequência, os comportamentos reativos e 

defensivos, respectivamente. Os estudos de Teixeira (2007), concluem que os 
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administradores estão mais atentos às mudanças do mercado, procurando inovarem 

em termos de produtos e serviços em entrarem em novos mercados, independente 

se o ambiente for simples ou complexo. 

Segundo Andretti (2008), que também analisou a relação entre ambiente 

organizacional, comportamento estratégico e desempenho empresarial adotado 

pelos gestores de hotéis da cidade de Macaé/RJ, identificou que 31,8% são 

analistas, os que adotam os comportamentos defensivo e reativo representam 

23,6% e prospectores ficam com 21,1% do total pesquisado. 

Com esta visão, são comprovados como resultado das pesquisas realizadas 

por Cancellier e Blageski (2009) em revendas de automóveis de Itajaí/SC, o 

resultado predominante foi para o comportamento prospector, seguido pelo 

defensivo e por último o analítico. Fazendo um paralelo em função desse exemplo 

citado acima, os autores Teixeira, Rossetto e Carvalho (2009) identificaram que o 

comportamento estratégico predominante adotado pelos gestores dos hotéis de 

Florianópolis foi o prospector, com 45%; analista, com 31%; reativo, com 19% e por 

último o comportamento defensivo, com 5% do total pesquisado. 

Para Archer (2010), em pesquisa realizada em uma unidade do SENAC da 

Região Oeste de Santa Catarina identificou que é o comportamento prospector que 

detém o maior percentual, com 42,2%; na sequência, com 36,8% está o 

comportamento analista, com os defensivos e reativos com 10,5% cada. Em seu 

entendimento se chega à conclusão que o estudo sobre comportamento estratégico 

adotado no setor de comércio de materiais de construção da cidade de Joinville/SC 

realizado por Ribeiro, Rossetto e Verdinelli (2011), o predomínio foi para o 

comportamento defensivo, com 34,29%, seguido pelo comportamento reativo, com 

27,1%, 20% são analistas e 18,6% são prospectores. Para esses autores, mais do 

que possuir recursos estratégicos a empresa deve ter clareza de que 

comportamento estratégico adotar para usufruir de todos os benefícios que eles 

podem gerar. 

De acordo com Gardelin, Rossetto e Verdinelli (2010) em pesquisa realizada 

em pequenas empresas de Tapejara-RS, sobre a relação existente entre 

munificência ambiental e comportamento estratégico prospector, demonstraram que 
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o ambiente munificente é alto e que o comportamento é prospector na maioria das 

empresas investigadas. 

É nesse seguimento que Almeida, Antonialli e Gomes em estudo realizado 

sobre o comportamento estratégico de mulheres empresariais da cidade de Lavras-

MG resultou que há predominância do tipo analítico, com 41,3%, seguido pelo 

prospector, com 30,7%, o reativo com 13,3% e o defensivo com 14,7%. Com relação 

aos três problemas de adaptação, há predominância da prospectora para o 

problema empreendedor com 40,1%, seguida pelo predomínio das respostas 

analíticas com 39% para o problema de engenharia e, com 27,4% estão às 

respostas prospectoras para o problema administrativo. 

Portanto, observa-se que a tipologia de Miles e Snow (1978) é muito utilizada 

na análise dos comportamentos estratégicos das organizações por proporcionar 

riqueza significativa em seus conceitos, além de descrever as características das 

empresas, o que permite a identificação dos comportamentos estratégicos a partir 

da interação com seus ambientes. 

Ainda sobre os estudos embasados na tipologia de Miles e Snow, em 

pesquisa realizada no ano de 2006 por Rossetto, Cancellier, Neto e Hoffmann 

(2006) ao analisar o comportamento estratégico de pequenas e médias empresas 

focalizando as categorias estratégicas, a estratégia genérica e o processo de 

elaboração de estratégias em pousadas existentes há mais de dez anos na Lagoa 

da Conceição, na cidade de Florianópolis, utilizaram o modelo de Miles e Snow 

(1978) adaptando a estratégia ao ambiente e as posturas para enfrentar as 

ocorrências de mudanças sobre o enfoque de Padrões de Resposta, apresentadas 

no Quadro 5, a seguir:    . 
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Quadro 05 – Comportamento Estratégico (Miles e Snow, 1978) sobre o Enfoque de 
Padrões de Resposta. 

 

ATITUDE PADRÃO DE AÇÃO A ESTRATÉGIA 
OCORRÊNCIAS DE 

MUDANÇAS 

DEFENSIVA 

Os dirigentes são 
conscientes de sua área 
de atuação limitada e não 
procuram novas 
oportunidades fora de 
seus domínios. 

Responsabilidade da 
Coalizão administrativa 
dominante – executivo 
principal, assessores e 
diretor de produção, os quais 
dão as diretrizes iniciais para 
o grupo de planejamento, 
retornando o processo após 
o plano elaborado para 
escolher as estratégias mais 
promissoras. O planejamento 
é intensivo e tem fim antes 
do início da ação. A 
seqüência é: 1. Plano; 2. 
Ação; 3. Avaliação. 

Como conseqüência 
raramente precisa ajustar 
a configuração da 
tecnologia, estrutura ou 
métodos de operação. Ao 
contrário, concentram 
esforços em melhorar a 
eficiência das operações 
existentes.  

PROSPECTIVA 

Caracterizado pela busca 
contínua de 
oportunidades de 
mercado e experiências 
regulares com potenciais 
respostas a tendências 
ambientais emergentes 

Processo de planejamento 
amplo, orientado a solução 
de problemas e baseado no 
feedback de ações 
experimentais. Um novo 
problema é engajado antes 
que o planejamento 
detalhado tenha fim. É 
realizada uma avaliação 
inicial de um número 
potencial de oportunidades 
que precedem ações 
exploratórias nas áreas mais 
promissoras. Segue-se então 
o desenvolvimento de um 
plano detalhado. A 
seqüência resume-se em: 1. 
Avaliação; 2. Ação; 3. Plano. 

Estão sempre gerando 
mudanças, sem 
segurança de quais delas 
resultarão em respostas 
das concorrentes. 

ANALÍTICA 

Atuam com base em dois 
tipos de domínios de 
produto – mercado:  
1 - Estável – operam de 
forma rotineira e eficiente, 
utilizando estruturas e 
processos formais. 2 – 
Mutável – Observam 
seus competidores de 
perto para novas idéias e 
então adotam 
rapidamente aquelas que 
parecem mais 
promissoras. 

Não há um processo de 
planejamento unificado, 
considerando a necessidade 
de planejar para estabilidade 
e mudança. Para a 
estabilidade a seqüência é a 
mesma da atitude defensiva 
(1. Plano; 2. Ação; 3. 
Avaliação). Para a mudança 
é realizado um amplo 
planejamento de mercado. 
Parte do planejamento é 
semelhante ä atitude 
prospectiva. Uma vez aceito, 
o produto segue para 
produção. A seqüência do 
planejamento é: 1. Avaliação; 
2. Plano; 3. Ação. 

A estrutura deve ser 
diferenciada de modo a 
refletir a natureza híbrida 
de seu domínio e 
tecnologia. A melhor 
estrutura para acomodar 
tanto a estabilidade 
quanto a mudança é a 
estrutura matriz. 

REATIVA 

Percebem mudanças e 
incertezas em seus 
ambientes, sem reagir 
efetivamente a elas. Não 

A gerência superior não 
possui estratégia 
organizacional claramente 
articulada; ou a estratégia é 

Considerando a 
necessidade de 
consistência entre 
estratégia, estrutura, 
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possuem uma série de 
mecanismos que os 
permita responder ao seu 
ambiente. Caem num 
ciclo de respostas 
inapropriadas ás 
mudanças ambientais, 
sem bons resultados, 
sendo relutante a agir 
agressivamente no futuro. 

uma mera definição e não 
um guia efetivo para ações. 
Nesse caso não é 
identificada seqüência 
definida. 

raramente são realizados 
ajustes de qualquer tipo 
até que o ambiente 
pressione por mudanças.  

Fonte: Rossetto, Cancellier, Neto e Hoffmann (2006) 

 Assim, os autores Rossetto, Cancellier, Neto e Hoffmann (2006) justificam 

que os gestores necessitam de constante renovação dos processos, produtos e 

serviços ofertados para perceberem quais ferramentas utilizar no desenvolvimento 

de suas empresas. 
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3  METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada no estudo do ambiente 

organizacional e comportamento estratégico nos meios de hospedagem de Manaus 

e municípios conurbados.  

Todo trabalho científico deve estar apoiado em um referencial metodológico, 

para ter confiabilidade e validade. Richardson (1999), afirma que a relação entre 

validade e confiabilidade leva em conta critérios externos (validade) e critérios 

internos (confiabilidade).  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO TIPO DE PESQUISA  

 

Para atender aos objetivos deste estudo, realizou-se uma pesquisa 

quantitativa com finalidade descritiva: um levantamento de dados por meio de uma 

pesquisa do tipo survey de questionário com o propósito de relacionar, segundo uma 

escala de comparação, dados do ambiente organizacional e comportamento 

estratégico dos meios de hospedagem de Manaus e municípios conurbados, tendo 

como população alvo os gestores dos meios de hospedagem. A caracterização da 

pesquisa como survey define-se pela informação de determinados grupos por meio 

de um questionário, produzindo descrições quantitativas de uma população. 

(BARBBIE, 1999).  

A pesquisa quantitativa tem como pressuposto a utilização de métodos 

estatísticos para a organização dos dados, que, após serem coletados através de 

questionários, são padronizados. (TRIVIÑOS, 1987). Roesch (1999) define que o 

método quantitativo é apropriado para pesquisas que utilizam coleta em que a 

análise dos dados baseia-se no uso de métodos estatísticos. É comum em 

pesquisas quantitativas utilizar-se de gráficos e tabelas para apresentar os 

resultados da pesquisa.  

De acordo com Richardson (1999) a pesquisa quantitativa é frequentemente 

aplicada nos estudos descritivos, naqueles que procuram descobrir e classificar a 
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relação entre variáveis, bem como nos que investigam a relação de causalidade 

entre fenômenos, e representa a intenção de garantir a precisão dos resultados. 

Diante disto, justifica-se a escolha da pesquisa quantitativa que pretende relacionar 

os dados referentes ao ambiente organizacional e comportamento estratégico dos 

meios de hospedagem de Manaus e municípios conurbados.   

Com relação à escolha pela descrição deste estudo deve-se ao fato de que, 

segundo Vergara (2000) propõe a pesquisa descritiva pode estabelecer correlações 

entre variáveis e definir sua natureza, sem o compromisso de explicar os 

fenômenos, porém pode servir como base para tal explicação.  

De acordo com este mesmo pensamento, Merrian (1988) comenta que as 

pesquisas descritivas visam descobrir a associação entre variáveis, permitindo em 

alguns casos ter uma visão mais ampla dos problemas.  

Por se tratar de um levantamento de dados por meio de questionário, para 

Hair (2005, p. 159), “um questionário é um conjunto predeterminado de perguntas 

criadas para coletar dados dos respondentes. É um instrumento cientificamente 

desenvolvido para medir características importantes de indivíduos, empresas, 

eventos e outros fenômenos”. Ainda segundo o mesmo autor, “a expressão survey 

pode ser traduzida para o português como investigação ou levantamento de dados, 

sem prejuízo do sentido. Entretanto, é comum sua utilização no original, em inglês, 

por ser considerado um termo consagrado no que diz respeito à pesquisa científica.” 

 

3.2 FONTE DE DADOS 

 

Como forma de coleta de dados, foram utilizadas fontes múltiplas de 

evidência (primárias e secundárias). Os dados primários foram coletados por meio 

de questionários entregues aos gestores dos meios de hospedagem de Manaus e 

municípios conurbados. 

A entrega dos questionários foi efetuada via visita pré-agendada, in loco, e via 

e-mail. Hair (2005) comenta que questionários de pesquisa são agora geridos 

através de e-mail direto ou por acesso a um site.  
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Com relação aos dados secundários, foram usadas evidências através de 

alguns canais de comunicação como a internet, e informativos da Empresa Estadual 

de Turismo – Amazonastur, além de livros, periódicos e sites de pesquisa. 

 

3.3 POPULAÇÃO E TÉCNICA DE AMOSTRAGEM 

 

Para Richardson (1999), ao esclarecer a população da pesquisa define-se 

também o tipo de amostra, o seu tamanho e o foco de seleção dos sujeitos da 

pesquisa. Neste sentido, o total da amostra populacional foram os meios de 

hospedagem de Manaus e municípios conurbados cadastrados na Empresa 

Estadual de Turismo – Amazonastur, a qual possui 251 estabelecimentos 

registrados atualmente em todo o estado do Amazonas.  Porém, o objeto-alvo desta 

pesquisa foram os estabelecimentos situados no município de Manaus, que 

compreende uma amostra de 101 estabelecimentos cadastrados, e os 

estabelecimentos situados nos municípios de Novo Airão, Iranduba, Rio Preto da 

Eva, Presidente Figueiredo e Manacapuru, municípios que constituem a área 

conurbada de Manaus. Malhotra (2001) define como população os elementos de um 

conjunto que compartilham características comuns. Já, segundo Fink (1995), a 

melhor amostra é a representativa da população ou um modelo dela.  

 

3.4 MÉTODOS E TÉCNICAS DE COLETA 

 

A coleta de dados realizou-se por meio de pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental e pesquisa de campo, com abordagens distintas, mas complementares.  

Para Marconi e Lakatos (2010), a pesquisa bibliográfica abrange toda 

bibliografia já tornada pública sobre o assunto/objeto do estudo, como publicações 

avulsas, boletins, jornais, pesquisas, artigos, dissertações, teses, material 

cartográfico e outros. Esse tipo de pesquisa é desenvolvido através de um material 

já elaborado (GIL, 1991), e utilizado para se ter maior referencial teórico com base 

de dados sobre o mesmo assunto sob a ótica de diversos autores. Assim, a 
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pesquisa bibliográfica aqui foi apoiada em livros e artigos acadêmicos nacionais e 

internacionais com o tema do estudo. 

A pesquisa documental baseia-se na exploração de documentos (GIL, 1991), 

analisados criteriosamente pelo pesquisador com o objetivo de evitar contradições 

de informações. Essa pesquisa documental foi realizada com base nos indicadores 

do exercício de 2010/2011 da AMAZONASTUR – Empresa Estadual de Turismo, 

além dos indicadores da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH, local. 

Para Vergara (2004) a pesquisa de campo contempla observações, 

comparações, simulações de tempo em fenômenos e decisões ocorridas e a ocorrer. 

Com o objetivo de responder as perguntas desta pesquisa, a pesquisa de campo foi 

realizada através de questionários, sendo o questionário o instrumento de coleta de 

dados considerado mais adequado para essa investigação, caracterizado como um 

estudo descritivo, de natureza quantitativa, utilizando o método survey. Segundo 

Fink (2005), o questionário é o instrumento de coleta de dados considerado mais 

adequado para investigações, cujo principal interesse seja o de produzir descrições 

quantitativas de uma população com uso de um documento pré-definido. Os 

questionários foram aplicados aos gestores dos meios de hospedagem de 

Manaus/AM e municípios conurbados, em relação ao ambiente organizacional e ao 

comportamento estratégico adotado. Este instrumento está fundamentado no 

modelo de mensuração relativo às variáveis do ambiente organizacional 

apresentado por Duncan (1972), assim como pelo comportamento estratégico 

segundo a tipologia de Miles e Snow (1978). 

O questionário, testado e aprovado para os objetivos desta pesquisa, está 

subdividido em três etapas: a primeira etapa é composta por questões cujo objetivo 

é conhecer a caracterização dos meios de hospedagem participantes da pesquisa, 

como: nome de fantasia da empresa, ano de constituição, cidade, número de 

funcionários, classificação de estrelas, taxa média de ocupação, quartos e leitos 

disponíveis. Ainda nesta primeira etapa, busca-se conhecer a caracterização dos 

gestores respondentes, como escolaridade, tempo na empresa, sexo e faixa-etária. 

Nesta primeira etapa, obteve-se uma análise quantitativa por meio de porcentagem 

absoluta e porcentagem relativa. 
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A segunda etapa do questionário está fundamentada pela escala de 

mensuração relativa à percepção do ambiente organizacional segundo a 

classificação de Duncan (1972), levando em conta aspectos referentes à avaliação 

da dimensão simples-complexa e estático-dinâmica, como: tecnologia, fornecedores, 

concorrência, EMBRATUR, questões legais, econômicos, sociais e político. Esses 

aspectos foram mensurados quanto a Intensidade e a Frequência numa escala tipo 

Likert de 5 pontos. Segundo Richardson (1999), Likert é a escala que se constrói por 

meio da análise de itens, e cada item classifica-se por meio de cinco pontos que 

variam quanto à frequência entre mínima frequência e máxima frequência, e quanto 

à intensidade variam entre baixa intensidade e alta intensidade. A análise dos dados 

relativos ao ambiente organizacional realizou-se por meio desta escala variando de 

1 a 5 para a frequência, onde 1 indica a mínima frequência, 2 indica baixa 

frequência, 3 média frequência, 4 alta frequência e 5 máxima frequência. Quanto a 

Intensidade, o 1 indicava a mínima intensidade, 2 baixa intensidade, 3 média 

intensidade, 4 alta intensidade e 5 máxima intensidade.  

