
 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM TURISMO E HOTELARIA 

 

 

 

 

 

 

MONIQUE FERREIRA DE MENESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RELAÇÃO ENTRE ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA, CAPACIDADE 

DINÂMICA DE ABSORÇÃO E DESEMPENHO NOS HOTÉIS FAMILIARES 

DA CIDADE DE MANAUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

2012 

 



 
 

MONIQUE FERREIRA DE MENESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RELAÇÃO ENTRE ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA, CAPACIDADE 

DINÂMICA DE ABSORÇÃO E DESEMPENHO NOS HOTÉIS FAMILIARES DA 

CIDADE DE MANAUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

2012 

Dissertação apresentada ao curso de Mestrado 

Acadêmico em Turismo e Hotelaria da 

Universidade do Vale do Itajaí, como requisito 

parcial à obtenção do título de Mestre.  

Orientador: Prof. Dr. Miguel Angel Verdinelli 



 
 

MONIQUE FERREIRA DE MENESES 

 

 

 

A RELAÇÃO ENTRE ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA, CAPACIDADE 

DINÂMICA DE ABSORÇÃO E DESEMPENHO NOS HOTÉIS FAMILIARES 

DA CIDADE DE MANAUS 

 

Esta dissertação foi julgada adequada para a obtenção do título de Mestre em 

Turismo e Hotelaria e aprovada pelo Curso de Mestrado Acadêmico em 

Turismo e Hotelaria, da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). 

 

 

Prof. Dr. Dr. Miguel Angel Verdinelli  
Orientador – UNIVALI / MTH – MINTER / UNINORTE 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Carlos Ricardo Rossetto 

Examinador – UNIVALI  

 

 

 

 

 

Prof. Dr Jansen Maia Del Corso 

Examinador – Pontifícia Universidade Católica do Paraná  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais e 

irmão por todo o incentivo e compreensão que 

recebi. 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus por todas as benções recebidas por Ele 

no caminhar desta etapa em minha vida. 

Agradeço aos meus pais por tudo que fizeram por mim do início ao fim 

desta etapa. Pela força, pelas orações, pelo empurrão, pelo incentivo e por 

tudo o que os pais são capazes de fazer para ver seus filhos terem êxito na 

vida. 

Agradeço ao professor Dr. Cláudio Dantas Frota pelo incentivo e apoio 

quando havia dito que tinha passado no MINTER do Univali/Uninorte. Todo o 

seu apoio e palavras ajudaram no caminhar desta etapa. 

Agradeço as minhas amigas que me apoiaram e pela diversão que 

tivemos ao viajarmos para Balneário Camboriú/SC e em Manaus com todas as 

atividades que tínhamos que fazer, mesmo assim tivemos incentivos e força de 

cada uma. 

Agradeço aos professores da Banca de Qualificação, meu orientador 

prof Miguel Verdinelli, profa. Anete Alberton e prof. Carlos Rossetto por todas 

as palavras e direcionamentos dados naquele dia para que este trabalho 

chegasse ao final. 

Por fim, agradeço aos membros da banca de defesa que contribuíram 

significativamente para o término deste trabalho, e a todos que de alguma 

forma auxiliou, direta ou indiretamente, no desenvolvimento deste trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
RESUMO 

 
O trabalho realizado com os hotéis familiares da cidade de Manaus foi 
desenvolvido com a finalidade de estudar a relação entre orientação 
empreendedora, capacidade dinâmica de absorção e desempenho. Para 
responder ao problema de pesquisa, bem como aos objetivos a que se propôs, 
optou-se pela abordagem quantitativa do tipo survey. A coleta de dados se fez 
com questionário aplicado in loco aos gestores e foram analisados pelas suas 
correlações. Os resultados obtidos demonstraram que as sete dimensões da 
orientação empreendedora, tomadas em conjunto, não têm associação com o 
desempenho organizacional, medido pelo crescimento das vendas, margem de 
lucro bruto, lucro líquido operacional, retorno sobre o investimento e habilidade 
para financiar o crescimento do negócio por meio dos lucros, considerando a 
percepção da sua importância e sua satisfação (PE). Do mesmo modo, não 
mostraram relação se o desempenho fosse mensurado pela comparação com 
seus principais concorrentes (P2). Porém, se as dimensões se agruparem 
pelas correlações que possuem entre si se formariam dois grupos. O primeiro 
(OE1) constituído por Autonomia, Proatividade, Agressividade Competitiva e 
Orientação para o Mercado e o segundo (OE2) formado por Assunção de 
Riscos, Inovação e Formação de Parcerias. Na análise feita pelos grupos só 
teve correlação positiva significante OE1 com P2. Entretanto, se as correlações 
forem calculadas para cada dimensão por separado, a inovação e a orientação 
para o mercado são as que apresentam correlação positiva significativa com 
PE e com P2 respectivamente. Respeito à capacidade dinâmica de absorção, 
suas dimensões se correlacionam entre si para uma significância de 10%, e 
tomadas em conjunto tem correlação significativa positiva com P2 (p<0,05) e 
com PE se for adotada uma confiança de 90%. Considerando os resultados, 
observa-se que para o objeto de pesquisa, estes constructos, seja da 
Orientação Empreendedora, seja da Capacidade Dinâmica de Absorção, 
apesar de terem correlação em algum momento, não quer dizer que todas são 
empregadas pela empresa para que se obtenha o êxito e permanência no 
mercado local, dependerá do objetivo principal da organização. 
 
Palavras chave: orientação empreendedora, capacidade dinâmica de 

absorção, desempenho organizacional, hotéis familiares. 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 
This purpose of this work, carried out with family-owned hotels in the city of 
Manaus, was to study the relationship between entrepreneurial orientation, 
dynamic absorption capacity, and performance. To answer the research 
problem, as well as the proposed objectives, a quantitative approach, of the 
survey type, was used. Data were collected using a questionnaire applied in 
loco to managers, and the responses obtained were analyzed by their 
correlations. The results demonstrate that when taken together, the seven 
dimensions of entrepreneurial orientation do not have any association with 
organizational performance, as measured through growth in sales, gross profit 
margin, net operating margin, return on investment, and ability to finance the 
growth of the business through its profits, considering the importance attributed 
by the respondents to each of the dimensions, and their satisfaction (PE). 
Similarly, no relationship was found when performance was measured by 
comparison with their main competitors (P2). However, grouping the 
dimensions by correlations between them, two groups are formed. The first 
(OE1) consists of Autonomy, Proactiveness, Competitiveness Aggressiveness 
and Market Orientation, and the second (OE2) consists of Assumption of Risks, 
Innovation, and Formation of Partnerships. In the analysis by groups, the only 
significant correlation was between OE1 and P2. However, if the correlations 
are calculated for each dimension separately, innovation and market orientation 
are the ones that present a significant correlation with PE and P2, respectively. 
Regarding dynamic absorption capacity, its dimensions are mutually correlated 
for a significance of 10%, and taken together, they have significant positive 
correlation with P2 (p<0.05) and with PO if a confidence of 90% is adopted.  
Considering the results, it is seen that for the object of the research, these 
constructs, whether Entrepreneurial orientation or Dynamic Absorption 
Capacity, despite having some correlations between them, are not necessarily 
all used by the company to achieve success and survive in the local market, 
depending on the main objective of the organization.  
 
Keywords: entrepreneurial orientation, dynamic absorption capacity, 

organizational performance, family-owned hotels. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em um ambiente dinâmico e complexo, com a Copa do Mundo 

confirmada no Brasil, cresce a oferta dos meios de hospedagem urbanos que 

absorvem a demanda de turistas nacionais e estrangeiros. Empregos são 

fornecidos pelos hotéis de rede e autônomos. O papel destes como 

empregadores são particularmente importantes em áreas com poucos recursos 

alternativos de emprego, onde eles contribuem para o desenvolvimento da 

região. 

Os empreendimentos hoteleiros autônomos ou familiares localizam-se 

próximos aos hotéis de rede, além de estarem no centro da cidade de Manaus, 

no qual se encontram as principais ruas e avenidas da cidade, concentrando 

grande parte dos estabelecimentos comerciais, assim como prédios e 

monumentos históricos, praças, faculdades e lojas de diversos segmentos.   

Uma das principais dificuldades do turismo é a forte sazonalidade 

observada em seu segmento. Razões de ordem climática, de períodos 

coletivos de repouso ou de férias, de hábitos de consumo fazem com que a 

demanda turística se concentre em determinados períodos, como os finais de 

semana, os feriados prolongados e as férias escolares.  

Tais especificidades fazem com que a organização consiga alcançar 

seus objetivos se for capaz de operar competitivamente. Para esta atuação, 

devem-se apontar as suas potencialidades e suas competências.  

Neste contexto, se procura contribuir para a afirmação de que a relação 

entre orientação empreendedora, capacidade dinâmica de absorção e 

desempenho torna essas organizações mais preparadas para o mercado, além 

de apresentar resultados que podem ou não confirmar trabalhos anteriores, 

auxiliando para o desenvolvimento de trabalhos futuros na área de hotelaria.  

Para tal contribuição, busca-se resposta ao seguinte problema: Há 

relação entre orientação empreendedora, capacidade dinâmica de absorção e 

desempenho nos hotéis familiares da cidade de Manaus? 



 
 

Seguindo esta linha de pesquisa e no intuito de poder contribuir no 

entendimento do tema, o objetivo geral é analisar a relação entre orientação 

empreendedora, capacidade dinâmica de absorção e desempenho nos hotéis 

familiares da cidade de Manaus. Com a finalidade de alcançá-lo, propõem-se 

os seguintes objetivos específicos: 

 Definir as dimensões da orientação empreendedora e da capacidade 

dinâmica de absorção. 

  Determinar a relação entre orientação empreendedora e desempenho. 

 Definir a relação entre capacidade dinâmica de absorção e 

desempenho. 

 Relacionar orientação empreendedora, capacidade dinâmica de 

absorção e desempenho. 

Para a realização destes objetivos, aplicaram-se os questionários com 

os gestores, e em alguns casos com seus filhos, nos hotéis ou nos escritórios, 

obtendo as respostas com relação às suas percepções e para ter confiança 

nas informações geradas.   

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos incluindo este 

introdutório, seguido pelo capítulo de referencial teórico, que aborda no 

primeiro momento a diferença dos conceitos Empreendedorismo e Orientação 

Empreendedora. Na seqüência retratando a importância, as definições 

conforme estudiosos da área e a descrição das dimensões utilizadas, sendo: 

inovação, assunção de risco, proatividade, autonomia, agressividade 

competitiva, orientação para o mercado e formação de parcerias, as mais 

adotadas por pesquisadores até os dias de hoje.  

No momento seguinte, ainda no segundo capítulo, o conceito, a 

importância e as dimensões do constructo Capacidade Dinâmica de Absorção, 

sendo: aquisição, assimilação, transformação e exploração. 

Para finalizar o capítulo do referencial teórico, é analisada a relação 

entre Orientação Empreendedora, Capacidade Dinâmica de Absorção e 



 
 

Desempenho, mostrando os principais estudos envolvendo estes constructos e 

a relevância para o objeto de estudo.  

O terceiro capítulo apresenta os aspectos metodológicos aplicados no 

desenvolvimento do estudo. Com a finalidade de atender os objetivos deste 

estudo, optou-se em realizar uma pesquisa de caráter quantitativa, através do 

método de survey, com a obtenção de dados e informações extraídas de 

questionários dirigidos aos gestores dos hotéis familiares em Manaus.  

Em seguida, no quarto capítulo, é feita a análise dos resultados da 

pesquisa, envolvendo as análises quantitativas da relação entre OE, CDA e 

PE. No quinto capítulo, são apresentadas as considerações finais, as 

implicações teóricas e gerenciais. Ao final, nos apêndices, estão os 

questionários utilizados para a coleta de dados e outros dados relevantes para 

este estudo. 
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção, serão abordadas as diferenças e os conceitos de 

Empreendedorismo e Orientação Empreendedora, tendo como referência os 

estudiosos na área. Destacaremos as dimensões da Orientação 

Empreendedora. O trabalho também abordará o conceito, a importância e as 

dimensões das Capacidades Dinâmicas, dando ênfase à dimensão 

Capacidade de Absorção que será a base para o estudo. 

Outro ponto será estudar a relação entre Orientação Empreendedora e 

Capacidades Dinâmicas, mostrando os pontos relevantes para o 

desenvolvimento da pesquisa e tendo como objeto de estudo os hotéis 

familiares do centro da cidade de Manaus.  

 

2.1. Orientação Empreendedora   

 

Nesta seção serão observados os conceitos e principais autores de 

Empreendedorismo e Orientação Empreendedora e suas dimensões, com 

quadros-resumos para melhor visualização dos estudos abordados ao longo do 

tempo nesta área. 

2.1.1. Diferenças entre Empreendedorismo e Orientação Empreendedora 

 

Em 1996, Lumpkin e Dess estudaram Empreendedorismo e Orientação 

Empreendedora, mostrando as diferenças entre estes dois termos. Para os 

autores, o início de cada empreendimento e/ou de cada empresa existente, 

exercidas pelo empreendedorismo tinha como objetivo os estímulos às 

oportunidades, ao progresso tecnológico e a criação de riqueza existente no 

mercado. 

Poucos anos depois, e corroborando com os autores Lumpkin e Dess 

(1996), Shane e Venkataraman (2000), acreditavam que o problema com esta 

abordagem é que o termo empreendedorismo envolve o nexo de dois 

fenômenos: a presença de oportunidades lucrativas e a presença de 
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empreendedores individuais. E pelo fato de existir a definição, nos estudos, do 

termo indivíduo ou individuais, os pesquisadores geraram o termo 

empreendedorismo definições incompletos que não resistem a um exame 

minucioso de outros estudiosos. 

Shane e Venkataraman (2000) ainda completam dizendo que “embora o 

fenômeno do empreendedorismo forneça questões de pesquisa para os mais 

diversos campos acadêmicos, estudiosos sobre Organização estão 

fundamentalmente preocupados com três conjuntos de questões de pesquisa 

sobre empreendedorismo:  

(1) por que, quando e como as oportunidades para a criação de bens e 

serviços vêm à existência;  

(2) porque, quando, e como algumas pessoas e não os outros descobrem e 

exploram essas oportunidades; e  

(3) por que, quando e como diferentes modos de ação são usados para 

explorar as oportunidades empresariais.” 

Ainda sob a mesma ótica Dantas (2008), colaborando com os estudos 

de Martens e Freitas (2007), afirma que “o empreendedor é adaptativo por 

natureza. O seu planejamento é moldado às contingências do ambiente, as 

ações, em grande parte das vezes, são ações do tipo apaga-incêndio. Há 

quem afirme que o empreendedor assume a responsabilidade inicial de tornar 

a visão bem-sucedida e que desenvolve estratégias para tornar a visão em 

realidade, com persistência e determinação.”  

Dantas (2008) aponta mais outro ponto sobre empreendedorismo que é 

a sua capacidade de gerar auto-emprego, oferecendo mais satisfação no 

trabalho e flexibilidade para a força de trabalho. O autor concorda que essa 

pode ser uma vantagem, mas discorda que o auto-emprego, de modo geral, 

possa garantir mais satisfação no trabalho e flexibilidade para a força de 

trabalho, pois são notórios os casos de micro e pequenas empresas que 

apresentam grande rotatividade de pessoal por insatisfação. 

Fazendo-se uma visão geral das vantagens e desvantagens acerca do 

termo e da concepção que é passada pela palavra empreendedorismo, Dantas 
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(2008) conclui seus estudos alegando que o que se vê no mercado, são 

empreendedores que têm uma grande capacidade de erguer empresas, mas 

que são limitados ao geri-las. O resultado são empresas que abrem e crescem 

muito rápido, mas que morrem também muito rapidamente, porque não são 

bem administradas. 

No mesmo ano, Fernandes e Santos (2008) disseram que o termo 

Empreendedorismo está relacionado ao indivíduo, a capacidade dele de 

assumir riscos quando observa uma oportunidade no mercado, com um 

diferencial que é o desejo de obter um status quo perante a sociedade, 

conforme descrito por eles: “empreendedorismo é relacionado à criatividade e à 

propensão de criar “algo novo, envolvendo a motivação para superar 

obstáculos, propensão por aceitar riscos e desejo de elevação pessoal em 

qualquer objetivo a ser alcançado””.  

Para completar, Júnior (2009) afirma que o tema empreendedorismo 

vem ganhando força dentro da área de estratégia, uma vez que a atividade 

empreendedora representa uma das engrenagens do crescimento econômico e 

uma resposta política, social e econômica do capital empreendedor. 

Para uma melhor visualização, o quadro 1, de forma resumida e 

cronológica, apresenta os significados que cada autor colocou para o termo 

Empreendedorismo: 

Autores Definições do termo Empreendedorismo 

Lumpkin e Dess (1996)  

Para ambos os início de cada empreendimento e/ou de 
cada empresa existente, exercidas pelo 
empreendedorismo tinham como objetivo os estímulos 
as oportunidades, ao progresso tecnológico e a criação 
de riqueza. 

Shane e Venkataraman (2000) 

 

  
 

“O problema com esta abordagem é que o termo 
empreendedorismo envolve o nexo de dois fenômenos: 
a presença de oportunidades lucrativas e a presença de 
empreendedores individuais. E pelo fato de existir a 
definição, nos estudos, do termo indivíduo ou 
individuais, os pesquisadores geraram o termo 
empreendedorismo definições incompletos que não 
resistem a um exame minucioso de outros estudiosos.” 

Martens e Freitas (2007)  
É um comportamento transitório e que vai depender do 
momento em que se encontra o empreendedor 

Dantas (2008)  
É a sua capacidade de gerar auto-emprego, oferecendo 
mais satisfação no trabalho e flexibilidade para a força 
de trabalho. Em que pese concordarmos que essa pode 
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ser uma vantagem, discordamos que o auto-emprego, 
de modo geral, possa garantir mais satisfação no 
trabalho e flexibilidade para a força de trabalho. São 
notórios os casos de micro e pequenas empresas que 
apresentam grande rotatividade de pessoal por 
insatisfação 

Fernandes e Santos (2008) 

Relacionado à criatividade e à propensão de criar “algo 
novo, envolvendo a motivação para superar obstáculos, 
propensão por aceitar riscos e desejo de elevação 
pessoal em qualquer objetivo a ser alcançado 

Júnior (2009)  

O tema empreendedorismo vem ganhando força dentro 
da área de estratégia, uma vez que a atividade 
empreendedora representa uma das engrenagens do 
crescimento econômico e uma resposta política, social e 
econômica do capital empreendedor 

Quadro 1 – Definições de Empreendedorismo 

Fonte: A autora 

2.1.2. Orientação Empreendedora e suas definições 

 

O termo Orientação Empreendedora, segundo Lumpkin e Dess (1996), 

refere-se aos métodos, práticas e estilo de tomada de decisão gerencial 

usados para agir de forma empreendedora, sendo mais comumente 

caracterizada por uma propensão a agir de forma autônoma, uma 

voluntariedade para inovar e para correr riscos e uma tendência a ser 

agressivo diante dos competidores e a ser proativo com relação às 

oportunidades de mercado. Está relacionada com uma construção estratégica 

cujo domínio conceitual inclui certos nível de resultados da empresa e gestão 

relacionados com as preferências, crenças e comportamentos expressos por 

meio da alta direção da empresa. (COVIN et al., 2006)  

Com o campo da gestão estratégica desenvolvida, a ênfase deslocou-se 

para processos empresariais, ou seja, os métodos, práticas e estilos gerenciais 

de tomada de decisão como uma forma empreendedora. Ou seja, nova entrada 

explica no que o empreendedorismo consiste, e orientação empresarial 

descreve como a nova entrada é realizada. (LUMPKIN; DESS, 1996) 

Neto e Cordeiro (2006) explicam que as definições da Orientação 

Empreendedora ao longo do tempo mostram-se abrangentes e sistêmicas, 

principalmente voltado para a idéia de estratégia organizacional, e coloca como 

parâmetro, a linha de raciocínio de Schumpeter da década de 30, que sugere 

cinco categorias de comportamento que podem identificar uma organização 

empreendedora:  
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1. Introdução de novos bens;  

2. Introdução de novos métodos de produção;  

3. Abertura de novos mercados;  

4. Abertura de novas fontes de suprimento; e  

5. Reorganização industrial.  

 

Por outro lado, Martens e Freitas (2008) afirmam que Orientação 

Empreendedora (OE) tem sido um importante tópico de estudo dentro da 

temática do empreendedorismo. Entendida como sendo o empreendedorismo 

no nível organizacional, diversos autores têm sugerido que ela pode influenciar 

positivamente a performance de uma organização.  

Ao lado de Martens e Freitas (2008), Fernandes e Santos (2008) 

expõem que um crescente número de evidências sugere que as empresas 

mais bem-sucedidas são aquelas que se engajam em níveis elevados de 

atividade empreendedora. E que estas firmas, com forte orientação 

empreendedora, têm habilidade em lidar com as incertezas e os benefícios do 

ambiente competitivo. 

