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RESUMO 

 
O empreendedorismo, no processo de criação de novos negócios, está relacionado 
a fatores que induzem indivíduos e grupos a investirem tempo, aptidões e recursos 
na busca por novas oportunidades. A este fenômeno, aplicam-se práticas pró-ativas 
e inovadoras que resultam em novas empresas, produtos, processos, serviços, 
mercados e tecnologias. O empreendedorismo contribui para a criação de micro e 
pequenas empresas e se consolidou como elemento fundamental para o 
crescimento econômico e social, através da geração de emprego e renda para a 
população. O turismo é uma atividade que gera valor para a economia e necessita, 
para absorver a demanda crescente, de novas empresas e serviços, o que estimula 
a atividade empreendedora nos destinos turísticos. Atualmente, os estudos sobre 
empreendedorismo nas mais diversas áreas vêm abordando a relação entre fatores 
que geram competitividade, como comportamento empreendedor, inovação, ou 
orientação para o mercado, entre outros, e a influência desses fatores no 
desempenho das empresas. Entretanto, no setor turístico a maioria das pesquisas 
focaliza apenas a caracterização comportamental do empreendedor e a inovação, 
sendo necessárias novas contribuições para fortalecer teoricamente o campo 
científico e ajudar a aperfeiçoar a prática administrativa das organizações do setor. 
Em vista disso, esta pesquisa teve como objetivo analisar a relação entre orientação 
empreendedora, orientação para o mercado, grau de inovação e desempenho das 
empresas turísticas da região do Vale Europeu – SC. Para o alcance deste objetivo, 
foi realizada uma pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa, através de um 
levantamento (survey). A coleta de dados foi feita através de um questionário com 
perguntas fechadas, aplicado a 70 proprietários e gerentes de empresas turísticas 
da região.  Os dados foram analisados através de técnicas estatísticas descritivas e 
multivariadas e os resultados indicaram que a maioria das empresas apresentava 
expressivo grau de orientação empreendedora, inovação, orientação para o 
mercado e desempenho, na região estudada. Embora a análise cruzada dos dados 
tenha apresentado pequenas diferenças entre as respostas dos entrevistados, 
quando segmentados por características das empresas e variáveis 
sociodemográficas dos respondentes, a análise de cluster e os testes estatísticos 
não revelaram diferenças significativas entre os grupos. Os resultados da análise de 
regressão linear múltipla constataram a influência da orientação empreendedora, 
inovação e orientação para o mercado sobre o desempenho do negócio. 
 
  
 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo; Orientação para o mercado; Inovação; 
Desempenho em organizações turísticas. 
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ABSTRACT 
 
Entrepreneurship, in the process of creating new businesses, is related to factors that 
induce individuals and groups to invest time, skills and resources in searching for 
new opportunities. Proactive and innovative practices are applied to this 
phenomenon, resulting in new companies, products, processes, services, markets 
and technologies. Entrepreneurship contributes to the creation of micro and small 
enterprises, and has established itself as a key element in economic and social 
growth by generating employment and income for the population. Tourism is an 
activity that creates value for the economy and it needs, in order to absorb the 
growing demand, new companies and services, which encourages entrepreneurial 
activity in tourist destinations. Nowadays, studies on entrepreneurship in different 
areas have addressed the relationship between factors that generate 
competitiveness, such as entrepreneurial behavior, innovation or market orientation, 
among others, and the influence of these factors on business performance. However, 
most research in the tourism sector focuses on characterizing entrepreneurial behavior 
and innovation, and further contributions are needed, to strengthen the scientific 

theory and help improve administrative practices in the sector. This study therefore 
analyzes the relationship between entrepreneurial orientation, market orientation, 
innovativeness and tourism business performance in the Vale Europeu region of 
Santa Catarina, Brazil. To achieve this objective, descriptive research was carried 
out, with a quantitative approach, through a survey. Data were collected through a 
questionnaire with closed questions, applied to seventy owners and managers of 
tourism businesses in the region. The data were analyzed using descriptive and 
multivariate statistical techniques, and the results indicated that most of the 
companies had a significant degree of entrepreneurial orientation, innovation, market 
orientation and performance in the region studied. Although the cross-analysis of 
data showed small differences between the respondents' answers, when segmented 
by the respondent’s business characteristics and sociodemographic variables, the 
cluster analysis and statistical tests showed no significant differences between the 
groups. The results of multiple linear regression analysis demonstrated the influence 
of entrepreneurial orientation, innovation and market orientation on business 
performance. 
 
 
 
 
Keywords:  Entrepreneurship; Market orientation; Innovation; Performance in tourism 
organizations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O contexto do tema a ser analisado é o assunto inicial do presente estudo, no 

qual apresenta o empreendedorismo numa abordagem geral até a sua importância e 

aplicabilidade no setor turístico. Delimita-se também o problema para, assim, 

delimitar a questão de pesquisa deste trabalho. Após, relaciona-se o objetivo geral e 

os objetivos específicos, a justificativa para o referido estudo e, por fim, a 

estruturação de todo o trabalho.  

 

1.1 Contextualização do tema 

 

O empreendedorismo é um fenômeno pelo qual indivíduos ou grupos 

agregam recursos e competências para explorar oportunidades no ambiente, criando 

valor em qualquer contexto organizacional, cujos resultados compreendem novos 

empreendimentos, produtos, serviços, processos, mercados e tecnologias 

(GIMENEZ; FERREIRA; RAMOS, 2008). 

No Brasil, o empreendedorismo se fomentou com a criação de micro e 

pequenas empresas que se consolidaram como elemento fundamental para o 

crescimento econômico do país, gerando emprego e renda para a população. 

Destaca-se a Taxa de Empreendedores em Estágio Inicial (TEA), que em 2010 

chegou a 17,5%, maior taxa já registrada nos 11 anos em que a pesquisa GEM 

(Global Entrepreneurship Monitor) é realizada no Brasil. Isto representa 21,1 milhões 

de brasileiros à frente de atividades empreendedoras no ano, ficando, em números 

absolutos, apenas atrás da China. Estes números são efeitos de uma economia 

crescente ano após ano, da expressiva expansão do emprego formal e da 

diminuição da taxa de desocupação da população economicamente ativa (GEM, 

2010). 

Os estudos sobre o empreendedorismo são abordados há anos pelos 

economistas, sendo que foi Schumpeter, na década de 1920, quem alavancou o 

campo, associando o empreendedor com a inovação e assinalando-o como 

elemento que fomenta e explica o desenvolvimento econômico. Posteriormente, o 

tema passou a ser de interesse também dos comportamentalistas (psicólogos e 

sociólogos). Consequentemente houve uma grande expansão nesses estudos, os 
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quais passaram a ser de interesses das ciências humanas e gerenciais 

(GUIMARÃES, 2004). 

Pesquisas realizadas sobre empreendedorismo, nas mais diversas áreas, 

abordam diferentes aspectos, como a orientação empreendedora, inovação nos 

produtos/serviços, análises epistemológicas, gestão de empresas de pequeno porte, 

redes de relacionamento, gênero dos empreendedores, entre outros. Destacam-se 

os trabalhos que analisam a caracterização comportamental do empreendedor que, 

por sua vez, considera a orientação empreendedora, o perfil empreendedor e a 

atitude empreendedora. Nessa perspectiva, notou-se uma tendência, em trabalhos 

internacionais e alguns nacionais, de analisar a orientação empreendedora em 

conjunto com outras variáveis.  

A orientação empreendedora, que trata de uma abordagem que se concentra 

na inovação, projetos arriscados e na busca de vantagem frente aos concorrentes 

(MAATOOFI; TAJEDDINI, 2011), foi relacionada com a de mercado nos estudos de 

Deshpandé, Farley e Webster (1993) e Maatoofi e Tajeddini (2011), e reflete sobre 

como e em qual extensão as empresas satisfazem as necessidades e desejos dos 

consumidores (BAKER; SINKULA, 2009). A inovação, que se apresenta como um 

processo de apresentar uma nova ideia para a solução de um problema, reorganizar 

algo, reduzir custos ou melhorar a comunicação (HALL; WILLIAMS, 2008), foi 

associada com a orientação empreendedora por Baker e Sinkula (2009). Por fim, o 

desempenho nos negócios, que pode ser avaliado por medidas objetivas 

(faturamento, resultado operacional, entre outros) ou subjetivas, que são coletadas 

através da percepção do sujeito pesquisado (SCHMIDT; BOHNENEBERGER, 

2009), foi associado com a orientação empreendedora nos trabalhos de Gonçalves 

et al. (2009) e Tajeddini (2010). 

O turismo é uma atividade que tem crescido substancialmente durante os 

últimos anos como um fenômeno econômico e social, e observa-se uma crescente 

consciência sobre o papel que o turismo desempenha ou pode desempenhar, tanto 

de forma direta, indireta ou induzida, sobre uma economia, em termos de geração 

de valor (IBGE, 2008). Desta forma, a compreensão do turismo como atividade 

econômica relevante ratifica sua capacidade para estimular o empreendedorismo. 

Porém, para se adequarem às novas condições sociais, culturais, econômicas e 

tecnológicas, além de oferecer competência para absorver o aumento da demanda e 

se tornarem cada vez mais competitivas, as empresas turísticas necessitam ser 
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lideradas por empreendedores preparados e competentes, capazes de impulsionar 

ainda mais a atividade turística e empreendedora de um destino (FARACO, 2004). 

Apesar do desenvolvimento de estudos sobre o tema nas mais distintas 

áreas, poucos são os trabalhos encontrados que tratam do empreendedorismo no 

turismo. No exterior, destacam-se os trabalhos de Johns e Mattsson (2005) e Novelli, 

Schmitz e Spencer (2006) com foco na inovação em destinos turísticos; sobre 

influência do gênero em empreendimentos de agroturismo abordado por McGehee, 

Kim e Jennings (2007); e estudos em meios de hospedagem, nos quais Breukel e 

Go (2009) ressaltaram a tecnologia da informação e Tajeddini (2010) a orientação 

empreendedora. No Brasil, enfatizam-se os trabalhos sobre características 

comportamentais do empreendedor, estudadas por Goulart et al. (2003), Pedrosa e 

Souza (2009) e Gimenez e Gimenez (2010) e sobre empreendedorismo coletivo ou 

redes de cooperação e inovação, observadas por Sampaio, Mantovaneli Jr. e Pellin 

(2005), Rodrigues e Rodrigues (2009) e Czajkowski e Cunha (2010). 

Percebe-se que os estudos em empreendedorismo no setor turístico são 

ainda muito limitados quando se analisam periódicos e anais de eventos, tanto 

nacionais como internacionais. Os focos de estudo dos trabalhos encontrados 

abordam em geral a caracterização comportamental do empreendedor e a inovação, 

existindo diversas lacunas teóricas para novas pesquisas. Quando se trata de 

analisar a relação da orientação empreendedora com a orientação para o mercado, 

a inovação e com o desempenho dos negócios, os trabalhos são ainda mais 

escassos, sendo que apenas o trabalho de Tajeddini (2010) abordou estes 

elementos no setor do turismo. São necessárias novas contribuições neste tema, 

para fortalecer teoricamente o campo e também para orientar os empreendedores 

da área do turismo em seus negócios. 

 

1.2 Delimitação do problema 

 

Diversos aspectos são considerados como diferenciais competitivos para as 

empresas. Pedrosa e Souza (2009) e Tajeddini (2010) afirmam que a orientação 

empreendedora cria valor superior para as empresas e clientes. Narver e Slater 

(1990) e Gonçalves et al. (2009) ponderam o mesmo sobre a orientação para o 

mercado. Para Hurley e Hult (1998), Tajeddini (2010) e Hjalager (2010), a inovação 
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também é um elemento indispensável para empresas diferenciadas e altamente 

competitivas. 

Estas variáveis também são preponderantes para um melhor desempenho 

dos negócios. A influência de um alto grau de orientação empreendedora no melhor 

desempenho da empresa foi confirmada pelos estudos de Smart e Conant (1994), 

Veit e Gonçalves Filho (2007) e Tajeddini (2010). Já os autores Deshpandé, Farley e 

Webster (1993), Baker e Sinkula (2009), Gonçalves et al. (2009) e Tajeddini (2010) 

ratificaram a associação do desempenho com a orientação para o mercado e o grau 

de inovação. 

A relação entre os construtos comprova a importância da análise conjunta 

entre eles. Hurley e Hult (1998) estudaram simultaneamente a inovação e a cultura 

de grupo. Veit e Gonçalves Filho (2007) e Schmidt e Bohnenberger (2009) 

abordaram em seus trabalhos o perfil empreendedor e o desempenho. A atitude 

empreendedora e a estratégia adotada pelas empresas foi tema do trabalho de 

Gimenez e Gimenez (2010). Outros autores abordam concomitantemente ainda 

mais variáveis. É o caso de Smart e Conant (1994) que averiguaram a orientação 

empreendedora, as competências distintivas de marketing e o desempenho da 

empresa; de Deshpandé, Farley e Webster (1993) com um estudo sobre cultura 

corporativa, orientação para o mercado, inovação e desempenho do negócio; de 

Gonçalves et al. (2009), que abordaram o perfil empreendedor, orientação para o 

mercado, turbulência ambiental e desempenho dos negócios e de Maatoofi e 

Tajeddini (2011) com as variáveis sobre perfil empreendedor, orientação para o 

mercado, turbulência ambiental e desempenho dos negócios 

Dois trabalhos encontrados na literatura servirão como base para esta 

averiguação, pois similar a este, abordam simultaneamente a orientação 

empreendedora, a orientação para o mercado, a inovação e o desempenho dos 

negócios.  O primeiro trabalho é de autoria de Baker e Sinkula (2009), que 

realizaram um estudo em empresas de pequeno porte em geral, e o segundo, de 

Tajeddini (2010), com um estudo realizado em hotéis na Suíça. O primeiro trabalho 

não aborda o setor turístico e o segundo abrange apenas hotéis, não as empresas 

turísticas em geral, porém reforça-se, nessa discussão, a necessidade de 

transposição das informações de outras áreas ou de trabalhos menos abrangentes, 

pelo fato de existirem poucas pesquisas sobre empreendedorismo no turismo, e 
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menos ainda quando em questões de estudo com abordagem conjunta de diversas 

variáveis. 

Com base nestas informações, observa-se que ainda são insuficientes os 

estudos sobre empreendedorismo no turismo, e mais ainda quando se trata de 

analisar a orientação empreendedora em conjunto com as variáveis de orientação 

para o mercado, inovação e desempenho da empresa no setor turístico. Percebe-se, 

assim, uma lacuna nesta área, que comporta mais estudos para contribuir tanto 

teoricamente quanto empiricamente, servindo de alicerce para nortear 

empreendedores da área do turismo em seus negócios. Portanto, a principal 

questão de pesquisa, que servirá de base para este trabalho, será: 

 

• Existe relação entre orientação empreendedora, orientação para o mercado, 

grau de inovação e desempenho das empresas turísticas do Vale Europeu de 

Santa Catarina? 

 

1.3 Objetivos 

 

A fim de encontrar as respostas para a questão dessa pesquisa, foram 

formulados os seguintes objetivos: 

 

1.3.1 Objetivo geral  

 

• Analisar a relação entre orientação empreendedora, orientação para o 

mercado, grau de inovação e desempenho das empresas turísticas do Vale 

Europeu. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar o grau de orientação empreendedora, de orientação para o 

mercado e de inovação nas empresas turísticas; 

b) Verificar a percepção dos gestores sobre o desempenho do negócio; 

c) Identificar o grau de associação entre a orientação empreendedora, a 

orientação para o mercado, a inovação e o desempenho do negócio;  
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d) Identificar o grau de associação entre essas variáveis e as características 

sociodemográficas dos gestores, e dados da empresa. 

 

1.4 Justificativa 

 

Nos campos das ciências sociais e humanas, o empreendedorismo vem 

sendo analisado de forma crescente, porém os estudos que abordam o 

empreendedorismo no turismo ainda são escassos, na visão de Hjalager (2010) e 

Cheng et al. (2009). Estes últimos expõem, após averiguações realizadas em 

periódicos acadêmicos internacionais de turismo, que o empreendedorismo aparece 

entre os focos disciplinares que receberam menos atenção. No Brasil também se 

verificou a escassez de trabalhos em empreendedorismo no turismo, tanto em anais 

de eventos como em periódicos, de acordo com os quadros e análises apresentadas 

na Fundamentação Teórica, item 2.4. 

Verificações feitas em anais dos Encontros da Associação Nacional dos 

Programas de Pós Graduação em Administração - ANPAD, no período de 2005 a 

2010, resultaram na incidência de apenas dois artigos, que abordaram as 

características e competências empreendedoras. Nos anais da Associação Nacional 

de Pesquisa e Pós Graduação em Turismo ANPTUR no mesmo período, existem 

sete estudos, tendo como principais focos a caracterização comportamental do 

empreendedor, a inovação, as redes sociais, as oportunidades para o 

empreendedorismo e o ensino e aprendizagem do empreendedorismo. No 

SEMINTUR (Seminário de Pesquisa em Turismo do MERCOSUL), entre 2005 e 

2010 foram elaborados cinco trabalhos, que focalizaram a gestão e criação de 

empresas, ensino, inovação empreendedorismo social e redes de cooperação. Nos 

periódicos verificados, encontraram-se cinco artigos na revista Turismo: Visão e 

Ação, no período de 2003 a 2010, que trataram da caracterização comportamental 

do empreendedor, inovação e empreendedorismo coletivo; e na revista Turismo em 

Análise, entre 2005 e 2010 houve a incidência de apenas dois artigos, com foco na 

inovação e criação de empresas. 

Ao ponderar sobre a análise da orientação empreendedora em conjunto com 

a orientação para o mercado, inovação e desempenho dos negócios, encontrou-se 

que há ainda mais escassez de trabalhos. Nesta dissertação, estas quatro variáveis 

serão estudadas conjuntamente em empresas turísticas de cidades da região 



 

19

 

turística do Vale Europeu. Nesse sentido, o estado de Santa Catarina promove sua 

diversidade de atrativos através de dez regiões turísticas que fomentam essa 

atividade no estado. Estas regiões, promovidas pela Santa Catarina Turismo - 

SANTUR – são assim denominadas: Caminho dos Príncipes, Costa Verde e Mar, 

Serra Catarinense Caminho dos Cânions, Grande Oeste, Grande Florianópolis, 

Caminhos da Fronteira, Encantos do Sul, Vale do Contestado e Vale Europeu 

(SANTUR, 2011). O Vale Europeu, de acordo com os dados do Governo do Estado 

de Santa Catarina (2010), é representado por 46 cidades, com uma população total 

de 1.006.337 habitantes  e foi eleito, segundo pesquisa no site da SANTUR, como o 

melhor destino do Estado, com mais de 21% da preferência (Guia da Produção 

Associada ao Turismo – Relatório de Pomerode – SC, 2010).  

A região não possui pesquisas regulares da SANTUR referente ao turismo. 

Porém, o estudo de demanda turística do estado de Santa Catarina indicou um 

movimento estimado de mais de 4.379.000 de turistas nos meses de abril, maio e 

junho de 2009, que deixaram uma receita de mais de 1,8 bilhões de reais (SANTUR, 

2009b). Blumenau, a maior cidade do Vale Europeu, conhecida mundialmente pela 

sua cultura germânica e principalmente pela Oktoberfest, recebeu em torno de 

283.000 turistas que deixaram mais de 103 milhões de reais na cidade neste mesmo 

período (SANTUR, 2009a). Durante o período da festa, que ocorre anualmente 

durante 18 dias no mês de outubro, o número de visitantes chegou a mais de 563 

mil pessoas em 2011. De acordo com pesquisa realizada na última edição, houve 

um incremento de 3,84% no faturamento da atividade comercial em relação a 2010 e 

de 5,64% em relação ao período de 2009. Os hotéis, por sua vez, tiveram uma 

elevação no faturamento de 24,2% e de 14,6% respectivamente (OKTOBERFEST 

BLUMENAU, 2011). Diversas outras cidades do Vale Europeu também contam com 

festas que promovem a história e diversidade cultural do município, a exemplo de 

Brusque com a Fenarreco, Pomerode com a Festa Pomerana, Rio dos Cedros com 

a Festa Trentina e Rio do Sul com a Kegelfest (Festa Nacional do Bolão) e Anima 

Italiana. Além das festas, a região se destaca através do turismo religioso, turismo 

de esportes e aventura, turismo de compras e turismo de negócios (GOVERNO DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA, 2010). 

Justifica-se, portanto, o estudo do empreendedorismo relacionado com outros 

construtos, pois no campo teórico há carência de trabalhos nesta área. Para o Vale 

Europeu, importante região turística do estado de Santa Catarina, e para os gestores 



 

20

 

de empresas turísticas do local, o estudo apresentará reflexões e propostas que 

poderão nortear ações em benefício da melhor gestão dos negócios turísticos da 

região e, consequentemente, criar valor para a empresa e melhorar o seu 

desempenho. 

 

1.5 Estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho está dividido da seguinte maneira: na primeira parte 

apresenta-se a fundamentação teórica sobre o tema, na qual são abordadas as 

origens e conceitos do empreendedorismo e a evolução dos estudos sobre o 

assunto. No último tópico são feitas considerações sobre o intraempreendedorismo, 

a orientação empreendedora, a orientação para o mercado, a inovação e o 

desempenho. Ainda na fundamentação teórica, será efetuado um levantamento dos 

estudos sobre o empreendedorismo no exterior e também no Brasil. 

Em seguida, expõe-se a metodologia de pesquisa, empregada para alcançar 

os objetivos deste estudo. São apresentados o tipo de pesquisa realizada, o 

universo e a amostra do estudo e as técnicas de coleta e análise de dados 

utilizadas. Descreve-se também, brevemente, o local de estudo desta investigação. 

No capítulo procedente é feita a análise da caracterização das empresas e 

dos entrevistados, bem como os resultados gerais para cada dimensão analisada e 

apresenta-se a análise cruzada dos dados, segmentados por cargo e por tipo de 

empresa. Expõem-se, ainda, os resultados das análises estatísticas: análise fatorial, 

análise de regressão linear múltipla e análise de clusters. Para finalizar tem-se a 

discussão dos resultados e a apresentação das conclusões. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo serão apresentadas as origens do empreendedorismo, junto 

aos autores que iniciaram os estudos do tema e suas abordagens e ainda, conceitos 

atuais sobre o empreendedorismo e o indivíduo empreendedor. Além disso, 

apresenta-se a evolução dos estudos sobre o tema em geral e os avanços do 

empreendedorismo no turismo no exterior e no Brasil.  

 

2.1  Empreendedorismo: origens e conceitos 

 

O empreendedorismo, termo idealizado e associado com a criação de 

inventos revolucionários (KILBY, 1971) ou aplicado à geração de novos negócios em 

mercados não explorados (BIRCH, 1979), foi estudado, inicialmente, pelos 

economistas, como um elemento útil à compreensão do desenvolvimento. Segundo 

Guimarães (2004), Cantillon e Say, respectivamente nos séculos XVIII e XIX, foram 

os pioneiros na área. Eles associavam os empreendedores à inovação e os 

definiram como indivíduos que aproveitavam as oportunidades com o objetivo de 

obter lucro, assumindo riscos. Mas foi Schumpeter, na década de 1920, que 

realmente iniciou o campo do empreendedorismo por meio da associação do 

empreendedor com a inovação assinalando-o como o elemento que alavanca e 

explica o desenvolvimento econômico (GUIMARÃES, 2004). Outros autores também 

associaram os empreendedores à inovação. De acordo com uma revisão feita por 

Filion (1999), Clark já havia feito essa associação no século XIX. Depois dele, outros 

economistas, como Higgins, Baumol, Schloss, Leibenstein, entre outros também 

fizeram estudos semelhantes. 

Os economistas estavam primordialmente interessados na concepção do 

papel do empreendedor como motor do sistema econômico, e a partir dessa visão, 

eles notavam os empreendedores como detectores de oportunidades de negócio, 

criadores de empreendimentos e aqueles que corriam riscos. (GONÇALVES et al., 

2009). Após os economistas, os comportamentalistas – psicólogos, psicanalistas, 

sociólogos e outros especialistas em comportamento humano – tentaram entender o 

indivíduo empreendedor, buscando respostas nos traços pessoais e em suas 

atitudes. 
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O primeiro autor a interessar-se pelo assunto foi Weber, por volta de 1930, 

em sua obra “A ética protestante e o espírito capitalista”. Ele recorreu aos sistemas 

de valores para explicar o comportamento empreendedor (FILION, 1999). Conforme 

descreveram Souza, Trindade e Freire (2008), Weber foi um dos grandes 

pesquisadores da abordagem sociológica, que destacava o empreendedor como 

inovador e criador de negócios, porém também considerava suas características 

enquanto participante de grupos sociais. No entanto, como descrito por Venturi 

(2003), foi David C. McClelland, que no ano de 1971, se destacou no estudo do 

comportamento do empreendedor. Seu conceito concebia o empreendedor como um 

indivíduo que exerce controle sobre uma produção não apenas para consumo 

pessoal. Seus estudos estavam centrados em gerentes de grandes organizações e 

mais tarde foram avaliados em comunidades emergentes para a geração de novos 

negócios. 

Houve algumas críticas ao modelo de McClelland, principalmente 

relacionadas à simplicidade de seu modelo. Porém, apesar de suas pesquisas terem 

sido restritas a alguns segmentos econômicos, a sua validade é significativa do 

ponto de vista de preparação de empreendedores no aspecto comportamental. Sua 

teoria, que é fundamentada na psicologia motivacional, é direcionada por três 

necessidades básicas: a primeira refere-se à necessidade de realização, na qual o 

empreendedor deve por em prova seus limites para mensurar suas realizações 

pessoais. A segunda é a necessidade de afiliação, ou seja, a preocupação em 

estabelecer, manter ou restabelecer relações emocionais com outros indivíduos. E, 

por último, a terceira faz menção à necessidade de poder, caracterizada pela 

preocupação de exercer autoridade sobre outras pessoas (VENTURI, 2003). 

  Após os estudos de McClelland, os comportamentalistas, que procuraram 

definir quais eram as características individuais e os traços de personalidade dos 

empreendedores (GUIMARÃES, 2004), dominaram o campo até o início dos anos 

1980, com o objetivo de determinar o que são empreendedores e quais são as suas 

características. Posteriormente houve grande expansão do campo do 

empreendedorismo, que passou a interessar também às ciências humanas e 

gerenciais. Esta transição foi marcada por dois importantes eventos: a publicação da 

primeira enciclopédia contendo o que havia de melhor e mais moderno sobre o 

assunto. O segundo evento foi marcado pela primeira conferência anual de Babson, 
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dedicada à pesquisa sobre empreendedorismo e que trouxe importantes 

informações sobre o tema (FILION, 1999). 

Do século XV aos dias atuais, a empresa se inseriu de diferentes maneiras na 

sociedade, e houve sucessivas mudanças no perfil dos empreendedores. Mas 

apesar dessas inúmeras pesquisas para tentar definir o perfil empreendedor, os 

resultados se mostraram bastante contraditórios e ainda não foi possível estabelecer 

um perfil científico do empreendedor. Guimarães (2004, p. 4) argumenta que esta 

questão pode ser explicada pelo fato do empreendedorismo “ser um fenômeno 

regional, determinado por culturas, necessidades e hábitos de cada região”, além de 

ser um “fenômeno heterogêneo, complexo e multidimensional”. 

Segundo Veit e Gonçalves Filho (2007), uma grande parcela de estudos 

científicos procurou identificar comportamentos, ações e atitudes que diferenciam o 

indivíduo empreendedor dos demais seres humanos, estruturando características 

pessoais de sucesso que norteiam aqueles que desejam trabalhar por conta própria. 

Cada vez mais pessoas estão dedicando esforços no estudo do empreendedorismo. 

Porém, apesar de diferentes abordagens de diversos autores, não foi possível 

formar uma compreensão integradora a respeito de quem é o empreendedor. De tal 

modo, ao analisar a literatura, descobriu-se que há uma diversidade de conceitos 

sobre o tema. Para explicitar melhor o termo, procurou-se, neste trabalho, por adotar 

conceitos mais atuais, que não diferem muito dos conceitos utilizados em outras 

décadas. 

Na visão de Gimenez, Ferreira e Ramos (2008), o empreendedorismo é um 

fenômeno pelo qual indivíduos ou grupos agregam recursos e competências para 

explorar oportunidades no ambiente, agregando valor em qualquer contexto 

organizacional e provocando resultados que compreendem novos 

empreendimentos, produtos, serviços, processos, mercados e tecnologias. Já o 

conceito definido pelo GEM (IBQP, 2010) expõe que empreendedorismo é qualquer 

tentativa de concepção de um novo negócio ou novo empreendimento como, por 

exemplo, uma atividade autônoma, uma nova empresa ou a expansão de um 

empreendimento existente por um indivíduo, grupos de indivíduos ou por empresas 

já constituídas. Para o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas) (2010), empreendedorismo é o ato de criar e gerenciar um negócio, 

assumindo riscos em busca de lucro. Está associado a práticas pró-ativas e 

inovadoras e não está mais associado a atividades exclusivamente econômicas, 
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mas a qualquer atividade humana. Os empreendedores são encontrados, 

atualmente, em casa, na comunidade, dentro de uma organização ou no meio de 

uma assembléia sindical, ou seja, em qualquer lugar onde existam pessoas. 

Conceitos sobre o indivíduo empreendedor também devem ser considerados 

ao analisar o tema. Para Schmidt e Bohnenberger (2009) o empreendedor é sempre 

associado com a pessoa que cria e conduz projetos ou empreendimentos. Na visão 

de Veit e Gonçalves Filho (2007), indivíduos empreendedores são pessoas que 

exploram os grandes desafios para transformá-los em oportunidades e gerar 

resultados concretos através de muita disciplina e persistência. São pessoas que 

impulsionam a economia com novos serviços, novos bens de consumo e novos 

métodos. Segundo o relatório GEM (2010), empreendedores são indivíduos que 

criam empregos, conduzem e dão forma à inovação, acelerando mudanças 

estruturais na economia e introduzindo concorrência que, indiretamente, contribui 

para a produtividade. 

Para que ocorra a atividade empreendedora, as oportunidades para o 

empreendedorismo e a capacidade de empreender devem estar presentes. É 

igualmente importante que os indivíduos identifiquem as oportunidades para novos 

empreendimentos no ambiente em que vivem e também percebam que possuem a 

capacidade necessária para iniciar um negócio (GEM, 2010). 

 

2.2 Evolução dos estudos sobre empreendedorismo 

 

As pesquisas realizadas sobre empreendedorismo no exterior e no Brasil, nos 

mais diversos setores, abordam diferentes aspectos. São comuns as análises 

epistemológicas e pesquisas bibliográficas que procuram pela origem do tema e 

analisam os limites do conhecimento sobre o assunto. Estes diagnósticos 

contribuem no sentido de mensurar o quanto o tema está sendo estudado no 

exterior e no Brasil. Também se destacam o estudo comportamental do 

empreendedor, a inovação nos serviços, as redes de relacionamento, o gênero dos 

empreendedores e o ensino e aprendizagem do empreendedorismo.  

Encontrou-se dois artigos que analisaram a evolução dos estudos sobre 

empreendedorismo, que se fundamentaram na base de dados do Social Sciences 

Citation Index (SSCI). O trabalho de Cornelius, Landström e Persson (2006) 

apresentou um levantamento de 1982 a 2004, e o de Schildt, Zahra e Sillampa 
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(2006) no período de 2000 a 2004. Em ambos os artigos, os autores apontaram que 

a pesquisa do empreendedorismo é fragmentada e modesta, levando em 

consideração que a base do SSCI é uma das mais qualificadas do mundo. 

Silveira et al. (2010) realizaram um esboço com o objetivo de analisar a 

produção científica sobre empreendedorismo na base de dados ScIELO (Scientific 

Electronic Library Online), que indexa a produtividade científica da América Latina, 

Caribe, México, Portugal e Espanha, no período de 2004 a 2008. Os autores 

encontraram apenas 19 artigos, da qual a maioria está voltada para o estudo de 

entidades governamentais (23,07%) e para empresários de diversos segmentos 

(23,07%). Em menor escala aparecem as investigações em empresas sem fins 

lucrativos (15,41%) e em instituições de ensino superior, empresas têxteis, 

agroindustriais, entidades financeiras e gestores de projetos (cada um com 7,69%). 

O Brasil é o país com mais exposições, representando um percentual de 57,89%, e 

Portugal surge em segundo, com 21,05%. 