No resultado das duas dimensões ambientais medidas (simples-complexa e 

estático-dinâmica) segundo o modelo de Duncan (1972), sendo a média das 

respostas abaixo de 2,98, de acordo com a dimensão, têm-se ambiente estático e 

simples. Sendo a média acima de 2,98, de acordo com a dimensão, tem-se o 

ambiente classificado como dinâmico e complexo.  

A terceira e última etapa do questionário inclui a percepção relacionada ao 

comportamento estratégico. Para atender os objetivos desta pesquisa e classificar 

as estratégias utilizadas pelos gestores dos meios de hospedagem de Manaus/AM e 

municípios conurbados, foi feita uma adaptação do questionário de Conant, Mokwa 

e Varadarajan (1990), apresentando 11 questões com variáveis objetivando 

informações sobre domínio do produto/serviço, reputação da empresa, 

monitoramento das mudanças e das tendências do mercado, preparação para o 

futuro, entre outras. A classificação da empresa em analista, defensiva, reativa ou 

prospectora é feita a partir do maior número de respostas a uma destas 

características. As decisões de empate são apoiadas na teoria e modelo de Miles e 

Snow (1978). No caso de empate contendo a característica reativa, considera-se 

como estratégia reativa. Se, no caso de empate, houver ausência da opção reativa, 

a opção aceita será a estratégia analista.  
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Os dados foram coletados de três formas. Primeiramente, pela própria 

pesquisadora, através de uma abordagem pessoal/de campo. Mas na 

impossibilidade de um atendimento pessoal, e a fim de buscar número suficiente de 

participantes para evidenciar os objetivos da pesquisa, vários questionários foram 

deixados aos cuidados da recepção dos meios de hospedagem e posteriormente 

resgatados. Porém, a taxa de retorno dos questionários preenchidos foi muito 

aquém do esperado. Optou-se, então, pela segunda forma de coleta de dados, 

enviando os questionários via e-mail. Mais uma vez, houve pouco retorno de 

questionários preenchidos, além dos que voltavam porque muitos meios de 

hospedagem, principalmente os pequenos independentes e os meios de 

hospedagem de floresta não fazem atualização dos endereços eletrônicos 

regularmente. Fez-se necessário a terceira forma de coleta de dados, sendo esta 

realizada por um grupo de estudantes do curso de Turismo de uma faculdade local, 

da disciplina Meios de Hospedagem, que foram treinados e orientados pela 

pesquisadora a acompanhar o pesquisado, dispondo de informações necessárias 

para a interpretação do questionário. Foram realizadas pesquisas de campo in loco 

aos municípios conurbados à Manaus: Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Rio Preto 

da Eva e Presidente Figueiredo. Mesmo assim, o retorno de questionários 

preenchidos foi baixo devido à falta de interesse dos gestores em participar da 

pesquisa, principalmente os gestores dos meios de hospedagem que se encontram 

nos cinco municípios conurbados, alvos desta pesquisa.     

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A etapa de análise dos dados consiste no processo de dar sentido ao que foi 

coletado. Esse é um processo complexo, que envolve tarefas de dedução e 

interpretação dos dados, à procura de significados, entendimentos ou insights que 

constituem os achados do estudo. (MERRIAM, 1998, p.178). 

Os dados coletados foram analisados pelo software STATISTICA 6.0, que 

permite a análise de métodos de análise multivariada, com auxílio da planilha do 

Microsoft EXCEL e do Microsoft WORD. Os resultados foram sistematizados em 

gráficos, quadros e tabelas levando-se em consideração as variáveis de análise 
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dispostas em cada etapa do questionário, a fim de sintetizar determinados 

componentes que permitam analisar as relações entre as variáveis. 

Também se utilizou a análise fatorial de componentes principais, pois esta 

análise permite a comparação de todas as unidades de observação, avalia as 

informações contidas em uma tabela, além de representar em gráficos a composição 

da tabela. (CRIVISQUI, 1995). 

Segundo Hair et al (2009), a análise fatorial objetiva analisar inter-relações  

entre grande número de variáveis, esclarecendo essas variáveis em termos de 

fatores comuns a fim de diminuir o número de variáveis e evidenciar os resultados 

futuros do estudo.  

Assim, a análise das variáveis ocorreu de três maneiras, conforme os 

desígnios desta pesquisa. Buscou-se verificar e caracterizar o ambiente 

organizacional, como também verificar e caracterizar o comportamento estratégico 

predominantes nos gestores das empresas pesquisadas e, por fim, verificar a 

relação existente entre comportamento estratégico e ambiente organizacional. Além 

disso, a análise dos dados permitiu conhecer o perfil dos meios de hospedagem de 

Manaus e municípios conurbados, bem como o perfil de seus gestores. 
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4  A EMPRESA HOTELEIRA 

 

Apresenta-se neste capítulo uma breve contextualização sobre a evolução da 

empresa hoteleira no decorrer da história. Classificam-se como empresas de 

hospedagem, pois fazem parte do sistema turístico. (CASTELLI, 1982). 

  

4.1 HOTELARIA: DA ERA ANTIGA AOS DIAS ATUAIS 

 

O marco inicial da hotelaria para alguns especialistas teve início na Grécia 

Antiga, que nos Jogos Olímpicos traziam muitas pessoas de outras localidades e 

duravam de dois a três dias – o que foi de grande importância para o 

desenvolvimento do turismo mundial. No século IV a.C. Roma governava a Itália 

Central. Para que houvesse o trânsito de pessoas, o imperador Ápio Cláudio 

construiu a Via Ápia, sendo este deslocamento dos povos romanos identificado por 

muitos especialistas como marco para o deslocamento de hospedagem. Esse 

deslocamento do seu ambiente para outras terras implicava na necessidade de 

alojar-se, o que os romanos faziam em casas particulares, em templos pagãos ou 

em acampamentos. (www.hotelaria.ardois.com/pg/12202/hotelaria, acesso em 

06/10/2011).  

As estradas romanas foram o princípio da hospedagem com fins lucrativos e 

estas faziam parte do sistema econômico das cidades, gerando um comércio entre 

os viajantes e os moradores e até mesmo a troca de mercadorias entre cidades. 

(CASTELLI, 1982).  

Conforme Gonçalves e Campos (1999), a organização das estradas romanas 

era tanta que as pessoas deveriam possuir um documento para transitar, muito 

parecido com o passaporte dos dias atuais. Com o surgimento dos mosteiros e 

conventos cristãos, foram construídos próximos a estes cômodos e alas de celas e 

quartos reservados para aqueles que lá chegavam. 

Com a revolução Industrial e a expansão do capitalismo, a hospedagem 

passa a ser explorada comercialmente e, no início do século XIX, surgem os hotéis 

http://www.hotelaria.ardois.com/pg/12202/hotelaria
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com staff composto por gerentes e recepcionistas. A cidade de Nova York recebeu 

os primeiros hotéis no centro da cidade representados pelos Corre’s Hotel e pelo 

City Hotel, este  inaugurado em 1794, com 73 apartamentos coletivos. Entre os anos 

de 1795 e 1820 surgiram em diversas partes do mundo a construção de diversos 

hotéis e casas de hospedagem, como nas colônias belgas estabelecidas na África e 

no México e na Riviera Francesa e Riviera Italiana. A hotelaria de luxo tem seu 

ponto de partida com a construção do Hotel Tremont House, em Boston. A 

concorrência entre os hotéis ficou mais acirrada com as construções do American 

Hotel e Holt’s Hotel, ambos em Nova York. A hotelaria americana se notabiliza pelo 

tamanho e modernidade de seus hotéis e a hotelaria europeia, mais conservadora, 

evolui com os hotéis menores, atendido pelas famílias e preservando o atendimento 

personalizado. Mas é na Europa, em junho de 1898 em Paris, que é inaugurado o 

primeiro hotel verdadeiramente planejado: o Hotel Ritz, construído pelo suíço César 

Ritz. A principal inovação desse hotel foi a existência de banheiros privativos nos 

apartamentos, a uniformização dos empregados e outras melhorias (Hotelaria: da 

era antiga aos dias atuais – Revistas Eletrônicas – uea - 

www.revistas.uea.edu.br/old/abore, acesso em 06/10/2011).   

A empresa hoteleira sofre sua grande crise em 1930, com a Depressão e a 

Lei Seca e só a partir de 1940 voltou a crescer com o surgimento dos hotéis-cassino.  

É a partir da Segunda Guerra Mundial, que traz em seu bojo o processo de 

desenvolvimento e de globalização da economia mundial (basicamente nos países 

mais desenvolvidos da Europa Central, EUA e Canadá) e a consequente melhoria 

da renda da população, a ampliação do sistema de transportes com a entrada dos 

aviões para passageiros, o que gerou um progressivo fluxo de viagens, ampliando o 

setor de turismo e lazer, que passou a ser o grande promotor das redes hoteleiras. A 

década de 80 é considerada o grande incremento da hotelaria mundial com a 

diversificação dos tipos de hotéis, profissionalização do segmento hoteleiro, criação 

de marketing específico, desenvolvimento dos hotéis com redução de serviços. 

A empresa hoteleira sofre sua grande crise em 1930, com a Depressão e a 

Lei Seca e só a partir de 1940 voltou a crescer com o surgimento dos hotéis-cassino.  

É a partir da Segunda Guerra Mundial, que traz em seu bojo o processo de 

desenvolvimento e de globalização da economia mundial (basicamente nos países 

mais desenvolvidos da Europa Central, EUA e Canadá) e a consequente melhoria 

http://www.revistas.uea.edu.br/old/abore
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da renda da população, a ampliação do sistema de transportes com a entrada dos 

aviões para passageiros, o que gerou um progressivo fluxo de viagens, ampliando o 

setor de turismo e lazer, que passou a ser o grande promotor das redes hoteleiras. A 

década de 80 é considerada o grande incremento da hotelaria mundial com a 

diversificação dos tipos de hotéis, profissionalização do segmento hoteleiro, criação 

de marketing específico, desenvolvimento dos hotéis com redução de serviços. 

Nos dias de hoje há proliferação de cursos especializados para qualificação 

de profissionais hoteleiros, o que constituiu um fator decisivo na implantação de 

políticas de seleção de pessoal especializado para hotéis. 

Beni (1998) tem uma visão muito clara do que é a empresa hoteleira e um dos 

elementos essenciais da infraestrutura turística, corroborando com Petrocchi (2003), 

para o qual o produto turístico é constituído por três serviços básicos: o transporte, a 

hospedagem e o atrativo, sendo a hotelaria e o turismo um binômio inseparável.   

De acordo com Duarte (1996) a hotelaria evoluiu em definição e aspectos 

físicos com cenários distintos: os hostellum eram espécies de palacetes onde reis e 

nobres se hospedavam. 

A fama dependia do luxo e dos serviços oferecidos e eram identificados com 

adornos colocados nas entradas. Na França, as hospedarias usavam ramos verdes 

de ciprestes ou tecidos também verdes em mastro, e foi na França, em 1407, que foi 

criada a primeira lei para registros de hóspedes. Na Inglaterra, eram colocados 

mastros vermelhos bem altos. 

 

4.2 A HOTELARIA NO BRASIL: BREVES COMENTÁRIOS 

 

A história da hotelaria no Brasil não foi diferente e está ligada ao 

empreendimento familiar como uma opção secundária de aumento da renda. Logo 

após a instalação das Capitanias Hereditárias, os mandatários instalaram as 

primeiras hospedarias ou pensões, exploradas por portugueses, instalados em 

imóveis pequenos. 
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No período colonial, os viajantes se hospedavam nas casas-grandes dos 

engenhos e fazendas, nos casarões das cidades, nos conventos e nos ranchos 

(alpendres construídos ao lado de estabelecimentos rústicos que forneciam 

alimentos e bebidas aos viajantes) que existiam à beira das estradas e onde foram 

se agregando outras atividades comerciais e de prestação de serviços que deram 

origem a povoados e, posteriormente, a cidades. As ordens religiosas recebiam nos 

conventos personalidades ilustres. Na segunda metade do século XVIII, foi 

construído no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, edifício exclusivo para 

hospedaria.  

A chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808 trouxe grande 

fluxo de estrangeiros que vieram exercer funções diplomáticas, científicas e 

comerciais. Pequenas hospedarias e pensões foram instaladas nas principais 

cidades. Nos anos seguintes, os proprietários das casas de pensão, hospedarias e 

tavernas passaram a utilizar a denominação de hotel, na intenção de elevar o 

conceito da casa. Como exemplo, o Hotel Pharoux, com localização estratégica 

junto ao cais do porto, no Largo do Paço, estabelecimento de maior prestígio no Rio 

de Janeiro.  As primeiras hospedarias surgiram em Minas Gerais para abrigar 

militares, tropeiros comerciantes de ouro e pedras preciosas. 

A escassez de hotéis no Rio de janeiro levou o governo a criar o Decreto n. 

1160, de 23 de dezembro de 1907, que isentava por sete anos, de todos os 

emolumentos e impostos municipais, os cinco primeiros grandes hotéis que se 

instalassem no Rio de Janeiro. Entre esses hotéis, está o Hotel Avenida, com 220 

quartos, o maior do Brasil, inaugurado em 1908. Mas o maior marco da hotelaria do 

Rio de Janeiro e do Brasil está no Copacabana Palace Hotel, inaugurado em 1923. 

A partir da década de 30, influenciados pela febre dos cassinos, grandes 

hotéis foram implantados nas capitais e cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e 

Minas Gerais, nas estâncias hidrominerais, em Petrópolis e em áreas paisagísticas. 

Em 1946, com o fechamento dos cassinos pela proibição dos jogos de azar, os 

hotéis que a eles estavam vinculados também fecharam as portas, como os hotéis 

Araxá e Quitandinha. No Rio de Janeiro, os turistas de sol e mar substituíram os 

turistas jogadores, mas outras cidades sofreram sérios problemas de ordem social 
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pelo número de desempregados, pelo fechamento dos cassinos e o consequente 

fechamento de hotéis. 

A partir da década de 60, a criação da EMBRATUR (Empresa Brasileira de 

Turismo), hoje transformada em Instituto Brasileiro de Turismo, traz novo fôlego à 

hotelaria. Atuando através de incentivos fiscais na implantação de hotéis, promove 

nova fase na hotelaria brasileira no segmento de hotéis de luxo. As redes hoteleiras 

internacionais chegam ao Brasil nos anos 60 e 70 trazendo novos padrões de 

serviços e preços. Mas a implantação de hotéis de categorias média e econômica 

ligados a negócios e serviços é negligenciada, fazendo com que a hotelaria 

brasileira, desde a época do Brasil Colônia até a década de 70, seja considerada um 

negócio não lucrativo, a não ser para poucos empreendedores das grandes cidades 

brasileiras. 

A partir da década de 70, o desenvolvimento das comunicações e transportes 

propiciou o aumento de viagens, o que levou a necessidade de construção de novos 

hotéis. E em 1978, foi criada a primeira Escola Superior de Hotelaria da 

Universidade de Caxias do Sul. Surgiram as cadeias hoteleiras nacionais como 

Horsa, Othon, Tropical/Varig e outras. Nesta época, também, o primeiro 

empreendimento hoteleiro de categoria internacional, a cadeia Hilton, seguido por 

Sheraton, Intercontinental, Holiday Inn, Meridien, Accor.  

Nos anos 90, com a crise econômica ocasionada nos Estados Unidos pela 

Guerra do Golfo, os mercados emergentes passam a ser alvo para o investidor 

hoteleiro internacional. A economia em recuperação e a moeda mais forte fazem do 

Brasil um dos mercados beneficiados e Fundos institucionais, construtoras e 

incorporadoras imobiliárias tornam-se agentes econômicos, surgindo o formato de 

apart-hotéis, flats e condomínios hoteleiros. (AMARAL E CARVALHO, 2004). 

Segundo Dias e Pimenta (2005, p. 53) “o aumento do nível de exigência do 

consumidor faz parte de um irreversível processo evolucionário do mercado, com 

clientes que, além de maior acesso à informação, têm facilidades de transportes e 

viajam mais, dispondo de elementos para comparação”. As redes internacionais 

tornaram-se sinônimo de qualidade de serviço frente à hotelaria independente, ainda 

familiar, a buscar renovação e mudança de atitudes, investindo na melhoria do 

produto. (AMARAL E CARVALHO, 2004).   
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Nos últimos anos, segundo Davies (2003, p. ),  

 

cadeias hoteleiras internacionais vem promovendo política mais sistemática 
para ampliar a participação no mercado brasileiro, principalmente no 
segmento de hotéis econômicos, o que trará alterações nos padrões da 
oferta atual através da concorrência mais acirrada, a diminuição das tarifas 
e a melhoria dos padrões de atendimento ao cliente.  
 