Atualmente, não existem estudos que examinaram as relações 

entre Orientação Empreendedora e diferentes tipos de aprendizagem em 

economias em transição. No entanto, os autores puderam prever uma relação 

positiva entre Orientação Empreendedora e Aprendizagem Experimental1 por 

causa de maiores oportunidades para criar empresas específicas de 

conhecimento que é resistente à imitação dos concorrentes. Quanto maior for o 

nível de Orientação Empreendedora, nestas economias, maior e mais fácil será 

a sua ultrapassagem pelas lacunas do conhecimento, podendo explorar o seu 

ambiente interno de forma a se adaptar e responder rapidamente as 

oportunidades que surgirem. (ZHAO et al, 2009)  

Simsek, Heavey e Veiga (2010) verificaram que muitas vezes a 

orientação empreendedora da empresa é atribuída a seu chefe executivo oficial 

                                                
1 Aprendizagem Experimental está associada com a aprendizagem para transformar, ampliar e explorar 

o conhecimento já existente da empresa interna. 
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(ou CEO) na premissa de que as escolhas empresariais, o que implica grande 

ambigüidade e incerteza, são particularmente suscetíveis a influência da 

personalidade deste executivo. Embora muito tenha sido atribuída a 

personalidade de um CEO, uma intrigante particularidade, e ainda 

inexplorados, vem ser a investigação sobre o seu impacto na orientação 

empreendedora da empresa. Pois, as pesquisas têm sido prejudicadas pela 

ausência de uma construção unificadora das dimensões fundamentais de sua 

personalidade. 

Em oposição à Simsek, Heavey e Veiga (2010), Davis et al (2010) 

afirmam que devido ao ambiente de mudança em que a maioria das empresas 

estão competindo agora, é imperativo considerar a importância dos gestores do 

topo (ou CEO)  do ponto de vista de como as suas preferências e valores 

empresariais podem ter impacto na tomada de decisões estratégicas afetando 

diretamente a orientação empreendedora da organização.  

No entanto Maatoofi e Tajeddini (2011) abordam que a Orientação 

Empreendedora é como uma orientação organizacional estratégica que leva 

em consideração ações efetiva na inovação do produto que é de um nível alto 

de risco e não existe uma confiança financeira, em oposição à aprendizagem 

adaptativa da orientação mercadológica2. Uma combinação adequada das 

duas abordagens pode ajudar uma empresa a emparelhar o ambiente 

mercadológico e seu gerenciamento, a fim de responder às necessidades 

novas e existentes dos clientes. 

Em seus estudos sobre orientação empreendedora, crescimento 

estratégico e desempenho, Arbaugh, Cox e Camp (2009) observaram que há 

preocupações sobre uma relação direta entre orientação empreendedora e 

desempenho, sugerindo que esta relação pode ser moderada por 

características tais como a natureza do ambiente ou outros fatores 

organizacionais. Porém um problema na interpretação destes resultados é 

                                                
2
 Orientação Mercadológica é uma abordagem orientada para o mercado e consiste em aprender sobre o 

mercado e usá-lo para as ações de marketing. É vista como um filosofia que observa, não só os clientes, 

mas também os concorrentes e muitos dos fatores eficaz sobre as necessidades e preferências dos clientes. 
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como o desempenho da empresa é medido. Gestores têm-se centrado sobre o 

impacto da orientação empreendedora sobre os resultados tais como o retorno 

sobre o capital próprio/ativo/vendas, o crescimento da empresa, e a inovação. 

Embora essas medidas de desempenho sejam importantes, o impacto direto da 

orientação empreeendedora sobre a criação de riqueza são muito mais 

limitadas. 

Para tanto, será analisada a seguinte hipótese referente à orientação 

empreendedora e desempenho: 

H1: Existe relação entre orientação empreendedora e desempenho 

Merlo e Auh (2009) sugerem que para uma organização empreendedora 

orientada colher os efeitos positivos de desempenho, o papel e a influência de 

uma função individual, deve ser diluído. Responsabilidade por tarefas, como 

explorar novas oportunidades e antecipar as necessidades dos clientes, podem 

ser menos centralizada, e cada função organizacional e seus atores são 

encorajados a contribuir. 

Para Davis et al (2010), a relação entre orientação empreendedora e 

desempenho baseou-se muito nas operacionalizações diferentes do 

desempenho da empresa. As medidas mais comumente utilizadas de 

desempenho têm sido lucratividade, crescimento das vendas, ROI3 e ROE4. 

Devido ao grande número de estudos relacionado à orientação empreendedora 

que têm como alvo as pequenas empresas, e a conseqüente dificuldade de 

acesso a informação financeira dessas empresas, têm se utilizado uma 

abordagem baseada em pesquisa para medir o desempenho, mas na maioria 

dos casos, o desempenho da empresa é medido pela percepção do diretor ou 

gerente. 

De modo geral Su, Xie e Li (2011) defendem que a relação entre 

orientação empreendedora e desempenho é inversa em novos 

empreendimentos, pois os que não possuem estão sofrendo um desempenho 

                                                
3 ROI – Retorno sobre o Investimento 

4 ROE – Retorno sobre o Patrimônio Líquido 
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ruim no qual a orientação empreendedora muito baixa restringe o 

aproveitamento das oportunidades, ao passo que novos empreendimentos com 

alta orientação empreendedora também sofrem a implicação adversa no 

desempenho em relação à orientação empreendedora.  

Quando a orientação empreendedora está em um nível médio, novos 

empreendimentos podem encontrar oportunidades no mercado e agarrá-los 

facilmente, e os efeitos adversos do desempenho não são significativos. Assim, 

o melhor desempenho ocorre em um nível médio de orientação 

empreendedora em novos empreendimentos. 

Relação entre Orientação Empreendedora e Desempenho 

 
Orientação Empreendedora baixa Desempenho baixo 

Orientação Empreendedora média  Desempenho não é significativo 

Orientação Empreendedora alta  Desempenho baixo 

Quadro 2 – Relação entre Orientação Empreendedora e Desempenho 
Fonte: a autora 

O quadro 3, de forma resumida e cronológica, apresenta os significados 

que cada autor citado apresentou para o termo Orientação Empreendedora: 

Autores Definições do termo Orientação Empreendedora 

Lumpkin e Dess (1996)  Referem-se aos métodos, práticas e estilo de tomada de 
decisão gerencial usados para agir de forma 
empreendedora. 

 Covin et al (2006) Está relacionada com uma construção estratégica cujo 
domínio conceitual inclui certos nível de resultados da 
empresa e gestão relacionados com as preferências, 
crenças e comportamentos expressos por meio da alta 
direção da empresa. 

Neto e Cordeiro (2006) Explicam que as definições da Orientação Empreendedora 
ao longo do tempo mostrou-se abrangente e sistêmica, 
principalmente voltados para a idéia de estratégia 
organizacional, e coloca como parâmetro, a linha de 
raciocínio de Schumpeter da década de 30. 

Martens e Freitas (2008)  Afirmam que Orientação Empreendedora tem sido um 
importante tópico de estudo dentro da temática do 
empreendedorismo, como sendo o empreendedorismo no 
nível organizacional, e que ela pode influenciar 
positivamente a performance de uma organização. 

Fernandes e Santos (2008)  

 

Expõem que as empresas mais bem-sucedidas são 
aquelas que se engajam em níveis elevados de atividade 
empreendedora. E que estas firmas, com forte orientação 
empreendedora, têm habilidade em lidar com as incertezas 



24 
 

e os benefícios do ambiente competitivo. 

Zhao et al (2009)  

 

Atualmente, não existem estudos que examinaram as 
relações 
entre Orientação Empreendedora e diferentes tipos de 
aprendizagem em economias em transição. No entanto, 
pudemos prever uma relação positiva entre Orientação 
Empreendedora e Aprendizagem Experimental por causa 
de maiores oportunidades para criar empresas específicas 
de conhecimento que é resistente à imitação dos 
concorrentes.  

Simsek e outros (2010)  Verificaram que muitas vezes a orientação empreendedora 
da empresa é atribuída a seu chefe executivo oficial (ou 
CEO) na premissa de que as escolhas empresariais, o que 
implica grande ambigüidade e incerteza, são 
particularmente suscetíveis a influência da personalidade 
deste executivo.  

Davis et al (2010)  Afirmam que devido ao ambiente de mudança é imperativo 
considerar a importância dos gestores do topo (ou CEO)  
do ponto de vista de como as suas preferências e valores 
empresariais podem afetar diretamente a orientação 
empreendedora da organização. 

Maatoofi e Tajeddini (2011) É como uma orientação organizacional estratégica que leva 
em consideração ações efetiva na inovação do produto que 
é de um nível alto de risco e não existe uma confiança 
financeira, em oposição à aprendizagem adaptativa da 
orientação mercadológica. 

Quadro 3 – Definições de Orientação Empreendedora 

Fonte: A autora 

 

2.1.3. Dimensões da Orientação Empreendedora 

 

No que se refere às dimensões da Orientação Empreendedora, Miles e 

Snow (1978) enquadram como um “problema empresarial" ou obstáculo 

adaptativo fundamental para as organizações, considerando os aspectos 

multidimensionais de processos organizacionais para formular uma tipologia 

que inclui o prospector, o defensor, o analisador, e o reator. Por outro lado, 

Miller (1983) identificou empiricamente um padrão de ações estratégicas de 

orientação empreendedora para empresas, tais como a capacidade de 

inovação, assunção de riscos, e proatividade.  

Para delinear essas ações, Lumpkin e Dess (1996) e Dess e Lumpkin 

(2005) definiram como a captura da força de um firme ímpeto de inovar, tomar 

riscos e perseguir agressivamente novas oportunidades de empreendimentos.  

Detalhando este contexto, Miller (1983) apresenta as dimensões que são 

utilizadas como a inovação, assunção de risco e proatividade para caracterizar 
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e testar o empreendedorismo. Essa caracterização de dimensões proposta por 

Miller é construída com base no trabalho de Schumpeter, assim como tem 

influenciado diversas outras pesquisas sobre organizações empreendedoras 

(LUMPKIN E DESS, 1996; COVIN et al., 2006; NETO E CORDEIRO, 2006 

MARTENS E FREITAS, 2008; FERNANDES E SANTOS, 2008). 

Lumpkin e Dess (1996, pg 137) afirmam que: 

“todos esses fatores autonomia, capacidade de inovação, assunção 
de risco, proatividade e agressividade competitiva podem estar 
presentes quando uma empresa se envolve em uma nova entrada. 
Em contraste, a nova entrada de sucesso também pode ser 
alcançado quando apenas alguns desses fatores estão em 
funcionamento. Ou seja, na medida em que cada uma dessas 
dimensões é útil para predizer a natureza e o sucesso de um novo 
empreendimento pode ser contingente de fatores externos, tais como 
a indústria ou o ambiente de negócios, ou fatores internos, 
tais como a estrutura de organização (no caso de uma empresa 
existente) ou as características dos fundadores ou gestores de topo.” 

 

Através de seus estudos, Grande (2007) coopera com os estudos de 

Lumpkin e Dess (1996) ao assegurar que todas as dimensões citadas podem 

ou não estar presente ou ser importante em uma nova empresa, mas as 

pesquisas têm mostrado que qualquer um deles são mais dominantes em 

negócios muitas vezes pelos fatores dentro da própria empresa ou dentro do 

ambiente empresarial. 

Diante do exposto, segue abaixo a caracterização das dimensões da 

Orientação Empreendedora, que são: Inovação, Assunção de Risco, 

Autonomia, Agressividade Competitiva, Proatividade, Formação de Parcerias e 

Orientação para o Mercado. 

 

2.1.3.1. Inovação  

 

Para tratar do tema, Miller e Friesen (1982) abordaram, em seus 

estudos, dois modelos estratégicos no processo empreendedor que mostram a 

presença da inovação como ponto de destaque no desenvolvimento da 

organização: o modelo conservador e o empreendedor. 
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 1. O modelo conservador de inovação: julga como não sendo um estado 

natural dos negócios, mas que ela apenas tem lugar quando existem fortes 

pressões do mercado.  

2. O modelo empreendedor de inovação: aplicado nas organizações que 

inovam intensamente e com regularidade, enquanto assumem um alto risco em 

suas estratégias de mercado e produto. 

Um método freqüentemente utilizado para mensurar a inovação consiste em 

examinar o número de novos produtos ou introdução de novos serviços e a 

freqüência de mudanças em serviços ou em linhas de produtos existentes. Por 

esse motivo, ressalta-se que os recursos destinados à pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) de uma organização representam o envolvimento da empresa em 

atividades inovadoras, servindo como um dos fatores de mensuração da inovação. 

(MILLER, 1983; COVIN e SLEVIN, 1989). 

Para Wiklund (1999), uma estilo estratégico inovativo está relacionado 

com a performance da organização, uma vez que aumenta as chances da 

organização perceber as vantagens que o mercado oferece antes de seus 

concorrentes e lucre em oportunidades de mercado. 

A inovação reflete uma tendência firme de empreender a apoiar novas 

idéias ou conhecimento, experiências, e processos criativos que podem 

resultar em novos produtos, serviços ou processos tecnológicos, não 

dependendo de inspiração ou dom, e sim de esforços organizados e 

sistemáticos, como forma de mudar as regras do jogo. (LUMPKIN; DESS, 

1996; DRUCKER, 1999; AHUJA e LAMPERT, 2001; YEUNG et al, 2007; 

DIBRELL et al, 2011)   

Relativamente os estudos examinaram invenções como possível variável 

de desfecho do processo empreendedor. No entanto, as invenções 

tecnológicas radicais podem ser consideradas como oportunidades ou opções 

que são posteriormente exploradas através de novos empreendimentos ou 

comercialização dentro dos negócios existentes. (AHUJA e LAMPERT, 2001). 

Isto é porque empresas conservadoras não têm uma rede de segurança 

substancial de inovação como base para o crescimento. Pelo contrário, a 
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capacidade de inovação das empresas empreendedoras podem criar uma 

relativa robustez ou resistência a falhas individuais que lhes permitam crescer, 

apesar do fato de que sua aprendizagem do passado de erros estratégicos, 

não pode ser considerado como particularmente elevado. (COVIN et al, 2006) 

De acordo com Lumpkin e Dess (1996) e Martens e Freitas (2007), 

independente do tipo de inovação ou do método para classificá-la, ela é 

considerada um importante componente da Orientação Empreendedora uma 

vez que reflete um meio pelo qual as organizações perseguem novas 

oportunidades.  

Mesmo essa categorização ampla pode ser difícil de distinguir, porque o 

termo inovação freqüentemente representa uma considerável sobreposição e 

mistura do produto no mercado e inovação tecnológica, como no caso de 

novos produtos tecnologicamente sofisticados projetados para atender 

específicos demanda do mercado. (LUMPKIN e DESS, 1996) 

No entanto, esses fatores são de relevância limitada para as jovens 

empresas. Pois essas empresas são geralmente pequenas, não têm 

investimentos existentes para canalizar ou recursos para a realização de 

aquisições, têm capacidades organizacionais e estruturas que ainda estão a 

emergir, e não tem a quota de mercado suficiente para exercer poder de 

mercado. (RENKO; JANAKIRAMAN, 2008) 

Quando se trata de hotéis, mas precisamente o setor de serviços, 

Zolfagharian e Paswan (2010) discutem que os consumidores, após a posição 

a um novo serviço ou de um serviço inovador, percorrem as seguintes etapas, 

nesta ordem:  

1. Percepção e avaliação processos para o estabelecimento de metas; 

2. Aceitação emocional e resistência;  

3. Lidar respostas; e  

4. Decisão de adoção.  

Os autores acima afirmam que como um componente da primeira fase 

(os processos de percepção e de avaliação para o estabelecimento de metas), 
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a percepção do consumidor de inovação de serviços é a sua avaliação do grau 

em que um novo serviço difere de alternativas concorrentes. A percepção do 

consumidor de inovação de serviços ocorre quando o consumidor percebe e 

compara os atributos inovadores de um novo serviço contra os de serviços 

concorrentes. 

Savanevičienė e Raginienė (2011) alegam que há um amplo espectro de 

medidas (características ou critérios) de inovação da organização. A revisão da 

literatura mostrou definições de inovação, cultura de inovação, capacidade 

inovadora, dentre outros. Cultura de inovação é entendido como a 

determinação do contexto de critérios específicos que aumentam a capacidade 

de inovação na organização. Estes critérios são necessários para a clara 

estratégia de inovação e desempenho organizacional.” 

Os autores afirmam que é notável a importância do princípio corporativo 

de se envolver com toda a empresa no processo de inovação, e que mostra 

confiança na capacidade criativa da organização. As principais características 

de inovação organizacionais são: 

a. Criatividade de empregado; 

b. Recompensas para idéias criativas dos funcionários com incentivo aos 

empregados para suas inovadoras habilidades para resolver problemas; 

c. Incentivo aos funcionários para os seus projetos criativos e inovadores; 

d. Oportunidades para colaboradores para explorar seu talento; 

e. Respeito as idéias dos empregadores e profissionais; 

f. Cultura da descoberta e da inovação; 

g. A integração do conhecimento no ambiente de trabalho participativo; 

h. Identificação de conhecimento externo como valiosa; 

i. A compreensão dos conteúdos e tendências de conhecimento externo; 

j. Canais de novos conhecimentos; 

k. A coleta de informações externas de clientes, fornecedores e comunidade; 

l. Aplicações da tecnologia da informação. 
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2.1.3.2. Assunção de risco 

 

Miller e Friesen (1982) afirmam que para a assunção de riscos utilizam-

se as taxas de risco como o grau em que os gestores estão dispostos a fazer 

grandes e arriscados comprometimento dos recursos, aqueles que têm uma 

chance razoável de encarar o fracasso. Apesar da crescente complexidade das 

tarefas administrativas, os estrategistas continuam a embarcar em projetos 

mais arriscados e complexos, possivelmente porque o poder não é 

suficientemente distribuído para colocar as ações do alto executivo, sob a 

inspeção e influência de outros gerentes.” 

Para Miller (1983), com o crescimento e meios de complexidade das 

organizações, há sempre uma necessidade de renovação organizacional, 

inovação, assunção de riscos construtiva, e a conceituação e busca de novas 

oportunidades. Pela mesma razão, a assunção de riscos das empresas que 

são altamente alavancadas financeiramente não são necessariamente 

considerados empresarial, pois eles também devem envolver-se no produto, no 

mercado ou na inovação tecnológica. 

Esta dimensão capta a extensão do grau de risco que reflete em várias 

decisões na alocação de recursos, bem como a escolha de produtos e 

mercados. Enquanto a tomada de riscos tem sido geralmente tratada como 

uma característica individual (por exemplo, ao nível de CEO), é visto aqui como 

uma construção no nível da organização. (VENKATRAMAN, 1989) 

No mesmo ano, Covin e Slevin (1989) afirmaram que o comportamento 

empreendedor acarreta um maior risco do que comportamento conservador. O 

pressuposto deste risco pode ser necessário para a sobrevivência em 

ambientes hostis. Em empresas com ambientes benignos são confrontados 

com um maior nível de generosidade e, conseqüentemente, normalmente não 

são forçados a se envolver em “aventuras”. 

Cantillon (1734), que foi a primeira a utilizar oficialmente o termo 

empreendedorismo, argumentou que o principal fator que separava 

empresários de funcionários contratados foi à incerteza e risco do auto-
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emprego. Assim, o conceito de assunção de riscos é uma qualidade que é 

freqüentemente usado para descrever o empreendedorismo. Deste modo, a 

gama de comportamentos de risco se estende a partir de alguns níveis 

denominados de riscos "seguros", tais como depositar dinheiro em um banco, 

ou repovoamento das prateleiras para ações de alto risco, como empréstimos 

pesados, investimentos em tecnologias inexploradas, ou trazendo novos 

produtos em novos mercados. (LUMPKIN e DESS, 1996) 

Lumpkin e Dess (1996) afirmam que essas tentativas de compreender 

mais claramente a propensão de assumir riscos, em parte pelos 

pesquisadores, não é capaz de encontrar padrões consistentes quando se 

investiga a assunção de riscos associados à capacidade empresarial. 

Numerosos investigadores relataram inconsistências na propensão ao risco de 

tomada de indivíduos que se envolvem em nova entrada e equívocas relações 

entre a tomada de riscos e desempenho.  

Em 2005, Dess e Lumpkin, aprimoraram seus estudos e verificaram que 

existem três tipos de risco que as organizações e seus executivos enfrentam: 

assumir riscos do negócio, assunção de riscos financeiros e assumir riscos 

pessoais.  

 

1. Assumir riscos do negócio: envolve aventurar-se no desconhecido sem 

saber a probabilidade de sucesso. Este é o risco associado com a 

introdução de mercados não testados ou a utilização de improváveis 

tecnologias. 