Para desvendar o rumo das compreensões sobre o tema no Brasil, tem-se os 

achados de Paiva Jr. e Cordeiro (2002) e Guimarães (2004) que realizaram suas 

pesquisas nos anais dos Encontros da ANPAD. Paiva Jr. e Cordeiro (2002) 

efetuaram um levantamento para investigar a evolução da produção acadêmica 

sobre o tema empreendedorismo nos Encontros da ANPAD do período de 1998 a 

2001. Neste trabalho, os autores analisaram 38 artigos publicado nos Encontros da 

Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Administração (ANPAD) 

do período de 1998 a 2001, sendo que a averiguação teve a inserção de temas 

relacionados, como a cultura organizacional, comportamento gerencial, tomada de 

decisão, entre outros. Conforme mapeamento feito, entre os principais temas 

abordados ressaltam-se as análises empíricas sobre estratégias de crescimento das 

empresas empreendedoras, em segundo lugar destaca-se a caracterização 

comportamental dos empreendedores, e em terceiro, tem ênfase os temas 

referentes à concepção de sistemas de redes organizacionais. Nessa perspectiva, 

os autores registram que os estudos no Brasil ainda caminham para um estágio de 

consolidação, sendo que não existe ainda uma corrente brasileira que possa ser 

inserida em alguma escola de pensamento relacionada ao empreendedorismo. A 

produção brasileira tem princípio metodológico de cunho exploratório, com 

abordagens teóricas e observações empíricas, sendo providencial uma tentativa de 

ampliar as teorias para um enfoque de caráter mais brasileiro. 
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O estudo realizado por Guimarães (2004), que fez uma análise 

epistemológica do campo do empreendedorismo nos artigos publicados no Encontro 

da ANPAD de 2003, é semelhante ao mapeamento realizado por Paiva Jr. e 

Cordeiro (2002), que ponderaram sobre os trabalhos publicados de 1998 a 2001. Em 

2003, ocorreu, neste encontro, a criação de uma área temática sobre 

empreendedorismo e espírito empreendedor, que contou com 25 trabalhos. Os 

temas mais abordados foram: perfil ou comportamento do empreendedor, influência 

de incubadoras ou agências de fomento / capitalização ao empreendedorismo. As 

questões de gênero nas práticas empreendedoras, redes de cooperação, sucessão 

familiar e inovação também foram expostos. A autora enfatiza a heterogeneidade de 

visões sobre o tema e de pesquisadores preocupados com este campo de estudo. 

Também destacou a influência de vários paradigmas epistemológicos como a 

dominância quase total dos pensamentos racionalistas, funcionalistas e positivistas e 

também uma forte presença da corrente dialética, cibernética e da complexidade. 

Outro artigo que vem a contribuir com os avanços sobre o tema no Brasil é o 

artigo de Nassif et al. (2009), que consideraram a produção sobre 

empreendedorismo no período de 2001 a 2008, em dois eventos científicos da área: 

EGEPE e ENANPAD. Quanto aos temas abordados, foi verificada uma preferência 

(132 artigos) por temas ligados ao comportamento do empreendedor (atitude, perfil, 

competências). Outros temas de destaque foram o empreendedorismo social e 

gênero, ensino e pesquisa do empreendedorismo e inovação. Além disso, revelaram 

uma predominância de ensaios de revisão da teoria existente aliada a estudos de 

caso únicos e descritivos e uma predominância de abordagens qualitativas. Os 

autores concluem que há muito a construir visando a consolidação da área do 

empreendedorismo. 

O empreendedorismo vem sendo verificado de forma crescente em todo o 

mundo, sob os mais variados enfoques, porém é um fenômeno complexo em suas 

abordagens e perspectivas merecendo mais estudos, tanto de caráter qualitativo 

quanto quantitativo (SILVEIRA et al., 2010). Conforme averiguado por Paiva Jr. e 

Cordeiro (2002), Guimarães (2004) e Nassif et al. (2009) nas abordagens de 

natureza epistemológica, o tema mais estudado, sem dúvida, refere-se ao 

comportamento do empreendedor. A maioria das análises aborda este tema 

isoladamente. Porém, foram encontrados alguns trabalhos que consideram a relação 

entre a orientação empreendedora e uma das seguintes variáveis: a orientação para 
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o mercado, a inovação, as competências distintivas de marketing, a cultura de 

grupo, estratégias da empresa, intensidade da concorrência e o desempenho dos 

negócios. Como a finalidade desta dissertação é analisar conjuntamente a relação 

da orientação empreendedora, da orientação para o mercado, da inovação e do 

desempenho dos negócios, através da opinião dos gestores (proprietários e 

gerentes) dos empreendimentos, cabe aprofundar a teoria sobre estes construtos, 

avaliando os trabalhos de autores, os quais estudaram esses temas, bem como, 

sobre o intraempreendedorismo, conforme descreveremos a seguir. 

 

2.2.1 Intraempreendedorismo 

 

O intraempreendedorismo surgiu de uma das várias adaptações do termo 

empreendedorismo, na década de 1970. De acordo com Oliveira, Filion e Chirita 

(2008), o termo intrapreneur, foi difundido por Pinchot, o qual propôs que o 

intraempreendedor é uma pessoa que trabalha numa grande corporação e que tem 

responsabilidade direta por transformar uma ideia num produto acabado e rentável, 

através da aceitação de risco e inovação. 

Schumpeter já determinava que 

 

a atividade empreendedora não se restringe ao proprietário de empresas ou 
ao capitalista, mas a todos que realizam novas combinações de recursos do 
ambiente econômico, distinguindo-os dos dirigentes de empresas, que têm 
como objetivo operar um negócio estabelecido e a manutenção do fluxo 
circular da economia operante. (1982, p. 55) 
 

Lana, Teixeira e Silva (2011), por sua vez, tratam do intraempreendedorismo 

como o empreendedorismo em empresas já existentes. Os autores afirmam que o 

intraempreendedor, é o empregado dotado de características empreendedoras e 

que atua no contexto de uma organização. Eles afirmam que o intraempreendedor é 

um modelo de empregado desejável dentro das organizações, pois adota uma 

postura semelhante àquela do dono do negócio. Trata-se de um profissional 

inovador, alinhado aos objetivos da empresa, que se preocupa constantemente em 

implementar melhorias nos processos e busca novas oportunidades de negócio. 

Além disso, é automotivado e necessita de menos supervisão. 

Para Fumagalli (2008), as mudanças na economia fizeram com que as 

empresas exigissem altos níveis de desempenho de seus colaboradores. Os 
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recursos humanos não devem mais ser vistos como um custo para a empresa, mas 

sim como valor agregado e investimento de longo prazo. Por isso, deve existir a 

busca por uma divisão equilibrada poder, pela qual colaboradores adquirem 

capacidade e liberdade de maneira incremental, de acordo com o valor que geram 

para a organização. E estes intraempreendedores são as pessoas capazes de 

reconhecer problemas, que tem autoridade e disposição para agir e que usam seu 

conhecimento pessoal em prol do sucesso da empresa. 

Barini Filho (2008) considera que as diferenças entre o intraempreendedor e o 

empreendedor são irrelevantes. Suas atitudes e visões são similares, os efeitos nos 

negócios são equivalentes e a aferição dos resultados de suas ações parecem 

seguir os mesmos critérios: inovação, conquista de imagem e mercado, formação de 

equipes, volume de faturamento, taxa de retorno sobre o investimento e taxa anual 

de expansão. Portanto, para Zampier, Takahashi e Teixeira (2011), o 

intraempreendedor é o gerente ou o executivo que atua como se estivesse 

empreendendo seu próprio negócio, dentro dos limites de uma empresa já 

constituída. 

Vários autores já estudaram os gerentes ao pesquisar sobre o tema 

empreendedorismo. Gimenez e Gimenez (2009) realizaram sua pesquisa sobre 

atitude empreendedora e estratégia adotada por pequenos e médios hotéis com 

gerentes e proprietários dos estabelecimentos. Os autores não analisaram 

separadamente as respostas de empreendedores e intraempreendedores, 

considerando que os gerentes eram os responsáveis pela administração estratégica 

dos hotéis. Pedrosa e Souza (2009) também examinaram as respostas de gerentes 

(funcionários) e proprietários-gerentes ao pesquisar a atitude empreendedora em 

hotéis. Os autores encontraram muitas características representativas da atitude 

empreendedora, indicando que os entrevistados, que tiveram suas respostas 

analisadas em conjunto, têm alta atitude empreendedora. Outro estudo que também 

avaliou as opiniões de empreendedores e intraempreendedores de maneira 

simultânea foi o estudo de Tajeddini (2010), que serviu de modelo para esta 

pesquisa. Este autor examinou o impacto da orientação para o mercado, orientação 

empreendedora e inovação no desempenho de hotéis e não relatou como limitação 

o fato de gerentes participarem da pesquisa. 

Com base nestas informações, é possível afirmar que tanto os proprietários 

quanto os gerentes das empresas possuem uma visão e postura similares em 
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relação às dimensões que serão estudadas nesta dissertação. Portanto, para 

entender a orientação empreendedora, orientação para o mercado, inovação e 

desempenho das empresas turísticas, a pesquisa em questão será aplicada com 

empreendedores e intraempreendedores, ou seja, proprietários e gerentes dos 

negócios. 

 

2.2.2 Orientação empreendedora 

 

O primeiro construto que merece atenção especial é a orientação 

empreendedora, que pode ser vista como um processo organizacional crítico que 

contribui para o desempenho e sobrevivência das empresas. Está enraizada na 

cultura das organizações e agrega valor ao reunir um conjunto exclusivo de recursos 

para explorar uma oportunidade (TAJEDDINI, 2010). São os métodos, práticas e 

estilos de tomada de decisão que os administradores utilizam para agir de maneira 

empreendedora (LUMPKIN; DESS, 1996). 

O conceito de orientação empreendedora se refere a uma série de dimensões 

presentes no desempenho do empreendedor de sucesso. Silva, Gomes e Correia 

(2009) afirmam que ela foi conjeturada para ter até cinco dimensões: autonomia, 

comportamento inovador, propensão para assumir riscos, comportamento proativo e 

competitividade agressiva. Porém, na maioria das vezes, conforme conceito de Miller 

(1983), Covin e Slevin (1986) e Zahra (1991), ela é associada com três dimensões 

principais: inovação, proatividade e propensão para assumir riscos. Assim, a 

orientação empreendedora é uma abordagem que focaliza a inovação do mercado 

de produtos e projetos de risco, e tem a tendência de ser precursora na inovação 

perante seus concorrentes (MILLER, 1983). 

Existem trabalhos que abordam a orientação empreendedora como um 

fenômeno organizacional, outros o abordam em nível de indivíduo. De acordo com 

Martens e Freitas (2007), o empreendedorismo é um processo que resulta da 

combinação de diversos fatores individuais, organizacionais e ambientais que 

influenciam como e por que o empreendedorismo ocorre. Existe esta visão 

ampliada, que entende o empreendedorismo como um fenômeno que pode ser 

encontrado em pessoas, organizações ou mesmo na sociedade. Lima (2010) relata 

o empreendedorismo a partir de uma relação dialética entre o empreendedor e a 

organização por ele impulsionada, citando três níveis de estudo sobre o fenômeno. 
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O primeiro, o nível cognitivo, é capacidade de visão e de aprendizagem, incluindo 

aspectos afetivos e experiências passadas. O nível estrutural, correspondendo ao 

contexto de emergência em que se situa a organização impulsionada pelo 

empreendedor, no qual ela deve evoluir tendo em conta ações futuras desses 

agentes. Por último, o nível praxeológico tem o foco na ação da organização, o 

design organizacional e nos múltiplos posicionamentos do empreendedor e de sua 

organização no espaço em que se inserem. 

Entre os estudos que tem como foco principal a variável orientação 

empreendedora, encontrou-se no exterior os artigos de Smart e Conant (1994), 

Baker e Sinkula (2009) e Maatoofi e Tajeddini (2011). No Brasil, destacam-se os 

trabalhos de Veit e Gonçalves Filho (2007) e Schmidt e Bohnenberg (2009). No 

Quadro 1, visualizam-se as variáveis avaliadas em conjunto com a orientação 

empreendedora. 

 

Quadro 1 - Artigos com principal foco na Orientação Empreendedora 
Exterior    
Autores / Ano  Objeto de Estudo  Variáveis de Estudo  

Smart e Conant 
(1994) Empresários de pequenas empresas 

Orientação empreendedora, 
competências distintivas de marketing 
e desempenho 

Baker e Sinkula 
(2009) Pequenas empresas 

Orientação empreendedora, 
orientação para o mercado, inovação e 
rentabilidade 

Maatoofi e 
Tajeddini (2011) 

Empresas de fabricação de 
autopeças 

Orientação empreendedora, 
orientação para o mercado, inovação e 
intensidade da concorrência 

Brasil     
Autores / Ano  Objeto de Estudo  Variáveis de Estudo  
Veit e Gonçalves 
Filho (2007) Empresários de pequenas empresas Perfil do empreendedor e desempenho 

Schmidt e  
Bohnenberg 
(2009) 

Estudantes Perfil do empreendedor e desempenho 

Fonte: o autor 
 

Smart e Conant (1994) relataram a relação da orientação empreendedora 

com as competências distintivas de marketing e o desempenho organizacional, 

através de pesquisa aplicada com 599 empresários de pequenas empresas. Os 

autores encontraram um forte vínculo entre a orientação empreendedora e 

competências distintivas de marketing e, também, que empresários com alto grau de 

orientação empreendedora relatam um desempenho organizacional mais favorável. 
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O trabalho de Baker e Sinkula (2009) teve a finalidade de demonstrar o papel 

da orientação empreendedora sobre a rentabilidade das empresas. A pesquisa foi 

realizada com 88 pequenas empresas de San Diego – EUA, classificado como um 

dos melhores lugares para o desenvolvimento de pequenas empresas nos EUA. As 

variáveis analisadas foram a orientação para o mercado, pela escala MORTN de 

Deshpandé e Farley (1998); a orientação empreendedora, através do modelo de 

Naman e Slevin (1993); o sucesso em inovação, usando uma escala adaptada de 

Baker e Sinkula (1999); e a rentabilidade, avaliada pelo modelo adaptado de 

Jaworsky e Kohli (1993) e Narver e Slater (1990). Todas as variáveis foram 

analisadas por um questionário com escala Likert de 10 pontos. 

Os resultados demonstraram que a inovação e a orientação para o mercado 

estão direta e positivamente relacionadas à rentabilidade. Já as orientações para o 

mercado e a orientação empreendedora estão diretamente relacionadas ao sucesso 

em inovação; e a orientação empreendedora não está diretamente relacionada com 

a rentabilidade. A orientação empreendedora influencia a rentabilidade de forma 

indireta, sendo mediada pelo sucesso em inovação. 

Em estudo muito recente, Maatoofi e Tajeddini (2011) investigaram o efeito da 

orientação para o mercado e da orientação empreendedora para a manutenção de 

organizações e a confrontação com concorrentes em 71 empresas de fabricação de 

autopeças do Irã. Os autores concluíram que não há diferença significativa na 

“qualidade dos produtos fabricados”, na “sinergia de marketing” e na “especialidade 

em oferecer novos produtos” por empresas com orientação empreendedora 

daquelas que possuem orientação para o mercado. Por outro lado, foi aceita a 

hipótese de que o “apoio da gestão para a inovação” é diferente em empresas com 

orientação empreendedora e com orientação para o mercado. Os resultados 

apontaram que empresas com orientação empreendedora possuem maior apoio da 

gestão para a inovação. A última hipótese também foi aceita, sendo que a 

“intensidade do ambiente competitivo” é o mesmo para empresas com orientação 

empreendedora e orientação para o mercado. 

Veit e Gonçalves Filho (2007) realizaram um estudo com 965 empresários de 

pequenas empresas com o objetivo de mensurar o perfil do potencial empreendedor 

(medido pelos construtos competência, risco, inovação, planejamento, dedicação, 

relacionamento, pensamento analítico e desafio) e verificar o seu impacto no 

desempenho dos pequenos negócios. Eles concluíram que o perfil do potencial 
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empreendedor tem um impacto razoável no desempenho de pequenas empresas, 

explicando aproximadamente 25% da variância do desempenho. Schmidt e 

Bohnenberger (2009) também abordaram em seu estudo o perfil empreendedor e o 

desempenho da empresa. Sua pesquisa foi realizada com 1.122 estudantes, com a 

finalidade de construir e validar um modelo para verificar a relação entre o perfil 

empreendedor e o desempenho das empresas dos estudantes participantes da 

pesquisa. Em seus resultados expuseram que o perfil empreendedor é um construto 

multidimensional composto pelas características: autorealização, líder, assumir 

riscos, planejador, inovador e sociável, porém apenas a autorealização está 

significativamente relacionada ao desempenho do negócio. 

No Quadro 2, apresenta-se uma síntese das variáveis analisadas, hipóteses e 

resultados dos trabalhos anteriormente descritos, realizados no exterior. 

 

Quadro 2 – Hipóteses(H) e resultados dos trabalhos com foco na Orientação Empreendedora 
(exterior) 
Exterior    
Autore s / Ano  Hipóteses  / Questões  Resultados  

Smart e Conant 
(1994) 

1: Empresários com graus mais 
elevados de orientação 
empreendedora relatam mais 
competências de marketing? 
2: Empresários com graus mais 
elevados de orientação 
empreendedora relatam 
desempenho organizacional mais 
favorável? 

Forte relação entre Orientação 
empreendedora (O.E) e competências 
distintivas de marketing. Empresários 
com alto grau de O.E. relatam um 
desempenho organizacional mais 
favorável. A nova escala de O.E. 
mostrou potencial e demonstrou um 
nível aceitável de confiabilidade. A 
relação positiva encontrada entre O.E. 
e desempenho organizacional indica 
que empreendedores de sucesso 
possuem maior variedade de atributos 
e habilidades gerenciais. 

Baker e Sinkula 
(2009) 

H1: O sucesso em inovação nas 
empresas está direta e positivamente 
relacionado com a rentabilidade. 
H2: A Orientação para o Mercado 
(O.M). está direta e positivamente 
relacionada com o sucesso em 
inovação. 
H3: A O.E. está direta e 
positivamente relacionada com o 
sucesso em inovação. 
H4: A O.M. está direta e 
positivamente relacionada com a 
rentabilidade. 
H5: A O.E. não está diretamente 
relacionada com a rentabilidade. 

H1: Aceita 
H2: Aceita 
H3: Aceita 
H4: Aceita 
H5: Aceita 
 

Continua 
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Quadro 2 - Hipóteses e resultados dos trabalhos com foco na Orientação Empreendedora (exterior) 
Continuação 
Exterior    
Autores / Ano  Hipóteses / Questões Resultados 

Maatoofi e 
Tajedinni (2011) 

H1: Há diferença entre a qualidade 
dos produtos fabricados por 
empresas com orientação 
empreendedora daquelas que 
possuem orientação para o mercado. 
H2: A sinergia de marketing é 
diferente para empresas com 
orientação empreendedora daquelas 
que possuem orientação para o 
mercado. 
H3: Especialidade em oferecer novos 
produtos é diferente em empresas 
com orientação empreendedora 
daquelas que possuem orientação 
para o mercado. 
H4: O apoio da gestão para a 
inovação é diferente em empresas 
com orientação empreendedora 
daquelas que possuem orientação 
para o mercado. 
H5: A intensidade do ambiente 
competitivo é o mesmo para 
empresas com orientação 
empreendedora daquelas que 
possuem orientação para o cliente. 

H1: Rejeitada, pois no quesito 
“qualidade dos produtos”, a média das 
empresas com O.E>O.M, porém a 
diferença não é estatisticamente 
significativa. 
H2: Rejeitada, pois no item “sinergia 
de marketing”, a média das empresas 
com O.E>O.M, porém a diferença não 
é estatisticamente significativa. 
H3: Rejeitada, pois no quesito 
“especialidade em oferecer novos 
produtos”, a média das empresas com 
O.E>O.M, porém a diferença não é 
estatisticamente significativa. 
H4: Aceita, pois no item “apoio da 
gestão para a inovação”, a média das 
empresas com O.E.>O.M., sendo a 
diferença estatisticamente significativa. 
H5: Aceita, pois não há diferença 
significativa entre o “ambiente 
competitivo” em empresas com O.E. e 
O.M. 

Fonte: o autor 
 

No Quadro 3, tem-se o mesmo resumo, porém dos trabalhos brasileiros. 

 

Quadro 3 - Hipóteses e resultados dos trabalhos com foco na Orientação Empreendedora (Brasil) 
Brasil     
Autores / Ano  Hipóteses  Resulta dos  

Veit e Gonçalves 
Filho (2007) 

H0.1: Não existe uma relação linear 
positiva entre o perfil do potencial 
empreendedor e o desempenho de 
pequenas empresas (caminho entre 
os dois construtos = zero) 
H1,1: Existe uma relação linear 
positiva entre o potencial 
empreendedor e o desempenho de 
pequenas empresas. 

O PPE tem impacto razoável sobre o 
desempenho das empresas, 
explicando aproximadamente 25% da 
variância do desempenho. 

Schmidt e 
Bohnenberger 
(2009) 

Não possui. O perfil empreendedor é um construto 
multidimensional composto por seis 
características (auto-realização, líder, 
assumir riscos, planejador, inovador e 
sociável) sendo que uma única 
característica, auto-realização, está 
significativamente relacionada ao 
desempenho dos negócios. 

Fonte: o autor 
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Através das hipóteses estabelecidas e resultados apresentados pelos 

autores, pode-se concluir que a orientação empreendedora tem influência nas 

competências distintivas de marketing, no desempenho das organizações e no 

sucesso em inovação. 

 

2.2.3 Orientação para o mercado 

 

A orientação para o mercado é o segundo construto a ser aprofundado. 

Alguns autores usam o termo orientação para o cliente, que na visão de Deshpandé, 

Farley e Webster Jr. (1993) pode ser definido como um conjunto de crenças que 

coloca o interesse do cliente em primeiro lugar, embora não excluindo os interesses 

das demais partes (proprietários, gerentes e empregados), com o objetivo de criar 

uma empresa rentável a longo prazo. Estes autores incluem a orientação para o 

mercado como parte de uma estratégia global e fundamental da cultura corporativa.  

Um enfoque em simples informações sobre as necessidades dos consumidores 

atuais ou potenciais é insuficiente sem considerar em profundidade os valores e 

crenças da organização que podem, consistentemente, reforçar o foco no cliente.  

Alguns estudiosos diferenciam orientação para o mercado de orientação para 

o cliente, dividindo a orientação para o mercado em três componentes: orientação 

para o cliente, orientação para os concorrentes e coordenação interfuncional, 

argumentando que todos eles são igualmente importantes (NARVER; SLATER, 

1990). A orientação para o cliente define o grau em que a organização compreende 

o seu mercado-alvo para oferecer valor superior aos seus clientes. A orientação para 

o concorrente determina o grau de compreensão das forças e fraquezas da 

concorrência e da própria empresa, bem como o entendimento das capacidades e 

estratégias de longo prazo. Já a coordenação interfuncional direciona de forma 

organizada os recursos empresariais com o intento de prover aos clientes produtos e 

serviços com valor agregado e prover estratégias efetivas diante das intervenções 

da concorrência. 

Deshpandé, Farley e Webster Jr. (1993) porém não diferenciam a orientação 

para o cliente da orientação para o mercado. Segundo estes autores, os dois 

conceitos podem ser vistos como sinônimos, baseados na definição de “mercado” 

como um conjunto de todos os potenciais e reais clientes de uma empresa e, 

portanto, concebendo a orientação para os concorrentes como algo distinto. 
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Contudo, em uma abordagem que se pode considerar mais completa, Slater e 

Narver (1998) expressam a importância e incluem a orientação para os concorrentes 

dentro do conceito de orientação para o mercado. Eles apresentam duas filosofias 

de gerenciamento, em que a primeira, chamada de customer-led (conduzida pelo 

cliente), seria uma filosofia de curto prazo na qual as empresas reagem às 

necessidades expressas pelos clientes. A segunda, que seria a orientação para o 

mercado (market oriented), representa um compromisso a longo prazo, para 

entender as necessidades expressas e ocultas dos consumidores e as capacidades 

e planos dos concorrentes e assim, desenvolver soluções que produzem valor 

superior para o cliente.  

Apesar de o cliente ser o fator externo mais crítico no desenvolvimento de 

uma orientação para o mercado e demandar das empresas o desenvolvimento de 

estratégias focadas em seus consumidores (TAJEDDINI, 2010) e na indústria 

(MIDDLETON, 2002), nota-se, através dos estudos de Day e Wensley (1988), Kohli 

et al. (1993) e Slater e Narver (1998,1999), que é imprescindível a análise também 

dos concorrentes. Day e Wensley (1988) defendem que estratégias de marketing 

eficazes requerem uma combinação equilibrada de análise de clientes e 

concorrentes, pois não são somente os fatores internos que influenciam o 

desempenho organizacional, mas como confirma Kohli et al. (1993), a orientação 

caminha lado a lado com fatores como a turbulência ambiental e intensidade da 

concorrência. 

Com base no exposto, os termos orientação para o cliente e orientação para o 

mercado serão utilizados, neste trabalho, como sinônimos, com o significado mais 

completo, englobando a análise do cliente, da concorrência, a coordenação 

interfuncional e permitindo o equilíbrio entre as estratégias. 

Empresas que desejam gerar valor superior para os clientes e obter 

vantagens competitivas devem possuir uma cultura que propicie comportamentos 

orientados para o mercado (GONÇALVES et al., 2009). Mantovani e Borges (2006) 

alegam que a orientação para o mercado influencia direta e significativamente a 

eficiência empresarial, composta por retenção de clientes e qualidade relativa do 

produto. Baseados nos atuais conceitos de marketing, afirmam que a orientação 

para o mercado é fundamental, tanto para a sustentabilidade organizacional como 

para a compreensão das mudança decorrentes do ambiente competitivo. 
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Maatoofi e Tajeddini (2011) atentam também para a importância da 

correlação da orientação para o mercado com outros fatores (vendas, qualidade dos 

serviços, criação de redes, inovação), pois tratam-se de conceitos que auxiliam a 

empresa a compreender melhor os seus clientes, seus concorrentes e o ambiente 

no qual está inserida, levando a um melhor desempenho financeiro e de 

competitividade. Mantovani e Borges (2006) apresentam ainda a importância do 

papel do empreendedor, que é fundamental para iniciar e disseminar as práticas de 

orientação para o mercado e alcançar maior competitividade organizacional, pois 

sua função é amenizar as dificuldades em reconhecer e explorar o conceito de 

orientação para o mercado em suas práticas.  

A orientação para o mercado foi o construto central nas pesquisas de 

Deshpandé, Farley e Webster Jr. (1993) e Maatoofi e Tajeddini (2011). O trabalho de 

Maatoofi e Tajeddini (2011) foi citado anteriormente quando se discorreu sobre a 

orientação empreendedora. Tais orientações são o principal foco de estudo desses 

autores, de acordo com o Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Artigos com principal foco na Orientação para o Mercado 
Autore s / Ano  Objeto de Estudo  Variáveis de Estudo  
Deshpandé, 
Farley e Webster 
Jr. (1993) 

Empresas vendedoras e empresas-
cliente 

Orientação para o cliente, cultura 
corporativa, inovação e desempenho. 

Maatoofi e 
Tajeddini (2011) 

Empresas de fabricação de 
autopeças 

Orientação empreendedora, 
orientação para o mercado, inovação e 
intensidade da concorrência. 

Fonte: o autor 
 

A abordagem pioneira que vem a contribuir com a orientação para o mercado 

é o trabalho de Deshpandé, Farley e Webster Jr. (1993). Estes pesquisadores 

analisaram simultaneamente a cultura corporativa, orientação para o cliente e 

inovação no desempenho das empresas. Seu estudo foi realizado em 50 grandes 

empresas japonesas vendedoras e 50 empresas-cliente, indicadas pela vendedora. 

Os resultados indicaram que o desempenho da empresa é melhor quando o tipo de 

cultura corporativa está voltado para o mercado. Conforme relato das empresas-

clientes, a orientação para o mercado dos vendedores também está positivamente 

relacionada com o desempenho dos negócios. Outra hipótese comprovada foi a 

relação com a inovação, ou seja, quanto mais inovadora a empresa, melhor o seu 

desempenho. A seguir, no Quadro 5, visualiza-se estas hipóteses e resultados. 
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Quadro 5 - Hipóteses e resultados dos trabalhos com foco na Orientação para o Mercado 
Autores / Ano  Hipóteses  Resultados  

Deshpandé, Farley 
e Webster Jr. 
(1993) 

H1: O desempenho da empresa é ranqueada de 
maior para menor de acordo com o tipo de cultura 
organizacional, como segue: Melhor: cultura para 
o mercado, adocracia, cultura de clã. Pior: cultura 
hierárquica 
H2a: O auto-relato da O.M. pelos vendedores 
está positivamente relacionado com o 
desempenho nos negócios 
H2b: A O.M. dos vendedores, conforme relatado 
pelos clientes, está positivamente relacionado 
com o desempenho nos negócios 
H3a: As percepções de vendedores e clientes 
combinam sobre a O.M. pelos vendedores  
H3b: A percepção dos clientes sobre a O.M. dos 
vendedores é mais importante do que a própria 
percepção dos vendedores para explicar o 
desempenho nos negócios dos vendedores. 
H4: Quanto mais inovadora a empresa, melhor o 
seu desempenho. 

H1: A cultura voltada 
para o mercado está 
associada com o melhor 
desempenho, seguido 
da cultura de adocracia. 
A cultura de clã e 
hierárquica estão 
associadas com um 
desempenho inferior. 
H2a: Rejeitada, pois 
existe baixa  correlação 
entre o auto-relato da 
O.M. pelos vendedores 
e o desempenho. 
H2b: Aceita 
H3a: Rejeitada, pois há 
fraca concordância 
entre a percepção sobre 
a O.M. pelos clientes e 
vendedores. 
H3b: Aceita 
H4: Aceita 

Fonte: o autor 
 

Por meio do trabalho destes autores pode-se concluir, entre outros, que a 

percepção da orientação para o mercado pelos clientes é mais importante do que 

esta percepção pelos vendedores. Os clientes também relatam que a orientação 

para o mercado por parte dos vendedores influencia no desempenho dos negócios. 

 

2.2.4 Inovação 

 

Outro fator significativo é a inovação. A inovação se refere ao processo de 

apresentar uma ideia nova. Uma ideia para inovar na solução de um problema, para 

reorganizar algo, para reduzir custos, melhorar a comunicação. Inovação é a 

geração, aceitação e implementação de novas ideias, processos, produtos e 

serviços (HALL; WILLIAMS, 2008). Devido à natureza dinâmica da maioria dos 

mercados, a inovação se torna um processo imprescindível. Para Hurley e Hult 

(1998) e Tajeddini (2010), a contínua reorientação capacita as empresas para o 

desenvolvimento de vantagens competitivas e leva a um desempenho superior. 

Shumpeter (1934), quando conceituava o empreendedorismo, já o associava 

à inovação. Para ele, os empreendedores são os indivíduos que causam um 

constante distúrbio no equilíbrio do mercado. Com seus conceitos, produtos e ideias 

estabelecem novos conceitos e com sua capacidade inovadora mudam os gostos e 
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preferências do mercado. Em resumo, a inovação é também um fator crucial para o 

desenvolvimento do empreendedorismo e consequente evolução dos produtos e 

serviços e aumento da competitividade. Alguns teóricos, a exemplo de Vale, 

Wilkinson e Amâncio (2008), argumentam que Schumpeter enfatizou a inovação 

como essencial no ato de empreender e seu impacto positivo no crescimento 

econômico. Entretanto, este diferenciava as invenções (novas ideias e conceitos) 

das inovações (combinação de recursos produtivos), argumentando que o 

desenvolvimento é possível quando ocorre a inovação.  

Existem diversas categorias de inovação. Tavares, Kretzer e Medeiros (2005) 

e Vale, Wilkinson e Amâncio (2008), que mencionam Schumpeter em seus estudos, 

dizem que o referido autor fez menção a cinco principais tipos: 1) introdução de 

novos produtos no mercado ou de produtos já existentes com melhoria da qualidade; 

2) novos processos ou métodos de produção; 3) abertura de novos mercados; 4) 

utilização de novas fontes de matérias primas; 5) novas formas de organização da 

indústria e relações de trabalho. 