A entrada da hotelaria econômica de rede com arquitetura arrojada, 

pouquíssimos serviços, mas com preços baixos abalou o empresário da hotelaria 

independente, acostumado a não ter concorrentes fortes.  

Segundo pesquisa realizada pela HVS International (APUD AMARAL E 

CARVALHO, 2004), a hotelaria de rede tem participação maior que 20% nas 

grandes cidades brasileiras (São Paulo e Brasília, e Rio de Janeiro com 19%). A 

hotelaria independente ainda é a maioria no restante do país, inclusive nos 

mercados fortes no turismo e lazer, como os estados no nordeste brasileiro, 

considerados os mais atrativos para o turista internacional. 

A empresa hoteleira constitui-se como um setor essencial à infraestrutura da 

atividade turística, tornando-se um dos sustentáculos principais para a fixação e 

desenvolvimento desse setor (OLIVEIRA, 2000). Não se pode negar que o 

segmento de hotelaria tem relevante significado sócioeconômico para o país. 

O Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass), 

através da portaria n. 100 de 16 de junho de 2011 institui a caracterização e 

categorias dos meios de hospedagem, de acordo com o Quadro 6, a seguir:   

 
 

Quadro 06 - Caracterização e Categorias dos Meios de Hospedagem 
 

MEIOS DE 
HOSPEDAGEM 

CATEGORIA CARACTERIZAÇÃO 

HOTEL 
1 a 5 

ESTRELAS 

Estabelecimento com serviço de recepção, alojamento 
temporário, com ou sem alimentação, ofertados em unidades 
individuais e de uso exclusivo dos hóspedes, mediante 
cobrança de diária. 

RESORT 
4 e 5 

ESTRELAS 

Hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento que 
disponha de serviços de estética, atividades físicas, recreação 
e convívio com a natureza no próprio empreendimento; 

HOTEL FAZENDA 
1 a 5 

ESTRELAS 

Localizado em ambiente rural, dotado de exploração 
agropecuária, que ofereça entretenimento e vivência do 
campo; 
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CAMA E CAFÉ 
1 a 4 

ESTRELAS 

Hospedagem em residência com no máximo três unidades 
habitacionais para uso turístico, com serviços de café da 
manhã e limpeza, na qual o possuidor do estabelecimento 
resida; 

HOTEL 
HISTÓRICO 

3 a 5 
ESTRELAS 

Instalado em edificação preservada em sua forma original ou 
restaurada, ou ainda que tenha sido palco de fatos histórico-
culturais de importância reconhecida; 

POUSADA 
1 a 5 

ESTRELAS 

Empreendimento de característica horizontal, composto de no 
máximo 30 unidades habitacionais e 90 leitos, com serviços de 
recepção, alimentação e alojamento temporário, podendo ser 
em prédio único com até três pavimentos, ou contar com 
chalés ou bangalôs 

FLAT – APART 
HOTEL 

3 a 5 
ESTRELAS 

Constituído por unidades habitacionais que disponham de 
dormitório, banheiro, sala e cozinha equipada, em edifício com 
administração e comercialização integradas, que possua 
serviço de recepção, limpeza e arrumação. 

Fonte: Diário Oficial da União – Seção 1 - 118 de 21 de Junho de 2011. 

 

 

4.3 INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA DE MEIOS DE HOSPEDAGEM NO 

MUNICÍPIO DE MANAUS/AM E MUNICÍPIOS CONURBADOS. 

 

No Amazonas, especificamente na cidade de Manaus, o interesse 

internacional impulsionou a expansão da economia gomífera ocorrida nas três 

últimas décadas do século XIX. Pensões, hospedarias e estalagens surgiram para 

atenderem a demanda de pessoas que chegavam a passeio ou a negócios. Alguns 

estabelecimentos eram chamados de hotéis, mesmo sem as estruturas de um hotel. 

Em 1900, um levantamento realizado pela Diretoria de Estatística aparece o nome 

de trinta estabelecimentos cadastrados, os cinco mais frequentados apresentaram o 

total de 2.584 hóspedes. Em 1920, este número sobe para quarenta e seis 

estabelecimentos cadastrados. No período compreendido entre 1920 e 1940, os 

estabelecimentos em atividade somam o total de sessenta e um. (DUARTE, 2009). 

Ainda conforme Duarte (2009), a segunda fase da evolução do sistema 

hoteleiro da cidade de Manaus estende-se da década de 50 aos dias atuais quando, 

além dos empreendimentos locais, Manaus começou a receber a instalação de 

empreendimentos de redes internacionais, destacando-se a inauguração do hotel 

Amazonas, no início da década, o primeiro hotel moderno a ser erguido logo após o 

período áureo da borracha. 
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Em 1967 é implantada a Zona Franca de Manaus, e o novo período de 

crescimento econômico traz grande número de turistas nacionais e estrangeiros, 

atraídos pelos negócios, que contribuiu para o surgimento de diversos 

empreendimentos, inclusive de pequeno porte. O Tropical Hotel Manaus, um dos 

principais hotéis da cidade, é inaugurado em 1976. (DUARTE, 2009). 

           Hoje, o Estado do Amazonas apresenta-se dividido em quatro mesorregiões, 

treze microrregiões e oitenta e um distritos.  Pela Constituição Estadual, acrescenta-

se a esta divisão, nove sub-regiões e nove centros sub-regionais. A Lei 

Complementar n. 52, de 30 de maio de 2007, criou a Região Metropolitana de 

Manaus inicialmente com oito municípios e, posteriormente, integrando-se a essa 

área, pela Lei Complementar n. 64, de 30 de abril de 2009, agregou mais cinco 

municípios, totalizando treze municípios, representando uma das maiores áreas em 

extensão geográfica do mundo, com o objetivo de explorar o potencial econômico de 

uma área com mais de dois milhões de habitantes, aproveitando os recursos da 

grande biodiversidade e os aspectos culturais e sociais associados à preservação e 

sustentabilidade do meio ambiente em uma das mais ricas regiões naturais do 

planeta. (MIGUEIS, 2011). 

           A metrópole, à medida que se prolonga para além de seu perímetro, absorve 

outras cidades que até então possuíam vida autônoma. Com a expansão da 

metrópole, desaparecem os limites entre os vários núcleos urbanos, fenômeno 

conhecido como conurbação. (MORAES, 2011). O município de Manaus limita-se 

com os municípios de Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Careiro, 

Iranduba e Novo Airão. Faz divisa ao norte com o município de Presidente 

Figueiredo e ao sul com o município de Cacau-Pirêra, ligado a Manaus por uma 

ponte sobre o Rio Negro com 3.595 metros de extensão. O distrito de Cacau-Pirêra, 

por sua vez faz divisa com o município de Iranduba, e este, com os municípios de 

Manacapuru e Novo Airão. As sedes distritais desses municípios constituem a Área 

Conurbada de Manaus, que faz parte do Aglomerado Urbano de Manaus, 

envolvendo outras cidades circunvizinhas. (MIGUEIS, 2011). 

           Um dos pontos que contribuiu para a criação da Região Metropolitana de 

Manaus foi o mercado promissor do polo turístico. Para fins desta pesquisa, 

delimitou-se o total de cinco municípios compreendidos na Região Metropolitana de 
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Manaus, usando-se como critério para esta escolha aqueles municípios com 

expressão turística e, consequentemente, com rede de meios de hospedagem 

desenvolvida ou em desenvolvimento, como o município de Novo Airão, que tem 

como principal atrativo a Estação Ecológica de Anavilhanas, e o município de 

Presidente Figueiredo, com o turismo de aventura e de observação cênica e nos 

outros municípios com suas danças e culturas locais. Além de Novo Airão e 

Presidente Figueiredo, são objetos da pesquisa os municípios de Rio Preto da Eva, 

Iranduba e Manacapuru. (MIGUEIS, 2011). A Região Metropolitana de Manaus pode 

ser melhor visualizada na Figura 3 com o mapa abaixo retratando a região, a seguir: 

 
 

Figura 3  -  Mapa da Área Pesquisada da Região Metropolitana de Manaus 

   
Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico – SEPLAN AM/ Perfil 
da Região Metropolitana de Manaus. 

 

Segundo dados extraídos da Síntese dos Indicadores de Turismo – 

2003/2010, da Empresa Nacional de Turismo – Amazonastur, sobre a oferta 

hoteleira no Amazonas, atualmente existem cadastrados juntos ao Órgão Oficial de 

Turismo 536 hotéis, com total de 15.255 unidades habitacionais (UH), perfazendo 

total de 36.031 leitos. Ainda, segundo dados obtidos na Empresa Nacional de 
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Turismo – Amazonastur, existem em Manaus 80 hotéis urbanos em condições de 

receber e atender turistas com qualidade, com quantidade de unidades habitacionais 

de 5.434 e quantidade de leitos de 10.764.  

Outros 178 hotéis situados em Manaus foram considerados incapazes de 

atender aos hóspedes, e se encontram em processo de fiscalização e adequação às 

normas técnicas. A Síntese dos Indicadores de Turismo 2003/2010 foi elaborada 

com os dados enviados pela rede hoteleira através da Ficha Nacional de Registro de 

Hóspedes (FNRH) e do Boletim de Ocupação Hoteleira (BOH).  

Segundo a Associação da Hotelaria de Selva da Amazônia Brasileira, o 

turismo de natureza é o atrativo dos roteiros da Amazônia, sendo o ecoturismo a 

atividade econômica com maior expansão. O patrimônio natural e cultural do 

Amazonas impulsiona o mercado turístico e tem como indutor o fluxo internacional. 

O Estado do Amazonas foi o primeiro a oferecer a hotelaria de selva no Brasil, com 

chalés de floresta, construídos à margem de rios ou flutuando nas águas de um 

lago, no meio da floresta. O turismo de selva é um segmento turístico típico da 

Amazônia, constituindo-se em um importante setor para o turismo amazonense. Os 

primeiros lodges e hotéis de selva datam do início dos anos 70/80.  

           O Amazonas é detentor de uma infraestrutura reconhecidamente capaz, mas 

que, por suas peculiaridades, têm características diferenciadas dos serviços 

disponibilizados para as áreas de turismo urbano. A hotelaria de selva no Estado do 

Amazonas, segundo o BOH (Boletim de Ocupação Hoteleira, 2011) apresenta o 

número de 148.624 de turistas registrados entre 2003 e 2008. Só no ano de 2008, 

registrou-se o número de 32.482, superando o registro do ano anterior, com 27.637 

turistas. A taxa de ocupação média (TOH), no período de 2003 a 2008 foi de 

14,45%. 

           É importante ressaltar que atualmente existem em Manaus/AM 101 hotéis em 

condições de receber e atender turistas com qualidade, mas ainda há 178 hotéis 

(que trabalham com alta rotatividade) considerados incapazes de atender aos 

hóspedes, e que estão em processo de fiscalização e adequação. Os 

empreendimentos de Manaus já estão incluídos na quantidade total de hotéis 
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urbanos do Amazonas (conforme quadro 7 – Quantitativos de Hotéis, UHs e Leitos 

referentes ao ano de 2010, com a oferta hoteleira em Manaus e no Amazonas).  

 

Quadro 7  - Quantitativos de Hotéis, UHs e Leitos referente ao ano 2010. 
 

 Amazonas Manaus 

Quantidade de Hotéis Urbanos 480 101 

Quantidade de Unidades Habitacionais em Hotéis 
Urbanos 

12.911 5.582 

Quantidade de Leitos em Hotéis Urbanos 29.960 11.058 

Quantidade de Leitos de Floresta 57 - 

Quantidade de Unidades Habitacionais em Hotéis de 
Floresta 

2.434 - 

Quantidade de Leitos em Hotéis de Florestas 6.251 - 

Quantidade Total de Hotéis 537 - 

Quantidade Total de Unidades Habitacionais 15.345 - 

Quantidade Total de Leitos 36.211 - 

Fonte: Amazonastur e Cadastur 

As estruturas utilizadas pela hotelaria de selva são tidas como diferenciais em 

relação a sua competitividade no mercado turístico, como também exemplos de 

interação e interpretação da paisagem amazônica. 

       A tabela a seguir apresenta os dados da população válida para a pesquisa, a 

seguir: 

 

Tabela 01: Demonstrativo dos Hotéis distribuídos nos Municípios do Amazonas e 
Amostras pesquisadas. 

 

MUNICÍPIOS 
AMAZONASTUR AMOSTRA 

Frequência % Frequência % 

Manaus 101 62% 43 74% 

Iranduba 8 5% 4 7% 

Novo Airão 11 7% 2 3% 

Manacapuru 17 10% 2 3% 



69 
 

Presidente 
Figueiredo 

18 11% 4 7% 

Rio Preto da Eva 7 4% 3 5% 

Total Geral 162 100% 58 100% 

Fonte 1: AMAZONASTUR. 

Fonte 2: Dados da Pesquisa para levantamento da Amostra. 

 

          A tabela mostra que a população válida para investigação era composta por 

162 meios de hospedagem, segundo cadastro da AMAZONASTUR – Empresa 

Amazonense de Turismos, assim distribuídos: Manaus apresenta 101 meios de 

hospedagens cadastrados, sendo que 43 meios de hospedagem participaram da 

pesquisa. Iranduba apresenta 08 meios de hospedagem cadastrados, 04 meios de 

hospedagem participaram da pesquisa. Novo Airão conta com 11 meios de 

hospedagem cadastados, 02 deles participaram da pesquisa. Manacapuru aparece 

com 17 meios de hospedagem cadastrados, sendo que 02 participaram da pesquisa. 

Presidente Figueiredo tem 18 meios de hospedagem cadastrados, 04 participaram 

da pesquisa e Rio Preto da Eva conta com 07 meios de hospedagem cadastrados, 

sendo que 07 delas participaram da pesquisa. O total de meios de hospedagem 

participantes da pesquisa foi de 58. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

                  

A coleta de dados obteve um total de 72 questionários, mas deste número 

foram subtraídos da base 05 (cinco) questionários que apresentavam duplicidade, 

uma vez que se fez necessário à coleta de dados realizada por um grupo de 

estudantes do curso de Turismo de uma faculdade local, da disciplina Meios de 

Hospedagem, que foram treinados e orientados pela pesquisadora a acompanhar o 

pesquisado, dispondo de informações necessárias para a interpretação do 

questionário, mas mesmo assim, surgiram pesquisas em duplicidade. Outros 6 

questionários foram também subtraídos por apresentarem dados considerados 

espúrios. 03 questionários não apresentavam dados em mais de uma variável por 

terem começado a operar no mercado local há menos de um ano e por deixarem 

sem respostas dados importantes. A base de dados final consta de 58 participantes 

válidos, de acordo com o que está apresentado Tabela 01, Demonstrativo dos 

Hotéis distribuídos nos Municípios do Amazonas e Amostras pesquisadas. 

Neste capítulo, apresentam-se as análises obtidas com a pesquisa a partir da 

percepção dos 58 gestores participantes, para averiguar o ambiente organizacional 

e o comportamento estratégico nos meios de hospedagem de Manaus e municípios 

conurbados. Este grupo de gestores é constituído de proprietários, gerentes e 

funcionários dos meios de hospedagem. Primeiramente, serão apresentados os 

dados obtidos a partir da caracterização dos meios de hospedagem e perfil dos 

gestores participantes da pesquisa. A seguir, serão apresentados os resultados 

obtidos com relação às características do ambiente organizacional, considerando os 

estudos realizados por Duncan (1972), com base nas variáveis sobre política, 

economia, tecnologia, legislação, sociais, concorrentes, fornecedores e 

EMBRATUR. Apresentam-se, também, os resultados sobre o comportamento 

estratégico, considerando os estudos de Miles e Snow (1978), com base nas 

variáveis: domínio do produto/serviço, reputação da empresa, monitoramento das 

mudanças e das tendências do mercado, crescimento ou redução do faturamento, 

metas a serem alcançadas, competências da empresa, competência/habilidade 

individuais, equipe de administradores e colaboradores, preparação para o futuro, 

estrutura da empresa, tomada de decisão e controle. E, por fim, apresenta-se o 

resultado obtido sobre a relação existente entre ambiente organizacional e 
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comportamento estratégico nos meios de hospedagem de Manaus e municípios 

conurbados.   

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM  

 

       Apresentam-se os dados obtidos sobre a caracterização dos meios de 

hospedagem de Manaus e municípios conurbados acerca do tempo de existência da 

empresa, categoria dos meios de hospedagem, número de clientes, número de 

funcionários, taxa média de ocupação anual, número de quartos e número de leitos 

efetivos e disponíveis. 

 

 

5.1.1  Tempo de Existência da Empresa 

 

Gráfico 1 - Tempo de existencia da Empresa. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota: Dos 58 respondentes, 2 Empresas não responderam o tempo de existencia. 