2. A assunção de riscos financeiros: exige que uma empresa adquira 

empréstimos pesados ou comprometa uma grande parte de seus recursos 

para crescer. Risco é usado neste contexto para se referir à troca de 

risco/retorno que é comum na análise financeira. 

3. Assumir riscos pessoais: refere-se aos riscos quem um executivo assume 

em tomar uma posição em favor de um curso de ação estratégica. 

Executivos que tomam tais riscos estão a influenciar o curso da sua empresa 

como um todo e suas decisões também podem ter implicações significativas 

para suas carreiras.  
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Dois métodos empresariais também podem ser usados para reforçar a 

sua posição competitiva através de tomada de risco e incluem: 

1. Pesquisar e avaliar os fatores de risco para minimizar incerteza. 

2. Utilizando práticas testadas e verdadeiras e técnicas que trabalharam 

em outros domínios.  

Conforme Mello et al (2006), as intensas transformações tecnológicas e 

a integração de mercados mundiais têm gerado forte demanda às empresas, 

face a essa situação, que tem aumentado em tal proporção, as empresas 

maiores enfrentam dificuldades para assumir riscos. Desta forma, o 

gerenciamento adequado desse risco em suas atividades, ao lado do 

aproveitamento de oportunidades de negócios, constitui possibilidades para o 

fortalecimento da empresa. 

Já Denrell (2008) expõe que a maioria das pesquisas tem examinado a 

associação entre a tomada de riscos e desempenho, de forma transversal ou 

longitudinal, e uma associação significativa foi oferecido como evidência para o 

risco variável de preferências.  

Ashraf e Qureshi (2010) colaboram com este estudo afirmando que a 

tomada de riscos tem sido apontada como a principal diferença entre 

empreendedores e não empreendedores. A assunção de riscos e otimismo 

estão inter-relacionados, pois envolve uma abordagem incremental para ações 

baseada em distribuições percebida, enquanto mais tarde envolve a formação 

de distribuições sobre o futuro, enquanto consideram os fatos atuais. Tomando 

risco é o hábito de tomar risco. Pelo risco que se destina a fazer uma obra ou 

projeto em que provavelmente há de ser perdido.  

 

2.1.3.3. Autonomia 

 

Lumpkin e Dess (1996) referem-se, em um contexto organizacional, à 

ação livre de sufocar constrangimentos organizacionais. Assim, embora fatores 

como disponibilidade de recursos, ações de rivais competitivos, ou de 
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organização interna as considerações podem mudar o curso das novas 

iniciativas, sendo que estes não são suficientes para extinguir os processos 

autônomos empresariais que levam a nova entrada: Durante todo o processo, a 

organização joga livremente de forma a agir independente, para tomar 

decisões-chave, e prosseguir. 

 Segundo Lee e Peterson (2000), o catalisador que dirige a atividade 

empreendedora é o espírito independente e a liberdade necessária para criar 

novos empreendimentos. Como tal, a dimensão da autonomia é uma parte 

crucial da Orientação Empreendedora. No entanto, para que a dimensão 

autonomia possa ser forte, os empresários devem operar dentro de culturas 

que promovem os empresários a agir de forma independente, para manter 

controle pessoal, e buscar oportunidades na ausência de constrangimentos 

sociais. 

Há clara sobreposição entre os conceitos de autonomia discutidos 

acima, mas algumas das classificações diferem com respeito a seu foco sobre 

o aspecto mais relevante de autonomia. Usando os diferentes aspectos 

mencionados, cria-se um mapa conceitual mais abrangente de autonomia. Este 

mapa é construído, tendo uma distinção conceitual entre dois tipos de 

autonomia (VERHOEST et al, 2004): autonomia como o nível de competência 

na tomada de decisão, autonomia como a isenção de restrições sobre a 

utilização efetiva das competências na tomada de decisão. 

1. Autonomia como o nível de competência na tomada de decisão: é o 

primeiro sobre discrição ou medida em que a agência pode decidir-se 

sobre assuntos que considere importantes. Nesta visão, o nível de 

autonomia organizacional é determinado pelo escopo e a extensão da 

agência pela competência na tomada de decisão. 

2. Autonomia como a isenção de restrições sobre a utilização efetiva das 

competências na tomada de decisão: Os conceitos de gestão e ponto de 

autonomia política, no qual uma agência pode ter poder de delegar ou 

de transferir para ele.  
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Por outro lado, a criação de unidades de trabalho autônomo e incentivar 

a ação independente podem ter armadilhas que podem comprometer a sua 

eficácia. Equipes autônomas, por exemplo, falta de coordenação e apoio 

sustentado da gerência. Descentralização excessiva tem um forte potencial 

para criar ineficiências, como a duplicação de esforços e desperdício de 

recursos em projetos com viabilidade questionável. (DESS E LUMPKIN, 2005) 

A liberdade para agir de forma independente é essencial para a 

autonomia e conseqüentemente para o processo empreendedor. Em estudos 

com pequenas empresas pesquisadores têm examinado o comportamento 

autônomo investigando a centralização da liderança e a delegação de 

autoridade. (MARTENS E FREITAS, 2008; RAUCH ET AL, 2009) 

 

 

2.1.3.4. Agressividade competitiva 

 

Para Venkatraman (1989), esta dimensão refere-se à postura adotada 

por uma empresa em sua alocação de recursos para melhorar a posição no 

mercado a uma taxa relativamente mais rápido que os concorrentes em seu 

mercado escolhido. 

Porém, quando se estuda a Agressividade Competitiva nas micro e 

pequenas empresas, Covin e Covin (1990) alegam que a identificação dos 

tipos de estratégias agressivas e táticas de uma empresa para alcançar ou 

manter uma forte posição no mercado é certamente um esforço útil. Empresas 

de pequeno porte têm, por definição, bases de recurso limitado e, 

conseqüentemente, limitada capacidade para sobreviver com pobres decisões 

gerenciais.  

Além disso, as respostas aos concorrentes para ações agressivas são, 

em geral, menos previsível do que suas respostas a ações mais passiva. 

Assim, os gerentes de pequenas empresas podem sentir que pode segurar os 

seus melhores para a viabilidade das empresas em ambientes hostis, adotando 

posturas mais passivas. (COVIN; COVIN, 1990) 
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Em outro sentido, Lumpkin e Dess (1996) referem-se ao termo 

agressividade competitiva como a propensão de uma empresa direta e 

intensamente desafiar aos seus concorrentes para conseguir a entrada ou 

melhorar a posição, isto é, para superar rivais da indústria no mercado. É 

caracterizada pela capacidade de resposta, que pode assumir a forma de 

confronto cara-a-cara, por exemplo, quando uma empresa entra em um 

mercado que outro concorrente tem identificado; ou reativa, por exemplo, 

quando uma empresa reduz os preços em resposta a um desafio competitivo. 

Dando continuidade aos seus trabalhos, no ano de 2005, Dess e 

Lumpkin verificaram que há duas maneiras para melhorar a competitividade 

das empresas em seu posicionamento agressivo que incluem: entrar em 

mercados com preços drasticamente mais baixos e copiar as práticas 

comerciais ou técnicas de concorrentes bem sucedidos. 

 

1. Entrar em mercados com preços drasticamente mais baixos: empresas 

menores, muitas vezes possuem o medo de entrar em mercados com os 

recursos que grandes empresas possuem. Porque as empresas maiores 

costumam ter bolsos profundos, eles pode dar ao luxo de reduzir os preços 

sem ser seriamente danificado por um longo período. 

 

2. Copiar as práticas comerciais ou técnicas de concorrentes bem sucedidos: 

todos nós já ouvimos que a imitação é a maior forma de elogio, mas a 

imitação também pode ser usado para tirar negócios da concorrentes. E 

enquanto a idéia ou prática não é protegido por leis de propriedade 

intelectual, não é ilegal. 

 

A agressividade competitiva tem relação com a propensão da 

organização para, direta e intensamente, desafiar seus competidores para 

alcançar melhores posições no mercado visando superá-los. (MARTENS, 

2009). Sendo assim, a autora listou os elementos que caracterizam a 

Agressividade Competitiva tomando estas características descritas abaixo: 
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1. Gastos agressivos (se comparados com os concorrentes) em marketing, 

qualidade de produtos e serviços, ou capacidade de manufatura; 

2. Sacrifica a lucratividade para ganhar parcela de mercado;  

3. Corta preços para aumentar participação no mercado;  

4. Coloca preços abaixo da competição;  

5. Busca posição de participação no mercado à custa de fluxo de caixa ou 

rentabilidade. 

6. Mover-se em função das ações dos concorrentes;  

7. Responder agressivamente às ações dos concorrentes.  

8. Postura agressiva para combater tendências da indústria que podem 

ameaçar a sobrevivência ou posição competitiva;  

9. Melhora posição competitiva por entrar em mercados com preços muito 

baixos, copiando práticas de negócios ou técnicas de competidores de 

sucesso, ou marketing oportuno de novos produtos ou tecnologias;  

10. Uso de métodos de competição não convencionais;  

11. É agressiva e intensamente competitiva;  

12. Adota postura competitiva do tipo “desfazer o competidor”. 

 

Em resumo, ser competitivamente agressiva é ter defesa das vigilantes e 

enérgicas empresas e de sua posição no mercado atual, enquanto que 

procuram minar a posição dos seus rivais. Para isso, eles cuidadosamente e 

continuamente monitoram e analisam os seus rivais, são motivados a melhorar 

seu desempenho atacando as empresas, e são engenhosos na sua 

implantação de recursos da empresa para lançar ataques. O fim e o resultado 

desejado deste ataque competitivo são sustentados pelo desempenho que é 

superior ao de seus rivais. (STAMBAUGH ET AL, 2011)  

 
 

2.1.3.5. Proatividade 

 

Proatividade trata de como a empresa reage às tendências do 

ambiente: ele forma o meio ambiente (pontuação alta) através da introdução de 
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novos produtos, tecnologias, técnicas administrativas, ou ele simplesmente 

reage. (MILLER; FRIESEN, 1978; SANDBERG, 2002) 

Por outro lado, Miller (1983) afirma que a Assunção de Riscos e a 

Proatividade são mais fortemente influenciadas pela explicitação da estratégia 

do produto-mercado e da personalidade do líder. 

Os autores Covin e Slevin (1989) argumentaram que com a tomada de 

risco extensiva, com uma proatividade forte e uma forte ênfase na inovação 

podem ser muito perigosas quando a economia ou as condições competitivas 

estão tornando a tributação mais hostil.  

Neste mesmo ano (1989), as pesquisas de Venkatraman afirmaram que 

é esperada que se manifeste em termos de buscar de novas oportunidades 

que podem ou não estar relacionada com a linha atual de operações, a 

introdução de novos produtos e marcas à frente da concorrência, eliminando 

estrategicamente as operações que estão nos estágios de maturidade ou 

declínio do ciclo de vida. 

De acordo com Lumpkin e Dess (1996), o termo proatividade é definido 

como "agir em antecipação de futuros problemas, necessidades ou mudanças". 

Como tal, proatividade pode ser crucial para uma Orientação Empreendedora, 

pois sugere uma perspectiva de futuro que é acompanhado pela atividade ou 

aventurar inovadora, antecipando-se às mudanças na demanda ou  problemas 

emergentes que podem levar a oportunidades de um novo empreendimento. 

(DESS; LUMPKIN, 2005)  

Sandberg (2002) explica a relação do grau de proatividade em uma 

empresa parece estar relacionado a várias tarefas e fatores ambientais. 

Conseqüentemente, a mera posição ao longo do processo pode não descrever 

adequadamente o comportamento complexo e multifacetado de uma empresa 

particular, mesmo que possa ser útil de maneira geral para comparar o 

comportamento de muitos. Ela também pode ser analisada separadamente em 

diferentes áreas funcionais da empresa, como por exemplo, pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), finanças, operações, marketing, gerenciamento e 

estrutura internacional, produção dentre outros. 
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O autor continua alegando que o padrão de proatividade não é, contudo, 

estático, mas um estado de fluxo, uma vez que as empresas constantemente 

verificam e redefinem a maneira pela qual eles interagem com seus ambientes, 

ou seja, buscam continuamente novas posições ao longo do processo. 

Conforme Martens e Freitas (2007), a proatividade sempre implica agir 

antes que a mudança no ambiente tenha um impacto direto na organização, e 

na prática ela freqüentemente envolve reagir a sintomas que antecipam uma 

mudança. Sendo a proatividade vista como parte de um contínuo, as 

organizações podem assumir diferentes graus de proatividade, bem como a 

proatividade pode ser analisada separadamente em diferentes áreas 

funcionais. 

A proatividade organizacional também aumenta a probabilidade de 

intercâmbio e a combinação das informações entre as organizações, 

melhorando as competências e as bases de conhecimento das empresas na 

coleta e processamento de informações baseadas em recursos.  Mediante uma 

profunda revisão e processamento de informações relevantes, as empresas 

pró-ativas aumentam a probabilidade ao descobrirem novas abordagens, 

tecnologias, produtos ou processos. (TANG, 2010)   

Consistente com esta conceituação, Kreiser et al (2010) defendem que 

as organizações que exibem comportamentos pró-ativos são mais propensos a 

perceber níveis mais elevados de oportunidades ambientais e, como resultado, 

utilizem comportamentos mais inovadoras e estratégicas de renovação para 

explorar essas oportunidades. 

 

2.1.3.6 Formação de Parcerias 

 

As teorias do comportamento de formação de parcerias e os resultados 

obtidos tendem a enfatizar um ou outro sócio ou características de 

relacionamento entre eles, integrando duas perspectivas e analisando seus 

efeitos separados e combinados. Tais descobertas suportam uma relação 

positiva entre os benefícios e a participação das empresas parceiras da aliança 
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e a reputação do parceiro, bem como a tomada de decisão compartilhada e as 

semelhanças estratégicas entre os parceiros. (SAXTON, 1997) 

Hitt et al (2001) acreditam que pequenas empresas experimentam 

maiores lucros quando elas se envolvem em alianças com parceiros locais nos 

novos mercados. Em particular, suas descobertas sugerem que investir 

diretamente em novos mercados internacionais tem um efeito positivo, mas que 

a exportação tem um efeito negativo de moderação. Assim, eles concluem que 

o investimento direto em novos mercados locais para aproveitar oportunidades 

únicas é uma forma de empreendedorismo. 

Em 2002, Kale, Dyer e Singh afirmaram que as alianças ou formação de 

parcerias de interfirmas tornaram-se comuns com empresas que tentam 

acessar ou absorver os recursos de outras empresas, definindo uma aliança 

como qualquer link interfirmas independentemente iniciada e que envolve 

partilha, troca ou co-desenvolvimento. 

Park e Zhou (2005) e Geh (2010), em resposta ao crescimento das 

estratégias de parcerias, tem considerado na motivação de uma aliança como 

sendo uma necessidade e oportunidade gerada por incertezas no mercado. Ela 

está baseada na análise custo-benefício clássico em um prazo muito estreito 

que incidiu sobre os benefícios diretos complementares e os custos de gestão 

de uma aliança.  

A função dedicada às alianças também podem aumentar o 

conhecimento tácito da empresa em relação à gestão de alianças, através de 

programas de treinamento e criando internamente uma rede de gestores de 

parceria. Este processo é semelhante à capacidade de ordem dinâmica, pois 

permite que as empresas alcancem o sucesso ajudando-os a desenvolver ou 

melhorar as suas habilidades (KALE; SINGH, 2007; SEITANIDI; 

KOUFOPOULOS; PALMER, 2010) 

De acordo com Ariño, Ragozzino e Reuer (2008) primeiro, as empresas 

podem renegociar uma parceria para aliviar as ineficiências decorrentes da 

concepção inicial do acordo de colaboração, se não se adequar às suas 

necessidades. Segundo, uma empresa pode estar disposta a renegociar uma 
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parceria quando se tem feito investimentos significativos para transações 

específicas em uma aliança e seu parceiro reconhece a oportunidade de 

levantar a empresa e seu valor adequado.  

Para Júnior (2009), As alianças, apesar de fornecerem os recursos e os 

necessários esforços para o sucesso em inovação, podem ser ao mesmo 

tempo risco e oportunidade, principalmente para pequenas e médias empresas 

que possuem recursos limitados. Neste caso, um comportamento oportunista 

por parte de um dos sócios da parceria é freqüentemente sugerido como a 

causa primária de fracasso nos propósitos de uma aliança estratégica. 

Com relação a comportamento oportunista que Júnior (2009) afirma, 

Geh (2010) coopera alegando que em determinadas relações de cooperação, o 

risco é definido como a probabilidade e as conseqüências de não ter uma 

cooperação satisfatória. E é devido ao comportamento oportunista por parte de 

ambas as empresas. Este comportamento é exemplificado como esquivar-se, 

dar informações por engano, distorção, apropriação de recursos, e assim por 

diante. Estes conflitos surgem porque as empresas têm seus próprios 

interesses individuais que não são necessariamente congruentes com os dos 

seus parceiros. 

Conforme Seitanidi, Koufopoulos e Palmer (2010), a formação de 

parcerias é uma fase distinta e implícitos que antecede a implementação da 

parceria, pois determina o estabelecimento de uma relação formal e, portanto, 

influencia a implementação e os resultados das parcerias.   

Barnes e Brown (2011) expõem sua idéia de parceria tendo sua 

proeminência na década de 1990, em um período muitas vezes entendido 

como um tempo de “grandes mudanças” no mundo. Com o fim da Guerra Fria, 

um clima relativamente "estável" para ajuda ao desenvolvimento passou a ser 

de aparente “crise”, que, parece ter criado as condições ideais para o 

surgimento da idéia de parceria. 

O sucesso da parceria depende tanto da capacidade da auto-reflexão 

dos parceiros, que é um aspecto importante da construção de confiança, 

quanto de sua capacidade de desenvolver uma relação de reciprocidade, que 
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está relacionada à vantagem colaborativa. A saída de uma parceria bem 

sucedida até agora será um novo contrato social com o qual os parceiros 

formalmente investir em outro. (GLASBERGEN, 2011) 

Para Savanevičienė e Raginienė (2011) a medição do desempenho de 

alianças ou parcerias estratégicas tem sido e ainda é uma questão de pesquisa 

importante no campo da gestão internacional. Tendo uma série de estudos 

sobre performance, influência de características organizacionais e 

interpessoais dentro da parceria.  

Com parcerias público-privado, a divisão estrita de tarefas entre agentes 

públicos e privados é desafiador, pois a hierarquia é substituída por relações 

mais horizontais, e um certo tipo e quantidade de responsabilidade para o bem 

público é levado por agentes privados do mercado e/ou da sociedade civil. 

(SAVANEVIČIENĖ; RAGINIENĖ, 2011) 

 

2.1.3.7 Orientação para o Mercado 

 

Para Kohli e Jaworski (1990), o significado do constructo orientação para 

o mercado que surgiu no campo é essencialmente uma visão mais precisa e 

operacional dos dois primeiros pilares do conceito de marketing - foco no 

cliente e coordenação. As descobertas sugerem que uma orientação de 

mercado implica em: 

1. Um ou mais departamentos envolvidos em atividades voltadas para o 

desenvolvimento de uma compreensão das necessidades dos clientes atuais e 

futuros e os fatores que afetam a eles;  

2. Partilha dessa compreensão através departamentos; e  

3. Os vários departamentos que se dedicam em atividades destinadas a 

atender as necessidades dos clientes seletos. 

Em outras palavras, uma orientação de mercado refere-se à ampla 

divulgação generalizada, organização e resposta à inteligência do mercado. 
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Tzokas, Carter e Kyriazopoulos (2001) investigaram que a vantagem 

competitiva das pequenas empresas tem constantemente enfatizado a 

importância do posicionamento de marketing, estratégia e empreendedorismo 

como fatores fundamentais para a sobrevivência do negócio e de crescimento. 

A capacidade de identificar e operar em um nicho de mercado específico os 

permite de explorar uma gama de especializações e oferece proteção contra 

concorrentes maiores.  

Existem dois fatores recorrentes que levam a uma subutilização do 

marketing nas pequenas empresas: 1º. As pequenas empresas usam o 

marketing de forma geral e inadequado, pois ele não parece ter qualquer 

impacto significativo no desempenho e no resultado. 2º. No início dos anos de 

uma empresa, o crescimento ocorre muitas vezes sem um esforço de 

marketing formal e planejada, o que leva, com o passar do tempo, os gerentes 

proprietários a acreditarem que é necessário investir tempo e esforço no 

planejamento de marketing formal. (TZOKAS; CARTER; KYRIAZOPOULOS, 

2001) 

Conforme Verhees e Meulenberg (2004), os recursos e capacidades 

específicas das pequenas empresas têm conseqüências para orientação de 

mercado, pois os recursos para a geração de inteligência de mercado são 

escassos, e não há espaço para um especialista em marketing. Sendo assim, 

sua visão sobre o mercado está baseada principalmente em dados secundários 

(a partir de jornais de negócios, pesquisa de setor, conferências e revistas 

profissionais) ou em contatos pessoais (com fornecedores, clientes ou 

funcionários bancários) e aquelas que vendem um produto diferenciado em um 

mercado local ou regional, podem usar a inteligência de mercado de forma 

mais eficaz.  