Já Hjalager (2010) cita como as principais categorias: 1) a inovação no 

produto ou serviço; 2) no processo e em questões organizacionais ou gerenciais; 3) 

no mercado. As inovações em produtos e serviços se referem a mudanças 

observadas diretamente pelo consumidor e consideradas como novas. No processo, 

referem-se normalmente aos bastidores, e visam o aumento, eficiência e fluxo da 

produtividade. Quando se fala de inovação gerencial, estas inovações estão ligadas 

a novas formas na organização de colaborações internas, orientação e capacitação 

de pessoal, construção de carreiras e trabalho compensado com remuneração e 

benefícios. São inovações destinadas a melhorar a satisfação no trabalho e no 

desenvolvimento de competências internas e ativas. Por último, a inovação no 

mercado está vinculada com novos conceitos de marketing, novas maneiras na 

comunicação global e com clientes, a forma como os relacionamentos entre 

prestador de serviços e cliente são construídos e mantidos. 

Nota-se que a inovação está ligada com outras variáveis, as quais ela 

influencia ou é influenciada. Averiguações estão sendo realizados para aprofundar o 

conhecimento entre estas relações. Em outros tópicos deste trabalho estão 

delineados os estudos de Deshpandé, Farley e Webster Jr. (1993), que fazem uma 

análise conjunta da inovação com o desempenho, cultura corporativa e orientação 

para o mercado; de Gonçalves et al. (2009), que verificaram o perfil empreendedor, 
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orientação para o mercado e turbulência ambiental; de Baker e Sinkula (2009), que 

relacionaram a orientação para o mercado, orientação empreendedora e 

rentabilidade; de Tajeddini (2010), que ponderou sobre a orientação para o cliente, 

orientação empreendedora e desempenho; e de Maatoofi e Tajeddini (2011), que 

estudou a orientação para o mercado, orientação empreendedora e intensidade da 

concorrência. 

Um trabalho, de autoria de Hurley e Hult (1998), considerou a inovação como 

a variável central, conforme se visualiza, de maneira sintetizada, no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Artigo com principal foco na Inovação 
Autores  Objeto de Estudo   Variáveis de Estudo  
Hurley e Hult 
(1998) Empregados  

Inovação 
Cultura de grupo 

Fonte: o autor 
 

 Os autores relacionaram a inovação com a cultura de grupo e expuseram 

que quanto mais a cultura de grupo é caracterizada pela inovação, mais resultados 

inovadores o grupo produzirá. Quando a cultura enfatiza a tomada de decisão aberta 

e participativa e a aprendizagem e desenvolvimento, maior é a inovação cultural. Por 

outro lado, ambos não encontraram relação entre culturas que enfatizam o apoio e a 

colaboração e a partilha de poder com a inovação. No Quadro 7 concebe-se as 

hipóteses e um resumo dos resultados. 

 

Quadro 7 - Hipóteses e resultados do trabalho com foco na Inovação 
Autores / Ano  Hipóteses  Resultados  

Hurley e Hult 
(1998) 

H1: Após o controle de certas propriedades estruturais 
(tamanho do grupo), quanto mais a cultura de um 
grupo é caracterizada pela inovação, tanto mais 
resultados inovadores (capacidade inovadora) o grupo 
irá produzir. 
H2:Quanto mais a cultura de um grupo enfatiza a 
tomada de decisão aberta e participativa, tanto maior a 
inovação cultural. 
H3: Quanto mais a cultura de um grupo enfatiza o 
apoio e a colaboração, tanto maior a inovação cultural. 
H4:  Quanto mais a cultura de um grupo enfatiza a 
partilha de poder, tanto maior a inovação cultural. 
H5: Quanto mais a cultura de um grupo enfatiza a 
aprendizagem e o desenvolvimento, tanto maior a 
inovação cultural. 

H1: Aceita 
H2: Aceita 
H3: Rejeitada, pois 
não foi encontrada 
relação. 
H4: Rejeitada, pois 
não foi encontrada 
relação. 
H5: Aceita 

Fonte: o autor 
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Nota-se, através destes resultados, que a inovação é influenciada pela cultura 

de grupo, pela tomada de decisão aberta e participativa e pela aprendizagem e 

desenvolvimento. O apoio e colaboração e a partilha de poder não influenciam na 

inovação conforme os autores abordados. 

 

2.2.5 Desempenho 

 

Por fim, apresentam-se as ponderações sobre o desempenho, fator 

importante na medição do sucesso ou insucesso de empreendimentos. As medidas 

de desempenho são diferenciadas em medidas de desempenho financeiro e 

operacional. As medidas de desempenho financeiro incluem retorno sobre os ativos, 

retorno sobre o investimento, volume de negócios, lucratividade e receitas. As 

medidas operacionais abrangem a fatia de mercado e a qualidade dos produtos e 

serviços (MURPHY; TRAILER; HILL, 1996). Murphy et al. (1996) fazem ainda uma 

distinção entre medidas objetivas (quantitativas) e subjetivas (qualitativas). Schmidt 

e Bohnenberger (2009) explicam que as medidas objetivas, entre outras, incluem 

faturamento, número de funcionários e resultado operacional. As subjetivas são 

coletadas através da opinião do sujeito pesquisado. Para Venkatraman e 

Ramanujam (1987), estas duas medidas se correlacionam e podem ser usadas de 

acordo com a necessidade e conveniência do pesquisador. 

Covin e Slevin (1989) apontam que as medidas de desempenho subjetivas 

são melhores do que as objetivas para avaliar o desempenho de pequenas e médias 

empresas e Wood (2002) coloca que as medidas de desempenho financeiro não 

cobrem a variedade de objetivos de gerentes ou proprietários de pequenos 

negócios. Nas considerações de Van Zyl e Mathur-Helm (2007), uma construção 

subjetiva e multidimensional de desempenho pode ser usada para medir o 

desempenho das pequenas e micro empresas de turismo, nas quais os 

proprietários-gerentes podem conceber suas percepções em relação ao 

desempenho de suas empresas e seus principais concorrentes em termos de: taxa 

de ocupação, número de visitantes, participação no mercado, aumento da qualidade, 

preço cobrado, serviços prestados e satisfação do cliente. 

O desempenho dos negócios foi o principal elemento de análise no estudo de 

Gonçalves et al. (2009), resumido no Quadro 8. 
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Quadro 8 - Artigo com principal foco no Desempenho 
Autores / Ano  Objeto de Estudo  Variáveis de Estudo  

Gonçalves et al. 
(2009) 

Empreendedores formais e informais 
da base do SEBRAE 

Perfil empreendedor, 
orientação para o mercado, 
turbulência ambiental e desempenho. 

Fonte: o autor 
 

Gonçalves et al. (2009) almejaram, em seu enfoque, realizado com 1.552 

empreendedores formais e informais, identificar a relação entre perfil empreendedor, 

orientação para o mercado, turbulência ambiental e desempenho dos negócios. O 

trabalho implicou um impacto positivo da orientação para o mercado e da 

inovatividade sobre o desempenho das empresas, e um impacto negativo da 

turbulência sobre o desempenho. Os autores também verificaram que o perfil 

empreendedor explica, em parte, a variação da orientação para o mercado e da 

inovatividade, confirmando a relação positiva do perfil empreendedor com o 

desempenho. Eles complementam que somente a orientação para o mercado não é 

capaz de estimular ações inovadoras, esta deve ser complementada por uma cultura 

empreendedora. O Quadro 9 apresenta uma síntese dos resultados do que foi 

exposto. 

 

Quadro 9 - Resultados do trabalho com foco no Desempenho 
Autores / Ano  Hipóteses  Resultados  

Gonçalves et al. 
(2009) 

Não possui. Existe um impacto positivo da orientação para o mercado e da 
inovatividade sobre o desempenho das empresas, e um 
impacto negativo da turbulência sobre o desempenho. 

Fonte: o autor 
 

Conforme sustentação nos resultados de outras averiguações, a orientação 

para o mercado e a inovação influencia sobre o desempenho das empresas. 

Gonçalves et al. (2009) complementaram ainda de que a turbulência ambiental tem 

impacto negativo no desempenho. 

 

2.3 Empreendedorismo em turismo no exterior 

 

Em todos os campos das ciências sociais e humanas, o tema 

empreendedorismo é estudado de maneira crescente. Porém na área do turismo, as 

pesquisas indicam que ainda é escassa a pesquisa sobre o tema dentro do cenário 

turístico (CHENG et al., 2009; HJALAGER, 2010).  
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Entre as averiguações que procuraram expor os avanços sobre o tema 

empreendedorismo no turismo, destaca-se o trabalho de Cheng et al. (2009), que é 

bastante abrangente ao avaliar a evolução dos periódicos acadêmicos de turismo 

em língua inglesa até o ano de 2004. Os autores analisaram a forma como se 

desenvolveram os periódicos (ano e local), quais os temas focados em cada 

periódico, como estes temas se desenvolveram ao longo do tempo e ainda, se existe 

alguma tendência nos temas enfocados. Após a seleção, que deveria atender a uma 

série de critérios, como ter seu foco em estudos sobre turismo, ser publicado integral 

ou parcialmente na língua inglesa, ser baseado em uma universidade, envolver 

consultores e editores acadêmicos e ter publicação em intervalos regulares, os 

autores selecionaram 59 periódicos, do ano de 1946 até 2004. Entre os resultados 

encontrados, destaca-se o crescimento do número de periódicos na última década 

do período analisado e a relação dos focos disciplinares abordados no período 

pesquisado, conforme podemos visualizar na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Relação dos focos disciplinares abordados nos periódicos internacionais de turismo de 
1946 a 2004 

Anos
Assuntos Quant. (%) Quant. (%) Quant. (%) Quant. (%)
Administração de hotéis e restaurantes 1 25,00% 6 37,50% 17 43,60% 24 40,70%
Economia 2 50,00% 7 43,80% 9 23,10% 18 30,50%
Marketing 3 75,00% 4 25,00% 9 23,10% 16 27,10%
Sociologia 3 75,00% 4 25,00% 7 17,90% 14 23,70%
Parques e Recreação 1 25,00% 4 25,00% 9 23,10% 14 23,70%
Estudos culturais e de patrimônio 1 25,00% 4 25,00% 9 23,10% 14 23,70%
Gestão e administração 2 50,00% 3 18,80% 8 20,50% 13 22,00%
Psicologia 1 25,00% 5 31,30% 6 15,40% 12 20,30%
Estudos ambientais 1 25,00% 3 18,80% 8 20,50% 12 20,30%
Antropologia 2 50,00% 1 6,30% 7 17,90% 10 16,90%
Educação 1 25,00% 3 18,80% 6 15,40% 10 16,90%
Geografia 1 25,00% 3 18,80% 5 12,80% 9 15,30%
Planejamento regional e urbano 0 0,00% 4 25,00% 5 12,80% 9 15,30%
Negócios 1 25,00% 2 12,50% 6 15,40% 9 15,30%
Cinesiologia 1 25,00% 0 0,00% 5 12,80% 6 10,20%
História 1 25,00% 1 6,30% 2 5,10% 4 6,80%
Leis 0 0,00% 1 6,30% 3 7,70% 4 6,80%
Finanças 1 25,00% 2 12,50% 1 2,60% 4 6,80%
Jogos 0 0,00% 2 12,50% 1 2,60% 3 5,10%
Transportes 1 25,00% 1 6,30% 1 2,60% 3 5,10%
Ciências da computação / Tecnologia 0 0,00% 0 0,00% 3 7,70% 3 5,10%
Gerontologia 0 0,00% 1 6,30% 1 2,60% 2 3,40%
Ciências políticas 0 0,00% 1 6,30% 0 0,00% 1 1,70%
Empreendedorismo 0 0,00% 1 6,30% 0 0,00% 1 1,70%
Arquitetura 0 0,00% 0 0,00% 1 2,60% 1 1,70%
Agricultura 0 0,00% 1 6,30% 0 0,00% 1 1,70%
Literatura 0 0,00% 0 0,00% 1 2,60% 1 1,70%
Medicina 0 0,00% 0 0,00% 1 2,60% 1 1,70%
Filosofia / Religião 0 0,00% 0 0,00% 1 2,60% 1 1,70%

Média de temas de cada periódico 6,00 4,00 3,40 3,70
Temas abrangidos em cada período 17 23 26 29
Número de periódicos 4 16 39 59

46´- 70´ 71´-90´ 91´- 04´ Total

Fonte: Cheng et al. (2009) 
       

Apesar de a tabela apresentar os assuntos de maneira genérica, levando a 

entender que existe uma mistura entre assuntos estudados, áreas de estudo e 

ciências, talvez pela necessidade de síntese, é possível perceber que entre os focos 

disciplinares mais pesquisados destacam-se a administração de hotéis e 

restaurantes, economia e marketing.  Por outro lado, os focos disciplinares que 

receberam menos atenção incluem, entre outros, o empreendedorismo. Este dado é 

um indício de que o tema ainda não foi suficientemente explorado no setor de 

turismo e que existem lacunas para futuros estudos. 

Para averiguar a situação após o ano de 2004, realizou-se uma busca no 

periódico Tourism Management, um dos mais importantes na área do turismo, para 

descobrir como estão os estudos sobre empreendedorismo no turismo em nível 
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internacional e desvendar os principais focos destes trabalhos entre 2005 a 2011. 

Encontraram-se os artigos de Johns e Mattsson (2005) com foco na inovação e 

formação de destinos; de Novelli, Schmitz e Spencer (2006), que discorrem sobre 

redes e inovação; de McGehee, Kim e Jennings (2007) que estudaram a influência 

do gênero no agroturismo. Também se avaliou a produção científica em 

empreendedorismo no turismo, como no trabalho de Cheng et al. (2009); em redes e 

tecnologia da informação, no estudo de Breukel e Go (2009); em inovação, por 

Hjalager (2010); e na orientação empreendedora, orientação para o mercado, 

inovação e desempenho, com as averiguações de Tajeddini (2010). O desempenho 

foi relacionado com a orientação estratégica no trabalho de Avci, Madanoglu e 

Okumus (2011) e com a responsabilidade social por Inoue e Lee (2011). 

Foram encontrados, nesse periódico, apenas sete artigos com foco no 

empreendedorismo. No Quadro 10 pode-se visualizar uma síntese de todos os 

trabalhos sobre empreendedorismo no turismo encontrados na revista Tourism 

Management. Um artigo encontrado neste periódico, e que consta na próxima 

tabela, tem seu esclarecimento em outro item deste estudo. Por sua vez, o trabalho 

de Cheng et al. (2009) foi ilustrado no início deste tópico, pois faz uma revisão da 

produção científica em periódicos do turismo.  

 

Quadro 10 - Artigos sobre empreendedorismo em turismo da revista Tourism Management 
Autores / Ano  Objeto de Estudo  Foco de Estudo  
Johns e Mattsson 
(2005) Destinos 

Inovação 
Formação de destino 

Novelli, Schmitz e 
Spencer (2006) Clusters, destinos  Inovação, redes 

McGehee, Kim e 
Jennings (2007) Agroturismo, destino 

Influência do gênero no 
empreendedorismo 

Cheng et al. (2009) Periódicos de turismo Produção científica  
Breukel e Go (2009)  Meios de hospedagem Redes, tecnologia da informação 
Hjalager (2010)  Empresas e destinos turísticos Inovação 
Tajeddini (2010)  Meios de hospedagem Orientação empreendedora 
Avci, Madanoglu e 
Okumus (2011) 

Meios de hospedagem, agências 
de viagens e restaurantes 

Orientação estratégica e desempenho 

Inoue e Lee (2011) Companhias aéreas, cassinos, 
hotéis e restaurantes 

Responsabilidade social corporativa e 
desempenho 

Fonte: o autor 
 

O trabalho de Johns e Mattsson (2005) comparou o desenvolvimento de duas 

cidades (Hay-on-Wyes no Reino Unido e Stavanger na Noruega) através das 

iniciativas empreendedoras realizadas no período de 1999 e 2001. Os autores 

conseguiram escrever e comparar as duas histórias através de entrevistas 
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realizadas com os principais empreendedores das cidades. Ambos os casos tratam 

do desenvolvimento de um novo destino e enfatizam a importância da imagem do 

destino na sua formação. Para Stavanger, assim como para Hay, a formação do 

destino e seu desenvolvimento dependia dos mesmos fatores: espírito 

empreendedor, publicidade, apoio das redes e da comunidade e fluxo de caixa. 

Porém, as duas cidades se desenvolveram de maneira diferente: Hay representa o 

desenvolvimento de um destino de sucesso e Stavanger, uma oportunidade perdida. 

As diferenças que levaram a este resultado são diversas, incluindo que Hay lucra 

com lojas especializadas que os visitantes procuram para comprar livros e com a 

reputação da cidade. Em contraste, as esculturas de Stavanger nunca foram 

colocadas na cidade para ganhar dinheiro. Em Hay as redes de empresários 

englobaram a comunidade e construíram uma infraestrutura social para acomodar o 

desenvolvimento da imagem do destino. Em Stavanger não houve essa evolução, 

apenas notou-se um aumento no interesse em arte moderna pela população. Outra 

diferença é o tamanho das duas cidades. Numa pequena comunidade como Hay é 

mais fácil e coesa a interação social, e em cidades maiores como Stavenger é de se 

esperar uma maior diversidade de atitudes e uma maior inércia para a mudança. 

Hay desenvolveu uma forte identidade como destino e soube capitalizá-la. 

Stavanger, por outro lado, recebeu algumas atenções pela cultura, mas ignora o seu 

potencial turístico e as receitas que isso pode gerar. 

Novelli, Schmitz e Spencer (2006) apresentam algumas evidências empíricas 

para a compreensão do crescente debate sobre redes e clusters e sobre como 

operam no contexto do turismo. Eles apresentam um estudo de caso sobre a 

experiência do Cluster de Turismo de Estilo de Vida Saudável do Reino Unido 

(HLTC). A intenção é discutir o processo de formação de redes e clusters, entender 

as implicações das práticas inovadoras de pequenas e médias empresas através de 

cooperação e alianças, compreender as oportunidades oferecidas pelas interações 

de pequenas e médias empresas costeiras, rurais e urbanas e enfatizar a 

importância do uso sustentável dos recursos locais. A formação do HLTC foi 

realizada pelo desejo de criar um conjunto mais viável de oportunidades no turismo, 

que permitiria às pequenas e médias empresas locais a utilização de seus recursos 

e maximização da sustentabilidade. As implicações da formação do HLTC são 

norteadas pelas economias de aglomeração que facilitam a transferência de 

conhecimento, aumento da sinergia nos negócios e produtos e serviços 
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complementares. Através do HLTC, pequenas e médias empresas locais tiveram a 

oportunidade de oferecer seus produtos e serviços adicionando uma nova dimensão 

aos seus negócios. O HLTC produziu benefícios significativos para as empresas 

habituadas a trabalhar de forma isolada e que agora cooperam com outros agentes 

locais. Estas alianças geraram melhoria na qualidade dos serviços, encaminhamento 

dos negócios, maior visibilidade, atividades de marketing cruzadas com outros 

membros do cluster e o envolvimento nos principais eventos locais anuais. Este 

projeto é um exemplo de desenvolvimento turístico baseado na integração de 

atividades através de agrupamentos que poderá ser replicada em outras localidades 

com características e necessidades similares. 

Com o propósito de explorar as potenciais diferenças nas motivações de 

homens e mulheres para o empreendedorismo no agroturismo, McGehee, Kim e 

Jennings (2007) aplicaram questionários junto às famílias de agricultores da Virgínia. 

Os itens examinados incluíram questões sobre a independência (renda adicional, 

emprego para membros da família), referente contribuições para a comunidade 

(observar sucesso dos outros, contribuições para o turismo, interação com visitantes, 

educação do consumidor) e outros (utilização plena dos recursos e incentivos 

fiscais). Dos respondentes, 43% foram mulheres e 57% foram homens. Ambos 

apresentaram algumas características similares, ou seja, indicaram o desejo de 

renda adicional, de usar plenamente os recursos existentes e de educação dos 

consumidores como principais motivadores. Uma descoberta notável é uma maior 

motivação em geral para o agroturismo pelas mulheres, apesar de que nem todas as 

diferenças foram estatisticamente significativas. Este estudo ratificou o que estudos 

anteriores já haviam confirmado, de que as mulheres são mais motivadas para 

negócios empreendedores no agroturismo do que os homens. 

Breukel e Go (2009) focaram suas investigações no impacto da tecnologia da 

informação e comunicação sobre a capacidade das empresas de hospitalidade 

competirem e cooperarem simultaneamente, dentro do contexto de redes de destino 

e de eventos. Foi aplicada a perspectiva da análise de cenário, usando o setor de 

hospitalidade holandês como estudo de caso, para destacar o potencial significativo 

que a participação em redes, baseada em conhecimento, possui na formulação de 

estratégias para as empresas da hospitalidade. O propósito foi entender como os 

stakeholders holandeses, possivelmente em conjunto com parceiros, aplicam 

efetivas estratégias de desenvolvimento do conhecimento, compartilhamento do 
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conhecimento e sua aplicação como um meio de sustentar na organização a função 

do marketing de destino e de evento. Os resultados do estudo declaram que a 

participação em redes baseadas no conhecimento oferece uma considerável 

vantagem para a integração da informação intra e interorganizacional e proporciona 

aos empreendedores a oportunidade de identificar e responder proativamente a 

vários cenários. Resultou ainda na afirmação de que a relação entre anfitrião-

hóspede e a cadeia de relações entre fornecedores continua desempenhando um 

papel central no posicionamento competitivo da indústria hospitaleira, mas o setor 

deve estar ciente da influencia da inovação, particularmente, do papel da tecnologia 

da comunicação e informação. 

Em estudo recente, Hjalager (2010) teve o propósito de identificar a teoria 

sobre inovação em turismo, apresentar as questões centrais levantadas e as 

principais conclusões. Em grande parte, os estudos na área ainda são casos 

exploratórios e qualitativos, e o fenômeno é investigado e explicado por diversos 

ângulos e definições rígidas ainda são pouco frequentes. A autora explica que ainda 

há muitas limitações sobre o conhecimento empírico dos efeitos da inovação em 

empresas e destinos turísticos. A pesquisa sobre inovação em turismo é um 

fenômeno recente. Questões são apenas gradualmente elaboradas na teoria e 

esclarecidas por evidencias empíricas. Este estudo demonstrou que estamos 

apenas no início deste caminho, e várias direções podem ser seguidas para 

consolidar o conhecimento sobre o fenômeno. 

Ao buscar por artigos com abordagem de múltiplas variáveis, encontrou-se o 

trabalho de Tajeddini (2010). Este autor realizou um estudo com o objetivo de 

examinar o impacto da orientação para o consumidor, orientação empreendedora e 

inovação sobre os resultados dos hotéis na Suíça, país escolhido por ser um dos 

primeiros a desenvolver o turismo como indústria e também pela sua reputação de 

excelência, alta qualidade e serviços de confiança. O questionário foi elaborado 

usando uma escala Likert de 5 pontos e aplicado com gerentes ou proprietários de 

156 empresas hoteleiras. Os itens avaliados foram a inovação, através do modelo 

de Hurley e Hult (1998); a orientação para o cliente, pela escala de Deshpandé et al. 

(1993) e a orientação empreendedora, por meio do modelo de Smart e Conant 

(1994). Além disso, o desempenho da empresa foi medido através de três medidas 

de percepção procedentes do trabalho de Kara, Spillan e deShields (2005): alcance 

do objetivo de lucro, alcance da meta de vendas e retorno do investimento. 
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O autor formulou 5 hipóteses. Nas hipóteses H1, H2 e H3 ele presume que a 

orientação para o cliente, a orientação empreendedora e a inovação estão 

positivamente associadas com o desempenho, ou seja, com o alcance do objetivo 

de lucro, o alcance das metas de venda e o retorno do investimento. Todas as três 

hipóteses, para todas as três medidas de desempenho, foram confirmadas. A quarta 

hipótese previu que a orientação para o cliente está positivamente associada com a 

intensidade de inovação, porém eles encontraram que a orientação para o cliente 

não está positivamente relacionada com a inovação, sendo esta hipótese rejeitada. 

A última hipótese conjeturou uma relação positiva entre orientação empreendedora e 

intensidade de inovação, o que foi comprovado pela pesquisa. Outros resultados 

encontrados incluem que hotéis maiores são menos dispostos a inovar do que os de 

pequeno e médio porte; hotéis mais antigos inovam menos que hotéis mais novos; 

hotéis de categoria mais alta inovam mais, porém possuem um menor nível de 

retorno do investimento. No quadro 11, apresentam-se, brevemente, as hipóteses e 

resultados deste trabalho. 

 

Quadro 11 - Hipóteses e resultados do trabalho de Tajeddini (2010), com múltiplas variáveis em 
empreendedorismo no turismo (exterior) 

Autores / Ano  Hipóteses  Resultados  

Tajeddini (2010) 

H1: A intensidade da orientação para o cliente na 
indústria hoteleira é positivamente associada com a 
intensidade do desempenho medido por: (a) alcance 
do objetivo de lucro; (b) alcance da meta de vendas; 
(c) obter o retorno do investimento. 
H2: A intensidade da O.E. na indústria hoteleira é 
positivamente associada com a intensidade do 
desempenho medido por: (a) alcance do objetivo de 
lucro; (b) alcance da meta de vendas; (c) obter o 
retorno do investimento. 
H3: A intensidade da inovação na indústria hoteleira é 
positivamente associada com a intensidade do 
desempenho medido por: (a) alcance do objetivo de 
lucro; (b) alcance da meta de vendas; (c) obter o 
retorno do investimento. 
H4: A intensidade da orientação para o cliente na 
indústria hoteleira é positivamente associada com a 
intensidade da inovação na indústria hoteleira. 
H5: A intensidade da O.E. na indústria hoteleira é 
positivamente relacionada com a intensidade da 
inovação. 

H1a,b,c: Aceitas 
H2a,b,c: Aceitas 
H3a,b,c: Aceitas 
H4: Rejeitada, pois 
não foi encontrada 
relação. 
H5: Aceita 
 
Hotéis maiores são 
menos dispostos a 
inovar do que 
pequenos e médios 
hotéis. 
Hotéis mais antigos 
têm menos 
motivação para 
inovar e, quanto 
maior a categoria, 
mais inovador. 
Hotéis de categoria 
mais alta têm um 
menor nível de 
retorno do 
investimento. 

Fonte: o autor 
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A maioria das hipóteses deste estudo foram comprovadas pelo autor. Ele 

expôs que a intensidade da orientação para o cliente, da orientação empreendedora 

e da inovação estão diretamente associadas com o desempenho. Além disso, ele 

desvendou que a orientação para o cliente não está associada com a inovação, 

enquanto que a orientação empreendedora influencia esta variável. Como se pode 

observar, este foi o único artigo encontrado no exterior que trata de forma conjunta 

os temas que se pretende estudar. 

Outro estudo que se abordou mais de uma variável foi realizado por Avci, 

Madanoglu e Okumus (2011), que tiveram como objetivo investigar como empresas 

turísticas de um país em desenvolvimento, a Turquia, que adotam uma das quatro 

orientações estratégicas se diferenciam, baseadas no desempenho financeiro e não-

financeiro. Na primeira parte do questionário, analisou-se a orientação estratégica, 

com perguntas relacionadas à orientação prospectora, defensiva, analítica e reativa, 

através do modelo de Miles e Snow. Na segunda etapa do questionário, avaliou-se o 

desempenho da empresa, através de medidas financeiras (rentabilidade, fatia de 

mercado, volume de vendas, custos) e não financeiras (satisfação e fidelidade do 

cliente, satisfação e rotatividade de funcionários, imagem da empresa), por meio de 

uma escala Likert de 5 pontos. As pesquisas foram aplicadas com gerentes de 

hotéis, agências de viagens e restaurantes, sendo que foram obtidos 282 

questionários válidos. 

Os autores estabeleceram 4 hipóteses para o trabalho, que podem ser 

visualizadas, juntamente com os resultados, no Quadro 12. 
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Quadro 12 - Hipóteses e resultados do trabalho de Avci, Madanoglu e Okumus (2011), com análise 
da orientação estratégica e desempenho de empresas turísticas. 

Autores / Ano  Hipóteses  Resultados  

Avci, Madanoglu 
e Okumus (2011) 

H1a: Há diferença no desempenho financeiro entre 
as quatro orientações estratégicas para empresas 
hoteleiras. 
H1b: Há diferença no desempenho não financeiro 
entre as quatro orientações estratégicas para 
empresas hoteleiras. 
H2a: Há diferença no desempenho financeiro entre 
as quatro orientações estratégicas para agências 
de viagens. 
H2b: Há diferença no desempenho não financeiro 
entre as quatro orientações estratégicas para 
agências de viagens. 
H3a: Há diferença no desempenho financeiro entre 
as quatro orientações estratégicas para 
restaurantes. 
H3b: Há diferença no desempenho não financeiro 
entre as quatro orientações estratégicas para 
restaurantes. 
H4a: Há diferença no desempenho financeiro entre 
as quatro orientações estratégicas para empresas 
de hospitalidade e turismo. 
H4b: Há diferença no desempenho não financeiro 
entre as quatro orientações estratégicas para 
empresas de hospitalidade e turismo. 

H1a: Aceita 
H1b: Aceita 
H2a: Aceita 
H2b: Rejeitada, não 
houve diferença no 
desempenho não 
financeiro para as 4 
orientações estratégicas 
em agências de 
viagens. 
H3a: Aceita 
H3b: Rejeitada, não 
houve diferença no 
desempenho não 
financeiro para as 4 
orientações estratégicas 
em restaurantes. 
H4a: Aceita 
H4b: Aceita 
 

Fonte: o autor 
 

Nas empresas hoteleiras, não foi identificada a estratégia reativa. Hotéis com 

características prospectoras e analíticas apresentaram maior aumento na fatia de 

mercado do que as empresas defensivas, e as prospectoras tiveram maior 

rentabilidade do que as defensivas. Nas medidas de desempenho não financeiro, 

empresas de estratégia prospectora e analítica apresentaram aumento da satisfação 

do cliente e melhor imagem da empresa em relação às de estratégia defensiva. Nas 

agências de viagens, para as variáveis do desempenho financeiro, os autores 

encontraram que empresas prospectoras tiveram um nível maior de aumento nas 

vendas do que as defensivas e reativas, e maior diminuição dos custos do que as 

defensivas e analíticas. Já, empresas de estratégias analíticas, apresentaram 

melhor desempenho do que as defensivas em termos de fatia de mercado. As 

agências de viagens não apresentaram diferenças para o desempenho não 

financeiro em relação à estratégia adotada. Restaurantes com características 

prospectoras e analíticas demonstraram melhores vendas e fatia de mercado do que 

as defensivas. No desempenho não financeiro não houve diferenças. Analisando as 

empresas turísticas de forma agregada, os autores encontraram diferenças para os 
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quatro grupos de empresas em termos de vendas, fatia de mercado, rentabilidade, 

satisfação do cliente e imagem da empresa. 

Inoue e Lee (2011) tiveram como propósito de seu estudo examinar como 

diferentes dimensões de responsabilidade social corporativa podem afetar o 

desempenho de empresas do ramo turístico. Para medir a responsabilidade social 

corporativa, os autores avaliaram a relação com empregados, qualidade do produto, 

questões ambientais, questões diversas e relação com a comunidade, através de 

informações da base de dados KLD STATS. O desempenho financeiro foi avaliado 

através de dois índices: o retorno sobre os ativos (ROA) para medir a rentabilidade 

em curto prazo e o Tobin´s q, que apresenta o valor da empresa percebido pelo 

mercado, ou seja, a avaliação do mercado para a rentabilidade futura. Foram 

coletados dados de duas bases, a KLD STATS e a COMPUSTAT, do período de 

1991 a 2007, de 74 empresas aéreas, 59 cassinos, 51 meios de hospedagem e 183 

restaurantes. 

Os resultados indicaram que a dimensão “relação com empregados” possui 

efeito positivo sobre a rentabilidade futura em empresas aéreas. Nas demais 

empresas, nos dois índices avaliados, não se confirmaram efeitos significativos. Em 

relação à variável “qualidade do produto”, notou-se relação positiva com o índice 

Tobin´s q em companhias aéreas e hotéis, e com o ROA em hotéis e restaurantes. 

Nas questões ambientais, não houve consequência significativa para nenhuma 

empresa e nenhum índice. Para a dimensão “questões diversas”, os hotéis 

apresentaram relação positiva significativa com a rentabilidade futura, e mais 

nenhuma relação significativa. Por fim, a categoria “relação com a comunidade” 

proporcionou um efeito negativo do ROA em empresas aéreas e efeitos positivos do 

ROA e do Tobin´s q em hotéis e restaurantes. 