 

 

       De acordo com o gráfico 1, o tempo médio de existência dos Meios de 

Hospedagem envolvidos na análise é de 14,3 anos, o tempo mediano é de 13,5 

anos, a moda se apresentou para dois valores com tempo de 2 anos a 8 anos, o 

mínimo é 1 ano e o máximo é 32 anos de tempo de existência. 
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 5.1.2  Categoria dos Meios de Hospedagem 

 

Gráfico 2 - Categoria dos Meios de Hospedagem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Os dados apresentados no gráfico 2 demonstram que a Categoria Simples 

representa 34% dos meios de hospedagem participantes da pesquisa; 28% 

classificam-se em Categoria Standard; 19% classificam-se em Categoria Standard 

Superior; 10% apresentam a Categoria Luxo Superior e 9% apresentam a Categoria 

Superior. Com os dados apresentados, pode-se observar que não há preocupação 

dos gestores em apresentar categorias mais luxuosas aos seus clientes, já que 38% 

dos respondentes dividem entre si as categorias Standard Superior, Luxo Superior e 

Luxo. Já as Categorias Simples e Standard juntas tem o percentil acumulado de 

62% dos respondentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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5.1.3 Taxa de Ocupação; Número de Funcionários, Unidades Habitacionais 

Efetivas; Unidades Habitacionais Disponíveis 

 

 

Tabela 02 Estatística de caracterização dos Meios de Hospedagem segundo a 
Categoria. 

 

Categoria da 
Empresa 

Taxa de Ocupação Número de  Unidades 
Habitacionais (UHs) 

Efetivas 

Unidades Habitacionais 
(UHs) 

Disponíveis  (%) Funcionários 

Média Mín Max Média Mín Max Média Mín Max Média Mín Max 

Luxo Superior 59,0 20 85 148,0 85 300 259,8 115 600 251,7 115 594 

Luxo 67,3 58 80 39,5 10 80 114,0 14 166 112,0 14 166 

Standard 
Superior 

68,9 50 90 52,8 9 136 123,4 20 250 117,9 20 240 

Standard 71,7 58 85 31,5 5 80 86,1 12 166 79,6 12 160 

Simples 58,1 35 75 13,3 4 35 39,9 8 108 39,3 8 100 

Total geral 64,6 20 90 42,0 4 300 97,3 8 600 93,2 8 594 

Fonte: Dados de Pesquisa. 
Nota: Quantitativo dos não respondentes – 2 taxa de ocupação, 1 número de funcionários, 1 UHs 
efetivas e 1 UHs disponíveis. 
 

A tabela 2 apresenta as estatísticas sobre a Taxa Média de Ocupação, o 

Número de Funcionários, o Número de Unidades Habitacionais Efetivas e o Número 

de Unidades Habitacionais Disponíveis com suas correspondentes médias, valores 

mínimos e máximos.     De acordo com os dados de 58 Hotéis pesquisados, a Taxa 

Média de Ocupação Anual é de 64,6% de ocupação. Observa-se que dentre estas 

ocupações, em primeiro lugar a Taxa Média de Ocupação é na categoria Standard 

com 71,7%, em segundo a categoria Standard Superior com 68,9%, em terceiro a 

categoria Luxo com 67,3%. Embora a maior participação de respondentes seja da 

categoria simples com 34%, este apresentou uma Taxa média de Ocupação de 

58,1% sendo em ultimo lugar. No geral os valores entre a taxa de ocupação variam 

entre valores mínimos de 20% e máximo de 90% de ocupação. 

O Número de Funcionários no geral apresenta o mínimo de 4 funcionários e 

máximo de 300 funcionários com média de 42  funcionários nos meios de 

hospedagem em seu quadro funcional. Verifica-se que quanto maior a Categoria dos 
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meios de Hospedagem, maiores o seu quadro funcional e caso contrário, quanto 

menor a Categoria menor o quadro funcional. Na Categoria Luxo Superior, a média 

do quadro funcional é de 148 funcionários com mínimo de 85 e máximo de 300; Na 

Categoria Luxo, a média do quadro funcional é de 39,5 funcionários com mínimo de 

10 e máximo de 80; Na Categoria Standard Superior, a média do quadro funcional é 

de 52,8 funcionários com mínimo de 9 e máximo de 136; Na Categoria Standard, a 

média do quadro funcional é de 31,5 funcionários com mínimo de 5 e máximo de 80; 

E na Categoria Simples, a média do quadro funcional é de apenas de 13,3 

funcionários com mínimo de 4 e máximo de 35. 

Nas Unidades Habitacionais Efetivas (UHs) a média é de 97,3 Unidades na 

avaliação geral nos 58 Hotéis pesquisados com mínimo de 8 e máximo de 600 UHs 

efetivas. Destes, apresentam-se Unidades Habitacionais disponíveis com média de 

93,2 UHs com mínimo de 8 e máximo de 594 UHs. Percebemos que na Categoria 

de Hotéis Standard Superior apresentou média superior do que a Categoria de Luxo 

com média de 123,4 e 114 respectivamente. A Categoria Luxo Superior apresentou 

média de 259,8 UHs efetivas com mínimo de 115 e máximo de 600 UHs efetivas 

contra 251,7 Unidades Habitacionais disponíveis com mínimo de 115 e máximo de 

594 UHs; A Categoria Standard apresentou média de 86,1 UHs efetivas com mínimo 

de 12 e máximo de 166 UHs efetivas contra 79,6 Unidades Habitacionais disponíveis 

com mínimo de 112 e máximo de 160 UHs; E a Categoria Simples apresentou média 

de 39,9 UHs efetivas com mínimo de 8 e máximo de 108 UHs efetivas contra 39,3 

Unidades Habitacionais disponíveis com mínimo de 8 e máximo de 100 UHs. 

O gráfico 3 demonstra os percentuais dos respondentes segundo a 

Caracterização dos Hotéis (Taxa de Ocupação, Número de funcionários, UHs 

Efetivas e UHs Disponíveis) relacionados às suas Categorias. Dos 56 respondentes 

para a Taxa de Ocupação, 36% são da Categoria Simples, 27% da Standard, 20% 

da Standard Superior, 7% de Luxo e apenas 11% da Categoria Luxo Superior. Dos 

56 respondentes sobre o Número de Funcionários, 35% são da Categoria Simples, 

28% da Standard, 19% da Standard Superior, 7% de Luxo e apenas 11% da 

Categoria Luxo Superior. Dos 57 respondentes para as Unidades Habitacionais 

Disponíveis, 35% são da Categoria Simples, 28% da Standard, 19% da Standard 

Superior, 7% de Luxo e apenas 11% da Categoria Luxo Superior. Dos 57 

respondentes para as Unidades Habitacionais Efetivas, 35% são da Categoria 
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Simples, 28% da Standard, 19% da Standard Superior, 7% de Luxo e apenas 11% 

da Categoria Luxo Superior. Percebemos a mesma proporção de respondentes para 

as UHs Efetivas e EH Disponíveis. 

  

 

Gráfico 3 -  Distribuição Percentual da Caracterização dos Meios de Hospedagem 

Segundo a Categoria. 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota: Quantitativo de respondentes – 56 taxa de ocupação, 57 número de funcionários, 57 UHs 

efetivas e 57 UHs disponíveis. 

 

 

5.2 PERFIL DOS GESTORES DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

Apresentam-se os resultados obtidos referentes ao perfil dos gestores dos 

Meios de Hospedagem de Manaus e municípios conurbados. Os pontos abordados 

são a escolaridade, o tempo de empresa, o sexo e a faixa-etária.  
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5.2.1 Gênero dos Gestores 

 

Gráfico 4 - Distribuição percentual do Gênero dos Gestores dos Meios de 
Hospedagem  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                      Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

       O gráfico 4 demonstra que 55% dos gestores são do sexo masculino e 45% são 

do sexo feminino, comprovando que há quantidade maior de homens 

desempenhando a função de gestores nos meios de hospedagem pesquisados. 

 

 

5.2.2  Faixa-Etária 

 

Gráfico 5 - Faixa etária dos gestores dos Meios de Hospedagem 

 
    Fonte: dados da pesquisa. 
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       De acordo com o gráfico 5, a idade dos gestores dos Meios de Hospedagem de 

Manaus e municípios conurbados é de 36% para gestores que estão na faixa-etária 

de 30 a 39 anos; 34% referem-se aos gestores que estão na faixa-etária de 40 a 49 

anos; 19% dos gestores têm entre 50 a 59 anos; 9% dos gestores encontram-se 

com faixa-etária abaixo dos 30 anos e somente 2% têm acima de 60 anos. Conclui-

se que a faixa-etária que caracteriza os gestores dos Meios de Hospedagem 

pesquisados encontra-se entre 30 a 59 anos. 

 

 

5.2.3  TEMPO DE EMPRESA 

 

 

Tabela 3 - Estatística sobre o tempo de empresa dos gestores dos meios de 
hospedagem segundo a faixa-etária. 

 

Faixa Etária (Anos) 
Tempo de Empresa 

Média Mínimo Máximo 

Abaixo de 30 1,8 1 3 

De 30 a 39 4,7 1 15 

De 40 a 49 6,8 2 24 

De 50 a 59 7,4 2 12 

Acima de 60 5,0 5 5 

Total geral 5,7 1 24 

                             Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

De acordo com a tabela 3, o tempo médio de trabalho do gerente na empresa 

é de 5,7 anos o tempo mínimo é de 1 ano e o maior tempo é de 24 anos. 

Considerando o tempo por faixa etária, 7,4 anos do tempo de empresa do gestor 

está na faixa etária de 30 a 59 anos. 
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5.2.4 Escolaridade 

 

Gráfico 6 - Escolaridade versos gêneros dos gestores dos meios de hospedagem. 

 
  Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 

De acordo com o demonstrado no gráfico 6, de um total de 58 gestores 

respondentes, 55% são do sexo masculino, em um total numérico de 32 

respondentes. Destes, 3% possuem o Ensino Médio incompleto; 47% possuem o 

Ensino Médio completo; 16% possuem Graduação incompleta, 19% possuem 

Graduação completa e apenas 16% possuem pós-graduação.  

       Ainda segundo o gráfico 6, de um total de 58 gestores respondentes, 45% são 

do sexo feminino, em um total numérico de 26 respondentes, sendo que 4% 

possuem o Ensino Médio incompleto, 15% possuem o Ensino Médio completo; 19% 

respondentes possuem graduação incompleta; 54% possuem graduação completa e 

apenas 8% possuem pós-graduação.  Nesta comparação, pode-se observar que os 

gestores dos Meios de Hospedagem pesquisados que são do sexo masculino 

apresentam a maior escolaridade. 
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5.3 AMBIENTE ORGANIZACIONAL NA PERCEPÇÃO DOS GESTORES DOS 

MEIOS DE HOSPEDAGEM DE MANAUS/AM E MUNICÍPIOS CONURBADOS 

 

Apresentam-se, nesta etapa, as características relacionadas à percepção dos 

gestores com as variáveis do Ambiente Organizacional: políticas, econômicas, 

tecnológicas, legais, sociais, concorrentes, fornecedores, EMBRATUR, classificadas 

entre simples-complexo e estático-dinâmico, de acordo com os estudos 

apresentados por Duncan (1972). Finaliza-se a análise do ambiente organizacional 

com a classificação geral da percepção ambiental conforme a tipologia de Duncan 

(1972).   

           Com a análise dos dados coletados juntos aos gestores dos meios de 

hospedagem de Manaus e municípios conurbados, montou-se o gráfico abaixo para 

classificar as oito (08) variáveis posicionadas no plano do ambiente medido pela 

Intensidade e frequência das mudanças percebidas e o gráfico 08  com os 58 

(cinquenta e oito) hotéis posicionados no plano do ambiente medido pela 

Intensidade e frequência das mudanças percebidas, segundo o modelo de Ducan 

(1972). 

 

Gráfico 7 - Percepção dos Gestores dos meios de hospedagem em relação ao 
Ambiente correlacionadas com sua Frequência e Intensidade. 
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                    Fonte: Dados da Pesquisa. 

Gráfico 8: Modelo complexidade e estabilidade – ambiente dos hotéis em Manaus e 

municípios conurbados 

 

         Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 

       De acordo com os gráficos 7 e 8, os gestores dos Meios de Hospedagem de 

Manaus e Municípios Conurbados percebem o comportamento das variáveis 

Concorrentes e Fornecedores como as que possuem elevada percepção de 

incerteza, com grande número de fatores e componentes no ambiente que diferem 

entre si e mudam permanentemente, segundo Duncan (1972), estando dentro do 

quadrante Dinâmico-Complexo. Ou seja, são estas as variáveis que estão em 

constante mudança, demonstrando que os gestores dos meios de hospedagem, 

dentre todas as variáveis ambientais, preocupam-se mais com os aspectos das 

variáveis Concorrentes e Fornecedores.    

        Frente a variável Concorrência, percebe-se que a entrada e o empreendimento 

de grandes redes hoteleiras nacionais e internacionais, sobretudo nos últimos cinco 

anos, quando começaram a investir de maneira intensa no mercado manauara com 

a inauguração de nove hotéis de redes diversificadas, fazendo o setor ficar mais 

competitivo devido à experiência desses concorrentes em outros mercados 
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nacionais e internacionais, levou os gestores dos meios de hospedagem já em 

atividade no mercado local e, na grande maioria, voltado para a hotelaria 

independente ou como empreendimento familiar, a ter atenção maior às ações dos 

concorrentes, como preço, conforto, disponibilidade de leitos e serviços 

diferenciados oferecidos, principalmente relacionados à característica do turismo 

local, onde se pode perceber alguma predominância voltada principalmente para o 

turismo de negócios devido ao Polo Industrial de Manaus, que abriga indústrias 

multinacionais, sendo este o responsável pela predominância do Turismo de 

Negócios, sendo que quatro dos hotéis inaugurados nos últimos cinco anos 

concentraram-se na área do distrito industrial, onde por mais de quinze anos havia 

somente um hotel. Outros quatro hotéis de rede inaugurados nos últimos cinco anos 

estão distribuídos em corredores de acesso ao distrito industrial e somente um hotel 

de rede recentemente inaugurado encontra-se na área do centro histórico de 

Manaus. Comuns a todos os nove hotéis inaugurados recentemente é a 

classificação na classe Standard, o que mantem as características do turismo 

predominantemente voltado para o de negócios, segundo dados extraídos da 

Síntese dos Indicadores de Turismo – 2003/2010, da Empresa Nacional de Turismo 

– Amazonastur, sobre a oferta hoteleira no Amazonas,  

          Em relação à variável Fornecedores, os aspectos que mais preocupam os 

gestores dos meios de hospedagem estão relacionados aos preços, qualidades e 

disponibilidades dos produtos, muitos deles vindos de outras regiões do país, além 

de melhores condições de pagamento. Acompanhando a tendência de outros 

mercados, a variável Tecnologia apresentou grandes mudanças, com os meios de 

hospedagem investindo mais recursos nos meios de comunicação como forma de 

divulgação de seus serviços através de sites ou na rapidez das informações e 

também nos equipamentos de segurança. Esta variável encontra-se, basicamente, 

no centro do gráfico, o que indica que, mesmo estando dentro de um determinado 

quadrante, por estar muito próxima do centro demonstra também possuir 

característica dos ambientes de outros quadrantes, não podendo ser definida como 

predominantemente a um dos quadrantes segundo a tipologia de Ducan (1972).    

        A variável Economia aparece no quadrante Dinâmico-Simples, que tem como 

características percepção moderadamente elevada da incerteza, com reduzido 

número de fatores e componentes no ambiente, os fatores são similares entre si e 
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mudam permanentemente (DUNCAN, 1972) e os aspectos que os gestores mais se 

preocupam estão relacionados à mão-de-obra qualificada.    

       As variáveis Legais, Políticas, Sociais e EMBRATUR encontram-se no 

quadrante Estático-Simples, que tem como características percepção reduzida da 

incerteza, com número pequeno de fatores e componentes no ambiente, os fatores e 

componentes são semelhantes entre si, permanecendo basicamente os mesmos e 

não mudam. São variáveis que tem pouco investimento por parte dos gestores dos 

meios de hospedagem. Como ocorrem poucas mudanças nestas variáveis, não 

representam problemas.  

       Como um dos objetivos específicos deste estudo é mensurar o ambiente 

organizacional dos meios de hospedagem de Manaus e municípios conurbados, e 

como a figura com os 58 hotéis posicionados no plano do ambiente medido pela 

Intensidade e frequência das mudanças percebidas apresenta pontos menores que 

o número de participantes da pesquisa por haver meios de hospedagem que, tendo 

os mesmos valores de frequência e intensidade, estão sobrepostos no gráfico 

referendado, e com o objetivo de apresentar a visualização dos dados sobre 

ambiente organizacional de todos os meios de hospedagem participantes da 

pesquisa, apresenta-se a tabela 4 e a gráfico 9 com a análise dos dados com a 

classificação geral do ambiente conforme a percepção dos gestores. 

 

Tabela 04 - Distribuição quantitativa e percentual sobre a Classificação Geral do 

Ambiente. 

Ambiente Frequência 
Percentual 

(%) 

ES - Estático-Simples 25 43,10% 

DS - Dinâmico-Simples 5 8,62% 

EC - Estático–Complexo 1 1,73% 

DC - Dinâmico-Complexo 27 46,55% 

Total geral 58 100% 

                Fonte: Dados da Pesquisa 
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Gráfico 9 -  Classificação Geral do Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ES – (43,10%) 

       EC – (1,73%) 

       DC – (46,55%) 

       DS – (8,62%) 

 

Fonte: Dados de Pesquisa. 
 