Para Golann (2006), alcançar uma orientação de mercado consistente é 

um desafio para os empreendedores. Empresas orientadas para o mercado 

geram informações sobre as mudanças nas necessidades dos clientes e seus 

mercados. Para desenvolver uma compreensão da empresa a nível dessas 

necessidades citadas, estas informações devem possuir uma comunicação 
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com as funções internas, gerando discussões informais entre funcionários de 

diferentes funções e ocorrendo fora das reuniões formais. 

Frishammar e Hörte (2007) em seus estudos sobre o papel da 

orientação para o mercado para o desenvolvimento do desempenho, afirmam 

que o objetivo da capacidade de orientação para o mercado é alinhar a 

empresa com uma seção especial de seu ambiente: o mercado, que é 

geralmente considerado o conjunto de clientes que fazem uso dos produtos 

das organizações e dos concorrentes (altamente substituíveis). A idéia central 

da orientação para o mercado é o conceito de marketing, que é uma filosofia de 

negócios ou uma declaração política. 

As empresas que apresentaram alto desempenho, em praticamente 

todos os indicadores, foram aquelas que combinaram orientação para o 

mercado com orientação empreendedora. Mais especificamente, uma 

orientação empreendedora tem um forte impacto no desenvolvimento de novos 

produtos, serviços e tecnologias, ao passo que uma orientação para o mercado 

tem uma forte influência na imagem da empresa, no aumento das vendas, com 

o uso de efetivos métodos de precificação e na disponibilidade de capital de 

trabalho. (JÚNIOR, 2009) 

Em seu trabalho, Ledwith e O’Dwyer (2009) utilizaram dados de 106 

pequenas empresas na Irlanda para apresentar um modelo que liga orientação 

para o mercado, o desempenho do novo produto, e o desempenho 

organizacional nas pequenas empresas. Seus resultados mostram relações 

significativas entre orientação para o mercado, desempenho de novos 

produtos, e desempenho organizacional. No entanto, quando essas relações 

são exploradas em maior detalhe, verifica-se que das três medidas utilizadas 

para orientação de mercado apenas um – orientação competitiva - é 

significativamente associada com o desempenho do novo produto.  

Martin, Martin e Minnillo (2009) explicam que a fonte de vantagem 

competitiva de ser orientada para o mercado encontra-se no foco da 

organização em identificar e desenvolver um valor diferencial para os clientes. 

Além disso, a estratégia, a volatilidade econômica, as relações com 
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fornecedores e a inovação têm sido identificados como mediadores ou 

moderadores da relação entre orientação de mercado e desempenho em 

pequenas empresas. 

De acordo com Kumar et al (2011) o dinamismo em ambientes 

empresariais causados pela desaceleração ou de crescimento econômico, 

intensidade competitiva, a globalização, fusões e aquisições, e a rapidez nos 

produto e inovações tecnológicas desafia a capacidade dos gestores de topo 

para perceber e responder às mudanças do mercado com precisão. A 

incapacidade de perceber e reagir rapidamente às mudanças do mercado tem 

levado ao desaparecimento de muitas empresas com nomes conhecidos. 

Além disso, uma orientação para o mercado incentiva uma cultura de 

experimentação e um foco na melhoria contínua do processo da empresa e 

sistemas. Isto implica que o desenvolvimento e a melhoria na orientação de 

uma empresa de mercado pode fazer as capacidades de uma empresa tornar-

se mais diferenciado (em relação à concorrência), a longo prazo. (KUMAR et 

al, 2011) 

Diante do que foi exposto sobre as dimensões da Orientação 

Empreendedora, o quadro-resumo 4 apresenta alguns estudos e as dimensões 

adotadas, ficando clara a maior utilização das dimensões propostas 

inicialmente por Miller (1983) e depois por Lumpkin e Dess (1996). 
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Autores Inovação 
Assunção de 

Risco 
Autonomia 

Agressividade 
Competitiva 

Proatividade 
Formação de 

Parcerias 

 
Orientação 

para o 
Mercado 

Miller e Friesen – 1978     X   

Miller e Friesen – 1982 X X      

Miller – 1983 X X   X   

Covin e Slevin – 1989 X X   X   

Venkatraman – 1989  X  X X   

Covin e Covin – 1990    X    

Kohli e Jaworski -1990        X 

Wiklund – 1999 X       

Lumpkin e Dess – 1996 X X X X X   

Saxton – 1997      X  

Drucker – 1999 X       

Lee e Peterson – 2000   X     

Ahuja e Lampert – 2001 X       
Hitt et al – 2001      X  

Tzokas, Carter e Kyriazopoulos – 
2001 

      X 

Kale, Dyer e Singh – 2002      X  

Sandberg – 2002     X   

Verhees e Meulenberg – 2004       X 
Verhoest et al – 2004   X     

Dess e Lumpkin – 2005  X X X X   

Park e Zhou – 2005      X  
Covin et al – 2006 X       

Golann – 2006       X 
Mello et al – 2006  X      

Frishammar e Hörte - 2007       X 

Kale e Singh – 2007      X  

Martens e Freitas – 2007 X    X   
Yeung et al – 2007 X       

Ariño, Ragozzino e Reuer - 2008      X  

Denrell – 2008  X      
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Martens e Freitas – 2008   X     

Renko e Janakiraman – 2008 X       

Júnior – 2009      X X 

Ledwith e O’Dwyer – 2009       X 

Martens – 2009    X    

Martin, Martin e Minnillo - 2009       X 
Rauch et al – 2009   X     

Ashraf e Qureshi – 2010  X      

Geh – 2010      X  

Tang – 2010     X   
Kreiser et al – 2010     X   

Seitanidi, Koufopoulos e Palmer – 
2010 

     X  

Zolfagharian e Paswan - 2010 X       

Barnes e Brown – 2011      X  
Dibrell et al – 2011 X       

Glasbergen – 2011      X  
Kumar et al – 2011       X 

Savaneviciene e Raginiene - 2011 X     X  
Stambaugh et al – 2011    X    

Quadro 4 – Dimensões da Orientação Empreendedora adotadas por diferentes autores. 

Fonte: A autora 
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2.2. Capacidade Dinâmica de Absorção  

 

Cohen e Levinthal (1990) afirmam que a capacidade de explorar o 

conhecimento externo é, portanto, um componente crítico das capacidades 

inovadoras. Argumentam, também, que a capacidade de avaliar e utilizar 

conhecimentos fora são em grande parte uma função do nível de 

conhecimentos relacionados prévio. Assim, o conhecimento prévio relacionado 

confere uma capacidade de reconhecer o valor de uma nova informação - 

assimilá-la e aplicá-la para fins comerciais. Essas habilidades, coletivamente, 

constituem o que nós chamamos de "capacidade de absorção." 

De acordo com Zahra e George (2000) a Capacidade de Absorção tem 

sido empregada para explicar as estruturas cognitivas e retenção de 

conhecimento dentro de indivíduos e empresas. Ao nível da análise 

empresarial, os pesquisadores usaram a capacidade dinâmica para explicar a 

formação e sucesso em alianças estratégicas; acumulação de capital social e 

intelectual; evolução de competências tecnológicas, e evitando o bloqueio 

tecnológico após a surgimento de um projeto dominante em uma indústria. 

(NARASIMHAN et al, 2006)  

Os estudos de Stock et al (2001) tentam comprovar a relação entre 

capacidade de absorção e desenvolvimento de novos produtos alegando que a 

capacidade de absorção pode também ser importante para a mais ampla 

perspectiva de negócio e da organização. Pois o foco na aquisição e uso da 

informação externa, no sentido de fazer aliança entre empresas é uma área 

natural de pesquisa, principalmente para a sobrevivência das Micro e 

Pequenas Empresas. (ZONOOZ et al, 2011) 

As empresas que têm mais recursos devem ser capaz de absorver mais 

e, portanto, ao medir a capacidade de absorção precisamos da condição do 

nível de recursos mobilizados. Definindo, então, a capacidade de absorção, 

como a eficiência com que uma empresa absorve, em relação ao que poderia 

ter absorvido com os recursos que tem implantado. (NARASIMHAN; RAJIV e 

DUTTA, 2006) 
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Narasimhan, Rajiv e Dutta (2006) afirmam que esses componentes são: 

1º. Os recursos que uma empresa tem ao seu dispor para atingir seu objetivo e 

absorver o know-how (que explicar o quanto ele poderia absorver), e 2º. As 

razões para habilidades diferenciais de uma empresa para absorver know-how 

tecnológico de fora, que é a nossa conceituação de capacidade de absorção.  

Tendo como base o estudo acima citado, Todorova e Durisin (2007) 

citam que a capacidade de absorção depende da fonte de conhecimento e 

conhecimento prévio, sendo condicionada a regimes de apropriabilidade, e isso 

influencia o desempenho inovador da empresa. As restrições sobre a 

capacidade de avaliar o potencial do novo conhecimento pode resultar não só 

da capacidade cognitiva e limites na pesquisa e na formação de expectativas, 

mas também da utilização dos valores das principais partes interessadas como 

critério de avaliação. Conforme figura 1: 

Figura 1: Um Modelo Refinado da Capacidade de Absorção  

Fonte: Adaptado de Todorova e Durisin (2007, pg 775) 

 

Para Muscio (2007), a aquisição de conhecimento externo e 

estabelecimento de canais adequados para sua transmissão não são 

processos simples. Pois a fim de adquirir novos conhecimentos, as empresas 
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devem saber onde e como encontrá-los, e como assimilar e difundí-las através 

de sua própria estrutura corporativa. 

De acordo com Barrionuevo (2009), as organizações que possuem uma 

adequada base de conhecimento em um campo especifico, normalmente tem 

uma alta capacidade de absorção e são capazes de avaliar e agir para 

qualquer nova informação ou para as novas idéias que se desenvolvem em 

que campo de conhecimento para fins comerciais é de estratégia fundamental.  

Para Rothaermel e Alexandre (2009), um nível adequado de capacidade 

de absorção permite que uma empresa supere as tensões inerentes ao 

ambiente dúbio que não surgem apenas do exercício simultâneo de exploração 

e aproveitamento, mas também de tecnologia interna e externa de 

abastecimento, permitindo assim que a empresa aproveite os benefícios e 

modere de forma positiva a relação entre ambos os lados mais plenamente.  

Vindo ao encontro dos autores acima citados (Rothaermel e Alexandre, 

2009), Huang e Rice (2009) afirmam que a identificação e aquisição de know-

how externo não significam necessariamente que as empresas podem 

incorporar esse conhecimento em seus sistemas de inovação existentes para 

obter retornos econômicos. Pois os resultados da inovação serão evasivos na 

ausência de capacidade de absorção, mesmo que a tecnologia tenha sido 

valiosa no sucesso obtido a partir do exterior.  

No entanto, as habilidades individuais e conhecimentos precisam ser 

transferidos e compartilhados entre os membros da organização, a fim de 

chegar a novas idéias e produtos. A mudança da aprendizagem individual para 

aprendizagem organizacional5 é uma dimensão essencial para a capacidade 

de absorção das empresas. (VALENTINA E PASSIANTE, 2009) 

Em consonância com os estudos de Valentina e Passiante (2009), Sun e 

Anderson (2010) afirmam que a capacidade de absorção é a saída para a 

sobrevivência e a prosperidade da organização. No entanto, eles não mudam a 

                                                
5 Definido como o processo de melhorar as ações através de um melhor conhecimento e compreensão, ou 

como uma organização hábil na criação, aquisição e transferência de conhecimento e de modificar seu 

comportamento para refletir novos conhecimentos e insights. (SUN E ANDERSON, 2010) 
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organização nem a sua direção estratégica, mas junto com a aprendizagem 

organizacional possibilitam a inovação estratégica da organização.  

Muito tem sido argumentado que a capacidade de absorção, também, é 

composto de dimensões coletivas e individuais, e distinguir entre eles pode 

produzir insights importantes. Especificamente, três dimensões compreendem 

o constructo da capacidade de absorção: 1º. A relação da empresa com seu 

ambiente externo (porosidade das fronteiras da empresa); 2º. Uma dimensão 

coletiva (suas estruturas, rotinas e base de conhecimento); e 3º. Uma 

dimensão individual (habilidades individuais de absorção). (ZONOOZ et al, 

2011) 

Brettel, Greve e Flatten (2011) afirmam que além do custo-benefício, há 

outros fatores importantes que criam uma relação entre a capacidade dinâmica 

de absorção e desempenho. A questão incide sobre os tipos de pesquisas em 

empresas que começaram a analisar esta relação aplicando informações 

externas adquiridas para fins comerciais e ajudando no ganho da vantagem 

competitiva; Quanto ao desempenho da empresa, como um resultado da 

capacidade dinâmica de absorção de fato, os resultados empíricos mostram 

uma relação positiva significativa entre eles. 

Para tanto, será analisada a seguinte hipótese referente à capacidade 

dinâmica de absorção e desempenho: 

H2: Existe relação entre capacidade dinâmica de absorção e 

desempenho. 

Em sua abordagem, Teece (2007) aponta que, enquanto o desempenho 

de longo prazo da empresa é determinado em certa medida, pela forma como o 

ambiente externo recompensa o ambiente de negócios o seu patrimônio, o 

desenvolvimento e exercício de capacidades dinâmicas internas estão no cerne 

da empresa de sucesso (e insucesso). Por exemplo, identificar equipes 

multifuncionais de P&D, as rotinas de desenvolvimento de novos produtos, 

rotinas de controle de qualidade, e transferência de tecnologia e/ou 

conhecimento de rotinas de transferência e sistemas de medição de 
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desempenho determinados como elementos importantesdas capacidades 

dinâmicas. 

Wu (2007) propõe que uma variável intermediária, capacidade dinâmica, 

existia entre desempenho e recursos. Em operações reais, demonstrou que as 

capacidades dinâmicas foram significativos, transformando recursos 

empresariais em desempenho, e que as capacidades dinâmicas foram a 

variável mediadora entre os recursos empresariais e de desempenho. Sem 

capacidades dinâmicas para converter recursos em vantagem, os recursos 

empresariais não se traduzem em desempenho. 

De acordo com Hung et al (2010), raciocina-se que os métodos distintos 

de se fazer negócios, que produzem uma vantagem competitiva são fortemente 

dependentes da integração dos resultados de alinhamento de processos e 

cultura de aprendizagem organizacional com capacidade dinâmica. Este 

modelo postula propostas que o alinhamento dos processos organizacionais e 

cultura de aprendizagem organizacional estão inter-relacionados e são os 

antecedentes da capacidade dinâmica e desempenho organizacional.  

Para Kim e Boo (2010), uma organização perita em administrar 

processos potenciais para gerar um desempenho superior através da 

abordagem das capacidades dinâmica, encontrara uma relação positiva entre 

capacidades dinâmicas e desempenho organizacional ao examinar a empresa 

Taiwan high-tech, no qual provou-se a relação positiva entre capacidades 

dinâmica e desempenho de uma organização, através dos termos de vantagem 

competitiva de mercado, ação, lucro, custo, receita de vendas e atendimento 

ao cliente satisfação. 

Enquanto a noção de capacidades dinâmicas foi aplicada a correntes de 

pesquisa diferentes, há alguma confusão terminológica e inconsistências na 

literatura quanto à forma de como as capacidades dinâmicas podem ser 

capturadas na realidade. Essas capacidades existentes são suscetíveis em 

resultar no melhor desempenho, especialmente em ambientes voláteis, esses 

recursos têm de passar por um processo constante de mudança. (PRANGE; 

VERDIER, 2011) 
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Dando continuidade a seus estudos, no ano de 2002, Zahra e George, 

Sun e Anderson (2010) sugerem que as quatro capacidades organizacionais de 

aquisição, a assimilação, a transformação e a exploração de conhecimento 

dependem uns dos outros para produzir a capacidade de absorção, conforme 

descrito abaixo:  

1. Aquisição: se refere à capacidade da empresa em identificar e adquirir 

externamente conhecimento geral que é critica para sua operacionalização. 

2. Assimilação: se refere às rotinas e processos da empresa que segue para 

a análise, processos, interpretação, e entendimento da informação obtida de 

fontes externas. 

3. Transformação: denota a capacidade da empresa em desenvolver e 

aperfeiçoar as rotinas que facilitam a combinação existente entre conhecimento 

e o recém adquirido e assimilado conhecimento. 

4. Exploração: baseia-se nas rotinas que a empresa segue para refinar, 

estender, e alavancar as competências existentes ou criar novas por 

conquistas e transformações do conhecimento incorporando dentro das 

operações. 

Para Barrionuevo (2009), cada dimensão tem um diferente, mas 

complementar a explicação de como a capacidade de absorver o conhecimento 

pode influenciar os resultados organizacionais. Estas dimensões são 

combinados em dois subconjuntos com diferentes potenciais para a criação de 

valor, estes dois subconjuntos são capacidade de absorção e capacidade de 

absorção potencial realizado6. 

Diante do exposto, segue abaixo a caracterização das dimensões da 

Capacidade Dinâmica de Absorção, que são: Aquisição, Assimilação, 

Transformação e Exploração. 

 

                                                
6 Capacidade de absorção potencial realizado: é o que permite a empresa a ser receptivos ao 

conhecimento externo, ou seja, adquirir, analisar, interpretar e compreender e abrange, assim, as 

dimensões de aquisição de conhecimento e assimilação. (BARRIONUEVO, 2009) 
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2.2.1. Aquisição 

 

Para Cohen e Levinthal (1990), a questão permanece quanto à 

capacidade de absorção precisa ser desenvolvida internamente ou até que 

ponto uma empresa pode simplesmente comprá-lo através, por exemplo, de 

contratação de novo pessoal, contração de serviços de consultoria, ou mesmo 

através de aquisições corporativas. Os autores sugerem que a eficácia de tais 

opções é um pouco limitada quando a capacidade de absorção em questão 

deve ser integrada com outras atividades da empresa. 

De acordo com Zahra e George (2002), o esforço despendido nas 

rotinas de aquisição de conhecimentos pode ter três atributos: intensidade, 

velocidade e direção. A intensidade e a velocidade dos esforços de uma 

empresa para identificar e reunir conhecimento para determinar a qualidade 

das capacidades de uma empresa de aquisição. Quanto maior esforço, mais a 

empresa vai construir rapidamente as capacidades necessárias. Obviamente, 

há limites para a capacidade de uma empresa para atingir essa velocidade, 

ciclos de aprendizagem não pode ser pois é facilmente encurtado e Alguns dos 

recursos necessários não são de construção rápida. 

O capital social facilita a aquisição de recursos através da promoção de 

um fluxo constante de informações de diversas fontes. Laços sociais externos 

pode ser especialmente crítico para a aquisição de recursos. Porém os laços 

pessoais podem também ser uma força motriz por trás de recursos obtidos a 

partir de redes interfirmas onde as relações dependem de indivíduos 

específicos. (BLYLER e COFF, 2003) 

Embora a criação de conhecimento e absorção represente o pré-

requisito para a inovação, o que desencadeia o processo dinâmico de inovação 

contínua, é a capacidade de integrar o conhecimento especializado dispersos 

nas empresas. Essa capacidade baliza-se em uma organização baseada em 

projetos de fluido que fomenta o desenvolvimento do potencial individual, 

melhora a capacidade de explorar o conhecimento individual e suas idéias, e 

institucionaliza a contribuição espontânea e coletiva para a inovação de 

produtos. (VERONA E RAVASI, 2003) 
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Salvato, Lassini e Wiklund (2007) acordam que há uma necessidade de 

encontrar um equilíbrio entre a investigação e a exploração. Este objetivo pode 

ser alcançado através de aquisições. Sob certas condições, as aquisições 

podem ser uma resposta, embora, obviamente, não o único, até o vencimento 

de recursos, ossificação, e simplicidade. Aquisições podem revitalizar uma 

empresa e melhorar a sua capacidade de antecipar ou de reagir 

adequadamente às mudanças nas condições externas.  

Defende-se, também, que os resultados positivos só podem ser 

acumulados para a aquisição de organizações quando o crescimento aquisição 

é acoplado com o desenvolvimento da capacidade de aquisição, ou seja, com a 

acumulação, armazenamento e exploração do conhecimento organizacional 

fresco. (SALVATO; LASSINI E WIKLUND, 2007) 

Para Kim; Haleblian e Finkelstein (2011), uma aquisição é muitas vezes 

a maneira mais rápida que uma empresa pode aproveitar as oportunidades de 

crescimento através da expansão em novos mercados geográficos ou de 

produtos, assim, o baixo crescimento pode estimular a atividade de aquisição 

de empresas que estão em busca de crescimento rápido. Mas, apesar das 

aquisições serem um veículo eficaz de crescimento, eles são inerentemente 

arriscadas, uma vez que estão associados com a incerteza significativa e um 

elevado potencial de perda financeira. 