 

2.4 Empreendedorismo em turismo no Brasil 

  

Na expectativa de encontrar estudos sobre empreendedorismo voltados para 

empresas turísticas em nível nacional, analisou-se de maneira mais aprofundada os 

anais dos Encontros da ANPAD (Associação Nacional dos Programas de Pós 

Graduação em Administração), da ANPTUR (Associação Nacional de Pesquisa e 

Pós Graduação em Turismo) e do SEMINTUR (Seminário de Pesquisa em Turismo 

do MERCOSUL). Também se verificaram os artigos publicados na revista Turismo: 
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Visão e Ação e Turismo em Análise. A síntese destes trabalhos são expostos a 

seguir. 

 

2.4.1 Anais dos Encontros da ANPAD 

 

Nos Encontros da ANPAD foram localizadas duas publicações, de Lenzi, 

Venturi e Dutra (2005) e de Feuerschütte e Godoi (2007) que focam, 

respectivamente, as características e as competências empreendedoras. Apesar dos 

Encontros da ANPAD serem voltados para a administração em geral, o fato de se 

localizar apenas dois estudos num período de seis anos, indica que o setor turístico, 

no que tange ao tema empreendedorismo, ainda é pouco abordado. O Quadro 13 

apresenta os artigos encontrados neste evento com seus principais objetos e focos 

de estudo. 

 

Quadro 13 - Artigos sobre empreendedorismo em turismo em anais do EnANPAD 
Autores / Ano  Objeto de Estudo  Foco de Estudo  
Lenzi, Venturi e 
Dutra (2005) 

Restaurantes e agências de 
viagens 

Características empreendedoras 

Feuerschütte e 
Godoi (2007) Meios de hospedagem Competências empreendedoras 

Fonte: o autor 
 

No primeiro artigo, Lenzi, Venturi e Dutra (2005) procuraram identificar as 

características de comportamento e comparar os perfis empreendedores de 

dirigentes de pequenas empresas (restaurantes e agências de viagens). Aplicaram 

os modelos consolidados por Miner (1998) e McClelland (1971) em 61 dirigentes de 

empresas de Balneário Camboriú. Analisando o perfil empreendedor pelo modelo de 

Miner (1998), os autores concluíram que a característica mais predominante é a de 

“supervendedor”, ou seja, aqueles que possuem uma grande sensibilidade em 

relação a outras pessoas, gostam de reuniões sociais, consideram as vendas como 

elemento essencial e precisam contratar alguém para administrar os negócios. Em 

seguida, aparece a característica “autêntico gerente”, que gosta de assumir 

responsabilidades, é competitivo, gosta do poder e de desempenhar uma função. 

Seu ponto forte está em levar os empreendimentos a um crescimento. Em terceiro 

aparece o “realizador”, que são empreendedores clássicos, dedicam inúmeras horas 

ao trabalho, gostam de planejar e estabelecer metas, têm muita iniciativa e um forte 

compromisso com a empresa. Por último, surge o “gerador de ideias”, que é o 
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indivíduo que inventa novos produtos, encontra novos nichos, desenvolve novos 

processos e encontra uma forma de superar a concorrência. Sentem-se fortemente 

atraídos para o mundo das ideias, podem assumir riscos que não foram 

suficientemente calculados e normalmente se envolvem em empreendimentos de 

alta tecnologia. Através do modelo de McClelland (1971), observaram como 

características mais predominantes o estabelecimento de metas, o 

comprometimento, independência e autoconfiança, exigência de qualidade e 

eficiência, busca de informações e persistência. 

Feuerschütte e Godoi (2007) realizaram um estudo com o objetivo de 

caracterizar as competências de empreendedores do setor hoteleiro, utilizando como 

recurso metodológico a estratégia da história oral. Foram resgatadas as 

experiências individuais, através de entrevistas em profundidade, de cinco 

empresários do ramo da hotelaria do estado de Santa Catarina. A pesquisa revelou 

três grupos genéricos de competências: competências relativas às características 

pessoais do empreendedor, à gestão do empreendimento e ao empreendimento e 

seu contexto. As características pessoais ressaltaram atributos particulares, valores 

e crenças a respeito do papel do empreendedor e da forma como ele age frente ao 

empreendimento. Na segunda categoria, relativa à gestão do empreendimento, foi 

encontrada a maior concentração de competências, destacando que o 

empreendedor deve saber usar as próprias experiências como fontes de 

aprendizagem para gerir o empreendimento hoteleiro. Por fim, em relação à atuação 

do empreendedor junto ao contexto, evidenciaram-se as competências de 

oportunidade (possibilidade de negócios, busca de informações, análise de 

tendências) e as competências de relacionamento (formação de redes, 

administração de conflitos). 

 

2.4.2 Anais da ANPTUR 

 

Nos anais da ANPTUR, no período de 2005 a 2011 foram encontrados nove 

artigos que relacionam o empreendedorismo com o turismo. Os autores Álvares, 

Ferreira e Quadros (2005) e Kanitz et al. (2008) focaram seus estudos no tema 

inovação. Já, Costa e Mota (2008) e Teixeira (2010) estudaram as competências 

empreendedoras.  As redes sociais empreendedoras foram tema de Ducci e Teixeira 

(2009); as oportunidades empreendedoras foram estudadas por Koga (2009) e o 
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ensino e aprendizagem do empreendedorismo foram foco no trabalho de Espíndola 

(2009). Souza e Maske (2011) analisaram a produção científica sobre 

empreendedorismo no turismo e Teixeira (2011) o processo empreendedor. No 

Quadro 14, encontra-se uma breve descrição destes artigos. 

 

Quadro 14 - Artigos sobre empreendedorismo em turismo em anais da ANPTUR 
Autores / Ano  Objeto de Estudo  Foco de Estudo  
Álvares, Ferreira 
e Quadros (2005) Destino Inovação 

Kanitz et al. 
(2008) Meios de hospedagem Inovação 

Costa e Mota 
(2008) Instituições de ensino Competências empreendedoras 

Ducci e Teixeira 
(2009) Agência de viagens Redes sociais 

Koga (2009)  Meio de hospedagem / Destino Oportunidades empreendedoras 

Espíndola (2009) Curso superior de turismo 
Ensino/Aprendizagem do 
empreendedorismo 

Teixei ra (2010) Meios de hospedagem Competências empreendedoras 
Souza e Maske 
(2011) Periódicos e anais de eventos Produção científica 

Teixeira (2011)  Agências de viagens Criação de negócios 
Fonte: o autor 
 

O estudo de Álvares, Ferreira e Quadros (2005) avaliou as condições 

estruturais da cidade de Barro Preto – BH, para o desenvolvimento do turismo de 

compras e o impacto desta atividade na cidade. Os autores realizaram entrevistas 

com turistas, fizeram um levantamento dos recursos locais e fizeram contatos com 

informantes-chave para identificar os principais problemas, ações já desenvolvidas e 

soluções. Os autores chamam a atenção para a necessidade de inovação para a 

alavancagem do turismo na região, além da necessidade de estratégias 

mercadológicas e investimentos por parte dos parceiros locais, poder público e 

empresários, para ampliar o impacto do turismo de negócios na região. 

O trabalho de Kanitz et al. (2008) apresenta um estudo de caso do inovador 

programa de hospitalidade “Cama, Café e Rede” do estado do Rio Grande do Norte. 

Os autores apresentam o programa, que consiste na hospitalidade familiar como 

negócio e alternativa de minimização dos problemas socioeconômicos existentes 

através da criação de uma rede de leitos, fazendo uso das residências locais. Eles 

também apresentam as potencialidades e fragilidades da região e as etapas do 

desenvolvimento do programa. Ao final, os autores consideram que o ambiente é 

propício para o funcionamento do programa, porém são necessários novos 
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investimentos, processo contínuo de treinamento dos participantes e respeito pela 

capacidade de carga. 

Costa e Mota (2008) ponderaram sobre as competências empreendedoras 

para avaliar o interesse empreendedor de estudantes de cursos da área de turismo. 

Os resultados indicaram que os estudantes têm, em geral, uma predisposição 

intermediária para empreender e o interesse é influenciado pela vocação 

empreendedora percebida na área, pelo suporte de amigos e familiares e pela 

percepção do domínio de habilidades empreendedoras de nível estratégico. Outro 

trabalho tem seu foco em redes sociais empreendedoras. Ducci e Teixeira (2009) 

realizaram um estudo de caso em uma agência de viagens e através de entrevistas 

com os empreendedores tiveram como objetivo compreender como as redes sociais 

são utilizadas pelos empreendedores na formação do seu capital social, nas fases 

de criação e de desenvolvimento de um negócio. Os resultados obtidos sugerem 

que nas duas fases do negócio - criação e desenvolvimento - a rede social dos 

empreendedores permitiu acesso aos diferentes recursos que contribuíram para a 

formação do seu capital social. 

Focado no tema oportunidades empreendedoras, Koga (2009) realizou um 

ensaio teórico para verificar a relação entre o desenvolvimento dos destinos 

turísticos brasileiros e oportunidades para novos empreendimentos de hospedagem 

caracterizados como pousadas. Através da conceituação e caracterização de 

pousadas, da ilustração sobre o perfil empreendedor e da apresentação de modelos 

de sucesso, os resultados da autora indicam o crescimento de iniciativas 

interessantes que podem nortear o desenvolvimento turístico de localidades, uma 

vez amparadas na profissionalização e qualificação dos empreendedores, bem 

como em redes e associações que congreguem empreendimentos individuais. 

O ensino e aprendizagem do empreendedorismo foi estudado por Espíndola 

(2009) através da reinterpretação da metodologia de ensino conhecida como 

metodologia de processo e sobre a possibilidade desta favorecer e criar condições 

para que os alunos dos cursos superiores de turismo desenvolvam comportamentos 

e habilidades empreendedoras. Trata-se de uma revisão de literatura sobre assuntos 

referentes a mudanças nos métodos e nos processos de ensino e aprendizagem, 

por meio de um procedimento pouco utilizado e também pela análise do perfil do 

bacharel em turismo. Os resultados expuseram que há grandes evidências de que a 

metodologia de projeto proporciona condições plenas para os alunos desenvolverem 
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comportamentos e habilidades similares às identificadas nos indivíduos 

empreendedores, sendo que estas vêm ao encontro do perfil traçado pelas 

Diretrizes Curriculares do Bacharelado em Turismo. 

Outro trabalho, de autoria de Teixeira (2010), aborda as competências 

empreendedoras em hotéis de pequeno porte de Curitiba – PR. Os objetivos do 

trabalho englobam o delineamento do perfil dos empresários/gestores de pequenas 

empresas do setor hoteleiro, a identificação das competências percebidas como 

necessárias ao desempenho eficaz dos negócios, a identificação das competências 

desejadas e a exposição de como os empreendedores e gestores aprendem e 

desenvolvem essas competências. Com relação às competências técnicas 

necessárias ao desempenho eficaz dos negócios, destacaram-se o conhecimento do 

ramo de atividade, de técnicas administrativas e gerenciais e da visão do negócio. 

Já, com relação às competências comportamentais enfatizou-se a habilidade de 

saber lidar com os funcionários e hóspedes. Quanto às competências desejadas, 

ficou evidenciado o desejo de conhecimento de outro idioma e do conhecimento de 

ferramentas da administração hoteleira. Em relação às competências exigidas no 

futuro, as duas mais expressivas foram a formação acadêmica e a sensibilidade. 

Quanto à aprendizagem das competências, estas acontecem na maioria através de 

treinamentos, sendo que cursos e discussões de pequenos grupos foram 

consideradas as técnicas mais apropriadas. 

Entre os trabalhos mais recentes, temos um estudo bibliométrico sobre a 

produção científica em empreendedorismo e turismo. Souza e Maske (2011) tiveram 

como objetivo analisar a produção científica sobre empreendedorismo no turismo, no 

período de 2005 a 2010, em anais de congressos e periódicos científicos da área. A 

pesquisa bibliométrica, do tipo descritiva e realizada através de dados secundários, 

foi realizada com o universo dos trabalhos publicados nos anais do Encontro 

Nacional de Turismo da ANPTUR, do Seminário de Pesquisa em Turismo do 

Mercosul (SEMINTUR) e dos artigos publicados nas revistas Turismo em Análise e 

Turismo: Visão e Ação. Foram analisados o número de autores por artigo, as IES às 

quais pertencem, a abordagem de pesquisa, o objeto de estudo e o foco de análise. 

Foram encontrados um total de 20 artigos, sendo que prevaleceram os artigos com 

dois autores (55%), com destaque para pesquisas qualitativas (65%). Os objetos de 

estudo são principalmente os meios de hospedagem e o foco principal são as redes 

ou o empreendedorismo coletivo e as atitudes e competências empreendedoras. Em 
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sua conclusão, os autores destacam que ainda é reduzido o número de trabalhos 

sobre empreendedorismo na área do turismo e reforçam a necessidade de 

interdisciplinaridade com outras áreas para o desenvolvimento de estudos futuros. 

Teixeira (2011) teve como finalidade analisar o processo de criação de 

negócios, identificando os estágios de iniciação, preparação, start up e consolidação 

em agências de viagens da cidade de Curitiba – PR. Foi um estudo exploratório, de 

casos múltiplos, no qual os dados foram coletados através de entrevistas pessoais 

semiestruturadas. Os resultados indicaram que no estágio de iniciação do negócio, 

de maneira geral, as ideias surgiram de maneira informal. O estágio de preparação 

mostrou que os negócios são iniciados sem um plano de negócios, sem pesquisa de 

mercado e com capital próprio ou da família. No processo de start up, alguns 

empreendedores tiveram dificuldades com a legalização dos negócios, apenas uma 

empreendedora não se dedica em período integral ao negócio e não houve 

dificuldade em conseguir clientes. O estágio final, de consolidação, foi considerado o 

mais difícil para todos, pois há os problemas de sazonalidade, de gerenciamento de 

fluxo de caixa e gerenciamento financeiro. Outra dificuldade apontada foi a 

dificuldade de conciliar a vida pessoal com o negócio. A autora sugere que, perante 

as dificuldades apontadas, as agências de apoio a pequenos negócios e o setor 

público busquem estratégias para facilitar a criação de novos negócios turísticos, 

com ênfase na oferta de treinamento, informações sobre o mercado e incremento de 

parcerias. 

 

2.4.3 Anais do SEMINTUR 

 

Considerando os anais do SEMINTUR, encontraram-se cinco trabalhos sobre 

empreendedorismo no turismo. Faraco (2005) enfocou os caminhos para a criação 

de empreendimentos de sucesso; D`Alberto e Silveira (2006) enfatizaram o ensino 

do empreendedorismo. A gestão e a inovação foram tema de Marquetto e Szalanski 

(2008), o empreendedorismo social foi abordado por Espíndola (2010) e as redes e 

o empreendedorismo feminino por Souza, Escobar e Zanini (2010). O Quadro 15 

apresenta estas investigações com seus respectivos objetos e focos de estudo. 
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Quadro 15 - Artigos sobre empreendedorismo em turismo em anais do SEMINTUR 
Autores / Ano   Objeto de Estudo  Foco de Estudo  

Faraco (2005) Meios de hospedagem Gestão / Criação 
D´Alberto e 
Silveira (2006)  Curso superior turismo Ensino do empreendedorismo 

Marquetto e 
Szalanski (2008)  Roteiro Inovação / Gestão 

Espíndola (2010)   Curso superior turismo Empreendedorismo social 
Souza, Escobar e 
Zanini (2010)  Mulheres empreendedoras Redes de cooperação 

Fonte: o autor 
 

Faraco (2005) realizou um ensaio teórico para descrever alguns dos fatores 

que exercem influência no desenvolvimento do imaginário do empreendedor para 

este viabilizar seu negócio. Também procurou descrever, com base nas teorias 

existentes, as influências que o empreendedor recebe para abrir seu negócio, quais 

são as necessidades e expectativas e quais são os aspectos da realidade 

empreendedora no contexto brasileiro. O autor observou que existe uma falta de 

preparo e planejamento por parte dos empreendedores, justificado pelo nível de 

mortalidade das empresas, por questões financeiras e falta de estratégias corretas. 

Ele conclui que apenas com um preparo adequado e um projeto estrategicamente 

desenhado é possível fazer com que as necessidades do empreendedor se 

transformem em realidade. 

O ensino do empreendedorismo novamente é foco de estudo no trabalho de 

D´Alberto e Silveira (2006), que estudaram o enfoque do empreendedorismo na 

grade curricular dos 30 cursos de graduação em turismo de Santa Catarina em 

2005, o entendimento sobre o assunto pelos coordenadores e professores e as 

tendências. O enfoque do empreendedorismo ainda não está presente nas grades 

curriculares de todos os cursos analisados e nas disciplinas que abordam o assunto, 

de forma geral, sem direcionamento para o turismo. Porém, existe consciência entre 

os docentes da importância do enfoque do empreendedorismo em disciplinas 

específicas, cujos resultados indicam a tendência de crescimento no ensino do 

empreendedorismo, visto como sinônimo de realização visão de futuro e inovação. 

Marquetto e Szalanski (2008) realizaram uma investigação do roteiro turístico 

de Caminhos de Santiago das Missões – RS, para refletir sobre os aspectos 

gerenciais e as características empreendedoras dos gestores dos empreendimentos 

locais e sugerir um método de gestão adequado ao roteiro. As autoras consideraram 

que o espírito empreendedor foi o grande propulsor da ideia do roteiro, que aliado à 
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inovação, à visão e ações, à geração de valor, incentivou o empreendedorismo local 

e potencializou a região turística em questão. Outro artigo encontrado, de autoria de 

Espíndola (2010), objetivou evidenciar a pertinência do estudo do 

empreendedorismo social para a formação do bacharel em turismo e para o 

desenvolvimento da qualidade do turismo em determinadas localidades. Sendo o 

empreendedor social aquele que procura solucionar problemas sociais, produzir 

bens e serviços para a sociedade e ainda promover o bem-estar da coletividade, o 

tema é importante no turismo, pois o desenvolvimento da atividade turística deve 

ocorrer em conjunto com o desenvolvimento social. 

Por último, abordando os temas redes de cooperação e empreendedorismo 

feminino, tem-se o trabalho de Souza, Escobar e Zanini (2010). As autoras tiveram o 

objetivo de analisar o processo de participação da mulher empreendedora em redes 

de cooperação empresarial no setor turístico de Balneário Camboriú – SC, e 

alcançaram seus resultados através da realização de entrevistas com 43 

proprietárias de hotéis, agências de viagens e restaurantes. Os resultados indicaram 

que a participação em redes contribui para o desenvolvimento do empreendimento, 

pois proporcionam a apresentação dos produtos e serviços, aumentam o número de 

clientes, geram novas oportunidades de negócio e melhoram o faturamento. Estes 

resultados apontam para a necessidade de maior participação em redes de 

cooperação para que ocorra a dinamização do setor e desenvolvimento regional. 

 

2.4.4 Publicações da revista Turismo: Visão e Ação 

 

Analisando-se as publicações da revista Turismo: Visão e Ação nos últimos 

nove anos, foram encontrados oito artigos. O estudo do perfil empreendedor foi 

averiguado por Goulart et al. (2003). Com foco no empreendedorismo coletivo, 

localizaram-se os trabalhos de Sampaio, Mantovaneli Jr. e Pellin (2005) e de 

Czajkowski e Cunha (2010). A atitude empreendedora foi tema do debate de 

Pedrosa e Souza (2009) e Gimenez e Gimenez (2010). O ensino do 

empreendedorismo nos cursos de graduação em turismo foi tema do estudo de 

Ferreira, Silveira e Carvalho (2011). As competências empreendedoras foram o foco 

do trabalho de Feuerschütte e Godoi (2008), já considerado na publicação nos anais 

do EnANPAD em 2007 e de Honma e Teixeira (2011). No Quadro 16, concebe-se 

um resumo dos oito artigos encontrados neste periódico. 
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Quadro 16 - Artigos sobre empreendedorismo em turismo da revista Turismo: Visão e Ação 
Autores / Ano  Objeto de Estudo  Foco de Estudo  

Goulart et al. (2003) 
Agências de viagens, hotéis, 
consolidadoras e companhias 
aéreas. 

Perfil empreendedor 

Sampaio, 
Mantovaneli Junior 
e Pellin (2005) 

Organizações turísticas em APL´s 
(Arranjos Produtivos Locais). 

Inovação e empreendedorismo coletivo 

Feuerschütte e 
Godoi (2008) Meios de hospedagem Competências empreendedoras 

Pedrosa e Souza 
(2009) Meios de hospedagem Atitude empreendedora 

Czajkowski e 
Cunha (2010) Aglomerados de Turismo Rural 

Empreendedorismo coletivo, redes de 
cooperação. 

Gimenez e 
Gimenez (2010) Meios de hospedagem 

Atitude empreendedora e estratégias de 
atuação. 

Ferreira, Silveira e 
Carvalho (2011) Meios de hospedagem Competências empreendedoras 

Honma e Teixeira 
(2011) Cursos de graduação em turismo Ensino do empreendedorismo 

Fonte: o autor 
 

O primeiro estudo localizado foi o de Goulart et al. (2003). Os autores 

realizaram um trabalho no qual apontam os pré-requisitos para a atuação dos 

profissionais egressos das universidades nos diversos setores do mercado turístico. 

A pesquisa foi realizada com sete agências de viagens, sete hotéis, três 

consolidadoras e duas companhias aéreas da cidade de Bauru – SP. Foram 

aplicados questionários com perguntas abertas e fechadas, para descobrir o tempo 

de mercado das empresas, o grau de conhecimento do funcionário, as habilidades e 

características do bacharel em turismo consideradas mais importantes e a 

caracterização do perfil empreendedor segundo as empresas pesquisadas. 

Constataram que ser um profissional empreendedor é um pré-requisito para o 

mercado, embora ainda intrínseco e demonstraram que há grande potencial no 

mercado turístico para indivíduos com perfil empreendedor. 

Sampaio, Mantovaneli Jr. e Pellin (2005) concentraram seus estudos no tema 

inovação e empreendedorismo coletivo, realizando um estudo para avaliar as 

experiências em andamento de arranjos produtivos locais (APL´s) em organizações 

turísticas. A pesquisa exploratória incorporou as experiências de Bonito – MS 

(recursos naturais), Santa Rosa de Lima – SC (agricultura orgânica) e Garopaba e 

Imbituba – SC (recursos culturais). Os APL´s, também chamados de 

empreendimentos coletivos, são espaços locais inovadores em termos econômicos, 

políticos e sociais. Estes empreendimentos têm modo de produção determinado por 
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associações ou cooperativas, ou ainda redes informais de pequenos produtores de 

bens ou serviços. Nos três exemplos avaliados, os autores visualizaram experiências 

diferenciadas, voltadas para a gestão sustentável, que promoveu o desenvolvimento 

e a geração de renda nos municípios. 

Em 2009, Pedrosa e Souza realizaram um estudo com gerentes de pequenos 

e grandes hotéis do Distrito Federal para identificar a atitude empreendedora dos 

gerentes e validar o Instrumento de Medida de Atitude Empreendedora (IMAE). O 

IMAE foi desenvolvido por Lopez Jr. e Souza (2005) e anteriormente a este estudo, 

submetido a dois testes com resultados semelhantes. Neste estudo, foram aplicados 

um total de 154 questionários, em 109 hotéis, sendo 35 de grande porte (78 

questionários) e 74 de pequeno porte (76 questionários). Os autores destacaram 

que a escala IMAE manteve os mesmos resultados dos estudos anteriores, havendo 

a possibilidade de outros estudos, utilizando esta escala. Como limitação, foi 

apresentado o fato que os gerentes pesquisados foram funcionários das 

organizações e proprietários-gerentes, podendo existir diferenças nas percepções e 

atitudes devido aos interesses pessoais em relação à empresa. Outra restrição é a 

realização da pesquisa em um único momento, sendo que não foi possível analisar 

os efeitos da atitude empreendedora ao longo do tempo. Estudos são sugeridos no 

setor hoteleiro, em diversas localidades, para a comparação de resultados entre os 

estudos. 

Czajkowski e Cunha (2010) também abordaram o tema empreendedorismo 

coletivo, estudando as redes de cooperação em aglomerados de turismo rural, 

realizando um estudo de caso no Circuito Italiano de Turismo Rural de Colombo – 

PR. Foi aplicado o Modelo dos Aglomerados de Porter (1999) e de gestão de redes 

de cooperação de Balestrin e Verschoore (2008). Dentre os resultados 

apresentados, a importância das redes de cooperação no turismo está no apoio que 

oferecem para a articulação de ações e projetos conjuntos entre os atores sociais 

em prol do desenvolvimento do turismo local. O estudo apresenta limitações, pois 

analisou apenas um exemplo de rede de cooperação, sendo possível a ampliação 

do estudo em outros aglomerados de turismo. 

O artigo encontrado na revista Turismo – Visão e Ação, elaborado por 

Gimenez e Gimenez (2010), foi o único trabalho nacional aplicado a empresas 

turísticas que aborda a relação da atitude empreendedora com outra variável, no 

caso, as estratégias adotadas pela empresa. Esta averiguação foi focada no 
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desvendamento da atitude empreendedora e das estratégias de atuação no 

mercado hoteleiro de pequenos e médios hotéis na cidade de Curitiba – PR. O 

instrumento de pesquisa, aplicado em 33 hotéis e respondido por proprietários ou 

gerentes do estabelecimento, era composto de três partes. A primeira parte avaliava 

a atitude empreendedora composta de itens originários do modelo de Carland et al. 

(1992) e posteriormente testado e validado por Inácio Jr. e Gimenez (2004). A 

segunda parte aplicou o modelo de Miles e Snow (1978) para a descoberta de 

estratégias adotadas pela empresa, e a terceira parte referia-se aos dados 

demográficos dos respondentes e das empresas. Os resultados indicaram que não 

existe relação positiva entre atitude empreendedora e o porte da empresa. Porém, 

existe associação positiva da atitude empreendedora e das estratégias adotadas, 

sendo que estratégias defensivas são adotadas por dirigentes com baixa atitude 

empreendedora, estratégias prospectoras são adotadas por dirigentes de atitude 

empreendedora mais alta e estratégias analíticas são adotadas por dirigente de 

atitude empreendedora intermediária. Os autores reforçam a necessidade de 

expandir estudos dessa natureza em novas pesquisas com outras variáveis do 

estrategista e em situações ambientais diferentes. O quadro 17 demonstra uma 

síntese das hipóteses e resultados dos autores. 

 

Quadro 17 - Hipóteses e resultados do trabalho de Gimenez e Gimenez (2010), com múltiplas 
variáveis em empreendedorismo no turismo (Brasil) 

Autores / Ano  Hipóteses  Resultados  

Gimenez e 
Gimenez (2010) 

Há uma relação entre a atitude empreendedora dos 
dirigentes de pequenas e médias empresas hoteleiras 
e a estratégia adotada por eles? 
 
H1: Existe uma relação positiva entre atitude 
empreendedora e porte da empresa medido pelo 
número de empregados. 
H2: Existe uma associação entre atitude 
empreendedora e estratégia da empresa da forma que 
segue: a) estratégias defensivas são adotadas por 
dirigentes com atitude empreendedora mais baixa; b) 
estratégias prospectoras são adotadas por dirigentes 
com atitude empreendedora mais alta; e c) estratégias 
analíticas são adotadas por dirigentes com atitude 
empreendedora intermediária. 

H1: Rejeitada, não 
foi encontrada 
relação. 
H2a: Aceita 
H2b: Aceita 
H2c: Aceita 
 
Os resultados 
apontam para uma 
associação positiva 
entre atitude 
empreendedora e 
estratégia 
competitiva. 

Fonte: o autor 
 

Segundo os autores, a atitude empreendedora não é influenciada pelo porte 

da empresa, mas pela estratégia adotada. Estratégias prospectoras são assumidas 
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por dirigentes com atitude empreendedora elevada, enquanto que táticas defensivas 

são típicas de indivíduos com baixa atitude empreendedora. 

Honma e Teixeira (2011) estudaram as competências empreendedoras de 

proprietários de hotéis de pequeno porte na cidade de Curitiba – PR. Foi realizado 

um estudo de casos múltiplos com três empreendedores, através de entrevistas 

semiestruturadas, para analisar as seguintes categorias analíticas de competências: 

oportunidade, comunicação, comprometimento, planejamento, mobilização, 

qualidade de vida e interpretação. As competências que os empreendedores 

consideraram mais importantes foram as de comunicação, mobilização e de 

qualidade de vida. Os autores concluíram, através dos estudos, que a identificação 

de um conjunto de competências necessárias para a gestão de empresas hoteleiras 

é complexa, devido à variação de perfis profissionais e pessoais dos 

empreendedores. 

O último artigo encontrado na revista Turismo – Visão e Ação - foi elaborado 

por Ferreira, Silveira e Carvalho (2011) e trata do ensino do empreendedorismo nos 

cursos de graduação em turismo. Os autores realizaram uma pesquisa exploratória, 

com método qualitativo, que foi respondida por coordenadores e professores desses 

cursos, num total de 27 cursos foram analisados. Os resultados indicaram que as 

características necessárias ao empreendedor são a criatividade, persistência, visão 

polivalência e trabalho em equipe. O foco da disciplina de empreendedorismo e sua 

ementa devem conter os conceitos gerais, o perfil do empreendedor e o plano de 

negócios. Os respondentes também entendem que o ensino do empreendedorismo 

está ligado à inovação, criatividade e atualização de ferramentas para atendimento 

das demandas regionais. Quanto à tendência do ensino do empreendedorismo nos 

cursos de graduação em turismo de Santa Catarina, foi encontrado que há 

necessidade de revitalização dos cursos, atualização de conceitos e ferramentas de 

ensino e maior e mais profunda discussão sobre a temática. Concluindo, os autores 

advertem que o enfoque do empreendedorismo não parece ser a tônica dos cursos 

de graduação em turismo catarinense, apesar do entendimento de professores e 

coordenadores sobre a sua importância do ensino de graduação. 
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2.4.5 Publicações da revista Turismo em Análise 

 

No periódico Turismo em Análise foram encontrados apenas quatro artigos 

sobre o tema em questão, os quais surgiram apenas a partir do ano de 2009, 

fortalecendo a ideia de que a pesquisa sobre o tema ainda é ínfima. Os assuntos 

abordados foram a inovação e redes de destinos, por Rodrigues e Rodrigues (2009) 

e a criação e gestão de empreendimentos, por Perussi e Teles (2010). O trabalho de 

Ducci e Teixeira (2010), que aborda as redes sociais, pois foi publicado nos anais da 

ANPTUR em 2009. No ano de 2011, apenas um artigo sobre o assunto foi publicado 

por Teixeira (2011) e aborda as competências e aprendizagem de empreendedores. 

O quadro 18 apresenta uma síntese dos quatro artigos publicados nesta revista. 

 

Quadro 18 - Artigos sobre empreendedorismo em turismo na revista Turismo em Análise 
Autores / Ano  Objeto de Estudo  Foco de Estudo  
Rodrigues e 
Rodrigues (2009) Destino Inovação / Redes de destinos 

Perussi e Teles (2010)  Empreendimentos Gastronômicos Criação 
Ducci e Teixeira (2010)  Agência de viagens Redes sociais 
Teixeira (2011)  Meios de hospedagem Competências / Aprendizagem 
Fonte: o autor 

 

O trabalho de Rodrigues e Rodrigues (2009) apresenta o estudo de caso 

sobre os efeitos da inovação na implementação da Rede Europeia de Turismo de 

Aldeia. Após suas averiguações, as autoras concluíram que esta rede permitiu a 

unificação de esforços de micro e pequenas empresas em torno de um projeto 

comum. E os benefícios resultantes da cooperação a nível local, regional e 

internacional criaram condições para o desenvolvimento de estratégias que de outra 

forma seriam impossíveis de implementar. O segundo trabalho encontrado neste 

periódico foi elaborado por Perussi e Teles (2010) e trata de um ensaio 

metodológico para a prospecção mercadológica de empreendimentos 

gastronômicos. A proposta dos autores foi apresentar uma sugestão de roteiro para 

a abertura de pequenos empreendimentos na área de gastronomia, a fim de 

cooperar para uma melhor oferta nas destinações turísticas, com as principais 

etapas do que se denomina de Prospecção Mercadológica. Nas suas 

considerações, os autores colocaram como relevante a necessidade de adaptação 

às novas tendências de mercado, a vinculação do nome e da marca da empresa a 
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outras ações consideradas relevantes na sociedade contemporânea e a 

customização e personalização dos produtos e do atendimento. 