 

 

 

       De acordo com os dados apresentados, há predominância da percepção de 27 

gestores respondentes (46,55%) para o ambiente Dinâmico-Complexo. O ambiente 

Estático-Simples é percebido por 25 gestores respondentes (43,10%); O ambiente 

Dinâmico-Simples é percebido por 05 gestores respondentes (8,62%) e 01 gestores 

respondentes (1,73%) percebem o ambiente como Estático-Complexo, confirmando 

as informações contidas na figura 7, que analisa as variáveis do ambiente dentro 

dos quatro quadrantes segundo a tipologia de Duncan (1972). 

       Os dados confirmam que 46,55% gestores dos meios de hospedagem de 

Manaus e municípios conurbados compreendem o ambiente com elevada percepção 

de incerteza (Dinâmico-Complexo), caracterizado por grande número de fatores e 

componentes no ambiente, que diferem entre si e mudam permanentemente. 

(DUNCAN, 1972). 
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       O ambiente Estático-Simples, percebido por 43,10% dos gestores dos meios de 

hospedagem é caracterizado, segundo o modelo de Duncan (1972) como baixo grau 

de incerteza com pequeno número de fatores e componentes no ambiente. O 

ambiente Dinâmico-Simples apresenta como característica percepção 

moderadamente elevada de incerteza, com reduzido número de fatores e 

componentes similares entre si e que mudam permanentemente, sendo este o 

ambiente percebido por 8,62% dos gestores respondentes. 1,73% dos gestores 

percebem o ambiente organizacional dos meios de hospedagem de Manaus e 

municípios conurbados com leve inclinação ao ambiente Estático-Complexo, sendo 

este ambiente carcterizado como percepção moderadamente reduzida da incerteza, 

grande número de fatores e componentes no ambiente, não há semelhança entre os 

fatores e componentes, que permanecem basicamente os mesmos, mas, ao mesmo 

tempo, por estarem basicamente no centro do gráfico próximos do limite com outros 

quadrantes, não podem ser definidos como predominantes a um dos quadrantes 

propostos por Ducan (1972). 

       Frente a análise desenvolvida com os dados coletados, apresentam-se os 

seguintes resultados: 

 

        RESULTADO 01. Os gestores dos meios de hospedagem de Manaus e 

Municípios conurbados percebem predominantemente o ambiente como Dinâmico-

Complexo para as variáveis Fornecedores e Concorrentes. 

        

        RESULTADO 02. Os gestores dos meios de hospedagem de Manaus e 

Municípios Conurbados percebem o ambiente como Estático-Simples para as 

variáveis Legais, Políticas, Embratur e Sociais.   

 

 

5.4  COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO NA PERCEPÇÃO DOS GESTORES 

DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DE MANAUS E MUNICÍPIOS CONURBADOS 

 

       Apresentam-se os resultados obtidos na pesquisa referente aos 

comportamentos estratégicos adotados pelos gestores respondentes dos Meios de 

Hospedagem de Manaus/AM e municípios conurbados. A análise do comportamento 

adotado foi realizada segundo o ciclo adaptativo de Miles e Snow (1978), 
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classificado em Empreendedor, Engenharia e Administrativo, conjuntamente com as 

onze dimensões que classificam o comportamento estratégico, de acordo com o 

demonstrado no Quadro 8 a seguir.  

 

Quadro 8 - Comportamento Estratégico 

Prospector Prospector Analista Analista Reativo Reativo Defensivo Defensivo

Frequência % Frequência % Frequência % Frequência %

Domínio Produto Mercado 15 26% 18 31% 6 10% 19 33%

Postura de Sucesso 17 29% 23 40% 11 19% 7 12%

Monitoramento Ambiental 16 28% 20 34% 14 24% 8 14%

Crescimento 10 17% 19 33% 13 22% 16 28%

Objetivos Tecnológicos 18 31% 15 26% 8 14% 17 29%

Amplitude Tecnológica 13 22% 14 24% 22 38% 9 16%

Anteparos Tecnológicos 12 21% 20 34% 14 24% 12 21%

Coalizão Dominante 12 21% 14 24% 18 31% 14 24%

Planejamento 11 19% 7 12% 20 34% 20 35%

Estrutura 24 41% 7 12% 19 33% 8 14%

Controle 12 21% 20 34% 8 14% 18 31%

TOTAL 59 25% 48 21% 65 28% 60 26%

Problemas

Empresarial

Engenharia

Administrativo

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

5.4.1 Problema Empreendedor 

 

 

      Ao analisar o comportamento estratégico para verificar o estilo adotado pelos 

gestores dos meios de hospedagem de Manaus e municípios conurbados a partir do 

ciclo adaptativo de Miles e Snow (1978), o primeiro componente a ter os dados 

analisados é o Problema Empreendedor com suas respectivas dimensões: a) 

domínio de produto e mercado; b) postura de sucesso; c) monitoramento ambiental 

e d) crescimento. 

       O Quadro 8 é representativo do conjunto das dimensões que compõem o 

problema empreendedor, cada qual com sua frequência. 
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Gráfico 10 -  Problema Empreendedor 

 
                 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quadro 9  - Problema Empreendedor 

 
       Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

       A partir do gráfico 10 e do quadro 9, a análise conjunta das dimensões do 

Problema Empreendedor demonstra que há predomínio do comportamento 

estratégico Analítico (34%), seguido pelos comportamentos Prospector (25%), 

Defensivo (22%) e Reativo (19%). A seguir, serão analisados individualmente os 

resultados representativos de cada dimensão. 

       Como as empresas adotam uma postura específica em relação ao mercado em 

que atuam, os dados apresentados demonstram que para a dimensão do 

comportamento estratégico para domínio de produto e mercado, observa-se que o 

comportamento Defensivo apresenta frequência de 33%, ou seja, os gestores 

observam seus produtos e serviços de forma mais estável com foco nos atuais 

segmentos de mercado. O comportamento Analítico tem frequência de 31%, cujo 
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conceito é de que os produtos e serviços são modificados a partir de uma análise 

cuidadosamente ajustada. O comportamento Prospector aparece com frequência 

de 26%, onde os gestores respondentes apresentam grande empenho em 

desenvolver produtos inovadores, em constante transformação e expansão 

contínua. O comportamento Reativo representa 10% dos gestores, onde os 

produtos e serviços são modificados de acordo com o interesse e necessidade do 

mercado em sentido irregular e transitório. 

       A dimensão Postura de Sucesso do Problema Empreendedor demonstra a 

imagem que é passada pelos meios de hospedagem para o seu mercado. Observa-

se a predominância do comportamento Analista, com 40% dos gestores adotando 

novas estratégias a partir do momento que elas tenham sido cuidadosamente 

analisadas. O comportamento Prospector aparece com 29% das posturas adotadas 

pelos gestores, mantendo-se no mercado através de uma postura criativa e 

inovadora com ativa iniciação de mudança. Para 19% dos gestores o 

comportamento é Reativo, onde só se adotam novos produtos e serviços quando há 

riscos de perda de clientes para concorrentes. O comportamento Defensivo aparece 

com 12% e apresenta uma postura onde os gestores são hábeis em fazer um 

limitado número de coisas com o objetivo de defender o mercado já conquistado. 

       A terceira dimensão do Problema Empreendedor é o Monitoramento 

Ambiental e está relacionada ao tempo gasto pelos gestores dos meios de 

hospedagem para o monitoramento das mudanças e turbulências do seu ambiente. 

Para esta dimensão, 34% dos gestores respondentes adotam comportamento 

Analítico, gastando razoável quantidade de tempo monitorando o ambiente. 28% 

dos gestores classificam o comportamento como Prospector, gastando muito tempo 

monitorando o ambiente. Outros 24% dos gestores classificam-se como 

comportamento Reativo, com gasto esporádico de tempo para o monitorando do 

ambiente. Os 14% dos gestores restantes classificam o comportamento como 

Defensivo, não gastando muito tempo com o monitoramento do ambiente.     

        A quarta e última dimensão diz respeito ao Crescimento ou então a forma e o 

modo como as empresas buscam o seu crescimento e permite analisar como os 

gestores buscam o crescimento nos meios de hospedagem. Nesta dimensão, 33% 

apresentam comportamento Analítico, com enfoque no mercado atual e com 
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penetração assertiva. 28% dos gestores dos meios de hospedagem apresentam 

comportamento Defensivo, com práticas de gestão voltadas para clientes 

tradicionais, com penetração cuidadosa no mercado. Já 22% dos gestores adotam 

comportamento Reativo, respondendo às pressões do mercado com mudanças 

apressadas. Os 17% restantes dos gestores respondentes adotam o comportamento 

Prospector, desenvolvendo práticas agressivas para conquistar novos mercados 

através de novos produtos e serviços. 

       De acordo com as análises desenvolvidas para as quatro dimensões do 

comportamento estratégico para o Problema Empreendedor é possível verificar que 

o comportamento Analista é o mais frequente nas dimensões Postura de Sucesso, 

Monitoramento Ambiental e Crescimento. O comportamento Defensivo aparece 

somente na dimensão Domínio de Produto e Mercado. 

      O gráfico 11 a seguir demonstra os resultados encontrados de maneira geral 

para o Problema Empreendedor. 

                 

Gráfico 11 - Problema Empreendedor Geral 
 

 
                   Fonte: Dados da Pesquisa 
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 De acordo com as análises apresentadas, têm-se o seguinte resultado: 

 

Resultado 3. Frente ao Problema Empreendedor, os meios de hospedagem de 

Manaus e municípios conurbados adotam Comportamento Estratégico Analista para 

as dimensões Postura de Sucesso, Monitoramento Ambiental e Crescimento. 

 

5.4.2 Problema de Engenharia 

 

       Miles e Snow (1978) definiram o Problema de Engenharia como o segundo 

componente do ciclo adaptativo composto pelas dimensões do comportamento 

estratégico correspondente aos Objetivos Tecnológicos; Amplitude Tecnológica; e 

Anteparos Tecnológicos. Este problema envolve a criação de sistema operacional 

que solucione administrativamente o Problema Empreendedor. A criação do sistema 

requer gerenciamento que selecione a tecnologia adequada para a produção e a 

distribuição de produtos e serviços da empresa. 

     Os resultados dos dados apresentados pelos gestores dos meios de 

hospedagem de Manaus e municípios conurbados podem ser observados no Gráfico 

12 e no Quadro 10 representativos do conjunto das dimensões que compõem o 

Problema de Engenharia. 

Gráfico 12  - Problema de Engenharia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
              Fonte: Dados da Pesquisa 
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Quadro 10 -  Problema de Engenharia 

 

    Fonte: Dados da Pesquisa 

 

         No Problema de Engenharia, as oportunidades do mercado são exploradas e 

ao mesmo tempo analisadas. Observa-se no gráfico 12 e no quadro 10 que o 

comportamento estratégico Analítico aparece com 28%, seguido pelos 

comportamentos Reativo e Prospector, com 25% e o Defensivo, com 22%, com 

uma diferença de porcentagem pequena percebida entre o primeiro e o último 

comportamento estratégico adotado pelos gestores dos meios de hospedagem de 

Manaus e municípios conturbados.  

       Analisando os resultados obtidos para cada variável que compõe o Problema de 

Engenharia para as dimensões Objetivos Tecnológicos o gráfico 12 demonstra 

que o comportamento Prospector é adotado por 31% dos meios de hospedagem, 

com as empresas disponibilizando os recursos necessários para a geração de novos 

produtos e serviços na busca de novos mercados, denotando flexibilidade e 

inovação. 29% dos gestores adotam comportamento estratégico Defensivo, 

mantendo os custos sobre controle, mantendo eficiência de custos. O 

comportamento Analítico é adotado por 26% dos gestores dos meios de 

hospedagem. Os meios de hospedagem que se enquadram nesta variável estão 

preocupados em analisar os custos e o faturamento, mantendo-os sobre controle 

para gerar novos produtos e serviços e buscar novos clientes. Pode-se observar que 

os três comportamentos - Prospector, Defensivo e Analítico – apresentam 

frequências próximas. Outros 14% dos meios de hospedagem adotam 

comportamento Reativo, onde os gestores desenvolvem os projetos baseados em 

plano armazenado contra as ameaças geradas pelo mercado. 
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       Na análise da variável do Comportamento Estratégico para Amplitude 

Tecnológica, percebe-se que há predomínio do comportamento Reativo, com 38% 

dos meios de hospedagem. Os gestores que adotam este comportamento 

demonstram que procuram concluir os projetos em execução por estarem 

relacionados com os termos próximos dos clientes e mercados. 24% dos gestores 

adotam o comportamento Analítico, onde os gestores procuram identificar as 

tendências do mercado e desenvolver novos produtos e serviços. Os gestores que 

dispõem de múltiplas tecnologias, flexibilidade e habilidades diversas estão 

capacitados a mudar e serem produtivos, permitindo mudanças no mercado, se 

enquadram no comportamento Prospector, que representa 22% dos gestores 

respondentes. Já o comportamento Defensivo representa 16% dos meios de 

hospedagem onde, com uma tecnologia única, concentram as habilidades em áreas 

específicas da empresa.   

       A dimensão Anteparos Tecnológicos analisa a forma com que os gestores 

procuram se resguardar dos concorrentes, protegendo os espaços conquistados no 

mercado. Nesta dimensão, há predominância de 34% do comportamento Analítico, 

onde os gestores analisam cuidadosamente as tendências, adotando somente 

aquelas que comprovadamente têm potencial para se efetivar. O comportamento 

Reativo é adotado por 24% dos gestores, que respondem às mudanças que surgem 

no mercado improvisando soluções. Os comportamentos Prospector e Defensivo 

empatam em quantidade de empresas com 21% cada, onde os gestores que se 

enquadram no primeiro comportamento possuem habilidades em pessoal técnico e 

diversidade para desenvolver novos produtos e serviços e entrar em novos 

mercados; já os gestores que se enquadram no segundo comportamento possuem 

habilidade para fazer um limitado número de atividades bem feitas através de 

programas de manutenção e padronização das atividades. 

Para o Problema de Engenharia é apresentado o gráfico 13 a seguir, que 

engloba as três dimensões do problema. Nele verifica-se que há uma diferença de 

porcentagem pequena percebida entre o primeiro e o último comportamento 

estratégico adotado pelos gestores dos meios de hospedagem de Manaus e 

municípios conurbados. 
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Gráfico 13 - Problema de Engenharia Geral 

 
           Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

        Conforme demonstrado no gráfico 13 acima, é possível visualizar que o 

comportamento Analista é o mais indicado para a dimensão Anteparos 

Tecnológicos; o Comportamento Estratégico Prospector é o mais indicado para a 

dimensão Objetivos Tecnológicos e o Comportamento Estratégico Reativo aparece 

com maior incidência para a dimensão Amplitude Tecnológica. Isso demonstra que 

os meios de hospedagem estão associando vários fatores que contribuem para o 

emprego ordenado da tecnologia como fator de crescimento das empresas. 

        De acordo com as análises apresentadas, têm-se o seguinte resultado:  

Resultado 4. Frente ao Problema de Engenharia, os meios de hospedagem de 

Manaus e municípios conurbados adotam Comportamento Estratégico Analista.  

 

5.4.3 Problema Administrativo 

       O Problema Administrativo é a terceira dimensão do Ciclo Adaptativo de 

Miles e Snow (1978) e consiste em reduzir a incerteza vivenciada nas organizações 

através de atividades voltadas para inovação, estabilizando as atividades que 

resolveram as dificuldades enfrentadas na primeira e na segunda dimensão do ciclo 

adaptativo, ou seja, as dimensões Empresariais e Engenharia, respectivamente. As 
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dimensões do Comportamento Estratégico correspondentes ao Problema 

Administrativo são a Coalizão Dominante, o Planejamento, a Estrutura e o Controle.   

                           

Gráfico 14 - Problema Administrativo 
        

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Fonte: dados da Pesquisa 
 
 
 

 

Quadro 11  - Problema Administrativo 

      Fonte: Dados da Pesquisa 

      

        No Gráfico 14 e no Quadro 11 que apresentam os dados obtidos com a 

pesquisa realizada nos meios de hospedagem de Manaus e municípios conurbados 

referentes à terceira dimensão do ciclo adaptativo de Miles e Snow (1978), observa-

se que o Problema Administrativo tem o comportamento Reativo com 28%, 

seguido pelos comportamentos Defensivo (26%), Prospector (25%) e Analítico 

(21%). As dimensões pesquisadas foram Coalizão Dominante, Planejamento, 
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Estrutura e Controle e pode ser observado comportamento diferenciado para cada 

uma. 