O argumento de que ocorrem as aquisições horizontais em economias 

de escala não é suficiente para explicar por que este tipo de aquisição 

prevalece. A questão da transferência de capacidade também é fundamental 

para explicar aquisições horizontais. Posições estratégicas devem ter um 

horizonte de longo prazo como a continuidade promove melhorias nas 

atividades individuais e do ajuste em todas as atividades, permitindo uma 

organização de construir capacidades e habilidades únicas em sua estratégia. 

(LAHOVNIK, 2011) 

Conforme Yang; Lin e Peng (2011), as empresas são de natureza 

comportamental. Como "limitadamente racionais" jogadores, eles contam com 

a experiência passada e acumulada para aprender a tomar decisões 
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estratégicas. Estendendo estudos anteriores que tipicamente voltados para o 

papel da experiência aquisição direta, examinamos vez o papel da 

aprendizagem das empresas a partir de suas redes de aliança. Tal perspectiva 

é particularmente relevante para nossa pesquisa, questão como aquisições 

são, fundamentalmente, sobre as escolhas de governança interfirmas, que são 

de natureza relacional e pode ser influenciada pela inserção das empresas em 

redes de alianças.  

 

2.2.2 Assimilação 

 

Para Cohen e Levinthal (1990), alguma parte do conhecimento prévio 

que deve ser muito estreitamente relacionada com os novos conhecimentos 

para facilitar a assimilação, e uma fração do que o conhecimento deve ser 

bastante diversificada, embora ainda relacionado, para permitir a utilização, 

efetiva criação do novo conhecimento. Esta simples noção de que o 

conhecimento prévio da capacidade de absorção está subjacente tem 

implicações importantes para o desenvolvimento da capacidade de absorção 

ao longo do tempo e, por sua vez, o desempenho inovador das organizações.  

De acordo com Szulanski (1996), a capacidade de transferir as melhores 

práticas intemalmente é fundamental para a capacidade de uma empresa para 

construir vantagem competitiva através da apropriação de rendas de 

conhecimento interno escasso. Tal capacidade é principalmente uma função de 

seu estoque de conhecimento pré-existente e que se manifesta na sua 

capacidade de valor, assimilar e aplicar novos conhecimentos com sucesso 

para fins comerciais. Assim como competências distintivas de uma empresa 

pode ser difícil para outras empresas a imitar, suas melhores práticas pode ser 

difícil de imitar internamente.   

Se uma empresa possuir o conhecimento prévio relevante necessário 

para reconhecer o conhecimento externo valioso, o próximo desafio que 

enfrenta é a forma de internalizá-la, pois o processo de assimilação é 

influenciada por uma empresa tácita, o conhecimento específico da empresa 
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sobre os seus sistemas estabelecidos para o processamento de conhecimento. 

Isto sugere que a capacidade de assimilar novo conhecimento externo, é, em 

parte uma função relativa semelhante ao aluno e professor práticado pela 

compensação das empresas. (LANE; LUBATKIN, 1998) 

Fichman e Kemerer (1999) afirmam que há duas maneiras diferentes, 

mas complementares, de conceber a diferença da assimilação. A primeira está 

baseada em conceitos de modelagem tradicionais de difusão, e tem uma 

interpretação simples como a diferença entre as duas curvas cumulativas de 

adoção para a população como um todo (construção teórica). A segunda 

abordagem está baseada em conceitos de análise de sobrevivência, e 

considera as durações das defasagens entre aquisição e implantação dentro 

das empresas adquirentes (inferências estatísticas).  

Quando outras empresas reconhecer, assimilar e construir sobre o 

conhecimento de uma empresa, demonstrando a influência desta sobre a 

evolução geral de uma classe determinando o produto ou a tecnologia. 

Utilizaremos o termo "impacto" para denotar que este conhecimento foi mantido 

e construído sobre uma tecnologia que continua a evoluir. (ROSENKOPF; 

NERKAR, 2001) 

Zahra e George (2002), afirmam que as idéias e descobertas que 

ultrapassam a zona de uma empresa de pesquisa são ignorados porque a 

empresa não pode facilmente compreendê-los. Conhecimentos adquiridos 

externamente podem incorporar heurísticas que diferem significativamente 

daqueles utilizados pela empresa, retardando a compreensão do 

conhecimento. Compreensão, no entanto, promove a assimilação do 

conhecimento que permite que as empresas possam processar e internalizar o 

conhecimento gerado externamente. 

Para Barrionuevo (2009), o objetivo da dimensão assimilação é entender 

o conhecimento que provém de fontes externas através de rotinas especificas 

da empresa. Os membros da organização, para assimilar conhecimento e obter 

as vantagens que se derivam, têm de interpretá-lo e compreendê-lo para poder 

finalmente aprendê-lo.  
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Capacidade dinâmica de absorção é um recurso é muito dependente do 

conhecimento atual possuído pela entidade receptora. Como a aprendizagem é 

cumulativa, a assimilação do conhecimento é mais fácil e mais rápida para uma 

entidade que já possui um conhecimento considerável (suficientemente 

diversificada, mas relacionado com o conhecimento a ser recebida). No 

entanto, duas importantes capacidades organizacionais emergem: absorção e 

capacidades combinatórias. (ZONOOZ et al, 2011) 

 

2.2.3 Transformação 

 

Van den Bosch, Volberda e Boer (1999) discutem o objetivo de como a 

obtenção moderado da capacidade de absorção no momento da transformação 

da indústria e a co-evolução com os das empresas estratégicas e 

organizacionais, descrevem como empresas existentes, quando confrontado 

com um conhecimento ambiente turbulento, aumentar a sua capacidade de 

absorção. 

Transformação denota a capacidade de uma empresa para desenvolver 

e aperfeiçoar as rotinas que facilitem a combinar o conhecimento existente e os 

novos conhecimentos adquiridos e assimilados. Isto é conseguido através da 

adição ou supressão do conhecimento ou simplesmente pela interpretação do 

mesmo conhecimento de um modo diferente. Transformação muda o caráter 

do conhecimento através biassociação, que ocorre quando uma situação ou 

idéia é percebida em "dois quadros auto consistente mas incompatível de 

referência" (ZAHRA; GEORGE, 2002) 

Narasimhan, Rajiv e Dutta (2006) explicam que na medida em que lidam 

com recursos e capacidades existentes para renovar seus recursos e 

processos de transformação. A eficiência desta transformação possa variar de 

uma empresa para outra e provavelmente seria uma função dos tipos de 

interações complexas que geralmente são observáveis e difícil de imitar, 

satisfazendo as condições básicas da Visão Baseada em Recursos. 
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Thérin (2007) assegura que o terceiro passo no processo da capacidade 

dinâmica de absorção é a transformação do conhecimento, sendo definido 

como "capacidade de uma empresa para desenvolver e aperfeiçoar as rotinas 

que facilitam a combinação de conhecimento existente e os novos 

conhecimentos adquiridos e assimilados". Se a empresa lider ou não, essa 

capacidade dependerá grandemente do futuro conhecimento adquirido. Se não 

for combinado, o conhecimento adquirido pode simplesmente ficar à parte dos 

fluxos de conhecimento. Como a aquisição de conhecimentos requer um 

investimento em tempo, habilidades e dinheiro, a transformação é uma 

atividade fundamental na eficiência do necessário processo de incorporação de 

conhecimento externo dentro da empresa. 

De acordo com Barrionuevo (2009), esta dimensão é realmente 

importante, pois uni fortemente as dimensões de assimilação e exploração. A 

capacidade de processamento sendo a internalização de novos conhecimentos 

e a convergência existente com a recém-adquirida, devendo ser capaz de 

reconhecer dois conjuntos aparentemente incongruentes de informações e 

fazer novas estruturas combinar congnitivas. Esta capacidade está relacionada 

com o reconhecimento de oportunidades empresariais. 

Para decompor as capacidades dinâmicas de transformação 

organizacional, foi sugerida uma prévia de que capacidade dinâmica é baseada 

em uma suposição de que as capacidades das empresas fortes são benéficas 

na medida em que respondem rapidamente à turbulência ambiental. Assim, a 

partir da transformação, pode-se aparentemente mapear a energia das 

capacidades dinâmicas. E presumir as mesmas funções que mudam de uma 

posição existente ou transformar recursos correntes e revelar os mesmos 

fatores que são da capacidade interna e do ambiente externo. (CHEN; 

HSIUNG, 2010)   

Dixon, Meyer e Day (2010), afirmam que as empresas em economia em 

transição tem enfrentado processos de transformação raramente radicais, ao 

faltar tanto os recursos e capacidades para enfrentar mercados competitivos 

quanto as rotinas e processos internos que facilitem a mudança organizacional. 
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As suas capacidades operacionais também foram orientadas para um sistema 

econômico já extinto.  

Transformação organizacional é limitada pela história organizacional, 

rotinas herdadas e racionalidade limitada dos gestores. Estes representam 

herança administrativa da empresa, que é a configuração interna de bens, 

capacidades, competências de gestão e influência que continua mesmo após a 

mudança estrutural. (DIXON; MEYER; DAY, 2010) 

Para Sun e Anderson (2010), a dimensão transformação denota a 

capacidade de uma empresa para desenvolver e aperfeiçoar as rotinas que 

facilitam a combinação de conhecimento existente com conhecimentos recém-

adquiridos e assimilados. A dimensão de transformação é a capacidade da 

organização para alterar a maneira como ela vê a si mesma e sua paisagem 

competitiva, sendo criado pela sociopsicologia do ·processo de integração. 

 

2.2.4 Exploração 

 

Van den Bosch, Volberda e Boer (1999) acreditam que em tais 

ambientes, a absorção de uma empresa de conhecimento é suscetível de ser 

focado na exploração e, portanto, sobre o alcance e dimensão da flexibilidade 

de absorção de conhecimento. Quando essas empresas são confrontadas com 

ambientes de conhecimento turbulentos como o complexo de multimídia 

existente, o desafio estratégico é alterar o seu nível de aspiração e exploração 

no caminho para absorver novo conhecimento externo criando um portfólio de 

mídia mista (revistas, jornais, internet etc).  

Para Zahra e George (2002), a dimensão exploração como uma 

capacidade organizacional baseia-se nas rotinas que permitam às empresas 

aperfeiçoar, ampliar e alavancar competências existentes ou criar novos 

através da incorporação de conhecimentos adquiridos e transformados em 

suas operações. As empresas podem ser capazes de explorar o conhecimento 

por acaso, sem rotinas sistemáticas. No entanto, a presença de tais rotinas 
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fornece mecanismos estruturais, sistémica, e processuais que permitem que as 

empresas sustentem a exploração do conhecimento ao longo de períodos de 

tempo prolongados.  

Salvato, Lassini e Wiklund (2007) afirmam que as empresas que 

sobrevivem nas fases iniciais de formação, durante o qual a exploração, 

conhecimento e desenvolvimento de competências são fundamentais, tendem 

a começar a promover a exploração em sintonia fina de rotinas e práticas 

organizacionais. A exploração permite à organização focar o conhecimento e 

as rotinas que mais contribuíram para a sua sobrevivência inicial e fases de 

crescimento.  

Podemos definir "as capacidades de exploração", como a capacidade do 

importador de adotar novos processos, produtos e serviços que são exclusivos 

das utilizadas no passado e "capacidades" de exploração como a capacidade 

do importador para melhorar continuamente os seus recursos e processos 

existentes. No caso de as capacidades de exploração, as mudanças 

fundamentais na tecnologia atual do importador e as práticas de mercado são 

mais pronunciadas, atendendo as necessidades dos clientes emergentes e 

oferecendo novos benefícios substanciais aos clientes. (YALCINKAYA; 

CALANTONE; GRIFFITH, 2007) 

Para Barrionuevo (2009), esta dimensão é provavelmente a mais 

importante para uma empresa, pois é o que provoca todos os resultados após 

os esforços para adquirir, assimilar e transformar o conhecimento. É a criação 

de rotinas para implementar conhecimento para uso e implementação, que vai 

levar a novos produtos, sistemas, processos, novas formas organizacionais, ou 

melhorar as habilidades existentes ou mesmo criar novos.  

Apesar de concordar que a aplicação de uma lente de prospecção, a 

exploração permite importantes insights teóricos, que afirmam que a 

capacidade de uma empresa de simultaneamente explorar é apenas uma 

manifestação de ambidestria organizacional7. Assim, propomos que os 

                                                
7
 Ambidestria organizacional: De acordo com o conceito de Rothaermel e Alexandre (2009), para ser 

ambidestro, as organizações precisam ser capazes de efetivamente conciliar as tensões internas que 
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benefícios da ambidestria podem surgir através de um equilíbrio desses 

fatores, que admite não apenas do exercício simultâneo de exploração e 

aproveitamento, mas também de tecnologia interna e externa de 

abastecimento, permitindo à empresa aproveitar os benefícios ambidestria 

mais plenamente. (ROTHAERMEL; ALEXANDRE, 2009) 

Para Uotila et al (2009) os ambientes caracterizados por diferentes 

níveis de dinamismo tecnológico, um equilíbrio diferente de exploração e 

aproveitamento pode ser o ideal para maximizar o desempenho. A relação 

entre a quantidade relativa de orientação da exploração e desempenho 

financeiro é moderada pela intensidade da pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

da indústria em que as empresas operam, ajudando a empresa a desenvolver 

novos conhecimentos e criar as capacidades necessárias para a sobrevivência 

e prosperidade a longo prazo. 

Yang, Lin e Peng (2011) asseguram que alianças de exploração muitas 

vezes servem como oportunidade de busca de veículos que permitam às 

empresas experimentar com novos conhecimentos, o conhecimento tácito dos 

parceiros de acesso, e avaliar o valor intrínseco do conhecimento a partir 

destas fontes. Em contraste, as alianças de exploração geralmente o foco de 

curto prazo retornos econômicos a partir do conhecimento existente.  

Argumentamos que a experiência adquirida da aliança de exploração 

são mais propensos a moldar as expectativas das empresas sobre futuras 

aquisições. Especialmente, em alianças de exploração, as empresas parceiras 

podem capitalizar as suas capacidades conjuntas para descobrir novas 

oportunidades, construir novas competências, e se adaptar às mudanças 

ambientais.(YANG; LIN; PENG, 2011) 

Diante do que foi exposto sobre as dimensões da Capacidade Dinâmica 

de Absorção, o quadro-resumo 5 apresenta alguns estudos e as dimensões 

adotadas, ficando clara a maior utilização das dimensões propostas 

inicialmente por Zahra e George (2002). 

                                                                                                                                          
surgem desde a exploração e saber explorá-la simultaneamente. Não é diretamente observável, embora 

não seja a única construção teórica importante em uma organização.. 
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CAPACIDADE 

DINÂMICA DE 

ABSORÇÃO 

Aquisição 

Cohen e Levinthal (1990); Zahra e George (2002); 
Blyler e Coff (2003); Verona e Ravasi (2003); 
Salvato, Lassini e Wiklund (2007); Kim; Haleblian e 
Finkelstein (2011); Lahovnik (2011); Yang; Lin e 
Peng (2011) 

Assimilação 
Cohen e Levinthal (1990); Szulanski (1996); Lane; 
Lubatkin (1998); Fichman e Kemerer (1999);  
Rosenkopf; Nerkar (2001); Zahra e George (2002); 
Barrionuevo (2009); Zonooz et al (2011) 

Transformação 

Van den Bosch, Volberda e Boer (1999); Zahra; 
George (2002); Narasimhan, Rajiv e Dutta (2006); 
Thérin (2007); Barrionuevo (2009); (Chen; Hsiung 
(2010); Dixon; Meyer; Day (2010); Sun e Anderson 
(2010) 

Exploração 

Van Den Bosch, Volberda e Boer (1999); Zahra e 
George (2002); Salvato, Lassini e Wiklund (2007); 
Yalcinkaya; Calantone; Griffith (2007); Barrionuevo 
(2009); Rothaermel; Alexandre (2009); Uotila et al 
(2009); Yang; Lin; Peng (2011) 

Quadro 5 – Dimensões da Capacidade Dinâmica de Absorção adotadas por diferentes autores. 
Fonte: A autora 
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2.3Relação entre Orientação Empreendedora, Capacidade Dinâmica de 

Absorção e Desempenho 

 

Para Zahra, Nielsen e Bogner (1999), embora cada ganho individual seja 

pequeno, melhorias coletiva pode mover a empresa a partir de uma posição 

não-distintiva para uma de vantagem competitiva através da acumulação de 

novos recursos e o desenvolvimento de habilidades distintas ao longo do 

tempo. Estas melhorias progressivas não podem revelar claro, retorno 

financeiro imediato. 

O grau de abertura e propensão das organizações à mudança pode ter 

moderado a magnitude da mudança definitiva, obrigando o empresário e a 

empresa empreendedora a rever as suas expectativas iniciais e estratégia em 

resposta à mudança inicial, resultando em um novo ciclo de feedback e 

interações, que apontam para uma interativa e inter-adaptativa dos diversos 

agentes envolvidos em um sistema complexo que lhes estão subjacentes. 

(ETEMAD, 2004) 

Um alto nível de orientação empresarial suporta a capacidade da 

empresa para reconhecer oportunidades numa fase inicial. Empresas 

orientadas empreendedoramente também criam oportunidades através de suas 

ações. A fim de tirar proveito dessas oportunidades, muitas vezes elas também 

têm que reconfigurar sua base. Novos processos ativos, modelos de negócios, 

ativos complementares e métodos são necessários, a fim de capitalizar essas 

oportunidades. (JANTUNEN et al, 2005) 

De acordo com Zahra, Sapienza e Davidsson (2006) a definição de 

capacidades dinâmicas colocam os empresários e/ou gestores no centro do 

processo pelo qual as empresas dão à luz capacidades substantivas e 

desenvolve as capacidades dinâmicas para transformá-las ao longo do tempo. 

Sendo que as visões e habilidades de integração destes empresários e/ou 

gestores é que fazem uma importante diferença na direção do desenvolvimento 

destas capacidades. Assim, há uma necessidade de uma visão gerencial no 

pensamento sobre arena competitiva da empresa e da trajetória de sua 

evolução futura. 
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De acordo com Grande (2007), a relação entre a orientação 

empreendedora e a capacidade dinâmica é particularmente interessante em 

novas e pequenas empresas porque os elementos de ambos os conceitos são 

suscetíveis de interagir na sustentação da competitividade nessas empresas. 

As pequenas empresas muitas vezes enfrentam sérios desafios quando as 

alterações do ambiente competitivo e políticos são vulneráveis.  

O impacto da orientação empreendedora como um recurso principal e 

capacidade de crescimento na pequena empresa parece sair como os 

resultados de um conjunto de meios e capacidades que promovem o 

crescimento das pequenas empresas. Além disso, a orientação 

empreendedora parece ter um valor de previsão sobre o crescimento, variáveis 

que explicam os relacionados com recursos e capacidades e sendo 

identificados como essenciais para o crescimento orientado das pequenas 

empresas. (FERREIRA; AZAVEDO, 2007) 

A relação entre Orientação Empreendedora e Capacidades Dinâmicas é 

descrita conforme as visões de Madsen et al (2007), na qual a capacidade 

dinâmica ajudar a empresa a renovar-se continuamente e explorar novas 

plataformas de negócios competitivo. Assim, pode contribuir para a orientação 

empreendedora da empresa através da inovação estimulante e manter os 

gerentes e funcionários ágeis para novos desafios e oportunidades. Essas 

empresas empreendedoras tendem a monitorar as mudanças de mercado, 

responder rapidamente, e aproveitar as oportunidades emergentes.  

Para tanto, será analisada a seguinte hipótese referente à relação entre 

orientação empreendedora, capacidade dinâmica de absorção e desempenho: 

H3: Existe relação entre orientação empreendedora, capacidade 

dinâmica de absorção e desempenho. 

Quanto às empresas de grande porte, Grande (2007) afirma que “alguns 

esforços empresariais e investimentos em recursos subseqüentes podem levar 

a um efeito negativo sobre o desempenho a curto prazo, mas pode ser 

importante para a construção de uma vantagem competitiva e melhorar o 

desempenho a longo prazo. A literatura revisada em orientação 
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empreendedora e capacidade dinâmica mostra que ambos se conectam à 

capacidade de tomar decisões estratégicas e criam vantagens competitivas. 