Teixeira (2011) apresentou como objetivos de seu estudo a identificação das 

competências percebidas por empreendedores e gestores de pequenos negócios 

hoteleiros como necessárias para o desempenho eficaz dos seus negócios e as 

competências por eles desejadas. Objetivou também assinalar como os 

empreendedores e gestores aprendem estas competências e avaliar as instituições 

de ensino que oferecem treinamento. Os dados foram coletados através de uma 

entrevista pessoal com roteiro estruturado, com proprietários e gerentes dos hotéis e 

foi utilizado o critério amostral por acessibilidade ou adesão, sendo que foram 

realizadas 43 entrevistas. Sobre as competências técnicas, consideradas 

necessárias para gerenciar o negócio, destacaram-se o conhecimento sobre o ramo 

de atividade, o conhecimento de técnicas administrativas e gerenciais e ter visão do 

negócio. As competências comportamentais necessárias e enfatizadas foram a 

paciência com funcionários, habilidade de relacionamento com hóspedes e 

liderança. Os gerentes e proprietários consideram que as competências desejadas 

são o conhecimento de outros idiomas, o conhecimento da administração hoteleira e 

de informática. A necessidade de formação acadêmica e a sensibilidade para 

observar o ambiente foram listadas como competências necessárias no futuro. 

Aproximadamente metade dos entrevistados (51,16%) afirmou que estas 

competências foram aprendidas em programas de treinamento, nas quais se 

destacam os cursos e discussões em pequenos grupos. Os gerentes e proprietários 

avaliaram, em sua maioria (76,74%), que os órgãos de treinamento existentes 

satisfazem suas necessidades. Quando questionados sobre como aprendem mais 

efetivamente, despontaram as respostas “fazendo na prática” e “observando” quem 

tem mais experiência e a concorrência. A autora, em sua conclusão, enfatiza a 

importância da adoção de uma filosofia contínua de aprendizado nos negócios do 

setor hoteleiro, pois as competências estão sempre mudando em função das 

necessidades do mercado. 

Ao analisar, de maneira geral, os artigos encontrados nos anais de eventos e 

periódicos nacionais, percebe-se que há uma diversidade de focos e objetos de 

estudo. Os meios de hospedagem aparecem como objeto de estudo em 10 artigos, 

sendo os mais pesquisados. Em seguida, surgem as agências de viagens e os 

cursos superiores ou instituições de ensino em 5 artigos. O enfoque das 
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investigações está concentrado na caracterização comportamental do 

empreendedor, ou seja, no estudo do perfil, atitudes, competências e características 

do indivíduo empreendedor, que foi estudado em 10 artigos. Outros focos mais 

analisados foram a inovação, as oportunidades de criação e gestão de 

empreendimentos e as redes empreendedoras com 5 artigos cada. 

A análise destes 28 artigos encontrados nos anais dos três eventos e nos dois 

periódicos revelou que os estudos sobre empreendedorismo no turismo ainda se 

encontram em fase embrionária e necessitam de aprofundamento, pois, abordam na 

maioria dos casos, apenas um aspecto. Portanto, para desenvolver a pesquisa na 

área de turismo de forma mais dinâmica e aperfeiçoar a qualidade com respaldo 

científico, são necessárias análises do tema empreendedorismo também em outros 

setores como, por exemplo, em administração, negócios, economia, psicologia, 

entre outros. Nesse sentido, é necessário transpor as informações para a nova área, 

principalmente, quando o objetivo é estudar a orientação empreendedora em 

conjunto com outras variáveis, afinal, no setor turístico, este tipo de contribuição 

ainda é muito incomum. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Este estudo tem como público-alvo os proprietários e gerentes das empresas 

turísticas (meios de hospedagem, empreendimentos gastronômicos e agências de 

viagens) da região turística do Vale Europeu, no estado de Santa Catarina, cuja 

metodologia para levantamento e análise dos dados abordaremos a seguir. 

  

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Esta pesquisa descreve fenômenos e estabelece relações entre variáveis 

(DENCKER, 1998). Pode também ser caracterizada como uma pesquisa 

correlacional, pois investiga as relações existentes entre fatores, com a vantagem de 

permitir o estudo de variáveis simultaneamente, permitindo apreciar o grau de 

relacionamento existente entre os mesmos (GRESSLER, 2004). Além disso, pode 

ser qualificada como explicativa, que tem como objetivo identificar os fatores que 

determinam e contribuem na ocorrência de fenômenos. É o tipo de pesquisa que 

aprofunda o conhecimento da realidade, pois explica a razão e o porquê das coisas 

(LOPES, 2006). O estudo em questão, descreve as características dos 

empreendedores e gerentes, assim como de suas empresas e analisa a relação 

entre as variáveis estudadas: orientação empreendedora, orientação para o 

mercado, inovação e desempenho do negócio. Tem abordagem quantitativa, que 

oferece representatividade estatística para o trabalho (TRUJILLO, 2001) e o método 

utilizado foi um levantamento (survey) com coleta de dados através de um 

questionário de perguntas fechadas.  

 

3.2 Universo e amostra 

 

A população de empresas foco desta pesquisa foi composta pelos meios de 

hospedagem, agências de viagens e empreendimentos gastronômicos de cidades 

pertencentes à região turística do Vale Europeu. Para limitar a abrangência do 

estudo, foram selecionadas as cidades de Blumenau, Brusque, Pomerode, Rio dos 

Cedros, Rio do Sul e Timbó. Estes municípios foram os escolhidos para realizar a 

pesquisa, pois são alguns dos mais populosos (Blumenau, Brusque, Rio do Sul e 

Indaial) e também porque se destacam no turismo e contam com um número 
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significativo de empresas no setor, dentre estes podemos incluir Pomerode e Rio 

dos Cedros. O levantamento destes empreendimentos nestas cidades foi feito 

através dos sites das prefeituras e secretarias de turismo dos municípios. Os 

informantes da pesquisa foram os proprietários e gerentes das empresas. Os 

gerentes foram incluídos na pesquisa para conseguir uma amostra maior, pois 

conforme experiência de outros autores, em muitas situações o gerente assume a 

direção do negócio (TEIXEIRA; MORRISON, 2004), pois os proprietários trabalham 

com outras atividades (GIMENEZ; GIMENEZ, 2010). Foram contatados por e-mail, 

telefone e através de visita in loco, 184 empreendimentos. Destes, 73 responderam 

ao questionário, após insistentes contatos. No total, foram obtidos 70 questionários 

válidos, dos quais três foram excluídos, pois o respondente não era o proprietário ou 

o gerente. Assim, pode-se considerar a amostra do estudo como não-probabilística e 

por adesão. 

 

3.3 Técnicas de coleta e análise de dados 

 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário com questões 

fechadas, composto por seis blocos. Os blocos 1 a 4 contêm afirmativas que 

mediram as variáveis de estudo deste trabalho (orientação empreendedora, 

orientação para o mercado, grau de inovação e desempenho organizacional) em 

uma escala Likert de seis pontos, variando de 1 (discordo totalmente) a 6 (concordo 

totalmente). Os blocos 5 e 6 constituem-se de itens que visaram caracterizar, 

respectivamente, a empresa e o entrevistado. 

O primeiro bloco permitiu medir o nível de orientação empreendedora do 

gestor da empresa, através do modelo de Smart e Conant (1994). As seis 

afirmativas buscaram avaliar o nível de propensão a assumir riscos, envolvimento 

com planejamento e atividades estratégicas, habilidade de identificar necessidades e 

desejos de clientes, nível de inovação, perseverança e identificação de 

oportunidades em relação aos concorrentes. 

O segundo bloco é formado pelo modelo de Deshpandé (1993) e permitiu 

avaliar o grau de orientação para o mercado. É constituído por nove itens que 

determinam medidas de atendimento ao cliente, desenvolvimento de serviços 

baseados em informação de clientes, conhecimento da concorrência, avaliação dos 

produtos/serviços pelo cliente, foco no cliente e competição por diferenciação. 
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O bloco 3 abordou o grau de inovação através do trabalho de Hurley e Hult 

(1998). São cinco afirmações que examinaram a procura dos gestores por ideias 

inovadoras, a aceitação da inovação na empresa, o incentivo à inovação e a 

penalização por ideias que não funcionam. 

O quarto bloco, que visou medir o desempenho organizacional, é composto 

por oito afirmativas do modelo de Veit e Gonçalves Filho (2007), que permitem 

avaliar o crescimento na participação de mercado, a posição competitiva, o 

crescimento dos lucros, o retorno sobre investimento, a manutenção de clientes, o 

investimento em inovação e tecnologia e o desenvolvimento de pesquisas sobre 

novos produtos e serviços. 

Para estas quatro escalas, foi realizado um teste de confiabilidade, 

calculando-se o Alpha de Cronbach. Verificou-se valores plausíveis, todos acima de 

0,60, que conforme Hair Jr. et al. (2005) é o limite inferior de aceitabilidade. Os 

valores encontrados foram: 

 

• Orientação empreendedora = 0,744 

• Orientação para o mercado = 0,754 

• Inovação = 0,678 

• Desempenho = 0,818 

 

Os dois últimos blocos visaram caracterizar a empresa e o respondente. 

Sobre a empresa foram estabelecidas questões referentes à área de atuação, ao 

tempo de existência e à cidade onde se localiza. Sobre o respondente o objetivo foi 

o de proceder uma caracterização pelo gênero, faixa etária, escolaridade, cargo 

(proprietário ou gerente) e tempo que exerce o cargo. 

Os questionários foram enviados por e-mail, juntamente com uma carta de 

apresentação, para as empresas das cidades de Brusque, Rio dos Cedros, Rio do 

Sul e Timbó. Primeiramente foi feito contato por telefone com o gerente ou 

proprietário da empresa para solicitar sua participação na pesquisa. Nas cidades de 

Blumenau e Pomerode a pesquisadora visitou pessoalmente as empresas e deixou 

o questionário e a carta de apresentação com o gerente ou proprietário do negócio e 

fez a coleta dos mesmos após três dias. Aos proprietários e gerentes que não 

haviam respondido à pesquisa foram dados mais três dias, quando novamente 

efetuou-se a coleta dos questionários. 
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Os dados foram analisados através de técnicas estatísticas descritivas e 

multivariadas. Nas técnicas descritivas foram analisadas as médias, desvio-padrão e 

frequências relativas de todas as afirmativas de cada construto estudado. Para a 

análise simultânea de variáveis, foram usadas técnicas multivariadas, que se 

concentram nos graus de relacionamento entre os fenômenos (MALHOTRA, 2006). 

Foram aplicadas técnicas de análise do escore fatorial, análise de gráficos boxplot, 

análise de regressão, ANOVA e análise de cluster. 

Para os dois primeiros objetivos, foram gerados escores fatoriais das 

dimensões, considerando um fator para cada dimensão, utilizando o método de 

rotação, promax, por considerar que os itens das dimensões possuem correlação 

entre si. Estes escores fatoriais, que foram usados para identificar o grau de 

orientação empreendedora, orientação para o mercado e inovação das empresas 

turísticas, e a percepção dos gestores quanto ao desempenho do negócio, são 

valores para cada fator em relação a todos os respondentes. Com ele, cada 

respondente possui um escore fatorial para cada fator, além de sua pontuação com 

referência às variáveis originais (AAKER; KUMAR; DAY, 2004). O método de 

rotação promax é um programa utilizado para a rotação oblíqua (AAKER; KUMAR; 

DAY, 2004), que permite fatores correlacionados em vez de manterem 

independência entre os fatores rotacionados (HAIR Jr. et al., 2005). Utiliza-se a 

rotação oblíqua quando os fatores tendem a ser fortemente correlacionados 

(MALHOTRA, 2006). Porém, não existe nenhuma regra específica para guiar um 

pesquisador na escolha de uma técnica rotacional, ou seja, não há razão analítica 

para favorecer um método rotacional sobre outro (HAIR Jr. et al., 2005). 

Após este procedimento os escores foram padronizados (de zero a um) a fim 

de gerar medidas semelhantes para comparabilidade entre eles. O grau de 

orientação empreendedora, orientação para o mercado e de inovação, foi gerado a 

partir da criação de cinco intervalos, com base nos escores fatoriais padronizados, 

com as seguintes nomenclaturas: 

 

• De 0,0 a 0,2: Muito Baixo 

• De 0,2 a 0,4: Baixo 

• De 0,4 a 0,6: Moderado 

• De 0,6 a 0,8: Alto 
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• De 0,8 a 1,0: Muito Alto 

 

Os graus de orientação empreendedora, para o mercado e inovação das 

empresas, foram analisados por meio dos gráficos de caixa, também conhecidos 

como boxplot. Estes gráficos representam a distribuição de uma variável e são muito 

úteis para fazer comparações de uma ou mais variáveis em grupos (HAIR Jr. et al., 

2005). Neste trabalho eles foram usados para visualizar a concentração das 

respostas para os construtos em graus que variam entre muito baixo e muito alto. 

 Em seguida, para atender ao terceiro objetivo, foi verificado se as orientações 

em estudo podem influenciar o desempenho organizacional.  Para isto, foi realizada 

uma análise de regressão linear múltipla, que é “usada para analisar a relação entre 

uma única variável dependente (critério) e várias variáveis independentes 

(preditoras)” (HAIR Jr. et al., 2005, p. 136). A apresentação desta análise foi feita 

utilizando-se o recurso gráfico do software estatístico Amos versão 18, através de 

análise fatorial confirmatória, que é indicada para “verificar se os dados observados 

se comportam de acordo com uma expectativa teórica” (ARANHA; ZAMBALDI, 2008, 

p. 107). 

Após este procedimento, para obter resposta ao quarto objetivo do trabalho, 

buscou-se verificar se o grau de orientação empreendedora, orientação para o 

mercado, inovação e desempenho das empresas possuíam relação com o perfil do 

gestor.  Para isto, utilizou-se a análise de cluster na identificação das empresas, 

levando em consideração o gênero, idade, escolaridade e cargo dos respondentes 

(gestores ou proprietários). A análise de cluster ou análise de conglomerados é uma 

análise de interdependência, e é usada para identificar pessoas, objetos ou variáveis 

que formem agrupamentos naturais ou conglomerados (AAKER; KUMAR; DAY, 

2004). Por se tratar de dados binários e intervalares, utilizou-se a distância 

euclidiana como medida de distância entre os grupos. Esta é a medida de distância 

mais comumente utilizada para aferir a similaridade entre dois objetos (HAIR Jr. et 

al., 2005). Já o método de junção, foi o "Nearest Neighbor" (vizinho mais próximo), 

ou seja, os grupos foram formados pelas empresas que tiveram a menor distância 

euclidiana. Em outras palavras, as empresas mais parecidas unem-se num mesmo 

grupo. 

Para dar confiabilidade às análises, traçou-se uma matriz de correlação para 

verificar a ausência de multicolinearidade entre as variáveis, ou seja, uma situação 



 

72

 

de intercorrelação muito alta entre variáveis independentes (MALHOTRA, 2006), o 

que torna difícil verificar o efeito de qualquer variável, devido as suas interrelações 

(HAIR Jr. et al., 2005). Quando a correlação é muito elevada, existe uma tendência 

de que os clusters sejam formados apenas por determinadas variáveis, sendo que 

as menos correlacionadas ficam fora da análise, isto é, a ausência de 

multicolinearidade evita que as variáveis em estudo possam tendenciar a formação 

dos agrupamentos. As empresas foram rotuladas de acordo com o grupo a que 

pertencem e as similaridades e diferenças entre os grupos foram apresentadas em 

gráficos boxplot. 

 A verificação das similaridades e diferenças existentes entre os grupos 

foram examinadas por meio do Teste de Levene para homogeneidade das 

variâncias e por meio do teste de igualdade de médias, utilizando ANOVA. O teste 

de Levene, o mais comum, é “usado para avaliar se as variâncias de uma única 

variável métrica são iguais em qualquer número de grupos” (HAIR Jr. et al., 2005, p. 

79). Já a análise de variância (ANOVA) é uma técnica estatística utilizada para 

estudar as diferenças entre médias de duas ou mais populações (MALHOTRA, 

2006). Neste sentido, valores superiores a 0,05 para a significância dos testes 

indicam igualdade entre grupos. 

Para a tabulação e processamento dos dados obtidos com a pesquisa, foram 

usados o Excel e os softwares estatísticos específicos SPSS versão 19 e Amos 

versão 18. O Excel foi utilizado para tabulação dos dados, cálculo de freqüência 

relativa, médias e desvio-padrão. O recurso gráfico do Amos versão 18 foi 

empregado na análise de regressão e para todas as demais análises utilizou-se o 

SPSS versão 19. 

O quadro 19 apresenta uma síntese do processo de realização deste 

trabalho, com a exposição do objetivo geral e específico, questão de pesquisa, 

variáveis a serem estudadas, técnica de coleta de dados utilizada, técnicas 

estatísticas e autores que já empregaram estas técnicas. 
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Quadro 19 - Resumo do processo de pesquisa 
Questão de Pesquisa:  Existe relação entre orientação empreendedora, orientação para o mercado, grau de inovação e desempenho das 

empresas turísticas do Vale Europeu de SC? 
Objetivo Geral:  Analisar a relação entre orientação empreendedora, orientação para o mercado, grau de inovação e desempenho das 

empresas turísticas do Vale Europeu. 
Objetivos específicos  Construtos  Variáveis de análise  Técnica s 

estatísticas de 
análise 

Autores  

A) Identificar o grau de 
orientação empreendedora, de 
orientação para o mercado e de 
inovação nas empresas 
turísticas. 

a) Orientação 
empreendedora 
b) Orientação 
para o mercado 
c) Inovação 

a) maior propensão a assumir riscos, maior 
habilidade para identificar desejos e necessidades 
dos clientes, maior nível de inovação. 
b) serviço baseado em informações dos clientes, 
conhecimento dos concorrentes, competição com 
base na diferenciação de produtos e serviços. 
c) Procura por ideias inovadoras, aceitação e 
incentivo à inovação. 

a) Média, desvio-
padrão e 
frequência relativa. 
b) Análise de 
escore fatorial 

a) Baker e Sinkula 
(2009); Gimenez e 
Gimenez (2010); 
Tajeddini (2010) 
Maatoofi e Tajedinni 
(2011) 
b) Pedrosa e Souza 
(2009); Tajeddini (2010) 

B) Verificar a percepção dos 
empreendedores sobre o 
desempenho do negócio 

Desempenho do 
negócio 

Crescimento na participação de mercado, 
crescimento dos lucros, retorno sobre capital 
investido, capacidade de atrair novos clientes e 
mantê-los leais. 

a) Média, desvio-
padrão e 
frequência relativa. 
b) Análise de 
escore fatorial 

a) Baker e Sinkula 
(2009); Gimenez e 
Gimenez (2010); 
Tajeddini (2010); 
Maatoofi e Tajedinni 
(2011) 
b) Pedrosa e Souza 
(2009); Tajeddini (2010) 

 Continua 
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Quadro 19 - Resumo do processo de pesquisa 
Continuação 

Objetivos específicos  Construtos  Variáveis de análise  Técnica s 
estatísticas de 

análise 

Autores  

C) Identificar o grau de 
associação entre a orientação 
empreendedora, orientação para 
o mercado, inovação e 
desempenho do negócio 

a) Orientação 
empreendedora 
b) Orientação 
para o mercado 
c) Inovação 
d) Desempenho 
do negócio. 

a) maior propensão a assumir riscos, maior 
habilidade para identificas desejos e necessidades 
dos clientes, maior nível de inovação. 
b) serviço baseado em informações dos clientes, 
conhecimento dos concorrentes, competição com 
base na diferenciação de produtos e serviços. 
c) Procura por ideias inovadoras, aceitação e 
incentivo à inovação. 
d) Crescimento na participação de mercado, 
crescimento dos lucros, retorno sobre capital 
investido, capacidade de atrair novos clientes e 
mantê-los leais. 

a) Análise de 
regressão 
b) ANOVA 
 

a) Hurley e Hult (1998) 
Tajeddini (2010) 
b) Smart e Conant 
(1994); Hurley e Hult 
(1998); Gimenez e 
Gimenez (2010) 
 

D) Identificar o grau de 
associação entre as variáveis e 
as características 
sociodemográficas dos gestores, 
e dados da empresa 

Idade, gênero, 
grau de 
instrução, área 
de atuação da 
empresa e tempo 
de existência da 
empresa 

  a) ANOVA 
b) Análise de 
cluster 

a) Smart e Conant 
(1994); Hurley e Hult 
(1998); Gimenez e 
Gimenez (2010) 
b) Smart e Conant 
(1994); Tajeddini (2010) 

Fonte: o autor 
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Conforme foi possível observar no Quadro 19, para cada objetivo específico 

foram delineados os construtos e variáveis de análise. Depois se definiu uma ou 

mais técnicas estatísticas, utilizadas para o alcance destes objetivos. Também foram 

pesquisados e apresentados os autores que já usaram as mesmas técnicas em seus 

estudos. 

 



76 

 

 

4 CONTEXTUALIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 

 

O Estado de Santa Catarina conta com uma população de 6.248.436 

habitantes de acordo com o censo de 2010 e possui 293 municípios, distribuídos em 

uma área territorial de 95.703,48 km² (IBGE, 2011). Recebeu, conforme estimativa 

da SANTUR, no período de julho de 2008 a junho de 2009, cerca de 20.519.188 

turistas nacionais e 1.067.290 turistas estrangeiros, sendo que a receita gerada pelo 

turismo neste período chegou a R$ 9.827.461.980,46 (FIESC SC, 2011). 

Oferecendo uma diversidade de atrativos geográficos e culturais, que 

atendem a diversas preferências dos turistas durante o ano todo, o Estado possui 

um litoral com cerca de 560 km de costa com mais de 500 praias. No interior, 

encontram-se as paisagens rurais, núcleos urbanos e a Mata Atlântica mais 

preservada do Brasil. Há ainda as regiões serranas, nas quais o frio e a neve são os 

principais atrativos no inverno. O aspecto cultural também é bastante variado. Nota-

se a herança cultural de portugueses, alemães, italianos, poloneses, tiroleses, entre 

outros, na arquitetura, gastronomia, folclore, religião, manifestações artísticas e 

festivais (SANTA CATARINA TURISMO, 2011). 

Para promover o turismo, o Estado está dividido em dez regiões turísticas, 

cujos limites territoriais refletem afinidades geográficas, econômicas e histórico-

culturais. (SANTUR, 2011). Por suas características, estas regiões foram assim 

denominadas: Caminho dos Príncipes, Vale Europeu, Costa Verde e Mar, Grande 

Florianópolis, Encantos do Sul, Caminho dos Cânions, Serra Catarinense, Vale do 

Contestado, Grande Oeste e Caminhos da Fronteira.  

O roteiro turístico regional “Vale Europeu”, objeto de análise deste estudo, é 

uma das dez regiões turísticas de Santa Catarina, e se localiza ao leste de Santa 

Catarina, conforme se visualiza na Figura 1. Destaca-se pela colonização 

germânica, festas típicas, ecoturismo e esporte de aventura, turismo religioso e 

turismo de compras (GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2010). O 

“Vale Europeu” foi eleito, segundo pesquisa no site da SANTUR, como o melhor 

destino do Estado, com mais de 21% da preferência dos turistas (Guia da Produção 

Associada ao Turismo – Relatório de Pomerode – SC, 2010).  
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Figura 1 – Mapa de localização do Vale Europeu 

 
Fonte: www.guianet.com.br 

 

O Vale Europeu tem uma população de 1.006.377 habitantes e uma área de 

14.357 km². São 46 cidades das quais as principais são Blumenau, Brusque, Rio do 

Sul, Gaspar, Indaial, Timbó, Pomerode, Nova Trento, Botuverá, Rodeio, Ibirama, 

Apiúna, Presidente Getúlio, Doutor Pedrinho, Benedito Novo, Rio dos Cedros, 

Ituporanga, Agrolândia e Vitor Meireles (GOVERNO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA, 2010), conforme detalhado na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale 
Europeu 



78 

 

 

 Figura 1 - Mapa de cidades do Vale Europeu 

 
Fonte: Santur (2011) 

 

As cidades do Vale Europeu que participaram desta pesquisa foram 

Blumenau, Brusque, Pomerode, Rio dos Cedros, Rio do Sul e Timbó, por serem as 

mais populosas da região, por possuírem um setor turístico mais desenvolvido e um 

maior número de empreendimentos turísticos, conforme já mencionado. 

Blumenau é a maior cidade desse vale com 309.011 habitantes e uma área 

de 519,8 km² (IBGE, 2011). É conhecida em todo o Brasil como uma das cidades 

com maior influência germânica em sua cultura e história, com fortes características 

européias em sua arquitetura, cultura, gastronomia e festas, sendo a principal a 

Oktoberfest, que foi inspirada na de Munique na Alemanha, e sua primeira edição 

em Blumenau foi realizada em 1984. Nos dezoito dias de festa, os blumenauenses 

se integram com turistas de todo o Brasil e do exterior e as tradições alemãs são 

repassadas através da música, danças e gastronomia. Na 27ª edição, a festa 

recebeu um público de mais de 578 mil pessoas (OKTOBERFEST BLUMENAU, 

2012). No município se destacam ainda os roteiros turísticos histórico-cultural, roteiro 

arquitetônico da Vila Itoupava, roteiro de natureza e o roteiro das cervejarias 

artesanais. Também é explorado o turismo de compras, com destaque para o cristal 

e artigos de cama, mesa e banho, e de negócios, que inclui a Texfair – Feira 
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Internacional da Indústria Têxtil, que acontece anualmente, sendo referência na área 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, 2011). 

Brusque tem uma população de 105.503 habitantes e uma área de 283,4 km² 

(IBGE, 2011). Possui características únicas na gastronomia e arquitetura, advindas 

da mistura de imigrantes alemães, italianos e poloneses, que se constituem de 

atrativos para os visitantes e turistas que frequentam a região. A cidade se destaca 

pelo turismo de compras, através de uma diversidade de produtos de qualidade 

(vestuário, cama, mesa e banho, tecidos e calçados, entre outros). O turismo 

religioso é forte no Vale do Azambuja, conhecido também como Vale dos Milagres 

(3km do centro) onde está situado o Santuário de Nossa Senhora de Azambuja, o 

museu Arquidiocesano, uma gruta dedicada a Nossa Senhora de Lourdes e um 

seminário. O município também possui uma festa típica, a Fenarreco – Festa 

Nacional do Marreco, que ocorre no mês de outubro desde o ano de 1986, sendo o 

marreco, o chope, as danças e músicas típicas as principais atrações. Durante onze 

dias, a 26ª edição da festa alcançou um público de mais de 135 mil pessoas 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE, 2012). 

A cidade de Pomerode possui 27.759 habitantes de acordo com o censo de 

2010 e tem uma área territorial de 215,90 km² (IBGE, 2011). Os atrativos culturais, 

gastronômicos, arquitetônicos e naturais atraem turistas e moradores. São destaque 

os restaurantes típicos, choperias e confeitarias, museus, lojas de artesanato, 

zoológico e rota enxaimel. Além destes atrativos, o município conta com pequenos 

eventos para atrair visitantes o ano todo, além da tradicional Festa Pomerana 

(SETUCE, 2010). Este evento teve sua primeira edição em janeiro de 1984, mês do 

aniversário de emancipação do município, e tornou-se parte das comemorações 

oficiais da cidade. Atualmente, com o objetivo de resgatar e preservar a cultura 

alemã, a festa já está em sua 29ª edição (2012) e conta com uma diversidade de 

atrações: apresentações culturais, brincadeiras tradicionais, competições típicas, 

concurso culinário, desfiles, apresentação de grupos folclóricos, feira comercial, 

industrial e artesanal. Os números finais da edição de 2012 indicaram a passagem 

de mais de 76 mil pessoas pela festa (FESTA POMERANA, 2012). 

Rio dos Cedros tem uma população de 10.284 habitantes e uma área de 

555,65 km² (IBGE, 2011). Situa-se a 1.000 metros acima do nível do mar, sendo o 

turismo focado no rural e ecológico. Os principais atrativos são as montanhas, rios, 

lagos, quedas d’água e a barragem. Nos lagos, Pinhal e Rio Bonito, formados pela 
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represa dos dois rios é possível pescar, nadar, andar de lancha e jet ski, e nos seus 

arredores há locais para caminhadas e cavalgadas (GOVERNO DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA, 2010). A maioria da população é de origem italiana sendo a 

Festa Trentina um importante evento de celebração cultural desta colonização 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS, 2011). Este evento é realizado 

em setembro e atrai mais de 40 mil visitantes para a cidade.  

A cidade de Rio do Sul é constituída por uma população que atinge 61.198 

habitantes e área territorial de 258,40 km² (IBGE, 2011). A cidade localiza-se entre a 

Serra do Mar e a Serra Geral e destaca-se pelas belas paisagens naturais. É destino 

de praticantes de trekking, canyoning e voo livre. No turismo de compras, destaca-se 

pela fabricação de moda em jeans. A herança dos colonizadores italianos e alemães 

espelha-se na diversidade cultural e nas duas maiores festas da cidade: Anima 

Italiana, que celebra o folclore e a culinária dos colonizadores italianos, e a 

Kegelfest, festa nacional do bolão, cujo esporte foi herdado dos pioneiros alemães 

(GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2010). A Kegelfest é realizada 

desde 1990 com o objetivo de manter as tradições germânicas, presentes no Alto 

Vale, através do jogo de bolão, das comidas típicas e chope (KEGELFEST, 2012). 

Timbó apresenta uma população de 36.774 habitantes e área de 127,25 km² 

(IBGE, 2011). Está encravada numa região montanhosa, entrecortada por rios e é 

muito procurada por praticantes de voo livre, além de ser ponto de partida e de 

chegada do primeiro circuito intermunicipal de cicloturismo. O Circuito de 

Cicloturismo do Vale Europeu abre e encerra seu trajeto de 300 km na cidade de 

Timbó, primeiro roteiro no Brasil voltado para ciclistas. O percurso aproveita a 

tranquilidade das estradas do interior, em meio a muito verde, onde o turista pode 

apreciar o contato com a natureza, acompanhando o curso de rios, conhecer a 

região rural e apreciar a fauna e flora da localidade. O legado deixado pelos 

imigrantes, principalmente alemães, também enfatiza o turismo cultural e histórico. O 

município é uma das 14 cidades que integram o Roteiro Nacional de Imigração, 

projeto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), com cinco 

edificações tombadas como monumento nacional, entre as quais o Museu da 

Música. Além destes atrativos, há ainda o Museu do Imigrante e a Casa do Poeta 

Lindolf Bell (GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2010). 
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5  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise dos dados desta pesquisa está dividida em cinco partes. Primeiro 

são apresentados os resultados que caracterizam as empresas e os entrevistados. 

Em seguida, são descritos os resultados gerais sobre as dimensões analisadas: 

orientação empreendedora, orientação para o mercado, inovação e desempenho do 

negócio. Por fim, apresentam-se os resultados de acordo com os objetivos 

específicos estabelecidos para este trabalho. 

 

5.1  Caracterização das empresas e dos entrevistado s 

 

Este tópico apresentará as peculiaridades das empresas que participaram do 

estudo: cidade em que elas estão instaladas, área de atuação no mercado e o 

tempo de existência do negócio. Também serão expostas as particularidades dos 

entrevistados, como sua distinção por gênero, faixa etária, escolaridade, cargo que 

ocupa na empresa e o tempo que exerce o cargo. 

 

5.1.1 Empresas 

 

Conseguiu-se um total de 70 questionários válidos que foram aplicados em 

empreendimentos gastronômicos, meios de hospedagem e agências de viagens de 

seis cidades do Vale Europeu. No gráfico 1,  tem-se a distribuição destes 

empreendimentos conforme cidade onde se localizam.  
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Gráfico 1 - Distribuição de empreendimentos nas cidades do Vale Europeu 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme demonstrado no gráfico, a maioria desses empreendimentos (60%) 

está locada na cidade de Blumenau.  As demais empresas pesquisadas estão, em 

ordem decrescente, localizadas em Pomerode, Rio do Sul, Brusque, Rio dos Cedros 

e Timbó. 

A área de atuação das empresas é representada por meios de hospedagem, 

em que os hotéis possuem em média 52 unidades habitacionais (variando entre 8 a 

131 UH´s) e as pousadas em torno de 15 unidades habitacionais (sendo a menor 

com 4  e a maior com 23 UH´s). Conforme a classificação de Tuch (1999) verificou-

se que todos os hotéis da região se classificam como de pequeno e médio porte, de 

acordo com o Quadro 20.  