            A dimensão Coalizão Dominante está relacionada à postura dos que 

exercem a função de tomadores de decisão da organização e definem as 

prioridades a serem adotadas. De acordo com o Gráfico 14 e o Quadro 11 que 

apresentam o resultado dos dados coletados, verifica-se que 31% dos gestores dos 

meios de hospedagem assumem comportamento Reativo, ou seja, os gestores dos 

meios de hospedagem estão preocupados em cuidar das atividades internas da 

empresa. Os comportamentos Analítico e Defensivo aparecem com 24% cada, 

onde o primeiro mostra que os gestores dos meios de hospedagem estão voltados 

para analisar as oportunidades do mercado e escolher a que tem condições manter 

em segurança a saúde financeira da empresa; já os gestores dos meios de 

hospedagem que adotam comportamento Defensivo, procuram cuidar da saúde 

financeira da organização por meio dos custos e da qualidade dos meios de 

controle. Para os outros 21% dos gestores dos meios de hospedagem assumem 

comportamento Prospector, desenvolvendo novos produtos e serviços e 

aumentando o número de clientes com a expansão para novos mercados. 

        No Comportamento Estratégico para Planejamento, segunda variável do 

Problema Administrativo, verifica-se a forma como os meios de hospedagem de 

Manaus e municípios conurbados estão preparados para o futuro. Pelos dados 

apresentados, os comportamentos Defensivo e Reativo apresentam diferença de 

porcentagem baixa em relação um ao outro.  Pode-se perceber que os gestores com 

o comportamento Defensivo (com 35%), adotam a postura de identificar as 

soluções para os problemas atuais para conservarem a posição no mercado; já 

aqueles cujo comportamento é Reativo (com 34%), procuram a melhor possibilidade 

de solução para os problemas que requerem solução imediata. Os gestores com 

comportamento Prospector representam 19%, identificando as melhores 

oportunidades no mercado que resultem na criação de novos produtos e serviços e 

possibilitem o aumento do número de clientes. O comportamento Analítico 

representa 12% dos gestores dos meios de hospedagem, que trabalham na 

identificação das tendências comprovadas de potencial do mercado.              
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       A terceira variável do Problema Administrativo é o Comportamento Estratégico 

para Estrutura e permite avaliar como os gestores dos meios de hospedagem estão 

estruturalmente preparados para lidar com os problemas decorrentes no ambiente 

organizacional. Nesta variável, há predominância do comportamento Prospector, 

com 41% dos gestores respondentes, caracterizando a estrutura organizacional 

voltada para novos produtos e serviços e abertura de novos mercados. O 

Comportamento Reativo, que se caracteriza como o comportamento das 

organizações que sofrem pelas grandes transformações que ocorrem no mercado, 

tendo que encontrar soluções para os problemas quando aparecem, representam 

33% dos gestores. Os outros gestores respondentes dividem-se entre o 

comportamento Defensivo, com 14% e Analítico com 12%, indicando que tanto as 

estruturas são claramente separadas por setores que seguem a hierarquia existente, 

quanto à estrutura está voltada para departamentos, mas também com orientação 

para produtos, serviços e mercados.  

       A quarta e última variável do Problema Administrativo é a dimensão 

comportamento Estratégico para Controle, relacionada aos aspectos ligados ao 

controle, onde se visualiza a maneira como as organizações realizam os processos 

de avaliação e a participação nos processos decisórios. Há paridade entre o 

comportamento Analítico, com 34%, evidenciando que a postura adotada pelos 

gestores é baseada em tomada de decisões altamente centralizadas e com controle 

baseado em relatórios de faturamento. Seguido pelo comportamento Defensivo, 

com 31% dos gestores respondentes, também com processos decisórios altamente 

centralizados e com controle baseado em relatórios de faturamento e o 

comportamento Prospector, adotado por 21% dos gestores dos meios de 

hospedagem, onde o controle também é baseado no faturamento, mas a postura 

adotada é descentralizada e participativa. O último comportamento evidenciado é o 

Reativo (14%), onde os gestores realizam o controle através de relatórios e 

buscando solucionar os problemas com tomadas de decisão de forma 

descentralizada. 

        No gráfico 15 que apresenta os dados obtidos com a pesquisa realizada nos 

meios de hospedagem de Manaus e municípios conurbados referentes ao terceiro 

problema do ciclo adaptativo de Miles e Snow (1978), observa-se que o Problema 

Administrativo apresenta paridade entre as quatro dimensões, com o 
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comportamento Reativo aparecendo com maior frequência, seguido pelos 

comportamentos Defensivo, Prospector e Analítico. O gráfico 15 a seguir detalha as 

frequências das dimensões Coalizão Dominante, Planejamento, Estrutura e Controle 

dentro do Problema Administrativo. 

 

Gráfico 15 -  Problema Administrativo 

 

 
 

                  Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

       De acordo com as análises apresentadas a partir dos dados coletados, é 

possível visualizar que o comportamento Reativo é o mais indicado para a dimensão 

Coalizão Dominante, o Comportamento Estratégico Defensivo é o mais indicado 

para a dimensão Planejamento, o Comportamento Estratégico Prospector aparece 

com maior incidência para a dimensão Estruturas e o Comportamento Estratégico 

Analítico é o mais indicado para a dimensão Controle. 

       De acordo com as análises apresentadas, têm-se o seguinte resultado: 

Resultado 5.  Os gestores dos meios de hospedagem de Manaus e municípios 

conurbados adotam o Comportamento Estratégico Reativo para o Problema 

Administrativo. 

      De maneira geral, os resultados obtidos na análise do Comportamento 

Estratégico segundo a tipologia de Miles e Snow (1978), estão de acordo com as 
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análises realizadas individualmente para os três problemas que compõem o Ciclo 

Adaptativo, com suas onze dimensões sendo melhores visualizadas no Gráfico 16 a 

seguir. 

 

Gráfico 16 - As onze dimensões do Comportamento Estratégico 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

       A partir das informações obtidas após o levantamento dos dados referentes ao 

Problema Empreendedor, Problema de Engenharia e Problema Administrativo do 

Ciclo Adaptativo de Miles e Snow (1978), percebe-se que o Comportamento 

Analítico aparece em primeiro, adotado por 28% dos gestores dos meios de 

hospedagem de Manaus e municípios conurbados, principalmente no Problema 

Empreendedor, onde obteve esse comportamento nas dimensões Postura de 

Sucesso, Monitoramento Ambiental e Crescimento. No Problema de Engenharia, o 

Comportamento Analítico obteve predominância na dimensão Anteparos 

Tecnológicos, ficando como segundo comportamento adotado na dimensão 

Amplitude Tecnológica e  terceiro comportamento adotado na dimensão Objetivos 
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Tecnológicos, mas também permanecendo com a maior frequência relativa na 

análise geral do Problema de Engenharia. No terceiro problema do ciclo adaptativo 

de Miles e Snow (1978), o comportamento Analítico é o de maior frequência na 

dimensão Controle, mas aparece com a terceira frequência relativa na análise geral 

do Problema Administrativo.  

       Pode-se concluir com a amostra pesquisada para o Problema Empreendedor 

nas dimensões Postura de Sucesso, Monitoramento Ambiental e Crescimento, que 

os gestores dos meios de hospedagem de Manaus e municípios conurbados só 

adotam novos conceitos a partir do momento que eles tenham sido minuciosamente 

analisados, gastando razoável quantidade de tempo na avaliação do mercado para 

que haja identificação de novos produtos e mercados, não colocando em risco os já 

existentes. Na dimensão Anteparos Tecnológicos do Problema de Engenharia, os 

gestores dos meios de hospedagem buscam se resguardar de seus concorrentes 

protegendo os objetivos já alcançados, além de serem cuidadosos ao analisar e 

adotar as oportunidades que, comprovadamente, tem potencial para se realizar. 

       Como segunda incidência de respostas na análise geral do comportamento 

estratégico segundo o ciclo adaptativo de Miles e Snow (1978), aparece o 

comportamento Prospector, adotado por 25% dos gestores dos meios de 

hospedagem tanto no Problema Empreendedor quanto no Problema de Engenharia. 

Aparece, ainda, como primeiro comportamento adotado na dimensão Objetivos 

Tecnológicos do Problema Administrativo, onde 31% dos gestores adotam uma 

postura inovadora e flexível quanto à utilização de recursos necessários para o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços, iniciando mudanças no mercado 

onde atuam, com o objetivo de captação de novos clientes.      

       O Comportamento Reativo aparece com frequência 24%, como o terceiro 

comportamento em incidência de respostas na análise geral do Ciclo Adaptativo. 

Aparece como primeiro comportamento adotado no Problema Administrativo, com 

frequência de 31% na dimensão Coalizão Dominante. Os gestores que se 

encontram neste comportamento não tem atitude proativa e só agem às pressões do 

mercado quando são forçadas. Isso acontece porque as organizações com 

comportamento Reativo não possuem estratégia definida em função de um líder 
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Comportamento Estratégico Geral Frequência %

Analítico 177 28%

Defensivo 148 23%

Prospector 160 25%

Reativo 153 24%

Total Geral 638 100%

central, fazendo com que corram o risco de não adaptarem-se às mudanças 

ocorridas no ambiente organizacional.   

        Como último comportamento adotado na análise geral do ciclo adaptativo de 

Miles e Snow (1978), aparece o comportamento Defensivo, adotado por 23% dos 

gestores respondentes da amostra pesquisada. Aparece, também, como primeiro 

comportamento adotado na dimensão Domínio de Produtos e Mercados do 

Problema Empreendedor. Neste comportamento, as organizações preocupam-se em 

defender os clientes e o espaço já conquistados, são muito cautelosos com novos 

investimentos e não priorizam novas tecnologias e oportunidades de negócios. 

     A fim de visualizar o tipo de comportamento estratégico geral adotado pelos 

meios de hospedagem de Manaus e municípios conurbados, foi construído o quadro 

12 e o gráfico 17 a seguir.  

 

Quadro 12 - Comportamento Estratégico Geral dos Meios de Hospedagem 

 

        

 

 

 

 

 
                    Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Gráfico 17 - Comportamento Estratégico Geral 

 
 

                   Fonte: Dados da Pesquisa 
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       Os resultados obtidos na amostra pesquisada dos gestores dos meios de 

hospedagem de Manaus e municípios conurbados apresentados no Quadro 12 e no 

Gráfico 17 demonstram que não há diferenças significativas entre os 

comportamentos adotados, onde 28% dos gestores adotam comportamento 

estratégico Analítico, seguido pelo comportamento Prospector, com 25%. O 

comportamento Reativo aparece com frequência de 24% e o Defensivo é adotado 

por 23% dos gestores. Esses dados também confirmam outros estudos 

desenvolvidos na área de comportamento estratégico segundo a tipologia de Miles e 

Snow (1978). Gulini (2005), ao pesquisar o ambiente organizacional, comportamento 

estratégico e desempenho empresarial no setor de provedores da Internet de Santa 

Catarina, concluiu que o comportamento estratégico predominante é o Analítico, 

seguido pelo Prospector, Defensivo e Reativo. Andretti (2008), em estudo sobre 

ambiente organizacional, comportamento estratégico e desempenho empresarial no 

setor hoteleiro de Macaé/RJ, concluiu que o comportamento estratégico 

predominante também é Analítico, seguido pelos comportamentos Reativo, 

Defensivo e Prospector. 

       Outros estudos também desenvolvidos na área de comportamento estratégico 

segundo a tipologia de Miles e Snow (1978) apresentam resultados diferenciados 

deste estudo. Teixeira (2007), em estudo realizado sobre a relação entre ambiente e 

comportamento organizacional no setor hoteleiro de Florianópolis-SC, identificou o 

comportamento Prospector como predominante, seguido pelo Analista, Reativo e 

Defensivo, o mesmo resultado encontrado por Archer (2010) em estudo realizado 

sobre monitoramento ambiental e comportamento estratégico de uma unidade do 

Senac da região oeste de Santa Catarina. Gallas (2008), em estudo realizado sobre 

ambiente organizacional, comportamento estratégico e desempenho em pequenas 

empresas de beleza e estética, concluiu que o comportamento estratégico 

predominantemente Defensivo, seguido pelos comportamentos Analíticos, 

Prospectores e Reativos. Ribeiro (2010), também identificou o predomínio do 

comportamento Defensivo em estudo realizado sobre comportamento estratégico da 

empresa e a visão baseada em recursos no setor varejista de material de 

construção, seguido pelos comportamentos Reativo, Analista e Prospectores. 
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       Com a mesma temática de Comportamento Estratégico segundo a tipologia de 

Miles e Snow (1978), encontram-se também os estudos de Cancellier e Blageski 

Júnior (2009), que encontraram predomínio do comportamento Prospector, seguido 

pelos comportamentos Defensivo, Analista e Reativo. Teixeira, Rossetto e Carvalho 

(2009) também encontraram o comportamento Prospector em suas pesquisas sobre 

a relação entre o ambiente organizacional e o comportamento estratégico no setor 

hoteleiro de Florianópolis. Gardellin, Rossetto e Verdinelli (2010) concluíram que o 

comportamento estratégico em pequenas empresas na cidade de Tapejara, no Rio 

Grande do Sul predominantemente é o Prospector, seguido pelos comportamentos 

Analista, Defensivo e Reativo.      

         De acordo com a análise desenvolvida, apresenta-se o seguinte resultado 

referente ao Comportamento Estratégico adotado pelos gestores dos meios de 

hospedagem de Manaus e municípios conurbados: 

Resultado 6.  Os gestores dos meios de hospedagem de Manaus e municípios 

conurbados adotam uma postura Analítica como Comportamento Estratégico Geral. 

 

 

5.1.6 Relação entre Ambiente Organizacional e Comportamento Estratégico na 

Amostra Pesquisada. 

 

        Na análise dos questionários respondidos pelos gestores dos meios de 

hospedagem de Manaus e municípios conurbados, foram encontrados os quatro 

tipos de comportamentos estratégicos definidos por Miles e Snow (1978), a saber: 

Defensivo, Prospector, Analítico e Reativo, correlacionados à percepção do 

Ambiente Organizacional definido por Ducan (1972), quanto à intensidade 

(classificação do ambiente simples-complexo), e quanto à frequência (classificação 

do ambiente estático-dinâmico), conforme demonstrado na tabela 05 a seguir: 
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Tabela 05 -  Comportamento Estratégico segundo a Percepção do Ambiente. 
 

Comportamento Estratégico x Ambiente Frequência Percentual (%) 

Analista 19 33% 

       DC - Dinâmico-Complexo 10 17% 

       EC - Estático-Complexo 1 2% 

       ES - Estático-Simples 8 14% 

Defensivo 13 22% 

       DC - Dinâmico-Complexo 5 8.6% 

       DS - Dinâmico-Simples 2 3% 

       EC - Estático-Complexo 1 2% 

       ES - Estático-Simples 5 8.6% 

Prospector 12 21% 

       DC - Dinâmico-Complexo 9 16% 

       DS – Dinâmico-Simples 1 2% 

       ES - Estático-Simples 2 3% 

Reativo 14 
                                  

24% 

       DC - Dinâmico-Complexo 10 17% 

       ES - Estático-Simples 4 7% 

Total Geral 58 100% 

        Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

       A amostra pesquisada, composta por 58 meios de hospedagem de Manaus e 

municípios conurbados, apresenta, como resultado, dados que classificam 19 meios 

de hospedagem que adotam comportamento Analista, assim distribuídos: 10 

encontram-se no quadrante do ambiente dinâmico-complexo; 01, encontra-se no 

quadrante do ambiente estático-complexo, e 08 encontram-se no quadrante estático-

simples, perfazendo um total de 33%. Não foi percebido por nenhum gestor dos 
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meios de hospedagem pesquisado que apresentaram comportamento analista, o 

ambiente no quadrante dinâmico-simples. 

      24% dos meios de hospedagem pesquisados adotam o comportamento Reativo. 

Neste comportamento encontram-se 14 meios de hospedagem distribuídos entre o 

quadrante do ambiente dinâmico-complexo, com 10 representantes; outros 04 meios 

de hospedagem encontram-se no quadrante do ambiente estático-simples. Não foi 

percebido por nenhum gestor dos meios de hospedagem pesquisados que 

apresentaram comportamento reativo, o ambiente no quadrante dinâmico-simples 

nem no quadrante do ambiente estático-complexo.    

      Os meios de hospedagem que apresentaram comportamento Defensivo 

encontram-se distribuídos entre o ambiente dinâmico-complexo, com 05 meios de 

hospedagem identificados neste ambiente; outros 02 meios de hospedagem 

encontra-se no quadrante do ambiente dinâmico-simples, 01 encontra-se no 

quadrante do ambiente estático-complexo e 05 apresentam-se no quadrante do 

ambiente estático-simples, em um total de 13 meios de hospedagem que 

apresentam comportamento defensivo, perfazendo um total 22%. 

       12 meios de hospedagem que apresentam comportamento prospector estão 

divididos entre o ambiente dinâmico-complexo, com 09 meios de hospedagem; 01 

apresenta-se no quadrante dinâmico-simples e 02 encontram-se no quadrante 

estático-simples, perfazendo um total de 21%. Não foi percebido por nenhum gestor 

dos meios de hospedagem pesquisados que apresentaram comportamento 

prospector, o ambiente no quadrante estático-complexo.  