Destaca-se a necessidade das empresas em desenvolver a orientação 

empreendedora superior de todos os seus membros e também para investir em 

melhores recursos e capacidades superiores, consequentemente, como uma 

forma de atingir níveis mais elevados de desempenho. Os resultados apóiam a 

necessidade de identificar as variáveis explicativas de múltiplos níveis para 

explicar o crescimento de pequenas empresas. (FERREIRA; AZAVEDO, 2007) 

Para Pitelis e Teece (2010), a teoria econômica das empresas 

multinacionais dependeu principalmente de suas convenções mostrando, 

também, que a injeção das capacidades dinâmicas na teoria das empresas 

multinacionais ajuda a explicar a sua essência afirmando que a distinção entre 

o objetivo, a natureza e a essência é de pouca relevância para a estratégia, 

organização e estudos da orientação empreendedora. 

Para uma melhor observação das hipóteses propostas nesta pesquisa, o 

modelo apresentado na Figura 2, deve permitir obter informações úteis para 

interpretar os resultados da investigação empírica. 
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Figura 2 – Modelo de Pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

H1 

H2 

H3 

Orientação Empreendedora 
 Inovação; 

 Assunção de Riscos; 

 Autonomia; 

 Agressividade Competitiva; 

 Proatividade; 

 Formação de Parcerias; 

 Orientação para o Mercado. 

Capacidade Dinâmica 

de Absorção 
 Aquisição; 

 Assimilação; 

 Transformação; 

 Exploração; 

Desempenho 

H1 

H2 

H3 
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2.4. A Hotelaria e a Gestão Hoteleira  

 

Para Cândido e Vieira (2003), a hotelaria pode ser considerada a 

indústria de bens de serviços. E como qualquer ramo industrial, possui suas 

características próprias de organização e sua finalidade principal é o 

fornecimento de hospedagem, alimentação, entretenimento, segurança e bem-

estar dos hóspedes.  

De acordo com Vale (2003), considerado a espinha dorsal do turismo, a 

hospedagem é um sistema complexo que apresenta uma grande diversidade 

de funções e exige bastante conhecimento e habilidade no seu gerenciamento. 

Outro fator, a ser ressaltado, é o crescimento do turismo internacional, o 

qual impõe exigências adicionais no setor de serviços, forçando as empresas 

hoteleiras a adaptarem seus serviços às exigências dos clientes. Um hotel visto 

como um provedor de serviços precisa satisfazer a necessidade de uma ampla 

base de hóspedes internacionais. (VALE, 2003) 

De acordo com Buhler (2009), atualmente o setor hoteleiro vem 

crescendo em média de 08% a 10% ao ano, e o turismo de negócios vem 

ganhando força nesse segmento. A hotelaria no Brasil depende das contas 

corporativas, em que se insere o turismo de negócios, eventos e incentivos. 

Também, o turismo de lazer destaca-se pela inserção das redes hoteleiras no 

país, que absorvem a demanda internacional. 

Na concepção de Kasim (2009), a classificação por estrelas foram 

utilizados para definir empresas de pequeno e médio porte, em vez do caminho 

convencional de usar o número de funcionários. A classificação por estrelas é 

uma descrição mais precisa da situação relativa das empresas de alojamento, 

pois reflete o nível de serviços e comodidades que um hotel oferece. Além 

disso, de acordo com a definição disponível em Hotels.com: "Uma estrela... é 

geralmente de pequeno e médio porte... Duas estrelas... tipicamente pequenos 

hotéis geridos por... Três estrelas... oferecem acomodações mais espaçosas... 

apresentam médias restaurantes...".  
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Conforme a ABIH (2011), o Parque hoteleiro possui mais de 5.925 mil 

meios de hospedagem legalmente registrados no país, correspondendo a 

275.682 Unidades Habitacionais e 662.368 leitos, e deste universo, 70% são 

empreendimentos de pequeno porte, conforme figura 2:  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Distribuição dos Meios de Hospedagem por Porte. 
Fonte: Tabulação de dados do ABIH/Nacional, 2011 

 

Ainda na primeira metade do século passado proliferaram os pequenos 

hotéis familiares, que nas décadas posteriores se constituíram na base doas 

primeiras redes hoteleiras. E se concentraram nos hotéis de luxo voltados para 

o turismo de negócios ou para o turismo de lazer nos grandes centros urbanos. 

(IGNARRA, 2007; KLEMENT, 2007) 

 

2.4.1. A Gestão Familiar de Hotéis 

 

Para Ribeiro (2005), a empresa familiar “é aquela criada pelo espírito 

empreendedor de um fundador, cujo capital majoritário e controle encontram-se 

nas mãos de uma única ou mais famílias e onde há uma influencia recíproca 

dos sistemas empresariais e familiar”. 

O conceito de empresa familiar nasce geralmente com a segunda 

geração de dirigentes, ou porque o fundador pretende abrir caminho para eles 

entre os seus antigos colaboradores, ou porque os futuros sucessores 
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precisam criar uma ideologia que justifique a sua ascensão ao poder. 

(RIBEIRO, 2005) 

Milohnic (2006) em seus estudos com 60 gerentes de pequenos hotéis 

na Croácia observou que há uma frequência absoluta e relativa em algumas 

vantagens competitivas em pequenos hotéis, como: ambiente familiar, 

hospitalidade e abordagem individual em primeiro lugar; seguido de: micro-

localização de um objeto; qualidade no serviço; qualidade pessoal; qualidade 

dos produtos; design interior e exterior; criatividade; possibilidade de oferecer 

serviços especiais; amplo espectro de produtos e serviços; forte estratégia; 

tradição familiar; monumento cultural protegido; promoção do mercado forte; e 

histórias e experiências 

De acordo com Wada e Camargo (2006), o primeiro grande desafio do 

setor hoteleiro é uma progressiva profissionalização do conjunto de serviços 

que abriga. É certo que o maior profissionalismo dos serviços das cadeias 

internacionais aos poucos contaminará e, certamente, quebrará o 

conservadorismo de empresas familiares, assim como as experiências mais 

bem-sucedidas dos hotéis familiares irão gerar inovações na gestão dos hotéis 

de cadeias. 

Ignarra (2007) afirma que a base da oferta existente da indústria 

hoteleira no Brasil é formada ainda hoje por hotéis de pequenos e médios 

portes, na sua maioria de propriedade familiar. O aumento de investimentos no 

setor hoteleiro tem correlação com a situação econômica do país. Porém os 

investimentos ocorrem com uma certa defasagem em relação ao crescimento 

da demanda. Já o crescimento da demanda, diretamente associado ao 

crescimento da renda, responde mais rapidamente ao crescimento da 

economia. 

De acordo com o periódico BSH Travel Research (2008), a hotelaria 

independente e familiar esteve longe de trabalhar com padrões de serviços e 

atributos de marca e acabou por encontrar no crescimento das redes no Brasil 

a dificuldade de diferenciar seus hotéis e posicioná-los frente ao público. Tal 

fato pode ser entendido em alguns pontos de vista:  
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1. Os hotéis de pequeno porte independentes e de administração familiar 

perdem competitividade e atratividade com a inserção de novos produtos; 

2. Desenvolvimento do conceito de marca no mercado e reconhecimento do 

público do custo-benefício do produto econômico frente às outras opções;  

3. Aliado ao conceito de marca que as redes hoteleiras conseguiram 

disseminar no mercado, os benefícios de distribuição e comunicação 

institucional frente aos empreendimentos independentes. 

Do ponto de vista estrutural, Souza (2008), diz que a organização dos 

hotéis pode ser classificada como familiar, intermediário ou profissional. Os 

hotéis familiares são classificados de acordo com a sua estrutura e o tipo de 

administração. Existem três formas de administração que estão descritas a 

seguir: 

a. Hotéis familiares de administração familiar: são hotéis que variam 

de pequeno a médio porte, onde o cargo de gerência geral é ocupado pelo 

proprietário e os outros cargos executivos, caso existam, são ocupados por 

membros da família. Em relação ao tamanho da equipe profissional, o número 

de funcionários varia conforme a necessidade e o número de serviços 

oferecidos pelo estabelecimento, mas o que acontece normalmente é a 

terceirização de serviços como contabilidade, lavanderia e manutenção pelos 

hotéis menores. Quanto à classe, podem ser simples e econômico. 

b. Hotéis familiares de administração profissional: A administração 

do hotel é feita por executivos do setor hoteleiro e, para os demais setores 

como recepção, mordomia, contabilidade, governança e manutenção, são 

contratados profissionais da área. Apenas o setor de lavanderia é que mais 

recentemente foi terceirizado. Quanto ao tamanho do empreendimento, podem 

variar entre pequeno, médio e grande porte e da mesma forma acontece com o 

corpo funcional que se estabelece de acordo com o tamanho do hotel e a 

complexidade nos serviços. Em relação à classe, também existe uma variação 

entre luxo e super luxo. 
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c. Hotéis familiares intermediários: São hotéis que apresentam uma 

mescla destas duas categorias. Os altos cargos são ocupados pelo dono do 

empreendimento, e por executivos do setor hoteleiro. Em relação ao tamanho 

do empreendimento, podem variar em estabelecimentos de pequeno, médio e 

grande porte e, quanto ao numero de funcionários depende, do tamanho do 

hotel e da quantidade de serviços oferecidos. Nesta categoria, em especial, o 

que se tem notado é a mudança na classificação de hotéis familiares 

intermediários para a classe dos hotéis familiares de administração profissional, 

devido à forte concorrência do setor e o despreparo de alguns donos de hotéis 

para lidar com a administração dos mesmos. São, então, contratados apenas 

profissionais da área para assumir a gestão do empreendimento. Quanto à 

classe, pode variar entre superior, luxo, super luxo. 

A nova hotelaria familiar segue os mesmos passos, pois trabalha com a 

personalização dos serviços e volta seus esforços para a excelência no 

atendimento. Esses novos hotéis familiares são hotéis pequenos, com poucos 

apartamentos, além de uma estrutura enxuta. Afinal, hoje o mercado não 

comporta e nem proporciona o devido retorno para grandes empreendimentos. 

(SOUZA, 2008) 

Para Kasim (2009), as micro e pequenas empresas são uma parte 

importante da maioria das economias das nações em que criam empregos, 

construção de redes eficazes e dar um contributo positivo para a inclusão 

social. As micro e pequenas empresas como um grupo também tem um 

impacto ambiental significativo. O uso e compra de eliminação de embalagens, 

equipamentos e resíduos são algumas das maneiras as pequenas empresas 

podem afetar o meio ambiente. Daí a preocupação de sua imagem para com a 

sociedade na qual está inserida.  
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CAPÍTULO 3 METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

A realização de um estudo científico exige, além de fundamentação 

teórica sólida, coesa e consistente, também um delineamento claro da 

metodologia de pesquisa utilizada, para garantir coerência dos resultados. 

Neste Capítulo apresentamos o tipo de pesquisa, o universo da pesquisa, os 

métodos que utilizamos para a coleta e análise dos dados.  

3.1 Estratégia e Tipo de Pesquisa  

 

Com a finalidade de atender os objetivos deste estudo, optou-se em 

realizar uma pesquisa de caráter quantitativo, através do método de survey, 

com a obtenção de dados e informações extraídas de questionários 

encaminhados aos gestores dos hotéis familiares em Manaus.  

Como este estudo tem o objetivo verificar a relação entre orientação 

empreendedora, capacidade dinâmica de absorção e desempenho nos hotéis 

familiares em Manaus, a pesquisa de survey se adéqua a esse propósito. Uma 

vez que, segundo Freitas et al (2000), o levantamento se caracteriza pela 

obtenção de dados ou informações sobre características, ações e opiniões de 

determinado grupo de pessoas por meio de instrumento de pesquisa, que 

normalmente poderá ser uso de questionários.  

Para Silva et al (2010), a pesquisa quantitativa baseia-se em uma 

pesquisa com tópicos pré-estabelecidos, sendo um método de pesquisa social 

que utiliza técnicas estatísticas, normalmente implica a construção de 

inquéritos por questionário, visando apurar opiniões e atitudes explícitas e 

conscientes dos entrevistados. 

3.2 Métodos e Instrumento de coleta de dados  

 

O instrumento para coleta de dados, apresentado no Apêndice A, foi 

divido em 03 partes: 1) percepção da orientação empreendedora; 2) percepção 

da capacidade dinâmica de absorção; e, 3) percepção do desempenho. Na 

primeira parte é composta por questões fechadas, utilizando uma escala de 07 

níveis com base na Escala de Likert. A segunda parte também é composta por 
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questões fechadas, utilizando uma escala intervalar de sete pontos, para a 

verificação da percepção da capacidade dinâmica de absorção, segundo o 

modelo de Escala de Likert.  

As dimensões da orientação empreendedora foram pontuadas utilizando 

escala numérica com pontuação de 1 a 7. Depois de calculada a soma para 

cada dimensão, fora computada a média de todas as respostas, objetivando 

classificar a percepção dos gestores em relação ao ambiente.  

Na segunda parte do instrumento usado foi adaptado do questionário de 

Barrionuevo (2009) para mensurar a capacidade dinâmica de absorção na 

visão dos gestores dos hotéis familiares. As questões foram fechadas, através 

de uma escala de 1 a 7, no qual o início dele apresenta as instruções para 

completá-lo e divididos em blocos que incluíam as principais dimensões 

analisadas, sendo ordenadas segundo o tema a que se refere e buscando em 

todo o caso uma seqüência lógica que facilitasse a resposta. 

O instrumento de coleta de dados é composto de quarenta e nove 

questões que procuram fazer com que sejam apresentadas sete alternativas de 

resposta, e através de um modelo de escolha forçada, o respondente deve 

indicar a alternativa que melhor se aproxima da maneira pela qual a empresa 

se comporta em cada uma das questões.  

O critério de classificação das empresas com relação à orientação 

empreendedora e capacidade dinâmica de absorção é o de maior pontuação, 

uma vez que se pode associar às questões uma escala de 1 a 7 pontos ou de 

Muito Raro a Muito Freqüente, seguindo o ordenamento implícito nas questões 

que vai desde o raro até freqüente, passando por cinco estados intermediários.  

Na terceira e última parte tratou-se do desempenho, sendo considerados 

os seguintes indicadores: crescimento de vendas, margem de lucro bruto, lucro 

líquido operacional, retorno sobre o investimento, habilidade para financiar o 

crescimento do negócio por meio dos lucros, principais concorrentes, vendas 

totais, taxa de ocupação, diária média, margem de lucro sobre as vendas, 

vendas por UH, custo médio por diária vendida, taxa de ocupação anual e 

mensal. Para cada questão foram apresentadas as mesmas sete alternativas 
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de respostas, numéricas de 1 a 7 para medir o desempenho e outras questões 

são abertas sendo assim definidos pelo próprio entrevistador, que vai partir de 

uma somatória de 0 a 100 para cada empresa.  

Durante o período de novembro, dezembro de 2011 e janeiro de 2012, 

contatos telefônicos e eletrônicos foram realizados antes do envio do 

instrumento de coleta de dados e solicitação de visita para auxiliar no 

preenchimento, para garantia que o responsável pela gestão do hotel 

respondesse e elevasse o índice de respostas. Obteve-se um total de vinte (20) 

questionários respondidos, sendo que o total de hotéis registrados no Cadastur 

(no site Ministério do Turismo) é de 32 (trinta e dois). Alguns não aceitaram 

realizar a pesquisa por motivos desconhecidos. Desta forma a análise dos 

dados foi realizada com os vinte (20) questionários, representando um retorno 

de 62,5% dos hotéis familiares. 

3.3 Procedimentos para análise dos dados  

 

A análise do material empírico consiste no processo de dar sentido ao 

que foi coletado. Dencker (1998) considera que o objetivo da análise é reunir 

as observações de maneira coerente e organizada, de forma que seja possível 

responder ao problema da pesquisa.  

Dessa forma os constructos e suas dimensões foram analisados de 

maneira agrupados, de acordo com proposto pelos objetivos específicos. 

Sendo que para o primeiro momento, houve uma definição da relação entre 

orientação empreendedora e desempenho; após, a relação entre capacidade 

dinâmica de absorção e desempenho; e por fim a relação entre estes três 

constructos de forma a tentar obter uma resposta para os objetivos específicos 

determinados nesta pesquisa.  

O software Microsoft Excel® foi utilizado para a organização dos dados. 

Esta decisão teve como base a facilidade, praticidade e domínio da ferramenta. 

Em seguida os dados foram importados para o software STATISTICA® para a 

realização do processamento dos dados que foram utilizados para o 

desenvolvimento deste estudo. 
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 As análises estatísticas realizadas compreenderam o método de 

correlação, que Bunchaft e Kellner (1997) determinam como o coeficiente de 

correlação entre variáveis com dados referentes a uma amostra, seu interesse 

em verificar qual a probabilidade da associação entre as variáveis ocorrer na 

população da qual foi selecionada a amostra. 
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3.4 Protocolo de Pesquisa 

Questão de Pesquisa 
Qual a relação entre orientação empreendedora, capacidade dinâmica de absorção e desempenho nos hotéis familiares da cidade 

de Manaus? 

Objetivo Geral 
Analisar a relação entre orientação empreendedora, capacidade dinâmica de absorção e desempenho nos hotéis familiares da 

cidade de Manaus  

Objetivos específicos Constructos Dimensões de Análise Questões envolvidas Autores 

 Definir as dimensões da 

orientação empreendedora e 
da capacidade dinâmica de 

absorção. 

Orientação 
Empreendedora, 

Capacidade Dinâmica 

de Absorção e 
Desempenho 

1. Inovação; 
2. Assunção de Riscos; 

3. Autonomia; 

4. Agressividade Competitiva; 
5. Proatividade; 

6. Formação de Parcerias; 

7. Orientação para o Mercado; 

8. Aquisição; 
9. Assimilação; 

10. Transformação; 

11. Exploração. 

Marco teórico 

Miller e Friesen (1978); Miller e 
Friesen (1982); Lumpkin e Dess 

(1996); Venkatraman (1989); 

Saxton (1997); Kohli e Jaworski 
(1990); Cohen e Levinthal (1990); 

Van den Bosch, Volberda e Boer 

(1999) 

 Estabelecer a relação 

entre orientação 

empreendedora e 

desempenho. 

Orientação 

Empreendedora e 

Desempenho 

Questionário de Junior (2009) disponível no Apêndice A 

1. Inovação; 13/ 14/ 15 

Covin e Slevin (1989); Wiklund 

(1999); Drucker (1999); Ahuja e 

Lampert (2001); Covin et al (2006); 
Martens e Freitas (2007); Yeung et 

al (2007); Renko e Janakiraman 

(2008); Zolfagharian e Paswan 
(2010); Dibrell et al (2011); 

Savaneviciene e Raginiene (2011) 

1. Assunção de Riscos; 07/ 08/ 09 

Covin e Slevin (1989); 

Venkatraman (1989); Dess e 
Lumpkin (2005); Mello et al 

(2006); Denrell (2008); Ashraf e 

Qureshi (2010). 

2. Autonomia; 01/ 02/ 03 Lee e Peterson (2000); Verhoest et 
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al (2004); Dess e Lumpkin (2005); 

Martens e Freitas (2008); Rauch et 

al (2009) 

3. Agressividade Competitiva; 10/ 11/ 12 

Covin e Covin (1990); Lumpkin e 
Dess (1996); Dess e Lumpkin 

(2005); Martens (2009); Stambaugh 

et al (2011) 

4. Proatividade; 04/ 05/ 06 

Covin e Slevin (1989); 
Venkatraman (1989); Sandberg 

(2002); Dess e Lumpkin (2005); 

Martens e Freitas (2007); Tang 
(2010); Kreiser et al (2010) 

5. Formação de Parcerias; 19/ 20/ 21 

Hitt et al (2001); Kale, Dyer e 

Singh (2002); Park e Zhou (2005); 

Kale e Singh(2007); Ariño, 
Ragozzino e Reuer (2008); Júnior 

(2009); Geh(2010); Seitanidi, 

Koufopoulos e Palmer (2010); 
Barnes e Brown (2011); Glasbergen 

(2011); Savaneviciené e Raginiené 

(2011).    

6. Orientação para o Mercado; 16/ 17/ 18 

Tzokas, Carter e Kyriazopoulos 
(2001); Verhees e Meulenberg 

(2004); Golann (2006); Frishammar 

e Horte (2007); Júnior (2009); 
Ledwith e O'Dwyer (2009); Martin, 

Martin e Minnillo (2009); Kumar et 

al (2011). 

7. Desempenho 27/ 28/ 29/ 30/ 31 

Arbaugh, Cox e Camp (2009); 
Merlo e Auh (2009); Davis et al 

(2010); Su, Xie e Li (2011); Brettel, 

Greve e Flatten (2011); Teece 
(2007); Wu (2007); Hung et al 
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(2010); Kim e Boo (2010); Prange; 

Verdier (2011) 

 Constituir a relação ente 

capacidade dinâmica de 

absorção e desempenho. 