 

Quadro 20 – Porte dos hotéis pesquisados 
Porte  Número UH´s conforme 

classificação de Tuch (1999) 
Quantidade de hotéis 

pesquisados 
Pequeno Até 80 UH´s 17 
Médio De 81 a 200 UH´s 5 
Grande Acima de 200 UH´s 0 

* 2 hotéis pesquisados não informaram o número de UH´s 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Também foram pesquisados os empreendimentos gastronômicos e agências 

de viagens. O Gráfico 2 demonstra a frequência relativa de pesquisa nestas 

empresas. 
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Gráfico 2 - Área de atuação das empresas 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com o gráfico, 40% dos empreendimentos pesquisados foram 

meios de hospedagem, 34,29% empreendimentos gastronômicos e 25,71% 

agências de viagens. 

No Gráfico 3, pode-se visualizar a distribuição das empresas participantes da 

pesquisa quanto ao tempo em que estão no mercado. 

 

Gráfico 03 - Tempo de atuação no mercado 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao tempo de existência das empresas, nota-se que a maioria 

(57,14%) está no mercado há mais de 10 anos. Apenas 4,29% estão atuando há 
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menos de um ano. Pesquisa do SEBRAE (2007) demonstrou que em 2005, 22% das 

micro e pequenas empresas fecham antes dos 2 anos de atividade. Este índice de 

mortalidade aumenta para 35,9% até os 4 anos de existência. Comparando estas 

informações com o tempo de atuação no mercado das empresas estudadas, 

constatou-se que grande parte (mais de 75%) já está atuando há mais de 5 anos, ou 

seja, já está estabelecida no mercado.  

Em síntese, a caracterização das empresas participantes da pesquisa indicou 

o município de Blumenau com maior presença, o que se deve por ser a maior cidade 

do Vale Europeu e ser muito ativa turisticamente. Os meios de hospedagem se 

constituíram na maioria dos empreendimentos pesquisados e grande parte das 

empresas já está no mercado há mais de 10 anos. 

 

5.1.2 Entrevistados 

 

Entre os 70 entrevistados, os respondentes se dividiram entre proprietários e 

gerentes dos estabelecimentos, conforme é possível visualizar no Gráfico 4.  

 

Gráfico 4 - Cargo do respondente 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

Obteve-se 37 (52,86%) questionários respondidos pelos proprietários e 33 

(47,14%) pelos gerentes dos empreendimentos, os quais exercem os respectivos 

cargos há 8 anos e 4 meses, em média. Os autores Gimenez e Gimenez (2010) 
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realizaram sua pesquisa com 15 proprietários (45,46%) e 18 gerentes (54,54%). 

Apesar de que a amostra desses autores está constituída por gerentes e esta 

pesquisa formada na maior parte por proprietários, têm-se em ambos os estudos 

uma distribuição quase homogênea entre os dois cargos. Outros autores que já 

analisaram empreendedores e intraempreendedores em conjunto não fizeram esta 

divisão (TEIXEIRA; MORRISON, 2004; PEDROSA; SOUZA, 2009; TAJEDDINI, 

2010). 

Quanto ao gênero dos respondentes, tem-se esta distribuição no gráfico 5.  

 

Gráfico 5 - Gênero dos entrevistados 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Notou-se que a maioria dos empreendimentos, em torno de dois terços, tem a 

sua frente gestores do sexo masculino. Porém, é expressivo o número de mulheres 

que atualmente se encontram à frente dos negócios. 

A idade dos gerentes e proprietários destes empreendimentos foi evidenciada 

por serem muito jovens, conforme se visualiza no Gráfico 6.  
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Gráfico 6 - Faixa etária dos gestores 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Detalhado no Gráfico 6, nota-se que mais de 60% dos participantes têm até 

39 anos. Registro similar foi feito por Teixeira e Morrison (2004) com gestores do 

setor hoteleiro de Sergipe, que mostrou serem estes muito jovens, com discreta 

predominância na faixa de 40 anos. Pedrosa e Souza (2009) também identificaram 

gestores bastante novos no setor hoteleiro do Distrito Federal, onde a maioria 

(39,9%) têm entre 20 e 30 anos. 

Os dados referentes à escolaridade dos gestores revelaram um elevado 

percentual com formação superior, como pode ser visto no Gráfico 7. 
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Gráfico 7 - Grau de instrução dos respondentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Um total de 70,00% dos gestores têm formação superior, indicando alto grau 

de escolaridade entre os entrevistados. Este nível é ainda mais alto do que o 

encontrado por Teixeira (2011), em Curitiba – PR, quando averiguou as 

competências e aprendizagem de gestores hoteleiros. Dos empreendedores 

participantes desta pesquisa, 47,4% possuíam nível superior e entre os 

intraempreendedores este nível chega a 62,5%. 

Entre os 49 empreendedores que possuem nível superior, 45 (91,84%) 

informaram seus cursos de formação. Obteve-se uma soma de 51 cursos, pois 

alguns gestores tinham mais de uma graduação. No Gráfico 8,  é possível visualizar 

os cursos de graduação dos gestores.  
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Gráfico 8 - Formação superior dos respondentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A maioria, 35,29%, tem formação na área de administração, porém a 

formação em cursos de turismo, hotelaria e lazer também é bastante representativa 

(25,49%). Os demais cursos incluem comunicação social e publicidade e 

propaganda (7,84%), ciências contábeis e direito (com 5,88% cada), gastronomia 

(3,92%) e finanças, ciências econômicas, filosofia, nutrição, tecnologia de 

processamento de dados, comércio exterior, design e letras com 1,96% cada. 

Diferente dos resultados obtidos por Teixeira e Morrison (2004), encontrou-se uma 

porcentagem expressiva de gestores formados na área de turismo, lazer e hotelaria 

para apenas 3,3% encontrados no estudo realizado em Sergipe. Teixeira (2011) 

ainda verificou que em Curitiba a maioria dos empreendedores hoteleiros não é 

graduada em hotelaria, sendo a formação da maioria em engenharia civil, direito e 

administração. Por sua vez, quase 50% dos gerentes são graduados ou pós-

graduados em cursos relacionados à hotelaria. 

Em resumo, os gerentes e proprietários dos empreendimentos que 

participaram da pesquisa exercem o cargo há mais de 8 anos. A maioria é composta 

de homens jovens, com até 39 anos de idade e alto grau de escolaridade, pois,  

mais de 60% possuem nível superior em cursos da área de administração, turismo, 

lazer e hotelaria. 
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5.2  Resultados gerais 

 

Nos resultados gerais serão apresentados as médias, desvio-padrão e 

concordância para as afirmativas de cada construto estudado, além da análise dos 

dados mais relevantes.  

 

5.2.1 Orientação empreendedora 

 

O construto orientação empreendedora foi medido através do modelo de 

Smart e Conant (1994). Este modelo é composto por seis afirmativas que foram 

avaliadas pelos gerentes e proprietários participantes da pesquisa em uma escala 

de 6 pontos, cujas respostas encontram-se detalhadas no Apêndice B. Os 

resultados foram agrupados na Tabela 2, na qual a expressão “discorda” inclui as 

notas 1 e 2, “neutra” compreende as notas 3 e 4 e “concorda” abrange as notas 5 e 

6. 

 

Tabela 2 - Orientação empreendedora dos gestores 

AFIRMATIVAS 
  Concordância 

Média 
Desvio Discorda Neutra Concorda 
Padrão % % % 

1.1 - Em relação aos nossos concorrentes, nossa 
empresa tem maior propensão para assumir 
riscos. 

4,16 1,38 11,43 42,86 45,71 

1.2 - Em relação aos nossos concorrentes, nossa 
empresa tem maior tendência a se envolver em 
planejamento de atividades estratégicas. 

4,53 1,26 5,72 38,58 55,71 

1.3 - Em relação aos nossos concorrentes, nossa 
empresa tem maior habilidade de identificar as 
necessidades e desejos dos clientes. 

5,04 0,98 1,43 22,86 75,71 

1.4 - Em relação aos nossos concorrentes, nossa 
empresa tem maior nível de inovação. 

4,51 1,15 5,72 41,43 52,86 

1.5 - Em relação aos nossos concorrentes, nossa 
empresa tem maior habilidade de perseverar e 
fazer da visão do negócio uma realidade. 

4,91 1,10 2,86 30,00 67,14 

1.6 - Em relação aos nossos concorrentes, nossa 
empresa tem maior habilidade de identificar novas 
oportunidades. 

4,76 0,98 1,43 37,14 61,42 

Média geral do construto: 4,65 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A afirmativa que obteve maior média, ou seja, maior concordância dos 

respondentes em uma escala de 1 a 6 pontos foi a 1.3: “em relação aos nossos 

concorrentes, nossa empresa tem maior habilidade de identificar as necessidades e 

desejos dos clientes”. Nesta questão, 75,71% dos participantes da pesquisa 



90 

 

 

apresentaram alto grau de concordância. O baixo valor do desvio-padrão, 0,98, 

representa um baixo índice de dispersão nas respostas deste item, mostrando que 

os entrevistados pensam de forma semelhante quanto a este aspecto. 

Já a afirmativa com menor média (4,16) e maior desvio-padrão (1,38) foi a 

1.1, “em relação aos nossos concorrentes, nossa empresa tem maior propensão 

para assumir riscos”. As respostas indicaram que 45,71% dos respondentes 

concordam com esta afirmação e 42,86% são neutros neste aspecto, ou seja, não 

concordam nem discordam. Esta também foi o item que apresentou a maior 

porcentagem de discordância, 11,43%.  

 

5.2.2 Orientação para o mercado 

 

A orientação para o mercado foi avaliada através do modelo de Deshpandé 

(1993), formado por nove itens que medem a relação com os clientes e a 

concorrência. A Tabela 3 mostra os resultados gerais obtidos para este construto. 

 
Tabela 3 - Orientação para o mercado 

AFIRMATIVAS 
  Concordância 

Média 
Desvio Discorda Neutra Concorda 
Padrão % % % 

2.1 – Usamos medidas de atendimento ao cliente 
de forma rotineira ou regular. 

4,71 1,36 7,14 27,14 65,72 

2.2 – O desenvolvimento de nosso serviço é 
baseado no bom mercado e informações de 
clientes. 

5,14 1,11 2,86 20,00 77,14 

2.3 – Nós conhecemos bem os nossos 
concorrentes. 

4,64 1,34 8,58 27,14 64,29 

2.4 – Temos uma boa noção de como os nossos 
clientes avaliam nossos produtos e serviços. 4,93 1,16 5,72 18,57 75,71 

2.5 – Somos mais focados no cliente do que 
nossos concorrentes. 

5,29 1,09 2,86 17,14 80,00 

2.6 – Nós competimos principalmente com base na 
diferenciação de nossos produtos e serviços. 

5,41 0,88 0,00 17,15 82,86 

2.7 – O interesse dos clientes deve sempre vir em 
primeiro lugar, à frente do proprietário. 

4,76 1,16 4,29 35,71 60,00 

2.8 – Nossos produtos e serviços são os melhores 
do mercado. 

4,61 1,28 8,58 24,28 67,15 

2.9 – Eu acredito que este negócio existe 
principalmente para servir aos clientes. 

5,21 1,13 4,29 14,29 81,43 

Média geral do construto: 4,97 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Embora numa escala 6 pontos as médias obtidas para os itens que avaliam a 

orientação para o mercado possam ser consideradas altas, o maior valor (5,41) foi 

obtido na questão 2.6, “nós competimos principalmente com base na diferenciação 
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de nossos produtos e serviços”. No item 2.6 houve alta concordância com a 

afirmativa por 82,86% dos respondentes. Destaca-se também para este item que 

nenhuma pessoa apresentou baixa concordância com o mesmo e o menor desvio-

padrão dos dados. 

A afirmação 2.1, “usamos medidas de atendimento ao cliente de forma 

rotineira ou regular” obteve o maior valor de desvio-padrão, significando que existe 

uma maior heterogeneidade nas respostas. O Apêndice C apresenta o delineamento 

de todos os dados. 

A menor média, 4,61, foi no item 2.8, “nossos produtos e serviços são os 

melhores do mercado”. Neste item ainda, 67,15% dos respondentes informaram alto 

grau de concordância e 24,28% se mantiveram neutros. 

 

5.2.3 Inovação 

 

O grau de inovação das empresas foi averiguado através do modelo 

formatado por Hurley e Hult (1998) e possui cinco afirmativas. Na Tabela 4, é 

possível avaliar os resultados obtidos para este item. 

 
 
Tabela 4 -  Inovação nas empresas pesquisadas 

AFIRMATIVAS 
  Concordância 

Média 
Desvio Discorda Neutra Concorda 
Padrão % % % 

3.1 - Os gestores procuram ativamente por ideias 
inovadoras. 

5,23 0,92 1,43 21,43 77,14 

3.2 - Inovação, com base em resultados de 
pesquisa, é prontamente aceita na empresa. 

5,06 1,13 2,86 17,14 80,00 

3.3 - A inovação é prontamente aceita pelos 
gestores. 

4,89 1,10 4,29 22,86 72,86 

3.4 - As pessoas são penalizadas por novas ideias 
que não funcionam 

1,76 1,32 80,00 11,43 8,57 

3.5 - A inovação é incentivada em nossa empresa 5,03 1,24 4,29 20,00 75,71 
Média geral do construto: 5,09 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A maior média (5,23) para este construto foi obtida na afirmativa 3.1: “os 

gestores procuram ativamente por ideias inovadoras”. Neste item, também se 

observou a menor dispersão dos dados, ou seja, houve um baixo desvio-padrão, de 

apenas 0,92. 

Como era de se esperar, o item 3.4, “as pessoas são penalizadas por novas 

ideias que não funcionam” teve uma média muito baixa, de 1,76 e o índice de 
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discordância foi de 80%, por se tratar de uma questão reversa, indicando que a 

inovação é incentivada, pois as pessoas não são penalizadas por novas ideias que 

não funcionam. Detalhes para este construto podem ser observados no Apêndice D. 

 

5.2.4 Desempenho organizacional 

 

A percepção dos proprietários e gerentes sobre o desempenho do negócio foi 

ponderada através de oito afirmativas do modelo de Veit e Gonçalves Filho (2007). A 

Tabela 5 detalha os principais resultados para este construto. 

 
Tabela 5 – Desempenho das empresas pesquisadas 

AFIRMATIVAS 
 Concordância 

Média 
Desvio Discorda Neutra Concorda 
Padrão % % % 

4.1 - A empresa tem apresentado crescimento na 
participação de mercado. 

5,17 0,96 2,86 18,57 78,57 

4.2 - A empresa tem alcançado uma posição 
competitiva frente à concorrência. 

5,20 0,99 1,43 22,86 75,72 

4.3 - A empresa tem alcançado crescimento dos 
lucros no último período. 

4,80 1,39 10,00 21,43 68,57 

4.4 - A empresa tem obtido retorno sobre o capital 
ou recursos investidos no negócio. 

4,88 1,19 5,80 27,54 66,67 

4.5 - A empresa tem demonstrado capacidade de 
manter os clientes leais e fiéis. 

5,43 0,86 1,43 10,00 88,57 

4.6 - A empresa tem capacidade para atrair novos 
clientes no mercado. 

5,44 0,75 0,00 10,00 90,00 

4.7 - A empresa tem investido em inovação e 
tecnologia no desenvolvimento de produtos e 
serviços 

5,11 0,89 0,00 22,85 77,14 

4.8 - A empresa possui informações/pesquisas 
sobre produtos e serviços similares no mercado 

4,44 1,30 7,14 44,28 48,57 

Média geral do construto: 5,06 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com a percepção dos respondentes da pesquisa, a maior média 

(5,44) foi alcançada no item 4.6: “a empresa tem capacidade para atrair novos 

clientes no mercado”. Esta afirmativa apresentou a mais alta concordância entre 

todas, 90%, e nenhum participante apontou baixa concordância. A dispersão dos 

dados, desvio-padrão igual a 0,75, foi baixa. 

A menor média (4,44) foi obtida na afirmativa 4.8: “a empresa possui 

informações/pesquisas sobre produtos e serviços similares no mercado”. Nesta 

questão, 48,57% alegou alta concordância e 44,28% alegou ser neutro. A maior 

disparidade nos dados, com desvio-padrão de 1,39 aconteceu na afirmação 4.3: “a 

empresa tem alcançado crescimento dos lucros no último período”. Igualmente, foi 
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esta questão com o mais elevado percentual de baixa concordância, que chegou a 

10%. No Apêndice F, encontram-se pormenores dos resultados para este construto. 

 

5.3 Análise cruzada dos dados 

 

A análise cruzada de dados apresentará a comparação de médias entre os 

cargos (proprietários e gerentes) e o tipo de empresa (meios de hospedagem, 

empreendimentos gastronômicos e agências de viagens) com os resultados gerais 

da pesquisa. 

 

5.3.1 Segmentação por cargo 

 

Analisou-se a resposta de proprietários e gerentes separadamente, para 

verificar se existem divergências de opinião a respeito das variáveis estudadas. 

Avaliaram-se as médias de cada grupo em relação à média geral e as variações de 

cada grupo entre si. A primeira dimensão ponderada foi a orientação 

empreendedora, conforme Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Orientação empreendedora segmentada por cargo 

AFIRMATIVAS 
Geral Proprietários Gerentes 

Média 
Desvio 

Média 
Desvio 

Média 
Desvio 

Padrão Padrão Padrão 
1.3 - Em relação aos nossos concorrentes, 
nossa empresa tem maior habilidade de 
identificar as necessidades e desejos dos 
clientes. 

5,04 0,98 5,00 1,15 5,09 0,77 

1.5 - Em relação aos nossos concorrentes, 
nossa empresa tem maior habilidade de 
perseverar e fazer da visão do negócio uma 
realidade. 

4,91 1,10 4,86 1,13 4,97 1,07 

1.6 - Em relação aos nossos concorrentes, 
nossa empresa tem maior habilidade de 
identificar novas oportunidades. 

4,76 0,98 4,73 0,90 4,79 1,08 

1.2 - Em relação aos nossos concorrentes, 
nossa empresa tem maior tendência a se 
envolver em planejamento de atividades 
estratégicas. 

4,53 1,26 4,24 1,32 4,85 1,12 

1.4 - Em relação aos nossos concorrentes, 
nossa empresa tem maior nível de inovação. 

4,51 1,15 4,59 1,07 4,42 1,25 

1.1 - Em relação aos nossos concorrentes, 
nossa empresa tem maior propensão para 
assumir riscos. 

4,16 1,38 3,97 1,50 4,36 1,22 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Quando se analisa de forma segmentada as respostas de proprietários e 

gerentes, não se observou diferenças expressivas na ordem de classificação das 

afirmativas com maior ou menor concordância em relação à média total. Apenas a 

afirmativa 1.4 obteve maior média do que a 1.2 na opinião de proprietários, ficando 

diferente da ordem decrescente da média geral. Já os gerentes avaliaram o item 1.2 

com pontuação maior do que o 1.6, também discordando da média geral. 

Porém, quando se compara as médias entre os dois cargos, observam-se 

algumas divergências, que em uma escala de seis pontos, não deve ser 

desprezadas. A maior diferença está da afirmação 1.2: “em relação aos nossos 

concorrentes, nossa empresa tem maior tendência a se envolver em planejamento 

de atividades estratégicas”, em que há uma diferença de 0,61 pontos. 

Análise idêntica foi realizada com as respostas conseguidas para o construto 

orientação para o mercado, que são apresentadas na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Orientação para o mercado segmentada por cargo 

AFIRMATIVAS 
Geral Proprietários Gerentes 

Média 
Desvio 

Média 
Desvio 

Média 
Desvio 

Padrão Padrão Padrão 
2.6 – Nós competimos principalmente com 
base na diferenciação de nossos produtos e 
serviços. 

5,41 0,88 5,51 0,77 5,30 0,98 

2.5 – Somos mais focados no cliente do que 
nossos concorrentes. 

5,29 1,09 5,43 1,01 5,12 1,17 

2.9 – Eu acredito que este negócio existe 
principalmente para servir aos clientes. 

5,21 1,13 5,32 1,06 5,09 1,21 

2.2 – O desenvolvimento de nosso serviço é 
baseado no bom mercado e informações de 
clientes. 

5,14 1,11 5,16 1,14 5,12 1,08 

2.4 – Temos uma boa noção de como os 
nossos clientes avaliam nossos produtos e 
serviços. 

4,93 1,16 4,78 1,20 5,09 1,10 

2.7 – O interesse dos clientes deve sempre vir 
em primeiro lugar, à frente do proprietário. 

4,76 1,16 4,84 1,21 4,67 1,11 

2.1 – Usamos medidas de atendimento ao 
cliente de forma rotineira ou regular. 

4,71 1,36 4,86 1,36 4,55 1,37 

2.3 – Nós conhecemos bem os nossos 
concorrentes. 

4,64 1,34 4,41 1,44 4,91 1,18 

2.8 – Nossos produtos e serviços são os 
melhores do mercado. 

4,61 1,28 4,70 1,31 4,52 1,25 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Neste construto aparecem várias opiniões divergentes de proprietários e 

gerentes em relação ao resultado geral. Conforme é possível visualizar na Tabela 7, 

nas quatro primeiras afirmativas, as apreciações dos proprietários são semelhantes 

às médias totais, porém nos itens seguintes existe uma inversão na classificação. 
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Já, na avaliação de gerentes é possível observar esta diferenciação com o resultado 

geral a partir da segunda afirmação, ou seja, os proprietários e gerentes, concordam 

apenas que o item 2.6: “nós competimos principalmente com base na diferenciação 

de nossos produtos e serviços” é o mais importante, tendo opiniões bastante 

divergentes nos demais aspectos. A maior diferença entre as médias dos dois 

cargos para este construto está na afirmativa 2.3: “nós conhecemos bem os nossos 

concorrente”, ou seja, os gerentes avaliam 0,5 pontos a mais do que os 

proprietários. Para a variável inovação, têm-se os resultados na Tabela 8: 

 

Tabela 8 - Inovação segmentada por cargo 

AFIRMATIVAS 
Geral Proprietários Gerentes 

Média 
Desvio 

Média 
Desvio 

Média 
Desvio 

Padrão Padrão Padrão 
3.1 - Os gestores procuram ativamente por 
ideias inovadoras. 

5,23 0,92 5,38 0,68 5,06 1,12 

3.2 - Inovação, com base em resultados de 
pesquisa, é prontamente aceita na empresa. 

5,06 1,13 5,11 1,13 5,00 1,15 

3.5 - A inovação é incentiva em nossa 
empresa. 

5,03 1,24 5,22 1,03 4,82 1,42 

3.3 - A inovação é prontamente aceita pelos 
gestores. 

4,89 1,10 5,03 0,80 4,73 1,35 

3.4 - As pessoas são penalizadas por novas 
ideias que não funcionam. 

1,76 1,32 1,65 1,32 1,88 1,34 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Comparando-se as respostas de proprietários com o resultado geral, apenas 

observou-se uma inversão na ordem de importância nos itens 3.2 e 3.5. A avaliação 

de gerentes foi semelhante à apreciação geral. Na comparação entre as médias dos 

dois cargos, a maior diferença está na afirmativa 3.5: “a inovação é incentivada em 

nossa empresa”, cujos proprietários obtiveram uma média maior em 0,4 pontos. 

Por fim, a comparação das respostas de gerentes e proprietários para a 

percepção do desempenho, pode ser visualizada na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Desempenho segmentado por cargo 

AFIRMATIVAS 
Geral Proprietários Gerentes 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio 
 Padrão  Padrão  Padrão 

4.6 - A empresa tem capacidade para atrair 
novos clientes no mercado. 

5,44 0,75 5,38 0,68 5,52 0,83 

4.5 - A empresa tem demonstrado capacidade 
de manter os clientes leais e fiéis. 

5,43 0,86 5,30 1,00 5,58 0,66 

4.2 - A empresa tem alcançado uma posição 
competitiva frente à concorrência. 

5,20 0,99 5,24 0,89 5,15 1,09 

4.1 - A empresa tem apresentado crescimento 
na participação de mercado. 

5,17 0,96 5,19 1,02 5,15 0,91 

4.7 - A empresa tem investido em inovação e 
tecnologia no desenvolvimento de produtos e 
serviços 

5,11 0,89 5,05 1,00 5,18 0,77 

4.4 - A empresa tem obtido retorno sobre o 
capital ou recursos investidos no negócio. 

4,88 1,19 4,81 1,27 4,96 1,10 

4.3 - A empresa tem alcançado crescimento 
dos lucros no último período. 

4,80 1,39 4,57 1,52 5,06 1,20 

4.8 - A empresa possui informações/pesquisas 
sobre produtos e serviços similares no 
mercado 

4,44 1,30 4,38 1,46 4,52 1,12 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

O desempenho das empresas é avaliado pelos proprietários seguindo os 

resultados gerais. Na opinião de gerentes, há divergências na concordância com as 

afirmações, conforme é possível verificar na Tabela 9. Na percepção de 

proprietários, seguindo a opinião geral, o melhor desempenho da empresa está em 

sua capacidade para atrair novos clientes no mercado. Os gestores afirmaram que a 

competência em manter clientes leais e fiéis é bem aplicada na empresa. A maior 

divergência entre proprietários e gerentes está no item 4.3: “a empresa tem 

alcançado crescimento dos lucros no último período” na qual a média obtida por 

proprietários foi 0,49 pontos a mais. 

Portanto, observam-se apreciações muito parecidas de gerentes e 

proprietários com os resultados gerais. A maior divergência na ordem de 

classificação das afirmativas ocorreu na dimensão orientação para o mercado e a 

maior diferença entre as médias, comparando os dois cargos, apareceu no construto 

orientação empreendedora, em que se observou uma diferença de 0,61 pontos, que 

é significativa numa escala de seis pontos. Dessa forma, comprova-se que não há 

problema em pesquisar de maneira conjunta a opinião de gerentes e proprietários de 

empreendimentos turísticos. 
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5.3.2 Segmentação por tipo de empresa 

 

A fim de verificar se havia divergências nas opiniões sobre as dimensões 

analisadas de gestores de meios de hospedagem, empreendimentos gastronômicos 

e agências de viagens, os dados foram segmentados por tipo de empresa, como 

mostra a Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Orientação empreendedora segmentada por tipo de empresa 

AFIRMATIVAS 
Geral 

Meios de 
Hospedagem 

Empreendimentos 
Gastronômicos 

Agências de 
Viagens 

Média 
Desvio 

Média 
Desvio 

Média 
Desvio 

Média 
Desvio 

Padrão Padrão Padrão Padrão 
1.3 - Em relação aos 
nossos concorrentes, 
nossa empresa tem 
maior habilidade de 
identificar as 
necessidades e desejos 
dos clientes. 

5,04 0,98 5,11 0,92 4,92 1,14 5,11 0,90 

1.5 - Em relação aos 
nossos concorrentes, 
nossa empresa tem 
maior habilidade de 
perseverar e fazer da 
visão do negócio uma 
realidade. 

4,91 1,10 4,96 1,17 4,79 1,22 5,00 0,84 

1.6 - Em relação aos 
nossos concorrentes, 
nossa empresa tem 
maior habilidade de 
identificar novas 
oportunidades. 

4,76 0,98 4,75 1,11 4,67 0,82 4,89 1,02 

1.2 - Em relação aos 
nossos concorrentes, 
nossa empresa tem 
maior tendência a se 
envolver em 
planejamento de 
atividades estratégicas. 

4,53 1,26 4,36 1,34 4,58 1,18 4,72 1,27 

1.4 - Em relação aos 
nossos concorrentes, 
nossa empresa tem 
maior nível de inovação. 

4,51 1,15 4,43 1,14 4,63 1,21 4,50 1,15 

1.1 - Em relação aos 
nossos concorrentes, 
nossa empresa tem 
maior propensão para 
assumir riscos. 

4,16 1,38 4,25 1,48 4,08 1,28 4,11 1,41 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Observa-se que os três tipos de empresa têm uma apreciação muito parecida 

com o resultado geral. Conforme se observa na Tabela 10, nos meios de 
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hospedagem e nos empreendimentos gastronômicos, há apenas uma inversão na 

importância dos itens 1.2 e 1.4. As maiores discrepâncias entre as médias (0,36 

pontos) dos três setores ocorrem na afirmativa 1.2, entre as opiniões de gestores de 

meios de hospedagem e agências de viagens. 

Na variável orientação para o mercado, obtemos o cruzamento dos dados na 

Tabela 11, na qual podemos observar algumas diferenças de opinião. 

 

Tabela 11 - Orientação para o mercado segmentada por tipo de empresa 

AFIRMATIVAS 
Geral 

Meios de 
Hospedagem 

Empreendimentos 
Gastronômicos 

Agências de 
Viagens 

Média 
Desvio 

Média 
Desvio 

Média 
Desvio 

Média 
Desvio 

Padrão Padrão Padrão Padrão 
2.6 – Nós competimos 
principalmente com base 
na diferenciação de 
nossos produtos e 
serviços. 

5,41 0,88 5,18 1,09 5,83 0,48 5,22 0,73 

2.5 – Somos mais 
focados no cliente do que 
nossos concorrentes. 

5,29 1,09 5,29 1,18 5,50 0,78 5,00 1,28 

2.9 – Eu acredito que este 
negócio existe 
principalmente para servir 
aos clientes. 

5,21 1,13 5,14 1,21 5,38 1,13 5,11 1,02 

2.2 – O desenvolvimento 
de nosso serviço é 
baseado no bom mercado 
e informações de clientes. 

5,14 1,11 5,00 1,12 5,21 1,22 5,28 0,96 

2.4 – Temos uma boa 
noção de como os nossos 
clientes avaliam nossos 
produtos e serviços. 

4,93 1,16 4,96 1,00 5,13 1,30 4,61 1,20 

2.7 – O interesse dos 
clientes deve sempre vir 
em primeiro lugar, à 
frente do proprietário. 

4,76 1,16 4,54 1,17 4,88 1,26 4,94 1,00 

2.1 – Usamos medidas de 
atendimento ao cliente de 
forma rotineira ou regular. 

4,71 1,36 4,79 1,20 4,54 1,67 4,83 1,20 

2.3 – Nós conhecemos 
bem os nossos 
concorrentes. 

4,64 1,34 4,71 1,41 4,67 1,27 4,50 1,38 

2.8 – Nossos produtos e 
serviços são os melhores 
do mercado. 

4,61 1,28 4,04 1,35 5,17 1,13 4,78 1,00 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Acompanhando a média geral, os gestores de empreendimentos 

gastronômicos apresentaram uma média muito elevada (5,83), próxima do valor 

máximo, no item 2.6: “nós competimos principalmente com base na diferenciação de 

nossos produtos e serviços”. Os gestores de meios de hospedagem destacaram que 
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são mais focados no cliente do que os concorrentes, e os agentes de viagens, por 

sua vez, enfatizaram que o desenvolvimento dos seus serviços é baseado em 

informações dos clientes. 

A questão de menos importância, acompanhando a média geral, foi a 

afirmação de que os produtos e serviços são os melhores do mercado para os meios 

de hospedagem. Os gestores de empreendimentos gastronômicos deram menos 

importância ao quesito “usamos medidas de atendimento ao cliente de forma 

rotineira e regular”, e as agências de viagens obtiveram menor média na questão 

“nós conhecemos bem os nossos concorrentes”. As maiores diferenças nas médias 

apareceram na afirmativa 2.8, entre as opiniões de gestores de meios de 

hospedagem com empreendimentos gastronômicos (1,13 pontos) e agências de 

viagens (0,74 pontos).  

Questionados sobre a inovação, obteve-se os resultados proporcionados na 

Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Inovação segmentada por tipo de empresa 

AFIRMATIVAS 
Geral 

Meios de 
Hospedagem 

Empreendimentos 
Gastronômicos 

Agências de 
Viagens 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 
Padrão Padrão Padrão Padrão 

3.1 - Os gestores 
procuram ativamente por 
ideias inovadoras. 

5,23 0,92 5,18 0,94 5,29 0,95 5,22 0,88 

3.2 - Inovação, com base 
em resultados de 
pesquisa, é prontamente 
aceita na empresa. 

5,06 1,13 5,11 0,79 4,83 1,49 5,28 1,02 

3.5 - A inovação é 
incentiva da em nossa 
empresa. 

5,03 1,24 4,86 1,36 4,92 1,41 5,44 0,78 

3.3 - A inovação é 
prontamente aceita pelos 
gestores. 

4,89 1,10 4,71 1,12 4,83 1,24 5,22 0,81 

3.4 - As pessoas são 
penalizadas por novas 
ideias que não 
funcionam. 