       Analisando de forma geral, observa-se que há maiores correlações dos meios 

de hospedagem de Manaus e municípios conurbados nos comportamentos 

analistas, onde os gestores demonstram cautela em relação aos aspectos 

relacionados ao ambiente organizacional, mantendo controle sobre os recursos, 

sobre os fornecedores, com rigorosa observância das questões relacionadas à 

politíca, questões sociais e legais, além de observarem as oportunidades surgidas 

em novos mercados. Como segundo comportamento adotado, encontram-se as 

empresas reativas que apresentam correlação com as variáveis ambientais. 

Percebe-se que as empresas com comportamento reativo investem pouco nas 
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variáveis ambientais, e reagem apenas aos estímulos e as pressões do mercado, 

não possuem estratégia consistente que os posicionem frente às alterações do 

ambiente em que estão inseridas.        

Resultado 7. Em relação ao comportamento estratégico correlacionado ao ambiente 

organizacional, os gestores dos meios de hospedagem de Manaus e municípios 

conurbados, percebem o comportamento analista como o de maior correlação com 

as variáveis do ambiente.  

 

Tabela 06 -  Comportamento Estratégico por Tempo de atuação dos Hotéis 
 

Tempo de 
Empresa 
(Anos) 

Analítico Defensivo Prospector Reativo Total 

Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % 

Até 3 4 21% 1 8% 6 50% 2 14% 13 22% 

De 4 a 6  2 11% 1 8% 1 8% 3 21% 7 12% 

De 7 a 11 5 26% 5 38% 1 8% 2 14% 13 22% 

De 12 a 17 3 16% 5 38% 1 8% 4 29% 13 22% 

De 18 a 25 1 5% 1 8% 1 8% 2 14% 5 9% 

De 26 a 36 3 16% 0 0% 2 17% 0 0% 5 9% 

NR 1 5% 0 0% 0 0% 1 7% 2 3% 

Total Geral 19 100% 13 100% 12 100% 14 100% 58 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Nota: NR – não respondeu o tempo de empresa em anos. 

 

 

 

       A tabela 06 apresenta o Comportamento Estratégico por Tempo de atuação dos 

meios de hospedagem. O comportamento Analista é adotado por 19 empresas e 

dentre elas as que têm maior frequência são as que se encontram em 

funcionamento entre 07 e 11 anos, onde os gestores dos meios de hospedagem só 

adotam nova postura de domínio produto-mercado depois de analisarem as novas 

ideias dos concorrentes e assim adotar a que lhe for mais conveniente. O 

comportamento defensivo é adotado por 13 empresas, 38% são as que se 

encontram em funcionamento entre 07 e 11 anos, empatadas com as que estão em 
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funcionamento entre 12 e 17 anos, demonstrando que 76% dos meios de 

hospedagem que adotam comportamento defensivo são os que estão no mercado 

entre 07 e 17 anos, posicionam-se raramente frente às alterações do ambiente, 

especificamente quando ameaçadas, sendo cautelosos e cuidadosos nas decisões, 

preferindo o domínio do mercado já conquistado. Os meios de hospedagem com 

comportamento Prospector representam 12 empresas, sendo que 50% delas são 

as que estão em atuação no mercado há três anos. Este fato deve-se à entrada em 

operação de 09 (nove) empreendimentos de grupos hoteleiros internacionais e 

nacionais, ou seja, são grupos inovadores que buscam oportunidades e novos 

mercados.  Do universo pesquisado, as empresas com comportamento Reativo são 

em um total de 14, sendo que 29% das empresas que adotam comportamento 

reativo são as que estão no mercado entre 12 e 17 anos, onde, mesmo os gestores 

percebendo as mudanças ambientais e suas incertezas, só realizam ajustes quando 

são forçadas pelo meio. 

       Para analisar o relacionamento do comportamento estratégico com o ambiente 

organizacional na percepção dos gestores dos meios de hospedagem de acordo 

com o terceiro objetivo específico estabelecido para esta pesquisa, foi desenvolvido 

com os dados obtidos o quadro 13, com demonstrativo de correlações dos 

comportamentos dos hotéis com a percepção da frequência e a intensidade com que 

os gestores dos 58 meios de hospedagem percebem as mudanças no ambiente e os 

comportamentos medidos pelas vezes com que o tipo correspondeu com a pergunta 

do questionário de Conant et al (1990).  

       Para isto, foi utilizado como variáveis os valores de intensidade atribuída pelos 

gestores ao ambiente organizacional assim como a frequência de respostas 

atribuídas ao comportamento estratégico.  Para haver correlação significativa, o p 

tem que ser < 0,05 (p < 0,05). 
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Quadro 13 – Correlação entre Comportamento estratégico e Ambiente 

Organizacional 

 

                  Fonte: Dados da Pesquisa 

 

        Verifica-se no quadro 13 de Correlação entre Comportamento Estratégico e 

Ambiente Organizacional que somente o comportamento Prospector se 

correlaciona significativamente de maneira positiva tanto com a frequência quanto 

com a intensidade, pois o valor da correlação é p = 0,4474 para frequência e p = 

0,4341 para a intensidade. Portanto, o comportamento prospector frente às variáveis 

do ambiente organizacional, mostra que há relação significativa positiva para as 

questões econômicas, tecnológicas, políticas, legais, fornecedores, EMBRATUR, 

concorrentes e questões sociais. Essas variáveis interferem positivamente uma nas 

outras, o que leva os meios de hospedagem com comportamento Prospector a 

terem uma elevada busca de mercado e inovação de produtos, atuando em 

ambientes de constantes mudanças. Quanto maiores os investimentos nas variáveis 

ambientais, mais as empresas se tornam prospectoras. 

    Já o comportamento Defensivo se correlaciona significativamente de maneira 

negativa tanto com a frequência, pois o valor da correlação é p = - 0,3848, e o valor 

da correlação para a intensidade é p = - 0,4472. Portanto, o comportamento 

Defensivo frente às variáveis do ambiente organizacional, mostra que há relação 

significativa negativa para as questões econômicas, tecnológicas, políticas, legais, 

fornecedores, EMBRATUR, concorrentes e questões sociais. Os gestores dos meios 

de hospedagem com comportamento Defensivo não estão alinhados entre as suas 

variáveis, pois os meios de hospedagem que adotam este comportamento não 

investem nas variáveis ambientais, mantendo apenas o indispensável para 

resguardar o mercado e o lugar já conquistado. Com os comportamentos Analistas 

e Reativos não apresenta correlação significativa.  
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       Percebe-se que em Manaus e nos municipios conurbados onde este estudo foi 

realizado a percepção do ambiente tem relação significante com o comportamento 

estratégico adotado pelos gestores dos meios de hospedagem. O crescimento 

populacional e econômico dos últimos cinco anos com a entrada e o 

empreendimento de grandes redes hoteleiras nacionais e internacionais, que 

investiram de maneira intensa no mercado manauara com a inauguração de hotéis 

de redes diversificadas, fazendo o setor mais competitivo devido à experiência 

desses concorrentes em outros mercados nacionais e internacionais, levou os 

gestores dos meios de hospedagem já em atividade no mercado local a buscarem 

novas oportunidades de crescimento e novas oportunidades de mercado 

consumidor, o que pode ser observado com o incremento do mercado dos meios de 

hospedagem localizados nos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, 

municípios que passaram a integrar a área conurbada a partir da construção da 

ponte que liga o município de Manaus a estes municípios, trazendo incremento ao 

turismo local, de acordo com os dados extraídos da Síntese dos Indicadores de 

Turismo – 2003/2010, da Empresa Nacional de Turismo – Amazonastur. 

Resultado 8. Em relação à Intensidade e a Frequência, os gestores dos meios de 

hospedagem de Manaus e municípios conurbados adotam comportamento 

Prospector e se correlacionam significativamente de maneira positiva frente às 

variáveis ambientais.    

Resultado 9. Em relação à Intensidade e a Frequência, os gestores dos meios de 

hospedagem de Manaus e municípios conurbados adotam comportamento 

Defensivo e se correlacionam significativamente de maneira negativa frente às 

variáveis ambientais. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresenta-se neste capítulo, as conclusões elaboradas com a análise dos 

dados obtidos na pesquisa efetuada a 58 meios de hospedagem situados em 

Manaus e municípios conurbados, referentes à relação existente entre ambiente 

organizacional e comportamento estratégico segundo a percepção dos gestores. As 

conclusões são apresentadas de acordo com os objetivos específicos estabelecidos 

no capítulo 1, item 1.3. 

A pesquisa aqui desenvolvida teve como objetivo geral verificar se existe 

relação entre ambiente organizacional, proposto pelo modelo de Duncan (1972) e o 

comportamento estratégico, baseado no modelo de Miles e Snow (1978), de acordo 

com a percepção dos gestores dos meios de hospedagem de Manaus e municípios 

conurbados. Para alcançar esse objetivo geral, fez-se necessário, inicialmente, 

analisar o perfil dos meios de hospedagem e de seus respectivos gestores, para em 

seguida responder aos três objetivos específicos através de análises de acordo com 

o que segue: 1) mensuração do ambiente organizacional dos meios de 

hospedagem; 2) mensuração do comportamento estratégico e, finalmente, 3) análise 

das relações entre as variáveis do ambiente organizacional com as variáveis do 

comportamento estratégico, verificando as correlações existentes. Dessa forma, 

verifica-se que ao responder aos três objetivos específicos, colaborou-se para a 

realização do objetivo geral supracitado. 

Em relação a analise do perfil dos meios de hospedagem da amostra 

pesquisada, constatou-se que essas organizações possuem, em sua maioria, tempo 

de existência de 14,3 anos, são classificados como categoria simples, pois 68% dos 

meios de hospedagem pesquisado dividem-se entre as categorias simples e 

standard; têm até 42 funcionários; disponibilizam 97 Unidades Habitacionais Efetivas 

e 93,2 Unidades Habitacionais Disponíveis, e têm uma taxa média de ocupação 

anual de 64,6% da sua capacidade. 

A análise do perfil dos gestores dos meios de hospedagem constatou que a 

maioria dos gestores participantes da pesquisa possuem ensino médio completo, 
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tempo de trabalho na empresa é 5,7 anos, são do sexo masculino e estão na faixa – 

etária de 30 a 59 anos. 

 O primeiro objetivo específico estabelecido foi mensurar o ambiente 

organizacional a partir do modelo estabelecido por Duncan (1972). O resultado da 

análise elaborado a partir da amostra das 58 empresas participantes da pesquisa 

demonstra que os gestores dos meios de hospedagem de Manaus e municípios 

conurbados percebem o ambiente como Dinâmico–Complexo (DC), representando 

46,55% dos meios de hospedagem. Percebe-se que as empresas que se encontram 

no ambiente Dinâmico-Complexo apresentam elevada percepção de incerteza 

ambiental para a variável fornecedores relacionada a preços; qualidade e 

disponibilidade de produtos e serviços e melhores condições de pagamento. A outra 

variável que se encontra no ambiente Dinâmico-complexo, com elevada percepção 

de incerteza ambiental é a variável concorrência, que tem uma preocupação maior 

com a entrada e o empreendimento de grandes redes hoteleiras nacionais e 

internacionais nos últimos cinco anos. Essas variáveis são caracterizadas por terem 

um grande número de fatores e componentes no ambiente entre si. A variável 

fornecedores e a variável concorrência são as que mais influenciam na percepção 

do ambiente destas empresas, por se encontrarem em contínuo processo de 

mudança, merecendo atenção especial dos gestores dos meios de hospedagem por 

terem maior competitividade e apresentarem maior mobilização de recursos das 

empresas. 

A segunda dimensão percebida pelos gestores foi o ambiente Estático–

simples (ES) com 43,10% de participação. Este ambiente é caracterizado pelo baixo 

grau de incerteza para as variáveis legais, políticas, EMBRATUR e sociais. Segundo 

Duncan (1972), as características do ambiente Estático-simples são a percepção 

reduzida da incerteza, com pequeno número de fatores e componentes no ambiente, 

os fatores e componentes são semelhantes entre si, permanecendo basicamente os 

mesmos e não mudam. São variáveis que tem pouco investimento por parte dos 

gestores dos meios de hospedagem. Como ocorrem poucas mudanças nestas 

variáveis, não representam problemas para os meios de hospedagem, tendo pouca 

atenção quanto aos investimentos de recursos.  
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O segundo objetivo específico foi mensurar o comportamento estratégico, 

sendo esses resultados também concluídos com êxito. A pesquisa efetuada na 

amostra representativa dos meios de hospedagem de Manaus e municípios 

conurbados comprova que o comportamento adotado predominantemente pelos 

gestores é o analista, com uma frequência relativa de 28%. O comportamento 

analista é uma mistura do comportamento prospector, onde os gestores são 

inovadores e buscam novas oportunidades e mercados, com o comportamento 

defensivo, onde os gestores são cautelosos e analisam cuidadosamente todas as 

decisões a serem tomadas. Esse comportamento intermediário visa minimizar os 

riscos e maximizar os lucros. (MILES e SNOW, 1978). 

O segundo comportamento apresentado nos resultados obtidos na pesquisa é 

o Prospector, com 25% de frequência relativa, sendo esse o comportamento das 

empresas inovadoras, que visam à criação de novos produtos e serviços e buscam 

novos mercados para atuação. Como terceiro comportamento adotado pelos meios 

de hospedagem percebe-se o Reativo com 24% de frequência, onde as empresas 

somente reagem às pressões do mercado quando elas surgem, e não adotam uma 

postura proativa definida. Como último comportamento adotado pelos gestores, 

percebe-se o comportamento Defensivo com 23% de frequência. As empresas que 

adotam comportamento defensivo não investem no desenvolvimento de suas 

atividades, mantendo o mínimo necessário para preservar o mercado já 

conquistado. 

De modo geral, se observou na amostra pesquisada os componentes 

segundo o ciclo adaptativo de Miles e Snow (1978), classificado em Empreendedor, 

Engenharia e Administrativo, conjuntamente com as onze dimensões que 

classificam o comportamento estratégico. O Problema Empreendedor adota 

Comportamento Estratégico predominantemente Analista, onde as mudanças e 

tomadas de decisão são tomadas somente após serem cuidadosamente analisadas. 

As dimensões do Problema Empreendedor que adotam o comportamento analista 

são Postura de Sucesso, Monitoramento Ambiental e Crescimento. O 

Comportamento Estratégico Defensivo é adotado para a dimensão Domínio de 

Produtos e Mercados. 
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Em relação às três dimensões que compõem o Problema de Engenharia, os 

dados obtidos na pesquisa aplicada na amostra dos gestores dos meios de 

hospedagem de Manaus e municípios conurbados demonstra que há predominância 

para o comportamento analítico, destacando-se a dimensão Anteparos 

Tecnológicos, que é a forma com que os gestores procuram se resguardar dos 

concorrentes, protegendo os espaços conquistados no mercado. Nesta dimensão, 

há predominância de 34% do comportamento Analítico, onde os gestores analisam 

cuidadosamente as tendências, adotando somente aquelas que comprovadamente 

têm potencial para se efetivar. Quanto à dimensão Objetivos Tecnológicos, destaca-

se o comportamento Prospector, onde 31% dos gestores adotam postura inovadora 

e flexível quanto a utilização de recursos necessários para o desenvolvimento de 

novos produtos e serviços, iniciando mudanças no mercado onde atuam, com o 

objetivo de captação de novos clientes. Como comportamento adotado para a 

dimensão Amplitude Tecnológica, há predominância para o comportamento Reativo, 

adotado por 24% dos gestores, que respondem às mudanças que surgem no 

mercado improvisando soluções. 

Nas quatro dimensões do Problema Administrativo, o comportamento adotado 

pelos gestores dos meios de hospedagem de Manaus e municípios conurbados é o 

Comportamento Estratégico Reativo, onde se destaca a dimensão Coalizão 

Dominante, com 31% do comportamento. Os gestores que se encontram neste 

comportamento não tem atitude proativa e só agem às pressões do mercado quando 

são forçadas. Isso acontece porque as organizações com comportamento reativo 

não possuem estratégia definida em função de um líder central, fazendo com que 

corram o risco de não adaptarem-se às mudanças ocorridas no ambiente 

organizacional. As dimensões Planejamento e Estrutura do Problema Administrativo 

adotam o Comportamento Estratégico Defensivo, onde os gestores dos meios de 

hospedagem procuram cuidar da saúde financeira da empresa por meio dos custos 

e da qualidade dos meios de controle. Os gestores dos meios de hospedagem de 

Manaus e municípios conurbados adotam o Comportamento Estratégico Analítico 

para a dimensão Controle, com 34% de predominância, onde se visualiza a maneira 

como as organizações realizam os processos de avaliação e a participação nos 

processos decisórios, evidenciando que a postura adotada pelos gestores é 
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baseada em tomada de decisões altamente centralizadas e com controle baseado 

em relatórios de faturamento. 

Quanto ao terceiro objetivo específico, buscou-se analisar a relação entre o 

ambiente organizacional percebido e os comportamentos estratégicos adotados 

pelos gestores dos meios de hospedagem. Em relação à Intensidade e a 

Frequência, os gestores dos meios de hospedagem de Manaus e municípios 

conurbados adotam comportamento Prospector, que se correlaciona 

significativamente de maneira positiva frente às variáveis ambientais.  Ainda em 

relação à Intensidade e a Frequência, os gestores dos meiso de hospedagem 

adotam comportamento Defensivo, que se correlaciona significativamente de 

maneira negativa frente às variáveis ambientais. 