Capacidade Dinâmica 

de Absorção e 
Desempenho 

Questionário de Barrionuevo (2009) disponível no Apêndice A 

1. Aquisição 01/ 02/ 03/ 04/ 05 

Zahra e George (2002); Blyler e 
Coff (2003); Verona e Ravasi 

(2003); Salvato, Lassini e Wiklund 

(2007); Kim, Haleblian e 

Finkelstein (2011); lahovnik 
(2011); Yang, Lin e Peng (2011). 

1. Assimilação 06/ 07/ 08/ 09/ 10 

Szulanski (1996); Lane e Lubatkin 

(1998); Fichman e Kemerer (1999); 

Rosenkopf e Nerkar (2001); Zahra e 
George (2002); Barrionuevo(2009); 

Zonooz et al (2011). 

2. Transformação 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16 

Zahra e George (2002); 
Narasimhan, Rajiv e Dutta (2006); 

Thérin (2007); Barrionuevo (2009); 

Chen e Hsiung (2010); Dixon, 

Meyer e Day (2010); Sun e 
Anderson (2010). 

3. Exploração 17/ 18 

Zahra e George (2002); Salvato, 

Lassini e Wiklund (2007); 
Yalcinkaya, Calantone, Griffith 

(2007); Barrionuevo (2009); 

Rothaermel e Alexandre (2009); 

Uotila et al (2009); Yang, Lin e 
Peng (2011). 

Quadro 6 – Protocolo de Pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor
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CAPÍTULO 4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta o contexto ambiental do objeto de estudo em 

Manaus e as análises de dados da pesquisa proposta. 

4.1 Contexto ambiental do objeto de estudo 

 

Conforme o texto de Júnior (2007) sobre Manaus da Belle Époque, a 

Avenida Eduardo Ribeiro tinha sua constituição larga, possibilitando a 

passagem de trilhos de bondes. Nessa Avenida, estabeleceram-se vários 

estabelecimentos comerciais com o que era considerado mais inovador e 

sofisticado.  Foram constituídas também confeitarias, lojas de vestuários da 

moda, restaurantes e bares direcionados às elites que circulavam pelas largas 

calçadas.  

Casas comerciais, como a Canto das Novidades, O Novo Mundo, 

Armazém e Ferragens, a Braga Muller & C entre outros estabelecimentos 

faziam parte da avenida. Fidanza, responsável pelo Álbum do Amazonas de 

1902, publicou fotografias da Avenida já concluída e afirmava que nela ficavam 

localizados os principais estabelecimentos da capital, com certeza os mais 

elegantes, tais como armazéns de moda e de exposição e vendas de objetos 

de Arte, ateliês de modistas e de alfaiates, inúmeros hotéis e restaurantes dos 

quais eram muito espaçosos e montados com luxo verdadeiramente europeu.  

O largo calçamento era destinado não somente a ida e vinda de 

transeuntes, mas também para passeios regulares, os bancos dispostos no 

calçamento e voltados para a Avenida exerciam a função de contemplação do 

seu interior, a arborização do calçamento sugere uma tentativa de adaptação 

dos jardins da Avenida Liberdade em Lisboa, como indica o jornal A 

Federação, em 17 de fevereiro de 1900. Esse jornal ressalta o embelezamento 

da cidade e os melhoramentos feitos à Avenida com o ajardinamento, 

tornando-a a rua mais pitoresca e aprazível de todas as cidades do Brasil. 

A história dos hotéis familiares foi contada pelo autor Duarte (2009) em 

seu livro, no qual é narrado desde o ciclo da borracha até a década de 50, 
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justificando-se pelo crescimento econômico ocorrido em Manaus nas últimas 

décadas do século XIX, desencadeado pelo interesse internacional sobre a 

goma elástica. A década de 50 até os dias de hoje, é configurado como o 

período em que Manaus, na tentativa de suprir a deficiência existente no setor 

hoteleiro local, começou a receber, além de iniciativas locais, a instalação de 

muitos empreendimentos de redes internacionais. 

As principais ruas ou avenidas que foram contempladas pelos primeiros 

hotéis familiares, foram a Rua da Instalação, n. 26; Rua da Matriz, atual Lobo 

D’Almada, n. 18; Avenida do Palácio, atual Eduardo Ribeiro, n. 14; Rua dos 

Remédios, atual Miranda Leão; Rua Saldanha Marinho; Rua Guilherme 

Moreira; Rua Municipal, atual Avenida Sete de Setembro, n. 143 e 144; Rua 

dos Barés, n. 25, devido a sua localização geográfica, por ser próxima da 

margem do Rio Negro, onde fica o Porto de Manaus. Até os dias de hoje estas 

ruas e avenidas são focos de criação de novos hotéis familiares. 

Até hoje, estas ruas e avenidas, denominadas de centro de Manaus, são 

consideradas o maior bairro comercial e residencial, possuindo outros prédios e 

símbolos históricos da cultura regional, tais como, a Alfândega, Teatro 

Amazonas, Igreja dos Remédios, Instituto de Educação do Amazonas (IEA), 

Igreja da Matriz, Igreja São Sebastião. 

Conforme figura 4 do mapa do centro da cidade de Manaus, temos 

registrado na cor azul a localização dos hotéis familiares pesquisados e na cor 

vermelha, alguns símbolos históricos. 
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Figura 4 – Mapa do Centro de Manaus 
Fonte: Google Earth (2012) 
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4.2 Apresentação e Análise dos resultados 

Neste capítulo é descrita as análises realizadas através do questionário 

aplicado nos hotéis familiares em Manaus, durante os meses de novembro e 

dezembro de 2011 e janeiro de 2012. Estes hotéis foram analisados de forma 

quantitativa observando como estas microempresas são influenciados ou não 

pelo ambiente externo, como isso impacta no ambiente interno e a análise do 

desempenho e também são apresentadas as análises de como foram 

correlacionadas os constructos orientação empreendedora, capacidades 

dinâmicas de absorção e desempenho. 

As análises implicam na utilização do método de correlação, que de 

acordo com Bunchaft e Kellner (1997) quando se trata de relacionar duas ou 

mais variáveis, o importante não é somente determinar o grau de associação 

entre essas variáveis, como também verificar se ele é ou não significativo, 

trazendo confiança para os resultados assim obtidos.   

As considerações iniciais sobre os resultados de correlação analisados 

pelo software Statistica, aplicadas para correlacionar as dimensões Orientação 

Empreendedora e Capacidades Dinâmicas de Absorção e Desempenho, com 

nível de significância de 5% (α = 0,05), teve-se os seguintes resultados 

mostrados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Matriz de Correlação 

Fonte: Dados da Pesquisa  
 

Para uma melhor visualização dos dados obtidos em cada constructo, 

através de suas dimensões, foi feito um corte e analisado, primeiramente, de 

forma isolada e depois se fazendo a correlação entre eles.   

4.2.1 Orientação Empreendedora e suas dimensões 

Entre as dimensões do constructo Orientação Empreendedora teve-se 

como resultado as seguintes correlações conforme figuras abaixo: 

1. Agressividade Competitiva com Autonomia e Proatividade: 

 

 
 
 

 
Tabela 2 – Correlação Agressividade Competitiva com Autonomia e Proatividade 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Para esta correlação observou-se que a Agressividade Competitiva (CA) 

refere-se à postura adotada por uma empresa em sua alocação de recursos 

para melhorar a posição no mercado a uma taxa relativamente mais rápida que 

A PA R CA I OM FP AQ AS TR EX PE

0,3161

p=0,175

0,3678 0,0388

p=0,111 p=0,871

0,5757 0,7481 -0,0529

p=0,008 p=0,000 p=0,825

0,2446 0,3339 0,6403 0,2671

p=0,299 p=0,150 p=0,002 p=0,255

0,3544 0,8597 -0,0129 0,7953 0,2395

p=0,125 p=0,000 p=0,957 p=0,000 p=0,309

0,2009 0,2848 0,5284 0,0356 0,4736 0,3319

p=0,396 p=0,224 p=0,017 p=0,882 p=0,035 p=0,153

-0,2431 0,0779 -0,4557 -0,0266 -0,5143 0,0953 -0,1732

p=0,302 p=0,744 p=0,043 p=0,911 p=0,020 p=0,689 p=0,465

0,0211 0,5069 -0,2015 0,3916 -0,2433 0,3487 0,004 0,5639

p=0,930 p=0,023 p=0,394 p=0,088 p=0,301 p=0,132 p=0,987 p=0,010

0,1485 0,1585 0,0453 0,0615 -0,2278 0,2767 0,207 0,5341 0,4494

p=0,532 p=0,505 p=0,850 p=0,797 p=0,334 p=0,238 p=0,381 p=0,015 p=0,047

0,3495 0,6209 0,243 0,3194 0,198 0,6 0,4175 0,39 0,4215 0,7159

p=0,131 p=0,003 p=0,302 p=0,170 p=0,403 p=0,005 p=0,067 p=0,089 p=0,064 p=0,000

0,2134 0,3614 0,0153 0,1918 0,4532 0,2342 0,2636 0,2725 0,0696 0,1749 0,5165

p=0,366 p=0,117 p=0,949 p=0,418 p=0,045 p=0,320 p=0,261 p=0,245 p=0,771 p=0,461 p=0,020

0,2524 0,3362 0,0667 0,3215 0,2878 0,4436 0,3222 0,4081 0,2467 0,2947 0,5576 0,5191

p=0,283 p=0,147 p=0,780 p=0,167 p=0,219 p=0,050 p=0,166 p=0,074 p=0,294 p=0,207 p=0,011 p=0,019

AQ
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A PA

0,5757 0,7481

p=0,008 p=0,000
CA
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os concorrentes em seu mercado escolhido (VENKATRAMAN, 1989). Quando 

se trata de postura, Lumpkin e Dess (1996) referem-se à dimensão Autonomia, 

em um contexto organizacional, à ação de agir independente, para tomar 

decisões-chave, e prosseguir. Ao pensarmos sobre ação, Miller; Friesen (1978) 

e Sandberg (2002) afirmam que a proatividade se refere como a empresa 

reage às tendências do ambiente: ele forma o meio ambiente através da 

introdução de novos produtos, tecnologias, técnicas administrativas, ou ele 

simplesmente reage. 

Assim sendo, a correlação destas três dimensões nos mostra o papel da 

organização como um agente que interfere e sofre interferência com o 

ambiente externo, conseguindo se tornar uma entidade capaz de tomar 

decisões que melhorem o seu posicionamento no mercado. 

 
2. Orientação para o Mercado com Agressividade Competitiva e 

Proatividade:  

 

 

Tabela 3 – Correlação entre Orientação para o Mercado com Agressividade Competitiva e Proatividade 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nesta correlação, para alcançar uma Orientação de Mercado consistente 

é um desafio para os empreendedores. Empresas orientadas para o mercado 

geram informações sobre as mudanças nas necessidades dos clientes e seus 

mercados. (GOLANN, 2006). Venkatraman (1989) em seu estudo pioneiro 

sobre Agressividade Competitiva (CA) cita que a postura adotada por uma 

empresa em sua alocação de recursos para melhorar a posição no mercado a 

uma taxa relativamente mais rápida que os concorrentes em seu mercado 

escolhido. Ao pensarmos sobre mercado, Miller; Friesen (1978) afirmam que a 

Proatividade se refere como a empresa reage às tendências do ambiente: ele 

forma o meio ambiente através da introdução de novos produtos, tecnologias, 

técnicas administrativas, ou ele simplesmente reage. 

PA CA

0,8597 0,7953

p=0,000 p=0,000
OM
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Assim, a correlação entre estas dimensões nos afirma o quanto é 

significativo para uma organização conhecer o mercado e saber quando e onde 

e com que público-alvo ela está lidando e como reagir a posicionamentos de 

seus concorrentes. 

3. Formação de Parcerias com Assunção de Riscos e Inovação: 

 

 

 
Tabela 4 – Correlação entre Formação de Parcerias com Inovação e Assunção de Riscos 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Para Hitt et al. (2001) as pequenas empresas experimentam maiores 

lucros quando elas se envolvem em alianças com parceiros locais nos novos 

mercados, sendo assim conhecido como uma empresa empreendedora. Miller 

(1983) expõe que com o crescimento e meios de complexidade das 

organizações, há sempre uma necessidade de renovação organizacional, 

inovação, assunção de riscos, e a conceituação e busca de novas 

oportunidades. Complementando o que afirma Miller, a inovação reflete uma 

tendência firme de empreender a apoiar novas idéias ou conhecimento, 

experiências, e processos criativos que podem resultar em novos produtos, 

serviços ou processos tecnológicos, não dependendo de inspiração ou dom, e 

sim de esforços organizados e sistemáticos, como forma de mudar as regras 

do jogo. (LUMPKIN; DESS, 1996; DRUCKER, 1999; AHUJA e LAMPERT, 

2001; YEUNG et al., 2007; DIBRELL et al., 2011).  

Com a correlação entre essas dimensões foi possível observar que 

quem cria alianças estratégicas consegue permanecer no mercado por mais 

tempo. 

4. Inovação com Assunção de Riscos: 

 

 

Tabela 5 – Correlação entre Inovação com Assunção de Riscos 
Fonte: Dados da Pesquisa 

R I

0,5284 0,4736

p=0,017 p=0,035
FP

R

0,6403

p=0,002
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A inovação reflete uma tendência de apoiar novas idéias ou 

conhecimento, experiências, e processos criativos que podem resultar em 

novos produtos, serviços ou processos tecnológicos, se transformando em 

esforços organizados e sistemáticos, como forma de mudar as regras do jogo. 

(LUMPKIN; DESS, 1996; DRUCKER, 1999; AHUJA e LAMPERT, 2001; 

YEUNG et al., 2007; DIBRELL et al., 2011). Para Miller (1983), há sempre uma 

necessidade de renovação organizacional, inovação, assunção de riscos 

construtiva, e a conceituação e busca de novas oportunidades, que devem ser 

altamente alavancada financeiramente, pois eles também devem envolver-se 

no produto, no mercado ou na inovação tecnológica. 

4.2.2 Orientação Empreendedora e Desempenho 

Ao observar a existência de grupos devido à correlação que há entre 

eles, foi possível criar dois conjuntos, divididos na seguinte ordem:  

OE1 – Autonomia, Proatividade, Agressividade Competitiva e Orientação 

para o Mercado; e  

OE2 – Assunção de Riscos, Inovação e Formação de Parcerias. 

De forma a comparar estes dois conjuntos com as variáveis 

Desempenho dos Concorrentes (P2) e Performance Empresarial (PE), não se 

obteve correlação significativa (p > 0,05).  

Ao confrontar OE1 com P2 obteve-se um relacionamento significativo r = 

0,4032 somente se o nível de significância utilizado fosse α = 0,10. Su, Xie e Li 

(2011) defendem que aqueles no qual não possuem esta relação estão 

sofrendo um desempenho ruim no qual a orientação empreendedora muito 

baixa restringe o aproveitamento dessas oportunidades.  
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Tabela 6 – Correlação entre os constructos Orientação Empreendedora e Desempenho 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quando se compara Performance Empresarial (PE) com as 07 

dimensões da Orientação Empreendedora de forma isoladas, observa-se um 

relacionamento positivo e significativo com a dimensão Inovação. Esse 

resultado confirma os estudos de Lumpkin e Dess (1996) no qual se classifica 

inovação como um importante componente da Orientação Empreendedora uma 

vez que reflete um meio pelo qual as organizações perseguem novas 

oportunidades.   

No caso de Desempenho dos Concorrentes (P2) e sua correlação com 

as 07 dimensões da Orientação Empreendedora de forma isolada, observa-se 

um relacionamento positivo e significativo com a dimensão Orientação para o 

Mercado, aderindo assim aos estudos de Frishammar e Horte (2007) sobre o 

papel da orientação para o mercado para o desenvolvimento do desempenho, 

cujo objetivo da capacidade de orientação para o mercado é alinhar a empresa 

com o seu ambiente: o mercado. 

 

 

 

 

 

Tabela 7 – Correlação entre Inovação e Orientação para o Mercado com Performance Empresarial e Desempenho dos 

Concorrentes.   
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

 

 

PE P2

o, 2901 0,4032

p= 0,215 p= 0,078

0,2715 0,2624

p= 0,247 p= 0, 264

OE 1

OE 2

I OM

0,4532 0,2342

p=0,045 p=0,320

0,2878 0,4436

p=0,219 p=0,050

PE

P2
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4.2.3 Orientação Empreendedora e Capacidade Dinâmica de 

Absorção 

Com base nos dados da tabela 1, ao se realizar uma correlação entre 

Orientação Empreendedora e Capacidade Dinâmica de Absorção, tem-se o 

seguinte resultado abaixo: 

 

 

 

 
Tabela 8 – Correlação entre as dimensões da Orientação Empreendedora e Capacidade Dinâmica de Absorção 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ao perceber que Assunção de Riscos (R) e Inovação (I) estão 

correlacionados com Aquisição (AQ), pôde-se perceber que os autores Madsen 

et al (2007) afirmaram que a capacidade dinâmica ajuda a empresa a renovar-

se continuamente e explorar novas plataformas de negócios competitivos. 

Assim, pode contribuir para a orientação empreendedora através da inovação 

estimulante e manter os gerentes e funcionários ágeis para novos desafios e 

oportunidades, aproveitando as oportunidades que emergem. 

Quando se observa a correlação entre Proatividade (PA) e Assimilação 

(AS), tem-se que Miller; Friesen (1978) e Sandberg (2002) afirmam que a 

proatividade se refere como a empresa reage às tendências do ambiente, 

formando o meio ambiente através da introdução de novos produtos, 

tecnologias, técnicas administrativas. E Szulanski (1996) assegura que a 

capacidade de transferir as melhores práticas internamente é fundamental para 

a capacidade de uma empresa de construir vantagem competitiva através da 

apropriação de rendas de conhecimento interno escasso. 

Para a correlação entre Proatividade (PA) e Orientação para o Mercado 

(OM) com Exploração (EX), apresenta-se os autores Kohli e Jaworski (1990), 

que aplicam o conceito de Orientação para o Mercado como o envolvimento de 

um ou mais departamentos em atividades voltadas para o desenvolvimento de 

PA R I OM

0,0779 -0,4557 -0,5143 0,0953

p=0,744 p=0,043 p=0,020 p=0,689

0,5069 -0,2015 -0,2433 0,3487

p=0,023 p=0,394 p=0,301 p=0,132

0,6209 0,243 0,198 0,6

p=0,003 p=0,302 p=0,403 p=0,005
EX

AQ

AS
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uma compreensão das necessidades dos clientes atuais e futuros e os fatores 

que os afetam. Para Miller; Friesen (1978) e Sandberg (2002), proatividade se 

refere como a empresa reage às tendências do ambiente, formando o meio 

ambiente através da introdução de novos produtos, tecnologias, técnicas 

administrativas. 

No que se refere à Exploração, Zahra e George (2002) expõem esta 

dimensão como uma capacidade organizacional de se basear em rotinas que 

permitam às empresas aperfeiçoar, ampliar e alavancar competências 

existentes ou criar novos através de incorporação de conhecimentos adquiridos 

e transformados em suas operações. 

4.2.4 Capacidade Dinâmica de Absorção e suas dimensões 

Entre as dimensões do constructo Capacidade Dinâmica de Absorção 

teve-se como resultado uma correlação positiva entre elas, se for usado um 

nível de significância de 10%, como se exibe na Tabela 9.  

 

 

 

 

Tabela 9 – Correlação das dimensões da Capacidade Dinâmica de Absorção 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

4.2.5 Capacidade Dinâmica de Absorção e Desempenho 

Para uma melhor forma de se avaliar os dados, utilizou-se o conjunto 

dessas dimensões explicando a correlação existente. Quando PE foi 

correlacionada com as 04 dimensões da Capacidade Dinâmica de Absorção, 

obteve um relacionamento positivo, ou seja, r = 0,375 e com significância (p = 

0,103). Esse resultado vem fortalecer o que foi estabelecido por Teece (2007), 

apontando que “enquanto o desempenho de longo prazo da empresa é 

determinado em certa medida, pela forma como o ambiente externo 

recompensa o ambiente de negócios o seu patrimônio, o desenvolvimento e 

AQ AS TR

0,5639

p=0,010

0,5341 0,4494

p=0,015 p=0,047

0,39 0,4215 0,7159

p=0,089 p=0,064 p=0,000

AS

TR

EX
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exercício de capacidades dinâmicas internas estão no cerne da empresa de 

sucesso (e insucesso).”  

No caso de P2, a sua correlação foi com as 04 dimensões da 

Capacidade Dinâmica de Absorção, e obteve um relacionamento positivo e 

significativo com as variáveis de estudo, resultando em r = 0,5066 e com 

significância (p = 0023), concordando com a citação de Todorova e Durisin 

(2007) que nos diz “a capacidade de absorção depende da fonte de 

conhecimento e conhecimento prévio, sendo condicionada a regimes de 

apropriabilidade, e isso influencia o desempenho inovador da empresa.”  