1,76 1,32 2,11 1,59 1,25 0,61 1,89 1,41 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Verificou-se que os gestores de meios de hospedagem e empreendimentos 

gastronômicos enfatizaram a procura por ideias inovadoras. Porém, os proprietários 

e gerentes de agências de viagens ressaltaram o incentivo à inovação na empresa. 

As menores médias são notadas no item 3.4 em todas as áreas de atuação, por se 

tratar de uma afirmativa reversa, indicando que não é comum a penalização por 
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novas ideias que não funcionam. Todavia, neste item ocorreram as maiores 

diferenças entre as médias dos setores, sendo a diferença entre meios de 

hospedagem e empreendimentos gastronômicos de 0,86 pontos e entre agências de 

viagens e empreendimentos gastronômicos de 0,64 pontos. 

Por fim, a percepção sobre o desempenho do negócio é comparada na 

Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Desempenho segmentado por tipo de empresa 

AFIRMATIVAS 
Geral 

Meios de 
Hospedagem 

Empreendimentos 
Gastronômicos 

Agências de 
Viagens 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 
Padrão Padrão Padrão Padrão 

4.6 - A empresa tem 
capacidade para atrair 
novos clientes no 
mercado. 

5,44 0,75 5,39 0,83 5,50 0,72 5,44 0,70 

4.5 - A empresa tem 
demonstrado capacidade 
de manter os clientes 
leais e fiéis. 

5,43 0,86 5,46 0,79 5,58 0,58 5,17 1,20 

4.2 - A empresa tem 
alcançado uma posição 
competitiva frente à 
concorrência. 

5,20 0,99 5,21 0,92 5,21 1,02 5,17 1,10 

4.1 - A empresa tem 
apresentado crescimento 
na participação de 
mercado. 

5,17 0,96 5,18 0,82 5,21 0,98 5,11 1,18 

4.7 - A empresa tem 
investido em inovação e 
tecnologia no 
desenvolvimento de 
produtos e serviços 

5,11 0,89 5,07 0,98 5,04 0,91 5,28 0,75 

4.4 - A empresa tem 
obtido retorno sobre o 
capital ou recursos 
investidos no negócio. 

4,88 1,19 4,71 1,30 5,03 1,04 4,94 1,21 

4.3 - A empresa tem 
alcançado crescimento 
dos lucros no último 
período. 

4,80 1,39 4,89 1,26 4,63 1,53 4,89 1,45 

4.8 - A empresa possui 
informações/pesquisas 
sobre produtos e serviços 
similares no mercado 

4,44 1,30 3,96 1,04 4,54 1,47 5,06 1,21 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

A maior ênfase, nos meios de hospedagem e empreendimentos 

gastronômicos, está na “capacidade de manter os clientes leais e fiéis”. Já, nas 

agências de viagens, o destaque é a “capacidade para atrair novos clientes no 

mercado”. Uma média baixa foi apresentada pelos gestores de meios de 
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hospedagem quando perguntados se a empresa possui informações e pesquisas 

sobre produtos e serviços similares no mercado. Os empreendimentos 

gastronômicos também tiveram a menor média neste item. As agências de viagens 

tiveram uma média maior, o que resultou na afirmativa com maiores diferenças nas 

médias entre os segmentos. As mesmas obtiveram 0,52 pontos acima da média em 

relação aos empreendimentos gastronômicos e 1,1 pontos a mais em relação aos 

meios de hospedagem. 

Deste modo, podemos observar que, na dimensão orientação 

empreendedora, os três tipos de empresa possuem opiniões muito similares. Para o 

construto orientação para o mercado, há divergências entre os três segmentos e, 

para as variáveis inovação e desempenho do negócio, os meios de hospedagem e 

empreendimentos gastronômicos possuem julgamentos parecidos, enquanto que as 

agências de viagens apresentam um comportamento um pouco diferenciado. 

 

5.4  Análise fatorial 

 

A verificação dos graus de orientação empreendedora, orientação para o 

mercado e foco na inovação foi feita com base na padronização dos escores 

fatoriais das dimensões. Escores fatoriais são valores gerados através da análise 

fatorial para resumir e reduzir dados, a fim de criar uma medida de comparabilidade 

para cada fator em relação a todos os respondentes. O Gráfico 9 mostra, através da 

padronização dos valores dos escores fatoriais, o grau de orientação 

empreendedora, orientação para o mercado e inovação das empresas pesquisadas. 

Para a leitura do gráfico, tem-se no eixo vertical os valores do grau de 

orientação, sendo que de 0,0 a 0,2 significa muito baixo, acima de 0,2 a 0,4 indica 

baixa orientação, acima de 0,4 a 0,6 representa grau moderado, acima de 0,6 a 0,8 

é alto e acima de 0,8 a 1,0 é muito alto. No eixo horizontal têm-se os três construtos 

analisados. Os outliers são representados pelo símbolo “●” (distantes até 1,5 de 

desvio padrão acima da amplitude superior ou abaixo da amplitude inferior) e os 

extremos são representados por “∗” (distante mais de 1,5 de desvio padrão). 
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Gráfico 9 - Graus de orientação das empresas turísticas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Em relação à orientação empreendedora das empresas turísticas, verificou-se 

que, embora haja uma dispersão das orientações que variam desde graus muito 

baixos a graus muito altos, há uma maior concentração de empresas com alto grau 

de orientação empreendedora. Isso significa que as empresas estão preparadas 

para assumir riscos por conta de seus empreendimentos, envolverem-se em 

planejamentos de atividades estratégicas, identificar as necessidades e desejos dos 

clientes, perseverar e fazer da visão do negócio uma realidade e identificar novas 

oportunidades de negócio. 

Em se tratando de orientação para o mercado, observa-se que as empresas 

encontram-se mais concentradas nos graus de orientação alto e muito alto (“caixa” 

do gráfico está concentrado nos valores entre 0,6 e 1,0), com poucas empresas no 

grau moderado e apenas três nos graus baixo e muito baixo.  Desta forma, entende-

se que as empresas turísticas têm preocupação com a orientação para o mercado 

através do desenvolvimento e criação de serviços baseados nas informações dos 

a 
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clientes, ofertando produtos e serviços diferenciados que podem colocá-las em 

posição vantajosa no mercado, pois também conhecem bem o concorrente.  Desta 

forma, considera-se que a satisfação das necessidades dos clientes é uma 

prioridade no desenvolvimento das atividades cotidianas. 

Tanto a orientação das empresas quanto à inovação, revela um perfil similar à 

orientação para o mercado, diferenciando-se um pouco na dispersão da orientação, 

que abrange o grau moderado de orientação à inovação.  Nesta orientação, apenas 

duas empresas demonstraram ter baixa ou muito baixa orientação para a busca de 

ideias inovadoras, para a valorização da pró-atividade dos funcionários enquanto 

agente de inovação e para a aceitação da inovação como resultados de pesquisas. 

Nota-se no Gráfico 9 que apenas uma empresa (número 17) possui estratégia 

focada em apenas uma das orientações estudadas. A empresa mencionada, dentre 

as empresas estudadas, é a que apresenta a menor orientação empreendedora, 

baixo foco no cliente e alto grau de orientação para inovação. Duas empresas não 

estão focadas na orientação para o mercado (empresa 15 e 61) e outras duas não 

têm foco na inovação (18 e 60). 

A explicação para estes outliers podem ser diversas. A empresa 17, que 

apresenta apenas alto grau de inovação, é administrada por uma pessoa que não 

possui curso superior. As empresas 15 e 61, que não possuem orientação para o 

mercado, têm a sua frente, respectivamente, um gestor sem nível superior e no 

outro uma pessoa muito jovem, entre 20 e 29 anos de idade. As empresas que não 

possuem foco na inovação (empresa 18 e 60) podem ser explicadas pelos 

resultados encontrados por Tajeddini (2010), que concluem que hotéis maiores e 

mais antigos têm menos motivação para inovar. A empresa 60 é um hotel com 97 

UH´s, um dos maiores hotéis que participaram da pesquisa e está no mercado há 

mais de 10 anos. Já a empresa 18 é um restaurante, objeto não estudado por 

Tajeddini, porém também se trata de uma empresa mais antiga, que já está no 

mercado há mais de 10 anos. 

O desempenho das empresas turísticas, caracterizado pelo crescimento na 

participação do mercado, posição competitiva frente à concorrência, retorno sobre o 

capital investido no negócio, investimento em inovação e tecnologia para 

desenvolvimento de novos produtos e serviços, é apresentado no gráfico 10. 
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Gráfico 10 - Graus de desempenho organizacional das empresas turísticas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com o Gráfico 10, foi verificado que a maioria das empresas 

encontra-se com grau de desempenho organizacional em níveis altos e muito altos, 

apresentando poucas empresas com níveis moderados e apenas três com graus 

muito baixos.  Observa-se que a empresa 18, a qual apresenta o menor grau de 

desempenho organizacional (Gráfico 10) também é a que apresenta o menor grau 

de orientação para inovação (Gráfico 9).  Neste sentido, embora apenas uma 

empresa tenha apresentado baixa ou nenhuma orientação para inovação e baixo 

desempenho organizacional, supõe-se que o grau de inovação esteja estreitamente 

relacionado com o desempenho da organização. Diversos autores já expuseram 

esta relação em seus trabalhos, como Tajeddini (2010) que afirmou que a 

intensidade da inovação está positivamente associada com o desempenho e 

Gonçalves et al. (2009), os quais declararam que existe um impacto positivo da 

inovatividade sobre o desempenho das empresas. 
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5.5 Análise de regressão linear múltipla 

 

Com base no objetivo “c”, através do qual pretendemos verificar a percepção 

dos gestores sobre o desempenho do negócio, bem como observar o grau de 

influência da orientação empreendedora, orientação para o mercado e inovação 

sobre o desempenho da organização, realizou-se uma análise de regressão, 

utilizando os recursos gráficos do software estatístico Amos versão 18, para melhor 

compreensão e visualização dessas influências.  A demonstração da regressão 

segue plotada no gráfico 11. 

 

Gráfico 11 - Graus de influência das orientações sobre o desempenho organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com o gráfico 11, verifica-se que a inovação, conforme suposto 

anteriormente, apresenta a maior influência sobre o desempenho organizacional, 

uma vez que detém o maior percentual (36%) entre os construtos. Neste sentido 

verifica-se que as empresas turísticas estão direcionadas e comprometidas na busca 

de novas ideias e serviços, através da participação de seus colaboradores no 

desenvolvimento de produtos e serviços que podem atribuir vantagens competitivas 

frente a seus concorrentes. Diversos autores encontraram relação entre o grau de 

inovação e o desempenho do negócio. Deshpandé, Farley e Webster Jr. (1993) 

realizaram um estudo com grandes empresas japonesas em geral e concluíram que 

quanto mais inovadora a empresa, melhor o seu desempenho. Baker e Sinkula 

Orientação 
Empreendedora 

Orientação 
para o Mercado 

Inovação 

Desempenho 
Organizacional 

e1 

,29 

,35 

,20 

,36 



106 

 

 

(2009) pesquisaram empresas de pequeno porte e afirmaram que o sucesso em 

inovação está direta e positivamente relacionado com a rentabilidade. Em pesquisa 

realizada com empreendedores formais e informais do SEBRAE, Gonçalves et al. 

(2009) relataram um impacto positivo da inovatividade sobre o desempenho dos 

negócios. E por fim, Tajeddini (2010), que analisou hotéis na Suíça, declarou que a 

intensidade da inovação está positivamente associada com a intensidade do 

desempenho. 

Este resultado é seguido pela orientação empreendedora que também 

apresenta influência sobre o desempenho organizacional de 35%. Os autores Smart 

e Conant (1994), que tiveram como objeto de estudo os empresários de pequenas 

empresas, afirmaram que aqueles que possuem um alto grau de orientação 

empreendedora relatam um desempenho mais favorável. Veit e Gonçalves Filho 

(2007) afirmaram que o perfil do potencial empreendedor tem um impacto razoável, 

de 25%, sobre o desempenho. Schmidt e Bohnenberger (2009), ao analisarem o 

perfil empreendedor de estudantes, expuseram que o desempenho das empresas 

está significativamente relacionado a apenas um construto do perfil empreendedor, a 

autorrealização. Baker e Sinkula (2009) não encontraram relação direta da 

orientação empreendedora com a rentabilidade. Na pesquisa realizada com hotéis, 

Tajeddini (2010) assegura que a intensidade da orientação empreendedora está 

positivamente associada com a intensidade do desempenho. 

Por último, verifica-se que a orientação para o mercado é a que apresenta 

menor influência no desempenho organizacional (20%). Apesar de ser o índice mais 

baixo, ele significa que existe associação, corroborando com estudos anteriores que 

revelaram a relação entre a orientação para o mercado e desempenho, como os de 

Deshpandé, Farley e Webster Jr. (1993), que alegam que a orientação para o 

mercado de vendedores está diretamente relacionada ao desempenho, além dos 

estudos de Gonçalves et al. (2009), que também encontraram um impacto positivo 

da orientação para o mercado sobre o desempenho das empresas. Tem-se ainda o 

estudo de Baker e Sinkula (2009), cujo resultado aponta para uma relação direta e 

positiva com a rentabilidade e a pesquisa de Tajeddini (2010) que sugere que a 

intensidade da orientação para o cliente está positivamente associada com a 

intensidade do desempenho. 

 Apesar das orientações apresentarem grau de influência sobre o 

desempenho de 29%, verifica-se que há um erro de previsão de desempenho de 
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71% (100% - 29%), o que leva ao entendimento de que existem outras variáveis ou 

orientações que poderiam ser incorporadas na análise para aumentar o poder de 

explicação do desempenho organizacional. Uma destas variáveis que influenciam o 

desempenho pode ser a cultura organizacional adotada na empresa, conforme 

salientam Deshpandé, Farley e Webster Jr. (1993) de que uma cultura voltada para 

o mercado está associada com um melhor desempenho. Outra variável é a 

turbulência ambiental, estudada por Gonçalves et al. (2009), que afirmaram que esta 

variável tem um impacto negativo sobre o desempenho. 

 

5.6 Análise de clusters 

 

Conforme observado nos Gráficos 1 e 2, a orientação empreendedora para o 

mercado e inovação das empresas apresenta maior concentração em graus altos 

(com valores de escore fatorial acima de 0,6 a 0,8) e muito altos (valores acima de 

0,8 a 1). Sendo assim, buscou-se verificar se as empresas que apresentam baixos e 

altos graus de orientação possuem relação com o perfil do gestor quanto ao gênero, 

idade, escolaridade e tempo que exerce o cargo.  Para esta análise, realizou-se uma 

análise de cluster, baseada no perfil dos gestores, e uma análise comparativa dos 

clusters em relação às orientações estratégicas foi apresentada em gráfico boxplot. 

Antes da análise, verificou-se a ausência de multicolinearidade entre as 

variáveis para que os grupos não fossem afetados por grupos de variáveis altamente 

correlacionados. A matriz de correlação segue na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Matriz de correlação entre as variáveis da análise de cluster. 

 Gênero Idade Escolaridade  Cargo 

Gênero 1 ,012 ,224 -,043 

Idade ,012 1 -,145 -,421 

Escolaridade ,224 -,145 1 ,016 

Cargo -,043 -,421 ,016 1 

Fonte: dados da pesquisa  
 

Conforme exposto na tabela, verifica-se que as variáveis possuem baixa 

correlação, pois são menores do que 0,7 (DANCEY; REIDY, 2006), o que favorece a 

fidedignidade da análise de agrupamentos. Após este procedimento, e com as 

configurações das análises especificadas na metodologia, foi verificada, em análise 

prévia, a formação de dois agrupamentos, e que as variáveis “gênero e 



108 

 

 

escolaridade” não são discriminantes entre os grupos, ou seja, elas sozinhas não 

são suficientes para classificar as empresas respondentes em dois grupos. Desta 

maneira, optou-se por realizar a análise de cluster com base nas variáveis idade e 

cargo. Com esta nova configuração, a análise de cluster apresenta a forma 

demonstrada na Tabela 15. 

 
Tabela 15 - Perfil dos clusters (dados sociodemográficos dos respondentes) 
Cluster Características  Número de empres as 

1 Maioria dos respondentes entre 30 a 39 anos, ocupando 
cargos de gerentes. 

43 

2 Maioria dos respondentes entre 40 e 49 anos, proprietários das 
empresas. 

27 

Fonte: Dados da pesquisa  
 

Após a definição dos clusters e apresentação de suas características, foi 

verificado se o perfil destes pode discriminar a orientação empreendedora, 

orientação para o mercado, inovação e desempenho organizacional das empresas.  

A comparação destas orientações entre clusters é apresentada no gráfico 12. 

 
Gráfico 12 - Comparação entre clusters (características dos respondentes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Neste gráfico, têm-se os valores dos graus de orientação no eixo vertical. No 

eixo horizontal, estão os dois clusters formados, sendo que o cluster 1 representa a 

“maioria dos respondentes entre 30 a 39 anos, ocupando cargos de gerentes” e o 

cluster 2 a “maioria dos respondentes entre 40 e 49 anos, proprietários das 

empresas”. 

Por meio do gráfico 12, verifica-se que as variáveis apresentam 

comportamentos similares entre os dois grupos, com a mediana e graus de 

dispersão também semelhantes, levando ao entendimento de que a idade e o cargo 

do gestor não possuem relação com a orientação adotada pela empresa.  Para 

confirmação desta suposição, realizou-se o teste de homogeneidade das variâncias, 

utilizando a estatística de Levene, a fim de verificar a existência de diferenças 

significativas entre os dois grupos.  O resultado destas análises pode ser visualizado 

na Tabela 16. 

 
 
Tabela 16 – Teste de homogeneidade das variâncias (dados sociodemográficos dos respondentes) 

 Estatística de 
Levene 

Grau de liberdade 
1 

Grau de liberdade 
2 Sig. 

O. empreendedora  ,307 1 68 ,581 

O. mercado  ,116 1 68 ,735 

Inovação  ,155 1 68 ,695 

Desempenho  ,056 1 68 ,813 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Por meio da estatística de Levene observa-se que as variâncias dentro dos 

grupos são homogêneas, uma vez que possui valores superiores a 0,05, o que 

significa igualdade entre grupos. O teste de igualdade de médias também foi 

realizado, por meio da análise ANOVA, no intuito de garantir a robustez da análise 

dos dados.  Neste teste, verificou-se que para todas as quatro dimensões 

estudadas, os resultados do teste F apresentam baixos valores e os níveis de 

significância são superiores a 0,05, conforme exposto na Tabela 17. 
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Tabela 17 – Teste de igualdade das médias (dados sociodemográficos dos respondentes) 

  Soma dos 
Quadrados  

Grau de 
Liberdade  

Média 
quadrada F Sig. 

O. empreendedora  Entre Grupos  ,024 1 ,024 ,466 ,497 

Dentro do grupo  3,501 68 ,051   
Total  3,525 69    

O. mercado  Entre Grupos  ,001 1 ,001 ,027 ,869 

Dentro do grupo  2,128 68 ,031   

Total  2,128 69    

Inovação  Entre Grupos  ,004 1 ,004 ,105 ,747 

Dentro do grupo  2,310 68 ,034   
Total  2,314 69    

Desempenho  Entre Grupos  ,015 1 ,015 ,298 ,587 

Dentro do grupo  3,329 68 ,049   

Total  3,344 69    

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Estes resultados indicam que não há diferença significativa entre as médias 

dos dois clusters, que apesar das empresas possuírem perfis de gestores diferentes, 

ou seja, com diferentes cargos e idades (Tabela 15), elas não apresentam 

orientação empreendedora, orientação para o mercado, inovação e desempenho 

organizacional diferentes.  Sendo assim, a suposição inicial é baseada na análise do 

gráfico 12, ou seja, o perfil do gestor não influencia a orientação empreendedora 

para o mercado, inovação e desempenho, sendo, por isso, motivo de estudo. 

Uma nova análise, similar à anterior, foi realizada para verificação da 

existência de grupos (clusters) que possam explicar a variância da orientação 

empreendedora, orientação para o mercado, inovação e desempenho, com base 

nas características das empresas, tais como: área de atuação (meios de 

hospedagem, empreendimentos gastronômicos, agências de viagem) e tempo de 

existência como variáveis formadoras de clusters. 

Verificou-se a correlação das duas variáveis e obteve-se um valor de 0,066, o 

que representa uma baixa correlação entre elas, sendo que o uso destas variáveis 

não acarreta resultados duvidosos para as análises. Portanto, com base nas 

variáveis especificadas, obtiveram-se os clusters mencionados na Tabela 18. 

 

 

 

 

 



111 

 

 

Tabela 18 - Perfil dos clusters (características das empresas) 
Cluster Características  Número de empresas  

1 
Agências de viagens e restaurantes com mais de 10 
anos de mercado 

30 

2 Hotéis com mais de 10 anos de mercado 24 

3 
Hotéis, restaurantes e agências de viagem com menos 
de 5 anos de mercado 

16 

Fonte: Dados da pesquisa  
 

 Após a definição dos clusters, foi verificado se estes agrupamentos possuem 

diferenças de comportamento quanto à orientação empreendedora, para o mercado, 

inovação e desempenho organizacional.  A verificação desta análise é apresentada 

no gráfico 13. 

 

Gráfico 13 - Comparação entre Clusters (características das empresas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5 – Comparação entre Clusters (característi cas das empresas). 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

No eixo horizontal, o número 1 representa o cluster “agências de viagens e 

restaurantes com mais de 10 anos de mercado”. O de número 2 indica o cluster 
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“hotéis com mais de 10 anos de mercado” e 3 refere-se aos “hotéis, restaurantes e 

agências de viagem com menos de 5 anos de mercado”. 

Observa-se que o Cluster 1 e Cluster 2, os quais apresentam os maiores 

números de empresas, possuem organizações como outliers para uma ou outra 

variável analisada. O Cluster 3 compreende todas as empresas dentro da 

normalidade e não apresenta características extremas. 

Analisando o construto orientação empreendedora, percebe-se que, para os 

três clusters, a dispersão da variável parece similar entre os níveis moderado e 

muito alto.  A orientação para o mercado apresenta comportamento semelhante para 

as empresas pertencentes aos clusters 1 e 2. Já, no cluster 3, apesar de verificada 

maior dispersão, apresenta mais de 50% das empresas com grau muito alto de 

orientação para o mercado. 

A variável inovação pode ser mais bem percebida no cluster 1, ou seja, 

aproximadamente 75% das empresas encontram-se no grau muito alto. Já os 

clusters 2 e 3 apresentam graus altos e muito altos para a mesma variável. E por 

último, o desempenho organizacional apresenta variações semelhantes para o 

cluster 1 e 2. O grupo 3, apesar de maior dispersão de dados, possui mais de 50% 

das empresas com alto grau de desempenho organizacional. 

Apesar de as diferenças encontradas entre os clusters sugerirem que 

empresas mais novas têm maior orientação para o mercado e melhor desempenho, 

(Cluster 3) e que hotéis e restaurantes com mais de 10 anos sejam mais inovadores 

(Cluster 1) existem muito mais semelhanças. Para descobrir se as diferenças 

encontradas eram estatisticamente significativas e garantir a confiabilidade das 

informações, procedeu-se os testes de homogeneidades das variâncias dos grupos 

e o teste de igualdade de médias entre grupos.  O primeiro, de homogeneidade, 

pode ser visualizado na Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Teste de homogeneidade das variâncias (características das empresas) 

 Estatística de 
Levene 

Grau de liberdade 
1 

Grau de liberdade 
2 Sig. 

O. empreendedora  ,148 2 67 ,863 

O. mercado  ,453 2 67 ,637 

Inovação  1,312 2 67 ,276 

Desempenho  ,893 2 67 ,414 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A análise apresentou estatísticas superiores a 0,05, o que confirma a 

homogeneidade de variância entre grupos.  Sendo assim, foi verificado se os três 

clusters possuem diferenças significativas por meio do teste de igualdade das 

médias (ANOVA). 

Seguindo o mesmo protocolo de análise, observa-se que os três grupos 

apresentam estatística F baixas e significância superior a 0,05, conforme tabela 20, 

indicando que resentados não possuem diferenças significativas que possam 

explicar o grau de orientação empreendedora, de mercado, de inovação e 

desempenho organizacional das empresas. Estas análises suportam a percepção 

obtida por meio do gráfico 13, em que os clusters apresentam mais similaridades do 

que diferenças. 

 
 
Tabela 20 – Teste de igualdade das médias (características das empresas) 

  Soma dos 
Quadrados  

Grau de 
Liberdade  

Média 
quadrada F Sig. 

O. empreendedora  Entre Grupos  ,039 2 ,020 ,379 ,686 

Dentro do Grupo  3,485 67 ,052   
Total  3,525 69    

O. mercado  Entre Grupos  ,030 2 ,015 ,485 ,618 

Dentro do Grupo  2,098 67 ,031   

Total  2,128 69    

Inovação  Entre Grupos  ,016 2 ,008 ,237 ,790 

Dentro do Grupo  2,298 67 ,034   

Total  2,314 69    

Desempenho  Entre Grupos  ,001 2 ,000 ,005 ,995 

Dentro do Grupo  3,343 67 ,050   
Total  3,344 69    

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Desta forma, com base nas informações do último objetivo, pode-se afirmar 

que a idade e o cargo dos gestores e as características das empresas pesquisadas, 

quando se considera a área de atuação e tempo de existência no mercado, não 

possuem um poder de explicação ou discriminante sobre a orientação 

empreendedora, orientação para o mercado, inovação e desempenho 

organizacional. Estudos anteriores procuraram relação entre estas variáveis, 

conforme se pode verificar nos resultados seguintes. 

Ao pesquisar o setor hoteleiro na Suíça, Tajeddini (2010) encontrou que 

algumas características da empresa tiveram influência nos construtos avaliados. 
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Esse autor concluiu que os hotéis maiores são menos dispostos a inovar do que os 

de pequeno e médio porte. Hotéis mais antigos também têm menos motivação para 

inovar e, quanto mais alta a sua categoria, mais inovador. Além disso, Tajeddini 

(2010) ainda relacionou que hotéis de categoria mais elevada têm menor nível de 

retorno do investimento. Gimenez e Gimenez (2010), que igualmente estudaram 

meios de hospedagem, não encontraram relação entre o porte da empresa e a 

atitude empreendedora.  

As prováveis causas dessas diferenças podem estar relacionadas a vários 

fatores que serão discutidos no item 5.7. 

 

5.7 Discussão dos resultados 

 

O empreendedorismo, no exterior e no Brasil, vem sendo estudado de 

maneira crescente, com a análise de inúmeros aspectos. Porém, por se tratar de um 

fenômeno complexo e com uma heterogeneidade de visões, ainda há muito a 

construir para a consolidação do tema. 

A pesquisa bibliográfica realizada neste estudo revelou que o assunto mais 

estudado por pesquisadores em empreendedorismo refere-se ao comportamento 

empreendedor. Normalmente, o tema é abordado de forma isolada, porém 

encontraram-se alguns trabalhos, que focalizaram outras variáveis, como foi descrito 

no capítulo 2 desta dissertação que trata da fundamentação teórica. 

No Brasil, já existem pesquisas que relacionam a atitude empreendedora com 

a estratégia adotada pela empresa, o perfil do empreendedor com o desempenho do 

negócio e o perfil empreendedor com a orientação para o mercado, turbulência 

ambiental e desempenho. Em trabalhos internacionais, foram encontrados estudos 

conjuntos de duas ou três variáveis (inovação e cultura de grupos, orientação 

empreendedora com competências de marketing e desempenho), como também a 

apreciação conjunta dos construtos orientação empreendedora, orientação para o 

mercado, inovação e desempenho dos negócios, que foram objeto de estudo nesta 

dissertação. 

Quando se fala de empreendedorismo no turismo, notou-se que as pesquisas 

ainda são insuficientes e a maioria aborda um único tema entre os seguintes: 

caracterização comportamental do empreendedor, inovação, criação e gestão de 

empreendimentos. No periódico Tourism Management encontrou-se, num período 
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de sete anos, de 2005 a 2011, apenas nove artigos, nos quais os focos em destaque 

foram a inovação e as redes de relacionamento, que na maioria das vezes tem como 

objeto de estudo os meios de hospedagem e destinos turísticos em geral. 

No Brasil, ao analisar os anais de três eventos e dois periódicos da área de 

turismo, num período de sete anos, compreendido entre 2005 e 2011, localizaram-se 

28 artigos. Os meios de hospedagem são os principais objetos de estudo dos 

pesquisadores e o enfoque das investigações concentra-se na caracterização 

comportamental do empreendedor. Desta forma, é possível afirmar que existe 

necessidade de considerar os resultados de trabalhos de outras áreas de estudo nas 

investigações sobre empreendedorismo no turismo, pois ainda existem lacunas para 

o aprofundamento e aperfeiçoamento de pesquisas sobre o tema no setor turístico, 

que possam contribuir para esta atividade econômica relevante. Nesta dissertação, 

que abordou conjuntamente a orientação empreendedora, a orientação para o 

mercado, a inovação e o desempenho do negócio, optou-se por analisar os campos 

da administração, negócios e economia, nos quais existe um número considerável 

de estudos em diferentes setores e já consideram estas variáveis.  

Na pesquisa de campo, foram incluídos proprietários e gerentes, a exemplo 

de outros autores que também estudaram conjuntamente os empreendedores e 

intraempreendedores, como Gimenez e Gimenez (2010). A maioria das empresas 

(57,14%) está atuando no mercado há mais de 10 anos, o que corrobora com os 

dados encontrados no setor hoteleiro de Curitiba, no qual Gimenez e Gimenez 

(2010) apontam para uma média de 17 anos, argumentando que são empresas que 

já adquiriram estabilidade no mercado. 

Aproximadamente dois terços dos empreendimentos são dirigidos por 

homens, porém considera-se expressivo o percentual de mulheres gestoras 

(38,57%). Estes valores são próximos aos encontrados por Teixeira e Morrison 

(2004) em Sergipe, segundo os quais 33,3% dos gestores são mulheres e por 

Teixeira (2011) em Curitiba – PR, que apresenta 39,6% de mulheres no comando 

dos negócios. Comparado com o trabalho de Tajeddini (2010) na Suíça, nota-se que 

neste país o índice de mulheres gestoras é menor, sendo de 23,7%. 

A análise da idade dos entrevistados revelou gestores muito jovens, sendo 

que mais de 60% têm até 39 anos. Teixeira e Morrison (2004) também observaram 

esta tendência em Sergipe, onde predominou a faixa dos 40 anos. Os gestores da 

região do Vale Europeu de SC também possuem alto grau de instrução, já que 70% 
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afirmaram possuir nível superior, o que sugere que as empresas turísticas dessa 

região são geridas por pessoas qualificadas. Um percentual significativo (25,49%) 

dos gestores possui formação na área de turismo e hotelaria e 35,29% possuem 

graduação em administração. O estudo de Teixeira (2011) revelou que entre os 

empreendedores 47,4% possuíam nível superior, porém a maioria não era graduado 

em hotelaria, e entre os gerentes este percentual se elevava para 62,5% com nível 

superior e o índice de graduados em hotelaria ou cursos relacionados é de 

aproximadamente 50%. Esses dados indicam que as empresas são geridas por 

pessoas preparadas, motivo pelo qual tantos negócios já estão consolidados no 

mercado.  

O grande tempo de atuação no mercado das empresas da região do Vale 

Europeu pode ser reflexo do elevado nível escolar dos gestores. Outro fator é o 

investimento e desenvolvimento gradual no turismo nesta região. Talvez existam 

outros elementos que contribuam para a estabilidade das empresas do setor, como 

por exemplo, a participação em redes de relacionamento que promovem a troca de 

ideias e experiências e contribuem na preparação dos gestores. Vale ressaltar que 

esta variável não foi analisada neste trabalho, sendo necessários outros estudos 

para avaliar sua influência. 

Analisando separadamente cada dimensão estudada, pode-se ter ideia da 

opinião dos gestores sobre cada variável. Diferente de outros estudos que somente 

analisaram a existência ou não de relação entre os construtos, neste estudo também 

foi verificado o grau de orientação empreendedora, inovação e orientação para o 

mercado, bem como o desempenho das empresas, com base em uma escala que 

variava de 1 a 6. O construto orientação empreendedora apresentou médias 

bastante elevadas, todas acima de 4,00. A maior média e concordância indicaram 

que os gestores acreditam que suas empresas têm maior habilidade para identificar 

as necessidades e desejos dos clientes em relação à concorrência. 