Através da análise dos três objetivos específicos expostos acima se chega ao 

objetivo geral, que é de analisar a relação entre o ambiente organizacional percebido 

e o comportamento estratégico adotado pelos gestores dos meios de hospedagem 

de Manaus e municípios conurbados. Levando-se em conta os dados da pesquisa e 

as especificidades dos meios de hospedagem local, conclui-se que os gestores, 

mesmo não tendo uma percepção única do ambiente, ora o veem como dinâmico-

complexo, ora o veem como estático-simples, adotaram comportamento estratégico 

prospector, correlacionando-se significativamente de maneira positiva com as 

variáveis ambientais. Este fato deve-se às mudanças no mercado com a entrada de 

grandes redes hoteleiras em Manaus, que investiram basicamente na classe 

standard e standard superior, atraídos principalmente pelo perfil dos clientes, 

voltados basicamente para o turismo de negócios, obrigando os gestores locais a 

adotarem postura de maior atenção para as oportunidades. O mesmo pode ser dito 

com relação aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão que tiveram 

incremento nas economias locais com a crescente entrada de turistas advindos de 

municípios circunvizinhos atraídos pela facilidade de deslocamento a partir da 

construção da ponte sobre o Rio Negro. 

Portanto, a presente pesquisa demonstra o crescimento do setor dos meios 

de hospedagem, evidenciando a preocupação dos gestores em penetrarem em 

novos mercados através de um comportamento prospector, aliando estratégias a 

partir das estruturas ambientais. 
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Finalizando esta pesquisa, fazem-se algumas considerações sobre as 

limitações encontradas, bem como recomendações para futuras pesquisas. Como 

limitações, a principal delas refere-se à rejeição à pesquisa e a consequente não 

participação de mais meios de hospedagem do município de Manaus, notadamente 

o maior mercado deste segmento no estado do Amazonas, fazendo-se necessário 

estender a pesquisa a outros municípios para ampliar os dados. Outro motivo de 

mais meios de hospedagem mostrarem desinteresse na participação da pesquisa foi 

a falta de incentivo dos órgãos locais ligados ao setor dos meios de hospedagem. 

Outra limitação é quanto à sinceridade e veracidade das respostas, pois 

mesmo sem haver identificação dos participantes da pesquisa e como muitos 

questionários foram deixados e recolhidos depois, sem contato direto entre 

pesquisador e pesquisado, o mesmo pode não ter respondido com franqueza. 

Alguns questionários foram subtraídos da base por apresentarem dados 

notadamente inconsistentes. 

  Enfim, sugere-se em trabalhos futuros incluir maior número de participantes 

através do aumento do número de cidades, abrangendo toda a área que congrega a 

Região Metropolitana de Manaus, para assim ter um perfil melhor sobre a relação do 

ambiente organizacional com o comportamento estratégico adotado pelos gestores 

nesta região, estimulando o interesse nesta área da economia.       
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ANEXO 1 

 

RELACIONAMENTO ENTRE AMBIENTAL ORGANIZACIONAL, 

COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO E DESEMPENHO. 

Q U E S T I O N Á R I O 

1. CARACTERIZAÇÃO DO HOTEL 

1.1 Nome Fantasia do Hotel: _______________ 

1.2. Tempo de Existência da Empresa (ano de fundação): ______________ 

1.3. Qual a categoria de sua empresa: 

1.  Luxo Superior  

2.  Luxo  

3.  Standard Superior  

4.  Standard 

5.  Simples 

1.4 Taxa de ocupação anual: ______________ 

1.5. Número de Funcionários:_______________ 

1.6 Quantas UHs: efetivas _______________ e disponíveis: _______________ 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO ADMINISTRADOR/GERENTE DO HOTEL 

2.1. Sexo: 

a)  Masculino 

b)  Feminino 

2.2. Tempo de Empresa: _________ 

2.3 Escolaridade 

1.  1o Grau Incompleto  

2. 1o Grau Completo  

3.  2o Grau Incompleto  

4.  2o Grau Completo  

5.  Graduação Incompleta 

6.  Graduação Completa - Qual Curso: _________________________ 

7. Pós-graduação 

2.4. Faixa-Etária 

1.  Abaixo de 30  

2.  30-39 

3.  40-49 

4.  50-59 

5.  Acima de 60 
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 3. PERCEPÇAO DO AMBIENTE 

3.1 Em relação às variáveis ambientais a seguir, como você percebe a 

FREQUÊNCIA e a INTENSIDADE das modificações do seu ambiente, utilizando a 

seguinte escala: 

Para FREQUÊNCIA, utilizar a escala abaixo: 

Mínima 

Frequência 

1 

Baixa 

Frequência 

2 

Média 

Frequência 

3 

Alta 

Frequência 

4 

Máxima 

Frequência 

5 

Para INTENSIDADE, utilizar a escala abaixo: 

Mínima 

Intensidade 

1 

Baixa 

Intensidade 

2 

Média 

Intensidade 

3 

Alta 

Intensidade 

4 

Máxima 

Intensidade 

5 

 

INSTRUÇÕES: 

As escalas de 1 a 5 são os dois extremos que indicam tanto a frequência quanto a 

intensidade ( 1 para indicar uma proporção mínima e baixa, significa que as coisas 

permanecem como estão ano a ano. E 5 para indicar uma proporção maior ou 

máxima, significa que as coisas mudam rápida e imprevisivelmente de ano a ano. As 

demais escalas, como a 3, é intercalar e refere-se ao grau médio). 

Leia as questões e indique os valores nos quadros de escala a seguir. 

PERCEPÇÃO EM RELAÇÃO AO AMBIENTAL 

ORGANIZACIONAL QUANTO A FREQUÊNCIA 

Frequência: Algo que acontece muitas vezes. Quanto você 

lida com ela na tomada de decisão. 1 2 3 4 5 

1. Em relação às mudanças na Tecnologia disponível no 
mercado, como você percebe a frequência destas 
modificações. 

          

2. Em relação às mudanças nas Questões Políticas vigentes 
no Brasil, como você percebe a frequência destas 
modificações. 

          

3. Em relação às mudanças nas Questões de Legislação em 
nosso país, como você percebe a frequência destas 
modificações. 
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4. Em relação às mudanças nas Questões Econômicas em 
nosso país, como você percebe a frequência destas 
modificações. 

          

5. Em relação às mudanças em seus Fornecedores, como 
você percebe a frequência destas modificações. 

          

6. Em relação às mudanças na EMBRATUR, como você 
percebe a frequência destas modificações. 

          

7. Em relação às mudanças na Atuação da Concorrência, 
como você percebe a frequência destas modificações. 

          

8. Em relação às mudanças nas Questões Sociais, como 
você percebe a frequência destas modificações. 

          

 

PERCEPÇÃO EM RELAÇÃO A0 AMBIENTAL 

ORGANIZACIONAL QUANTO A INTENSIDADE 

Intensidade: Qualidade de intenso, grau elevado. Quanto 

ela varia. 1 2 3 4 5 

1. Em relação às mudanças na Tecnologia disponível no 
mercado, como você percebe a Intensidade destas 
modificações. 

          

2. Em relação às mudanças nas Questões Políticas 
vigentes no Brasil, Como você percebe a Intensidade 
destas modificações. 

          

3. Em relação às mudanças nas Questões de Legislação 
em nosso país, como você percebe a Intensidade 
destas modificações. 

          

4. Em relação às mudanças nas Questões Econômicas 
em nosso país, como você percebe a Intensidade 
destas modificações. 

          

5. Em relação às mudanças em seus Fornecedores, como 
você percebe a Intensidade destas modificações. 

          

6. Em relação às mudanças na EMBRATUR, como você 
percebe a Intensidade destas modificações. 

          

7. Em relação às mudanças na Atuação da Concorrência, 
como você percebe a Intensidade destas modificações. 

          

8. Em relação às mudanças nas Questões Sociais, como 
você percebe a Intensidade destas modificações. 

          

 

 



127 
 

4. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 

4.1 Em comparação com outros Hotéis, referente ao período 2006 a 2011, os 
serviços que você proveu aos seus clientes são melhor caracterizados como: 

 

A 

Os nossos produtos e serviços sempre foram os mais inovadores, devido as 
constantes modificações realizadas para se atualizar, nosso portfólio de 
produtos e serviços era naturalmente amplo e voltados para os vários 
segmentos de mercado. 

 

B 

Os nossos produtos e serviços não sofreram muitas modificações e 
possuímos vários serviços específicos para cada segmento de mercado que 
atuamos. 

 

C 

O nosso portfólio de produtos e serviços não é tão grande e não sofrem 
muitas modificações, mas eram bem focados em determinado segmento de 
mercado. 

 

D 

Os nossos produtos e serviços prestados estavam sempre em constantes 
modificações, pois eram desenvolvidos conforme o mercado aponta como 
uma oportunidade ou ameaça. 

 

4.2 Em comparação com os outros Hotéis, referente ao período 2006 a 2011, a 
imagem que seu Hotel passou para o mercado é: 

 

A 

Oferecimento de poucos produtos e serviços, pois os nossos clientes eram 
seletivos e buscavam um serviço de alta qualidade. 

 

B 

Buscava-se sempre adotar as novas idéias e inovações do mercado, mas 
antes de prestar o serviço ele era cuidadosamente analisado. 

 

C 

Somente foram lançados novos produtos quando se verificava que o(s) 
nosso(s) concorrente(s) estava(m) nos causando problema e começávamos a 
perder clientes. 

 

D 

Tínhamos uma reputação no mercado de sermos muitos criativos e 
inovadores, sempre preocupados com as tendências e oportunidades. 

 

4.3 A quantidade de tempo que seu Hotel gastava monitorando as mudanças e as 
tendências no mercado, referente ao período 2006 a 2011, pode ser melhor 
descritas como: 
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A 

Gastávamos muito tempo, pois estávamos continuamente monitorando e 
analisando o mercado. 

 

B 

Nós realmente não gastávamos muito tempo monitorando e analisando o 
mercado. 

 

C 

Gastávamos uma razoável quantidade de tempo monitorando o mercado. 

 

D 

Esporadicamente quando identificávamos algum fato que tínhamos interesse, 
monitorávamos o mercado. 

 

4.4 Em comparação com outros Hotéis, o aumento ou diminuição dos clientes, 
referente ao período 2006 a 2011, seria mais provavelmente por: 

 

A 

Devido as nossas práticas de concentração, desenvolvidas 
predominantemente no(s) mercado(s) que já estávamos atuando. 

 

B 

Devido as nossas práticas de responder as pressões do mercado. 

 

C 

Devido à utilização das nossas práticas agressivas, entrando em novos 
mercados com novos tipos de serviços. 

 

D 

Devido à utilização das práticas mais assertivas, atuando mais profundamente 
em mercados que nos já trabalhávamos, só entravamos em novos mercados 
quando, cuidadosamente analisado o seu potencial. 
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4.5 Uma das mais importantes metas do seu Hotel, em comparação com outros Hotéis, 
referente ao período 2006 a 2011, era a sua dedicação e compromisso em: 

 

A 

Manter os custos sobre controle. 

 

B 

Analisar os custos e faturamento cuidadosamente, para manter sobre controle e 
para seletivamente gerar novos produtos e serviços ou entrar em novos 
mercados. 

 

C 

Garantir que as pessoas, recursos e equipamentos requeridos para desenvolver 
os novos serviços e mercados eram viáveis e acessíveis. 

 

D 

Sempre ter um plano guardado contra as ameaças para poder utilizar quando 
necessário. 

 

4.6 Em comparação com outros Hotéis, referente ao período 2006 a 2011, as suas 
competências (habilidades) podem ser melhor caracterizado como: 

 

A 

Analítico: suas habilidades capacitavam identificar a tendência e desenvolver 
novos serviços para oferecer ou vender no mercado. 

 

B 

Especialista: suas habilidades eram concentradas em uma ou poucas áreas 
específicas. 

 

C 

Amplo e empresarial: suas habilidades eram diversas, flexível, e se capacitava 
para mudar e ser produtivo. 

 

D 

Flexível: suas habilidades estavam relacionadas com os termos próximo dos 
clientes e do mercado. 

 

4.7 Uma coisa que protegeu o seu Hotel dos outros Hotéis, referente ao período 2006 a 
2011, pode ser melhor justificado: 

 

A 

Fomos hábeis e cuidadosos em analisar as tendências e adotar somente aquelas 
que tínhamos provado potencial. 

 

B 

Fomos hábeis para fazer um limitado número de coisas excepcionalmente bem 
feitas. 

 Fomos hábeis em responder as modificações do mercado quando elas 
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C apareceram. 

 

D 

Fomos hábeis para desenvolver novos produtos, serviços e mercados. 

 

4.8 Em comparação com outros Hotéis, referente ao período 2006 a 2011, equipe de 
administrador(es) e funcionários estavam mais concentrado em: 

 

A 

Cuidar da segurança financeira através dos custos e da qualidade dos meios de 
controle. 

 

B 

Analisar as oportunidades do mercado e selecionando somente aquelas com 
potencial, para ter uma segura posição financeira. 

 

C 

Cuidar das atividades internas ou dos negócios. 

 

D 

Desenvolver novos serviços e expandir para novos mercados ou segmento de 
mercados. 

 

4.9 Em comparação com outros Hotéis, referente ao período 2006 a 2011, a sua 
empresa preparou-se para o futuro por: 

 

A 

Identificar a melhor possibilidade de soluções para aqueles problemas ou 
desafios que requeriam a atenção imediata. 

 

B 

Identificar as tendências e oportunidades no mercado que podiam resultar na 
criação de serviços. 

 

C 

Identificar aqueles problemas que, se solucionados iriam manter os serviços e a 
posição no mercado. 

 

D 

Identificar aquelas tendências de mercado que outros Hotéis tinham comprovado 
potencial, enquanto também solucionava os problemas correntes. 
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4.10 Em comparação com outros Hotéis, referente ao período 2006 a 2011, a 
estrutura da sua empresa era mais bem caracterizada como: 

 

A 

Claramente separada com departamentos que seguiam corretamente a 
hierarquia. (Ex. Depto de Vendas, Suporte, Marketing, Cobrança, etc). 

 

B 

Nossa estrutura era voltada para os produtos e mercado; Ex: (Pacotes para 
empresas, Cliente físico, Turismo, Negócios, etc.). 

 

C 

Basicamente por departamentos (Marketing, Cobrança, etc), mas também 
orientado para serviço e mercado (Empresas, Turismo, Negócios, etc). 

 

D 

Não tínhamos uma estrutura, pois ocorriam muitas mudanças e tínhamos que 
ser aptos para encontrar oportunidades e solucionar problemas quando eles 
apareciam. 

 

4.11 O processo que o seu Hotel utilizou, referente ao período 2006 a 2011, para 
avaliar a participação na tomadas das decisões e o controle é mais bem descrito 
como: 

 

A 

Descentralizada e participativa encorajando muitos membros do Hotel a 
participar e o controle era basicamente no volume das vendas. 

 

B 

Descentralizada e pesadamente orientada por vários relatórios buscando 
solucionar os problemas. 

 

C 

Altamente centralizada e o controle era principalmente relacionado ao 
faturamento. 

 

D 

Centralizada e os Gerentes utilizavam vários relatórios para analisar os riscos e 
resultados. 
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5. ANÁLISE DE DESEMPENHO 

5.1. Referente ao período 2006 a 2011, qual foi a taxa média de ocupação? 

1.  Até 20%  

2.  20% a 40%  

3.  40% a 60%  

4.  60% a 80%  

5.  Acima de 80%  

5.2. Referente ao período 2006 a 2011, qual foi seu incremento na participação do 
mercado? 

1.  Até 20%  

2.  20% a 40%  

3.  40% a 60%  

4.  60% a 80%  

5.  Acima de 80%  

5.3. Referente ao período 2006 a 2011, qual foi seu acréscimo na evolução do número de 
clientes? 

1.  Até 20%  

2.  20% a 40%  

3.  40% a 60%  

4.  60% a 80%  

5.  Acima de 80%  

5.4. O aumento da repetição de clientes no período de 2006 a 2011 foi de? 

1.  Até 20%  

2.  20% a 40%  

3.  40% a 60%  

4.  60% a 80%  

5.  Acima de 80%  
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5.5. O crescimento da receita total no período de 2006 a 2011 foi de? 

1.  Até 20%  

2.  20% a 40%  

3.  40% a 60%  

4.  60% a 80%  

5.  Acima de 80%  

Você gostaria de receber o resultado final do estudo? 

 Sim  

 Não  

Caso sim, em qual endereço pode ser encaminhado. 

Empresa: _____________________________________________________________ 

Aos cuidados de: ______________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________ 

Cidade: ______________________ UF: ____________________________________ 

Ou por E-mail: ________________________________________________________ 

 

Obrigado, por sua colaboração. 

 

 

 

 

 

 

 