 

 

 

 
 

Tabela 10 – Correlação das dimensões da Capacidade Dinâmica de Absorção com Performance Empresarial e 

Desempenho dos Concorrentes 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 
 

PE P2

0,3751 0,5066

p=0,103 p=0,023
CDA
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CAPÍTULO 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo são apresentadas as considerações acerca da relação 

entre orientação empreendedora, capacidade dinâmica e desempenho na 

percepção dos gestores dos hotéis familiares de Manaus. As mesmas são 

apresentadas de forma a contemplar e responder os objetivos específicos e 

geral deste estudo. 

Com relação aos objetivos específicos, a idéia central é de 

primeiramente determinar as dimensões da Orientação Empreendedora e 

Capacidade Dinâmica de Absorção para poder comparar com o Desempenho 

Organizacional. Tal ponto nos levou a vários autores de destaque nos estudos 

supracitados, sendo que quando nos referimos a Orientação Empreendedora, 

os autores Lumpkin e Dess (1996) e para Capacidade Dinâmica de Absorção, 

os autores Cohen e Levinthal (1990) e demais estudiosos das duas áreas. 

Quando estudado, a Orientação Empreendedora mostrou-se que pode 

ser dividida em dois grupos: OE1 – Autonomia (A), Proatividade (PA), 

Agressividade Competitiva (CA) e Orientação para o Mercado (OM); e OE2 – 

Assunção de Riscos (R), Inovação (I) e Formação de Parcerias (FP). Com base 

nesta divisão, foi realizada uma nova análise que pode se relacionar com P2 se 

o nível de significância fosse a 10%.  

Após a mensuração e análise dos resultados, verificou-se que às 

dimensões da Orientação Empreendedora, como um todo, não refletem 

correlação com o desempenho organizacional (PE) – medido seguindo os 

critérios de crescimento de vendas, margem de lucro bruto, lucro líquido 

operacional, retorno sobre o investimento e habilidade para financiar o 

crescimento do negócio por meio dos lucros, considerando sua importância e 

satisfação, bem como a comparação com seus principais concorrentes (P2).  

O que é interessante de se observar, pois os autores supracitados 

afirmam que quando uma organização consegue aplicar as dimensões por 

completo e tirar o proveito que se gera, ela possui o diferencial, tornando-se 
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mais competitivas no mercado. Agora, quando elas tem o perfil de utilizarem 

apenas uma ou outra ou aquela que melhor convém, achando que conseguirão 

êxito no mercado, tendem a apenas atingir o nível de segurança com a 

aquisição de alguns hóspedes a mais, porém essa atitude não é significante a 

longo prazo. 

Ao se correlacionar Desempenho com as dimensões da Orientação 

Empreendedora separadas entre si, as que mais se aproximavam são a 

Inovação e a Orientação para o Mercado. Inovação, pois de acordo o perfil das 

empresas e atuação no mercado, os gestores consideram inovação o fato de 

atrair novos clientes com promoções nas diárias ou de oferecer convênios com 

guias turísticos ou Hotéis de Selva ou se localizar próximos de patrimônio 

histórico da região. 

Sabemos hoje que o emprego apenas da Inovação não dá ao gestor a 

certeza de que ele terá fidelização ou o retorno dos hóspedes em seus hotéis. 

É necessário, por exemplo, a Formação de Parcerias, que é muito útil para as 

micro e pequenas empresas em seu desenvolvimento e permanência no 

mercado, saber ser agressivo e conquistar mais espaço, tornando-se 

preferência quando comparado com algum hotel de rede nas proximidades. 

No que se refere à Orientação para o Mercado, percebemos que os 

gestores sabem que conhecendo as necessidades de seu público-alvo 

atrelando outras dimensões, tais como Agressividade Competitiva – se impor 

no mercado, perante os seus concorrentes - e Proatividade – agir e deixar seus 

colaboradores agirem antes do que é proposto pelos hóspedes -, pode ter o 

seu desempenho positivo e acima da média esperada.  

Ao tratarmos da Capacidade Dinâmica de Absorção, as suas dimensões 

se correlacionam entre si, se forem com nível de significância a 10%. Para a 

análise estatística, houve a união das dimensões obtendo a correlação com P2 

ao nível de significância a 5%.  

O ideal para as micro e pequenas empresas poderem se desenvolver ou 

permanecer no mercado é empregar e conhecer as dimensões da Capacidade 

Dinâmica de Absorção, pois elas são seqüência uma da outra e o fato do 
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gestor conhecer o mercado e suas necessidades, juntamente com o que se 

tem em termos de capacidade disponível pode-se chegar a um resultado 

positivo quando se consegue alinhar estes dois pontos obtendo um diferencial 

competitivo.   

Os resultados e as ferramentas utilizadas nesta pesquisa podem servir, 

como base ou mesmo como incentivo para novos estudos sobre os temas 

abordados área de turismo, hotelaria e a administração. Apesar dos resultados 

deste estudo serem específicos de um setor, hotelaria familiar, no Município de 

Manaus, capital do Estado do Amazonas, o trabalho contribuiu com a pesquisa 

sobre orientação empreendedora, capacidade dinâmica de absorção e 

desempenho das empresas no Brasil. 

Quanto às implicações gerenciais, estas micro e pequenas empresas 

familiares devem aprender a atuar de forma arrojada, arriscando-se mais, 

tendo mais parceiros, alinhando às necessidades externas com o que há de 

melhor na sua organização, pois assim elas conseguem mais lucro e melhoram 

o seu desempenho organizacional.  

Algumas ressalvas no estudo devem ser avaliadas. Primeiramente, 

utilizou-se uma amostra com base no CADASTUR, disponível no site do 

Ministério do Turismo para saber quantos hotéis familiares cadastrados, se 

localizavam no centro da cidade de Manaus. Porém, por motivos 

organizacionais e pela falta de conhecimento sobre Pesquisa Acadêmica, 

alguns gestores não quiseram participar, um deles ficou com receio até mesmo 

de falar com a pesquisadora alegando que não tinha tempo para tal.  

Aconselho, para futuros estudos, que houvesse uma ampliação desta 

pesquisa com os demais hotéis, porém utilizando todas as categorias da 

hotelaria, para que se possa obter uma análise mais precisa e geral sobre a 

relação entre OE, CDA e Desempenho. 

Por último, houve a entrevista com os gestores e seus filhos, mas caso 

haja uma ampliação desta pesquisa, que se veja a possibilidade de os dados 

serem confiáveis vindos dos gerentes ou responsáveis pelo empreendimento.
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APÊNDICE A 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

 

Perguntas Muito Raro Raro Pouco Raro
Nem raro, nem 

frequente

Pouco 

frequente
Frequente Muito frequente

1. Em geral, os principais gestores da minha empresa / unidade de

negócios desenvolvem trabalhos em unidades independentes, tais

como incubadoras, para reforçar o pensamento criativo:

2. Em geral, os principais gestores da minha empresa / unidade de

negócios permitem a atuação de grupos autônomos, consentindo o

livre exercício das iniciativas que ainda não estão obtendo êxito:

3. Em geral, os gestores da minha empresa / unidade de negócios

implementam mudanças necessárias na estrutura da empresa para

estimular novas idéias, facilitando a tomada de decisão:

4. Em geral, minha empresa / unidade de negócios antecipa as

tendências, identificando necessidades futuras dos clientes:

5. Em geral, minha empresa / unidade de negócios esforça-se para

ser a "primeira a entrar", tendo assim todos os benefícios de ser

uma pioneira no seu ramo:

6. Em geral, minha empresa / unidade de negócios procura oferecer

novos produtos / serviços / tecnologias...:
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7. Em geral, os principais gestores da minha empresa / unidade de 

negócios têm uma forte tendência para projetos:

Muito 

Conservadores 

(taxa de retorno 

certa e normal)

Conservadores
Pouco 

Conservadores

Nem 

conservador, 

nem arriscado

Pouco 

arriscados
Arriscados

Muito Arriscados 

(com chances de taxa 

de retorno muito alta)

8. Em geral, os principais gestores da minha empresa / unidade de

negócios, devido à natureza do ambiente de negócios adotam

postura:

Muito Cautelosa (o 

melhor é explorar 

gradualmente)

Cautelosa
Pouco 

Cautelosa

Nem cautelosa, 

nem arrojada

Pouco 

arrojada
Arrojada

Muito Arrojada (atos 

amplos são 

necessários para 

atingir os objetivos 

da empresa

9. Quando confrontado com situações de tomada de decisões 

envolvendo incertezas, minha empresa / unidade de negócios 

costuma adotar uma postura:

Muito Cautelosa 

("espera pra ver", 

para minimizar a 

probabilidade de se 

tomar uma decisão 

precipitada)

Cautelosa
Pouco 

Cautelosa

Nem cautelosa, 

nem agressiva

Pouco 

agressiva
Agressiva

Muito Agressiva 

(para maximizar a 

probabilidade de 

explorar as 

oportunidades 

potenciais)

10. Em geral, ao lidar com competidores, minha empresa / unidade

de negócios inicia as ações e a partir daí os concorrentes

respondem:

Muito Raro 

(tipicamente 

responde  às ações 

iniciadas por 

concorrentes)

Raro Pouco Raro
Nem raro, nem 

frequente

Pouco 

frequente
Frequente

Muito Freqüente 

(normalmente inicia 

ações em que  os 

concorrentes 

respondem)

11. Em geral, ao lidar com competidores, minha empresa / unidade 

de negócios é a primeira a introduzir novos 

produtos/serviços/tecnologias/técnicas administrativas, etc:

Muito Raro Raro Pouco Raro
Nem raro, nem 

frequente

Pouco 

frequente
Frequente Muito Frequente

12. Em geral, ao lidar com competidores, minha empresa / unidade

de negócios tipicamente adota uma postura competitiva para

enfrentar os concorrentes:

Muito Raro 

(procura evitar 

confrontos com 

competidores, 

preferindo uma 

postura "viva e 

deixa viver")

Raro Pouco Raro
Nem raro, nem 

frequente

Pouco 

frequente
Frequente

Muito Frequente 

(tipicamente adota 

uma postura muito 

competitiva para 

enfrentar os 

concorrentes)

13. Em geral, os principais gestores da minha empresa / unidade de 

negócios costumam dar ênfase:

Muita em 

comercialização de 

produtos/serviços

Em 

comercializaç

ão de 

produtos/ser

viços

Pouca em 

comercializaçã

o de 

produtos/servi

ços

Nem em 

comercialização, 

Nem em P&D, 

liderança 

tecnológica e 

inovação

Pouca em 

P&D, 

liderança 

tecnológica 

e inovação

Em P&D, 

liderança 

tecnológica e 

inovação

Muita em P&D, 

liderança tecnológica 

e inovação

14. Nos últimos 3 anos, minha empresa / unidade de negócios tem

lançado novas linhas de produtos ou serviços:

Muito Raro 

(Nenhuma)
Raro Pouco Raro

Nem raro, nem 

frequente

Pouco 

frequente
Frequente

Muito Frequente 

(Várias)

15. Nos últimos 3 anos, minha empresa / unidade de negócios tem 

alterado a linha de produtos ou serviços:

Muito Raro (fazer 

mudanças)
Raro Pouco Raro

Nem raro, nem 

drástica

Pouco 

drásticas
Drásticas

Muito Drásticas (as 

mudanças)

16. Ao lidar com o mercado, minha empresa / unidade de negócios

realiza pesquisa junto a usuários finais e clientes para avaliar a

qualidade dos produtos/serviços:

Muito Raro (não 

realiza)
Raro Pouco Raro

Nem raro, nem 

frequente

Pouco 

frequente
Frequente

Muito Frequente 

(realiza várias)
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17. Ao lidar com o mercado, minha empresa / unidade de negócios 

revê seus esforços para assegurar o desenvolvimento de 

produtos/serviços em consonância com o que os clientes desejam:

Muito Raro Raro Pouco Raro
Nem raro, nem 

frequente

Pouco 

frequente
Frequente Muito frequente

18. Ao comparar nossos produtos com os produtos da

concorrência, os clientes de minha empresa / unidade de negócios o 

percebem como sendo:

Muito Inferior (aos  

da concorrência)
Inferior Pouco inferior

Nem inferior, 

Nem superior

Pouco 

Superior
Superior

Muito Superior (aos  

da concorrência)

19. Em geral, minha empresa / unidade de negócios utiliza (foca) 

como estratégia de negócio:

Muita Análise 

Estratégica 

(pesquisa de 

mercado, 

planejamento de 

longo prazo, etc)

Análise 

Estratégica

Pouca Análise 

Estratégica

Nem Análise 

Estratégica, Nem 

Formação de 

Parcerias

Pouca 

Formação 

de Parcerias

Formação de 

Parcerias

Muita Formação de 

Parcerias (Alianças 

Estratégicas)

20. Em geral, minha empresa / unidade de negócios utiliza parcerias

(alianças) como estratégia de negócios para eliminar as barreiras de

entrada:

Muito Raro Raro Pouco Raro
Nem raro, nem 

frequente

Pouco 

frequente
Frequente Muito frequente

21. Ao formar parcerias com outra(s) empresa(s), minha empresa / 

unidade de negócios busca um relacionamento:

Muito no Curto 

Prazo (o "parceiro" 

é um cliente como 

outro qualquer)

No curto prazo
Pouco no 

curto prazo

Nem no curto 

prazo, Nem no 

longo prazo

Pouco no 

longo prazo

No longo 

prazo

Muito no longo prazo 

(por meio de um 

esforço corporativo 

mútuo)

22. Ao lidar com sistemas de atividades, eu procuro:

Muito trabalhar 

com eficiência e uso 

efetivo dos 

rescursos para 

atingir metas e 

objetivos

Trabalhar 

com 

eficiência e 

uso efeito 

dos recursos 

para atingir 

metas e 

objetivos

Pouco 

trabalhar com 

eficiência e 

uso efetivo 

dos recursos 

para atingir 

metas e 

objetivos

Nem trabalhar 

com eficiência..., 

Nem estabelecer 

uma visão...

Pouco 

estabelecer 

uma visão e 

objetivos e 

identificar 

os recursos 

para torná-

los 

realidade

Estabelecer 

uma visão e 

objetivos e 

identificar os 

recursos para 

torná-los 

realidade

Muito estabelecer 

uma visão e objetivos 

e identificar os 

recursos para torná-

los realidade

23. Para mim, ao lidar com sistemas de atividades, a chave é:

Muito adaptar-se às 

mudanças 

(Extremamente)

Adaptar-se 

às mudanças

Pouco adaptar-

se às 

mudanças

Nem adaptar-se 

às mudanças, 

Nem iniciar as 

mudanças

Pouco 

iniciar as 

mudanças

Iniciar as 

mudanças

Muito iniciar as 

mudanças

24. Ao lidar com um sistema de atividades, eu procuro o padrão de 

trabalho que implica:

Muita análise 

racional
Análise racional

Pouca análise 

racional

Nem análise 

racional, Nem 

imaginação e 

criatividade

Pouca 

imaginação 

e 

criatividade

Inmaginação 

e criatividade

Muita imaginação e 

criatividade

25. Em relação à estrutura de trabalho, eu procuro:

Muito operar 

dentro da estrutura 

existente

Operar dentro 

da estrutura 

existente

Pouco operar 

dentro da 

estrutura 

existente

Nem operar na 

existente, Nem 

definir tarefas

Pouco 

definir 

tarefas e 

funções 

que criem 

uma 

estrutura

Definir tarefas 

e funções que 

criem uma 

estrutura 

Muito definir tarefas 

e funções que criem 

uma estrutura
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26. Eu procuro, ao lidar com sistemas de atividades, trabalhar 

centrado:

Muito em 

processos que 

levam em 

consideração o 

meio em que ele se 

desenvolve

Em processos 

que levam em 

consideração 

o meio

Pouco em 

processos que 

levam em 

consideração o 

meio

Nem em 

processos que 

considera o meio, 

Nem em criação 

de processos 

com visão 

diferenciada do 

meio

Pouco em 

criação de 

processos 

resultantes 

de uma 

visão 

diferenciada 

do meio

Em criação de 

processos 

resultantes de 

uma visão 

diferenciada 

do meio

Muito em criação de 

processos resultantes 

de uma visão 

diferenciada do meio

Crescimento de Vendas 30

 Margem de Lucro Bruto 30

 Lucro Líquido Operacional 20

Retorno sobre o Investimento 10

Habilidade para financiar o crescimento do negócio por meio dos lucros 10

Indicador Muito insatisfeito Insatisfeito Pouco insatisfeito

Nem insatisfeito, 

Nem satisfeito

Pouco 

satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

Crescimento de Vendas

 Margem de Lucro Bruto

 Lucro Líquido Operacional

Retorno sobre o Investimento

Habilidade para financiar o crescimento do negócio por meio dos 

lucros

29. Ao comparar sua empresa / unidade de negócios com os 

principais concorrentes do setor você considera o desempenho 

dela:

Muito abaixo Abaixo Pouco abaixo
Igual à média do 

setor

Pouco 

acima
Acima Muito acima

Indicador
Regrediu mais que 

20%

Regrediu 

entre 10% e 

20%

Regrediu até 

10%
Ficou estável

Cresceu até 

10%

Cresceu entre 

10% e 20%

Cresceu mais que 

20%

Vendas totais

Taxa de ocupação

Diária Média

Margem de lucro sobre as vendas

Vendas por UH

Custo médio por diária vendida

ANO MENSAL (%) ANUAL (%)

2008

2009

2010

30. Para os itens abaixo, assinale a faixa na qual cada indicador de desempenho se situou no último ano (2010 comparado a 2009).

31. Taxa de ocupação – Qual a taxa média mensal e anual de ocupação de seu hotel para os últimos 3 anos (em percentual)?

27. Considerando o total de 100 como classificação final, determine o grau de importância dos itens abaixo para sua empresa / unidade de negócios. A soma da pontuação dada a cada um dos 

indicadores de performance (abaixo) deve ser igual a 100:

28. Escolha o grau de satisfação para cada um dos seguintes indicadores de performance abaixo:
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Use a escala seguinte:             

6- Os membros de ambas as organizações tem uma linguagem própria em comum.
7- Existe uma alta complementariedade entre os recursos e capacidades de ambas as 

organizações.
8- As principais capacidades de ambas as organizações são muito similares ou se 

sobrepõem.

9- As culturas organizacionais de ambas as organizações são compatíveis.

10- Os estilos de operação e de direção de ambas as organizações são compatíveis.

2- O relacionamento entre ambas as organizações caracteriza-se pela confiança mutua.

3- O relacionamento entre ambas as organizações caracteriza-se pelo respeito mutuo.

4- O relacionamento com aquela organização é uma relação pessoal de amizade.

5- O relacionamento entre ambas as organizações caracteriza-se por uma alta reciprocidade.

Assimilação

Indique quais são as comunalidades e compatibilidades de ambas as organizações marcando seu grau de

concordância com as seguintes afirmações:

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 

Aquisição

Pense numa organização, por exemplo, um concorrente direto, uma empresa de um outro setor ou

indústria, um provedor ou um cliente, com a qual a organização que você dirige tenha contatado com

maior frequência nos últimos três anos, com o intuito de obter 

Use a escala seguinte:             

1- Existe uma interação pessoal e próxima entre ambas as organizações.

1 2 3 4 5 6 7

D i s c o r d â n c i a  

t o t a l

C o n c o r d â n c i a  

t o t a l

1 2 3 4 5 6 7

D i s c o r d â n c i a  

t o t a l

C o n c o r d â n c i a  

t o t a l
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Transformação

Indique seu grau de concordância com as seguintes afirmações referente aos mecanismos usados no

interior da organização que você dirige para a transmissão da informação.

18- Existem as capacidades e habilidades necessárias para explorar a informação e o 

conhecimento obtido do exterior.

15- Quando sucede algo importante todas as equipes ficam informadas em pouco 

tempo.

16- Na organização existem as capacidades ou habilidades necessárias para que a 

informação e o conhecimento fluam pelo interior e se compartam entre as diversas 

equipes.

Exploração

Na organização à que você pertence, a respeito da implementação ou exploração da nova

informação ou conhecimento externo adquirido, pode-se dizer que:

Use a escala seguinte:             

17- Existe uma divisão clara das funções e responsabilidades para utilizar a informação 

e o conhecimento obtido do exterior.

Use a escala seguinte:             

11- Na organização tem lugar numerosas conversas informais referidas à atividade 

comercial.

12- Organizam-se encontros entre as equipes de trabalho para discutir o 

desenvolvimento e as tendências da organização.
13- As diversas equipes de trabalho divulgam periodicamente documentos informativos 

(informes, boletins,...)

14- Os dados importantes são transmitidos com regularidade a todas as equipes.

1 2 3 4 5 6 7

D i s c o r d â n c i a  

t o t a l

C o n c o r d â n c i a  

t o t a l

1 2 3 4 5 6 7

D i s c o r d â n c i a  

t o t a l

C o n c o r d â n c i a  

t o t a l