Ao analisar a orientação para o mercado, também se notou médias altas, e foi 

possível concluir que proprietários e gerentes competem principalmente com base 

na diferenciação dos produtos e serviços. A averiguação da variável inovação 

indicou a procura ativa de ideias inovadoras pelos gestores e ainda um percentual 

elevado de concordância com a afirmação de que a inovação é prontamente aceita 

na empresa quando baseada em resultados de pesquisas. Por último, a dimensão 
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desempenho do negócio identificou que as empresas têm capacidade para atrair 

novos clientes no mercado. 

As elevadas médias em todos os construtos podem indicar um setor turístico 

em ascensão, que é dirigido por empreendedores e intraempreendedores 

capacitados. Porém, também pode haver uma distorção nas respostas, devido à 

forma de aplicação dos questionários, que foram autopreenchidos ou foi causada 

pelo tamanho da amostra de apenas 70 participantes. 

Para aprofundar a pesquisa, verificou-se a possibilidade de divergência de 

opiniões entre proprietários e gerentes dos negócios e, do mesmo modo, entre as 

diferentes áreas de atuação das empresas: meios de hospedagem, 

empreendimentos gastronômicos e agências de viagens. Em outros trabalhos, 

autores estudaram a opinião de empreendedores e intraempreendedores, porém 

não confrontaram suas respostas. Quanto às diferentes áreas de atuação, também 

não se encontrou comparação por setores, até mesmo porque a maioria dos autores 

enfatizou seus estudos em meios de hospedagem. Não houve diferenças 

significativas na apreciação do construto, orientação empreendedora, por gerentes e 

proprietários, apenas notou-se que nesta variável os proprietários avaliaram com a 

menor média de todas, 3,97, a afirmativa de que eles são mais propensos a assumir 

riscos em relação aos concorrentes. 

Gerentes e proprietários também concordam, conforme exposto na análise 

geral dos construtos, que eles competem com base na diferenciação de seus 

produtos e serviços. Uma pequena divergência apresentou-se no item de menor 

concordância, que é, para os proprietários, o conhecimento da concorrência e, para 

os gerentes, a afirmação de que possuem os melhores produtos e serviços do 

mercado. A inovação não apresentou diferenças, sendo que os resultados 

proporcionaram médias elevadas, o que indica que a inovação está presente nas 

empresas, tanto para proprietários como para gerentes. Por fim, a percepção do 

desempenho sugeriu uma melhor avaliação para a capacidade de atrair novos 

clientes, na apreciação de proprietários, e a capacidade de manter os clientes leais e 

fiéis no julgamento de gerentes. 

Através deste resultado, supõe-se que não existe problema em analisar, de 

maneira conjunta, a opinião de gerentes e proprietários. Conforme encontrado em 

outros autores, a exemplo de Teixeira e Morrison (2004) Tajeddini (2010) e Teixeira, 



118 

 

 

(2011), o intraempreendedor é quem está à frente dos negócios e os administra com 

bastante autonomia. 

Na análise cruzada para os meios de hospedagem, empreendimentos 

gastronômicos e agências de viagens, igualmente, não se constataram diferenças 

para a dimensão: orientação empreendedora, sendo que os resultados foram iguais 

aos da análise geral. No entanto, o construto orientação para o mercado foi o que 

apresentou maiores diferenças entre os três tipos de empresas. Enquanto que nos 

meios de hospedagem a maior média foi em relação ao foco no cliente. As agências 

de viagens afirmaram que o desenvolvimento dos serviços é baseado em 

informações dos clientes, e os empreendimentos gastronômicos acompanharam os 

resultados gerais e enfatizaram a competição, com base na diferenciação dos 

serviços oferecidos. 

Na variável inovação, a tendência em meios de hospedagem e 

empreendimentos gastronômicos é a afirmação de que os gestores procuram 

ativamente por ideias inovadoras. Com opinião um pouco diferenciada, nas agências 

de viagens é mais perceptível o incentivo à inovação. Novamente com resultados 

semelhantes, a percepção do desempenho em meios de hospedagem e 

empreendimentos gastronômicos implicou maior média na capacidade de manter 

clientes leais e fiéis. Estas empresas também obtiveram a menor média no quesito 

informações e pesquisas sobre produtos e serviços similares no mercado. Já as 

agências de viagens, diferenciando-se no comportamento, apresentaram maior 

média para a capacidade de atrair novos clientes e a menor no alcance de lucros no 

último período. 

De maneira geral, observou-se que não existem grandes divergências na 

opinião de gerentes e proprietários, pois o gerente, como intraempreendedor, tem 

conhecimento suficiente e autoridade para gerir o empreendimento como se fosse o 

seu próprio negócio. Quando avaliados separadamente, os meios de hospedagem, 

empreendimentos gastronômicos e agências de viagens também não apresentaram 

diferenças em sua orientação empreendedora. Porém, elas diferem um pouco na 

opinião quando se trata da orientação para o mercado. Para as duas últimas 

variáveis, inovação e desempenho, verificou-se um comportamento semelhante para 

meios de hospedagem e empreendimentos gastronômicos, e opiniões distintas nas 

agências de viagens. 
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Além do uso da análise descritiva (média, desvio-padrão e freqüência relativa) 

para avaliar as quatro dimensões estudadas, também foram aplicados testes 

estatísticos para o alcance dos quatro objetivos específicos deste trabalho. Para 

verificar o grau de orientação empreendedora, para o mercado e inovação das 

empresas turísticas, foi feita uma análise dos escores fatoriais, que puderam ser 

visualizados através de um gráfico boxplot. Com este procedimento, pode-se 

visualizar graficamente o grau de orientação das empresas (entre muito baixo e 

muito alto), encontrando resultados que concordam com as análises anteriormente 

descritas. Por meio deste procedimento, descobriu-se que as empresas estudadas, 

apesar de apresentarem uma dispersão entre graus baixos e altos de orientação 

empreendedora, estão, na maioria, concentradas num grau de orientação 

empreendedora.  Esse fato permite afirmar que as corporações estão preparadas 

para identificar as necessidades e desejos dos clientes, fazer da visão do negócio 

uma realidade, identificar novas oportunidades, envolver-se em atividades 

estratégicas e assumir riscos. 

Avaliando o grau de orientação para o mercado, percebeu-se na maioria das 

empresas em graus de orientação altos e muito altos. Apenas três empresas 

apresentaram graus baixo ou muito baixo, sendo que é possível assegurar que os 

empreendimentos competem com base na diferenciação dos serviços, são focados 

e existem para servir os clientes. Além disso, as mesmas têm por base informações 

de clientes para o desenvolvimento dos serviços e conhecem os concorrentes. 

Quanto à inovação, o perfil é similar à orientação para o mercado, diferenciando-se 

um pouco pela maior abrangência do grau moderado. Apenas duas empresas 

demonstraram que possuem um grau muito baixo ou baixo de orientação para a 

busca e incentivo à inovação e aceitação de novas ideias. 

Para o alcance do segundo objetivo, que foi verificar a percepção dos 

empreendedores sobre o desempenho do negócio, a análise realizada foi similar a 

do objetivo anterior. Por meio do gráfico gerado para esta verificação, concebeu-se 

que a maioria dos gestores avaliou o grau de desempenho em níveis altos e muito 

altos, com poucas empresas no nível moderado e apenas três nos graus baixo e 

muito baixo. Desta maneira, é presumível que estes empreendimentos tenham 

capacidade para atrair e manter clientes, apresentam uma postura competitiva frente 

à concorrência, obtiveram crescimento na participação de mercado e nos lucros. 
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Similar aos resultados encontrados na análise geral percebeu-se gestores 

com elevada orientação empreendedora, orientação para o mercado, foco na 

inovação e empresas com muito bom desempenho. Novamente presume-se que 

estes resultados satisfatórios são fruto de uma região desenvolvida turisticamente e 

que tem pessoas qualificadas para trabalhar no setor turístico. Ou, pelo contrário, 

pode haver uma distorção nos resultados devido ao tamanho da amostra e forma de 

aplicação da pesquisa. 

Para atingir o terceiro objetivo específico que se resume em identificar o grau 

de associação entre a orientação empreendedora, a orientação para o mercado e a 

inovação com o desempenho do negócio, foi realizada análise de regressão e 

ANOVA. Constatou-se que a inovação é a dimensão que apresenta maior influência 

sobre o desempenho (36%), corroborando os estudos de Deshpandé, Farley e 

Webster Jr. (1993), Baker e Sinkula (2009), Gonçalves et al.(2009) e Tajeddini 

(2010) que também perceberam um impacto positivo da inovação no desempenho. 

A orientação empreendedora também apresentou influência (35%) sobre o 

desempenho, concordando com resultados expostos anteriormente por Smart e 

Conant (1994), Veit e Gonçalves Filho (2007) e Tajeddini (2010) e contrário aos de 

Baker e Sinkula (2009) que não encontraram relação entre estas duas variáveis. Por 

fim, a orientação para o mercado teve o menor índice de influência (20%), porém 

ainda é um valor significativo e que confere com os resultados obtidos por 

Deshpandé, Farley e Webster Jr. (1993), Gonçalves et al.(2009), Baker e Sinkula 

(2009) e Tajeddini (2010) . Apesar dos graus consideráveis de influência destas 

variáveis sobre o desempenho, existe o entendimento de que há outras variáveis 

que podem influenciar o desempenho do negócio, a exemplo da cultura 

organizacional e da turbulência ambiental, que não foram verificadas neste estudo e 

são sugestão de para futuras pesquisas. 

Para abranger o último objetivo, que foi identificar o grau de associação entre 

estas variáveis e os dados sociodemográficos do proprietário e dados da empresa, 

foi realizado teste de ANOVA e análise de cluster. No diagnóstico com os dados 

sociodemográficos, verificou-se que as variáveis, gênero e idade, não são 

discriminantes. Por isso, optou-se por realizar a análise de cluster, baseando-se nas 

variáveis idade e cargo, o que resultou em dois agrupamentos, sendo o primeiro 

referente à “maioria dos respondentes entre, 30 e 39 anos, ocupantes do cargo de 

gerentes”, e o segundo relativo à “maioria dos respondentes entre 40 e 49 anos, 
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proprietários das empresas”. Através da visualização gráfica e confirmação dos 

resultados pelo teste de homogeneidade das variâncias e teste de igualdade de 

médias, pode-se concluir que, apesar de perfis de gestores diferentes, a orientação 

empreendedora, inovação, orientação para o mercado e desempenho não são 

diferentes, considerando as variáveis analisadas. 

Para finalizar o alcance deste último objetivo, foi realizado o mesmo 

procedimento com as características das empresas. Identificaram-se três 

agrupamentos, sendo o primeiro as “agências de viagens e restaurantes com mais 

de 10 anos de mercado”, o segundo os “hotéis com mais de 10 anos de mercado” e 

o terceiro os “hotéis, restaurantes e agências de viagens com menos de 5 anos de 

mercado”. Através da visualização gráfica, a dispersão dos três clusters para a 

orientação empreendedora pareceu similar. A orientação para o mercado 

apresentou comportamento semelhante nos clusters 1 e 2, e no cluster 3 mais de 

50% das empresas obteve grau muito alto de orientação para o mercado. A 

inovação é diferenciada no cluster 1, com 75% das empresas com grau muito alto. 

Os clusters 1 e 2 apresentam distribuição entre os graus alto e muito alto. Por fim, o 

desempenho tem variação semelhante nos clusters 1 e 2. Já o grupo 3, apesar de 

maior dispersão dos dados, tem mais de 50% das empresas com alto grau de 

desempenho. 

Apesar destas diferenças, o teste de homogeneidade das variâncias e o teste 

de igualdade de médias indicaram que as diferenças não são estatisticamente 

significativas, sendo que é possível afirmar que as características diferenciadas das 

empresas também não possuem um poder de explicação sobre as quatro variáveis 

analisadas. 

Estes resultados diferem do estudo de Tajeddini (2010) na Suíça, que 

encontrou relação entre o porte, categoria e idade dos hotéis com o seu nível de 

inovação e da categoria com o tempo de retorno do investimento. Porém, vem ao 

encontro dos estudos de Gimenez e Gimenez (2010) que não localizaram relação 

entre o porte da empresa e a atitude empreendedora. Acredita-se que estas 

diferenças podem estar relacionadas ao contexto geográfico, sendo necessárias 

pesquisas mais aprofundadas para encontrar tais relações. 
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6  CONCLUSÕES 

 

Este capítulo destaca as constatações mais relevantes deste estudo sobre a 

relação da orientação empreendedora, orientação para o mercado, inovação e 

desempenho de empresas turísticas. Além disso, são apresentadas as limitações do 

trabalho, as sugestões para futuras pesquisas e a contribuição teórico-empírica do 

mesmo. O objetivo desta dissertação foi analisar a relação entre a orientação 

empreendedora, orientação para o mercado, inovação e desempenho das empresas 

turísticas do Vale Europeu – SC, através de um levantamento (survey) com os 

gestores de meios de hospedagem, empreendimentos gastronômicos e agências de 

viagens. 

Foi verificado que nas empresas do setor turístico do Vale Europeu, estão à 

frente dos negócios tanto os proprietários como os gerentes. Nesta pesquisa, 

obteve-se quase metade das respostas aos questionários de intraempreendedores. 

As mulheres também se destacam como gestoras, somando mais de um terço dos 

respondentes. Além disso, observaram-se proprietários e gerentes muito jovens, 

sendo mais da metade com até 39 anos de idade. O grau de escolaridade é 

bastante alto, tendo destaque a graduação em cursos de administração, turismo e 

áreas afins. O elevado tempo de atuação das empresas, em que a maioria atua há 

mais de 5 anos no mercado, revela que há estabilidade no setor turístico dessa 

região. 

Ao analisar-se a dimensão orientação empreendedora, descobriu-se que a 

maioria das empresas possui alto grau de orientação nessa variável, o que é 

confirmado pelas médias elevadas obtidas para este construto. A afirmativa em que 

houve maior concordância foi na “habilidade de identificar as necessidades e 

desejos dos clientes”. Quando se comparou a opinião de gerentes e proprietários, e 

também as respostas entre os três setores, a resposta foi idêntica à análise geral. 

Na visualização gráfica, através do boxplot (Gráfico 9), também foi possível observar 

que, apesar da uma dispersão entre graus muito altos e muito baixos, existe uma 

concentração de empresas com alto grau de orientação empreendedora. 

O construto orientação para o mercado revelou médias bastante elevadas, 

sendo que no geral os respondentes alegaram maior concordância com a 

“competição com base na diferenciação de produtos e serviços”. Na análise 

individualizada de respostas de empreendedores e intraempreendedores, ambos 
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também concordaram que este é o aspecto mais importante na orientação para o 

mercado. Ao avaliar esta dimensão por área de atuação, existe discordância entre 

as empresas. Os gestores de empreendimentos gastronômicos concordaram com a 

avaliação geral, porém os de meios de hospedagem enfatizaram a afirmação: 

“somos mais focados no cliente do que nossos concorrentes”, enquanto que os 

agentes de viagens ressaltaram que “o desenvolvimento de seus serviços é baseado 

no bom mercado e informações de clientes”. Graficamente, na análise através dos 

escores fatoriais, notou-se uma concentração em índices de orientação alta e muito 

alta para o mercado, com poucas empresas no grau moderado e apenas três nos 

graus baixo e muito baixo.  

Avaliando-se o construto inovação, altas médias foram apuradas, exceto 

numa questão inversa, a qual era imaginável obter baixos valores. Corroborando 

com a visão geral, gerentes e proprietários consideraram com maior média a 

afirmativa “os gestores procuram ativamente por ideias inovadoras”. Os gestores de 

meios de hospedagem e empreendimentos gastronômicos também concordam com 

este item, porém os agentes de viagens afirmaram como mais importante que “a 

inovação é incentivada na empresa”. Por meio da análise dos escores fatoriais, a 

concentração se deu em níveis altos e muito altos de inovação, com algumas 

empresas no grau moderado e apenas duas em níveis baixos e muito baixos. 

Por fim, o desempenho dos negócios no setor turístico do Vale Europeu 

apresentou-se bem avaliado. Na visão geral, a melhor avaliação foi no item 

“capacidade para atrair novos clientes no mercado”, cuja visão também é 

compartilhada pelos empreendedores das empresas. Os intraempreendedores 

focaram, com média um pouco superior, na “capacidade de manter os clientes leais 

e fiéis”. Na comparação entre os campos de atuação, os gestores de agências de 

viagens ratificaram a opinião geral. Gerentes e proprietários de meios de 

hospedagem e empreendimentos gastronômicos concordaram com a visão 

individualizada de intraempreendedores. Através do gráfico boxplot, verificou-se 

concentração em níveis altos e muito altos de desempenho, com algumas empresas 

em nível moderado e baixo e poucas, apenas três, no nível muito baixo.  

Ao identificar o grau de associação entre a orientação empreendedora, 

inovação e orientação para o mercado com o desempenho dos negócios, observou-

se que a maior influência sobre o desempenho vem da inovação, seguido da 

orientação empreendedora e da orientação para o mercado. Como visto, o 
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desempenho sofre influência das dimensões anteriores, porém apenas 29% do 

desempenho é explicado por elas, o que leva a entender que existem outras 

variáveis que podem aumentar o poder de explicação do desempenho dos negócios. 

Através da análise dos clusters, formados pelos dados sociodemográficos dos 

respondentes (idade e cargo), não se encontrou diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois agrupamentos, ou seja, entende-se que o perfil do gestor 

não possui relação com o seu nível de orientação empreendedora, para o mercado, 

inovação e desempenho. Ao considerar as características das empresas, foram 

localizados três clusters, que igualmente ao exposto anteriormente, também não 

possuem diferenças estatisticamente significativas, sendo que as peculiaridades das 

empresas, do mesmo modo, não possuem poder de explicação sobre as variáveis 

estudadas. 

Contudo, existem limitações que merecem ser observadas e sugestões para 

complementar este estudo. A pesquisa foi aplicada somente em algumas cidades de 

uma região turística do estado de Santa Catarina e, portanto, suas conclusões não 

podem ser generalizadas a outras localidades. O tamanho da amostra, que foi de 

apenas 70 participantes, também pode influenciar os resultados e a restrição a 

algumas técnicas estatísticas é outro fator que pode limitar os achados desta 

investigação. Ainda, deve levar-se em consideração que existem outras variáveis 

que afetam o desempenho, além das analisadas neste estudo. 

As sugestões para futuros estudos incluem aumentar o tamanho da amostra e 

aplicar a pesquisa em mais cidades e em outras regiões turísticas e outros estados, 

a fim de realizar comparações com os resultados encontrados. Podem ainda ser 

incluídas outras variáveis de análise, como participação em redes de 

relacionamento, a cultura ambiental e estratégias adotadas pelas empresas. 

Há também a possibilidade de aprofundar este estudo com outras análises 

cruzadas, como por exemplo, verificar se existem diferenças de comportamento para 

as dimensões analisadas na opinião de homens e mulheres, para empresas mais 

antigas ou mais novas, para gestores que possuem ou não formação superior, entre 

outros. Ainda, através da análise de regressão, conforme aplicado no terceiro 

objetivo poder-se-ia analisar a influência da orientação empreendedora e da 

inovação sobre a orientação para o mercado, ou da inovação sobre a orientação 

empreendedora. Por fim, ao mesmo tempo poderiam ser utilizados outros métodos 

estatísticos para a análise dos dados, com possibilidade de resultados diferentes. 
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Este trabalho apresenta contribuição para o campo teórico, por acrescentar 

novos conhecimentos ao tema empreendedorismo, baseados em resultados de 

pesquisa científica, que podem servir de base para a realização de outras pesquisas 

acadêmicas, pois, ainda existem lacunas teóricas a serem preenchidas e ainda são 

inexpressivos os trabalhos que abordam conjuntamente as dimensões analisadas, 

especialmente quanto se trata deste assunto no campo do turismo. Empiricamente, 

esta pesquisa oferece subsídios para aperfeiçoamento da gestão dos 

empreendimentos turísticos em geral e aos gestores da região turística do Vale 

Europeu no estado de Santa Catarina, para nortear suas reflexões e ações na 

administração dos negócios, gerar valor para as empresas do setor e melhorar o seu 

desempenho. 
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APÊNDICE A – Instrumento de pesquisa 

 
Pesquisa sobre EMPREENDEDORISMO em empresas turísti cas do Vale 

Europeu 
 

Esta é uma pesquisa acadêmica da UNIVALI sobre as empresas turísticas da região 
do Vale Europeu. Sua opinião é importante para o conhecimento do turismo da 
região e os resultados servirão de base para ações que contribuam para o 
desenvolvimento do setor. Por se tratar de uma pesquisa científica, a identidade do 
entrevistado e o nome da empresa serão mantidos em total sigilo, conforme normas 
da instituição. 
  
Instruções para preenchimento do BLOCO 1 até o BLOC O 4 
Considerando a realidade da sua empresa, utilize a escala ao lado das afirmativas 
para assinalar a sua concordância ou discordância das mesmas. O número 1 
correspondente a discordo totalmente e o número 6 corresponde a concordo 
totalmente: 
  
BLOCO 1 – ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA 
 
 
AFIRMATIVAS 1 2 3 4 5 6 
1.1 - Em relação aos nossos concorrentes, nossa empresa tem maior 
propensão para assumir riscos. 

      

1.2 - Em relação aos nossos concorrentes, nossa empresa tem maior 
tendência a se envolver em planejamento de atividades estratégicas. 

      

1.3 - Em relação aos nossos concorrentes, nossa empresa tem maior 
habilidade de identificar as necessidades e desejos dos clientes. 

      

1.4 - Em relação aos nossos concorrentes, nossa empresa tem maior 
nível de inovação. 

      

1.5 - Em relação aos nossos concorrentes, nossa empresa tem maior 
habilidade de perseverar e fazer da visão do negócio uma realidade. 

      

1.6 - Em relação aos nossos concorrentes, nossa empresa tem maior 
habilidade de identificar novas oportunidades. 

      

 
 
BLOCO 2 – ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE 
 
 

  

AFIRMATIVAS 1 2 3 4 5 6 
2.1 - Usamos medidas de atendimento ao cliente de forma rotineira ou 
regular. 

      

2.2 - O desenvolvimento de nosso serviço é baseado no bom mercado 
e informações de clientes. 

      

2.3 - Nós conhecemos bem os nossos concorrentes.       
2.4 - Temos uma boa noção de como os nossos clientes avaliam 
nossos produtos e serviços. 

      

2.5 - Somos mais focados no cliente do que nossos concorrentes.       
2.6 - Nós competimos principalmente com base na diferenciação de 
nossos produtos e serviços. 

      

2.7 - O interesse dos clientes deve sempre vir em primeiro lugar, à 
frente do proprietário. 

      

2.8 - Nossos produtos e serviços são os melhores do mercado.       
2.9 - Eu acredito que este negócio existe principalmente para servir aos 
clientes. 

      

Discordo 
Totalmente 

Concordo 
Totalmente 

Discordo 
Totalmente 

Concordo 
Totalmente 
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BLOCO 3 – GRAU DE INOVAÇÃO 
 
 
AFIRMATIVAS 1 2 3 4 5 6 
3.1 - Os gestores procuram ativamente por ideias inovadoras.       
3.2 - Inovação, com base em resultados de pesquisa, é prontamente 
aceita na empresa. 

      

3.3 - A inovação é prontamente aceita pelos gestores.       
3.4 - As pessoas são penalizadas por novas ideias que não funcionam       
3.5 - A inovação é incentivada em nossa empresa       
 
 
BLOCO 4 – DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 
 
 
AFIRMATIVAS 1 2 3 4 5 6 
4.1 - A empresa tem apresentado crescimento na participação de 
mercado. 

      

4.2 - A empresa tem alcançado uma posição competitiva frente à 
concorrência. 

      

4.3 - A empresa tem alcançado crescimento dos lucros no último 
período. 

      

4.4 - A empresa tem obtido retorno sobre o capital ou recursos 
investidos no negócio. 

      

4.5 - A empresa tem demonstrado capacidade de manter os clientes 
leais e fiéis. 

      

4.6 - A empresa tem capacidade para atrair novos clientes no mercado.       
4.7 - A empresa tem investido em inovação e tecnologia no 
desenvolvimento de produtos e serviços 

      

4.8 - A empresa possui informações/pesquisas sobre produtos e 
serviços similares no mercado 

      

 
Instruções para preenchimento do BLOCO 5 e BLOCO 6 
Assinale a alternativa que explica a sua realidade e quando solicitado descreva a 
resposta. 
 
BLOCO 5 – CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 
5.1- Área de atuação da empresa 
 Hotel (nº. de unidades habitacionais ____)   Agência de viagens 
 Pousada (nº. de unidades habitacionais ____)   Outro. Qual? ____________ 
 Restaurante    

 
5.2 - Tempo de existência da empresa 
 Menos de 1 ano   Mais de 5 e menos de 10 anos 
 De 1 a 3 anos   Mais de 10 anos 
 Mais de 3 e menos de 5 anos    

 
5.3 – Em qual cidade se localiza seu empreendimento? ____________________________________ 
 
BLOCO 6 – CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO 
 
6.1 – Gênero: 
 Masculino   Feminino 

 
6.2 – Idade: 
 Menos de 20 anos   De 40 a 49 anos 
 De 20 a 29 anos   50 anos ou mais 
 De 30 a 39 anos    

 

Discordo 
Totalmente 

Concordo 
Totalmente 

Discordo 
Totalmente 

Concordo 
Totalmente 
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6.3 – Escolaridade 
 Primeiro grau completo   Nível superior. Qual curso? 
 Segundo grau completo   _______________________ 

 
6.4 – Qual o seu cargo na empresa? 
 

 Proprietário   Outro. Qual? 
 Gerente   _______________________ 

 
6.5 – Há quantos anos exerce o cargo? _________ 
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APÊNDICE B – Resultados gerais para o construto orientação empreendedora 

 

AFIRMATIVAS 
  Concordância (%) 
  Concorda Neutra Discorda 

Média s 1 2 3 4 5 6 
1.1 - Em relação aos nossos 
concorrentes, nossa empresa 
tem maior propensão para 
assumir riscos. 

4,16 1,38 7,14 4,29 15,71 27,14 30,00 15,71 

   11,43 42,86 45,71 
1.2 - Em relação aos nossos 
concorrentes, nossa empresa 
tem maior tendência a se 
envolver em planejamento de 
atividades estratégicas. 

4,53 1,26 2,86 2,86 14,29 24,29 30,00 25,71 

   5,72 38,58 55,71 
1.3 - Em relação aos nossos 
concorrentes, nossa empresa 
tem maior habilidade de 
identificar as necessidades e 
desejos dos clientes. 

5,04 0,98 1,43 0,00 4,29 18,57 38,57 37,14 

   1,43 22,86 75,71 
1.4 - Em relação aos nossos 
concorrentes, nossa empresa 
tem maior nível de inovação. 

4,51 1,15 1,43 4,29 10,00 31,43 31,43 21,43 

   5,72 41,43 52,86 
1.5 - Em relação aos nossos 
concorrentes, nossa empresa 
tem maior habilidade de 
perseverar e fazer da visão do 
negócio uma realidade. 

4,91 1,10 1,43 1,43 5,71 24,29 30,00 37,14 

   2,86 30,00 67,14 
1.6 - Em relação aos nossos 
concorrentes, nossa empresa 
tem maior habilidade de 
identificar novas 
oportunidades. 

4,76 0,98 0,00 1,43 8,57 28,57 35,71 25,71 

   1,43 37,14 61,42 
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APÊNDICE C – Resultados gerais para o construto orientação para o mercado 

 

AFIRMATIVAS 
  Concordância (%) 
  Concorda Neutra Discorda 

Média s 1 2 3 4 5 6 
2.1 – Usamos medidas de 
atendimento ao cliente de 
forma rotineira ou regular. 

4,71 1,36 5,71 1,43 8,57 18,57 31,43 34,29 

   7,14 27,14 65,72 
2.2 – O desenvolvimento de 
nosso serviço é baseado no 
bom mercado e informações 
de clientes. 

5,14 1,11 1,43 1,43 5,71 14,29 27,14 50,00 

   2,86 20,00 77,14 
2.3 – Nós conhecemos bem 
os nossos concorrentes. 4,64 1,34 4,29 4,29 8,57 18,57 34,29 30,00 

   8,58 27,14 64,29 
2.4 – Temos uma boa noção 
de como os nossos clientes 
avaliam nossos produtos e 
serviços. 

4,93 1,16 1,43 4,29 5,71 12,86 40,00 35,71 

   5,72 18,57 75,71 
2.5 – Somos mais focados no 
cliente do que nossos 
concorrentes. 

5,29 1,09 2,86 0,00 1,43 15,71 21,43 58,57 

   2,86 17,14 80,00 
2.6 – Nós competimos 
principalmente com base na 
diferenciação de nossos 
produtos e serviços. 

5,41 0,88 0,00 0,00 4,29 12,86 20,00 62,86 

   0,00 17,15 82,86 
2.7 – O interesse dos clientes 
deve sempre vir em primeiro 
lugar, à frente do proprietário. 

4,76 1,16 1,43 2,86 7,14 28,57 27,14 32,86 

   4,29 35,71 60,00 
2.8 – Nossos produtos e 
serviços são os melhores do 
mercado. 

4,61 1,28 4,29 4,29 7,14 17,14 44,29 22,86 

   8,58 24,28 67,15 
2.9 – Eu acredito que este 
negócio existe principalmente 
para servir aos clientes. 

5,21 1,13 2,86 1,43 1,43 12,86 28,57 52,86 

   4,29 14,29 81,43 
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APÊNDICE D – Resultados gerais para o construto inovação 

 

AFIRMATIVAS 
  Concordância (%) 
  Concorda Neutra Discorda 

Média s 1 2 3 4 5 6 
3.1 - Os gestores procuram 
ativamente por ideias 
inovadoras. 

5,23 0,92 0,00 1,43 1,43 20,00 27,14 50,00 

   1,43 21,43 77,14 
3.2 - Inovação, com base em 
resultados de pesquisa, é 
prontamente aceita na 
empresa. 

5,06 1,13 2,86 0,00 7,14 10,00 38,57 41,43 

   2,86 17,14 80,00 
3.3 - A inovação é 
prontamente aceita pelos 
gestores. 

4,89 1,10 2,86 1,43 2,86 20,00 42,86 30,00 

   4,29 22,86 72,86 
3.4 - As pessoas são 
penalizadas por novas ideias 
que não funcionam 

1,76 1,32 65,71 14,29 10,00 1,43 5,71 2,86 

   80,00 11,43 8,57 
3.5 - A inovação é incentivada 
em nossa empresa 

5,03 1,24 4,29 0,00 5,71 14,29 30,00 45,71 

   4,29 20,00 75,71 
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APÊNDICE E – Resultados gerais para o construto desempenho 

 

AFIRMATIVAS 
  Concordância (%) 
  Concorda Neutra Discorda 

Média s 1 2 3 4 5 6 
4.1 - A empresa tem 
apresentado crescimento na 
participação de mercado. 

5,17 0,96 0,00 2,86 1,43 17,14 32,86 45,71 

   2,86 18,57 78,57 
4.2 - A empresa tem 
alcançado uma posição 
competitiva frente à 
concorrência. 

5,20 0,99 0,00 1,43 4,29 18,57 24,29 51,43 

   1,43 22,86 75,72 
4.3 - A empresa tem 
alcançado crescimento dos 
lucros no último período. 

4,80 1,39 4,29 5,71 4,29 17,14 28,57 40,00 

   10,00 21,43 68,57 
4.4 - A empresa tem obtido 
retorno sobre o capital ou 
recursos investidos no 
negócio. 

4,88 1,19 1,45 4,35 4,35 23,19 27,54 39,13 

   5,80 27,54 66,67 
4.5 - A empresa tem 
demonstrado capacidade de 
manter os clientes leais e fiéis. 

5,43 0,86 1,43 0,00 0,00 10,00 30,00 58,57 

   1,43 10,00 88,57 
4.6 - A empresa tem 
capacidade para atrair novos 
clientes no mercado. 

5,44 0,75 0,00 0,00 2,86 7,14 32,86 57,14 

   0,00 10,00 90,00 
4.7 - A empresa tem investido 
em inovação e tecnologia no 
desenvolvimento de produtos 
e serviços 

5,11 0,89 0,00 0,00 5,71 17,14 37,14 40,00 

   0,00 22,85 77,14 
4.8 - A empresa possui 
informações/pesquisas sobre 
produtos e serviços similares 
no mercado 

4,44 1,30 1,43 5,71 17,14 27,14 20,00 28,57 

   7,14 44,28 48,57 

 


