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RESUMO 

 
 
Esta pesquisa tem o objetivo de analisar o efeito da munificência ambiental na 
relação entre o comportamento estratégico e o desempenho organizacional na 
percepção dos gestores de agências de viagens e turismo. Para isso, aborda a 
teoria de Castrogiovanni (1991) a respeito da munificência ambiental, a tipologia de 
Miles e Snow (1978) para a determinação do comportamento estratégico das 
organizações e o desempenho organizacional segundo Gupta e Govindarajan 
(1982). Para atingir o objetivo proposto utilizou-se uma abordagem exploratória, 
utilizando a pesquisa quantitativa, descritiva por meio de survey. A partir dos estudos 
dos autores citados e feito adaptação do questionário, foram enviados as 200 
Agências de Viagens e Turismo das regiões de Florianópolis e Balneário Camboriu-
SC, tendo retornado corretamente preenchidos 65 questionários, correspondente a 
32,50% do total. Os resultados indicam que, quanto ao comportamento estratégico 
35,38% das empresas são defensoras, 24,64% são analistas, 23,08% são reativas e 
16,92% prospectoras. Já em relação às hipóteses, os comportamentos estratégicos 
obtiveram resultados estatisticamente significativos em relação ao ambiente 
munificente quando: da comparação em grupos com a capacidade ambiental; do 
comportamento segundo Conant et. al (1990) a munificência crescimento e declínio; 
do comportamento segundo Conant et al. a munificência oportunidade e ameaça; da 
comparação em grupos a munificência oportunidade e ameaça. Em relação à 
análise de variância entre o comportamento estratégico e o desempenho, também 
se mostram significativos quando: da comparação comportamento e o desempenho 
satisfação nos três formatos de análise e com o desempenho importância na 
comparação em grupos. Para a comparação da Munificência com o desempenho se 
utilizou a análise de interação, o resultado mostrou significativo quando da regressão 
entre a munificência (crescimento e declínio) e desempenho importância, e a 
munificência (crescimento e declínio e a oportunidade e ameaça) para com 
desempenho satisfação. Conclui-se que a munificência ambiental tem efeito positivo 
para com o comportamento e o desempenho nas agências de viagens pesquisadas.  
 
 

Palavras-chaves: Comportamento Estratégico, Desempenho Organizacional, 

Agências de Viagens e Turismo. 
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ABSTRACT  

 

 

This research aims to analyze the effect of environmental munificence on relationship 
between strategic behavior and organizational performance in managers perception 
of travel agencies and tourism. For this task, the theory Castrogiovanni (1991) 
regarding the environmental munificence and typology of Miles and Snow (1978) for 
determining the behavior organizations strategic and organizational performance and 
second Gupta and Govindarajan(1982). To achieve the proposed objective we used 
an exploratory approach, using research quantitative, descriptive, through a 
survey. From the studies of authors cited made adaptation of the questionnaire were 
sent to all 200   Travel Agencies and Tourism regions of Florianópolis and Balneário 
Camboriu-SC, returned 65 questionnaires filled out correctly, representing 32.50% of 
the total. The results indicate that, for the strategic behavior, 35,38% of companies 
are advocates,  24.62% are analysts, 23,08%, 16,92% are reactive and surveyors. In 
relation to assumptions, strategic behavior results obtained statistically significant 
when compared to the munificent environment: the groups in comparison with the 
environmental capacity, the second behavior Conant et.al munificence and al-growth 
and decline, the behavior second Conant et al. and the bounty of opportunity and 
threat; comparison groups and the bounty of opportunity and threat. On the analysis 
of variance between strategic behavior and performance, but they are also significant 
when: comparing behavior and performance satisfaction all three formats of analysis 
and the performance importance in comparison groups. For comparison with the 
performance of Munificence was used to interaction analysis, the result was 
significant when the regression between munificence (growth and decline) and 
performance importance, and munificence (growth and decline and the opportunity 
and threat) towards performance-satisfaction. It is concluded that environmental 
munificence has effect positive toward the behavior and performance in the travel 
agencies surveyed.   

 

Keywords: Munificence, Strategic Behavior, Performance Organizational Agencies 
Travel and Tourism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1  

Gráfico 2  

Gráfico 3 

Gráfico 4 

Gráfico 5 

 

Regiões pesquisadas das agências.................................................... 

Produtos predominantes nas agências............................................... 

Produtos mais vendidos pelas agências............................................. 

Percentual de desempenho em relação aos 3 últimos anos.............. 

Comp.estratégico número agências e o percentual equivalente........ 

 

60 

62 

63 

67 

71 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1  

Figura 2 

Figura 3 

Figura 4 

Figura 5 

Figura 6 

Figura 7 

Figura 8 

Figura 9 

Figura 10 

Figura 11 

Figura 12. 

Figura 13 

Figura 14 

Figura 15 

Figura 16 

Figura 17 

Figura 18 

Figura 19  

Figura 20 

Figura 21 

Figura 22   

 

Conceitualização ambiental da munificência..................................... 

Ciclo adaptativo................................................................................. 

Modelo de pesquisa ....................................................................... 

Modelo da simplificado do fluxo do sistema de turismo.................. 

Modalidades (A, D, P ou R) das onze Categorias (C1, ..., C11)...... 

Distribuição das Agências no plano principal (Fator 1 X Fator 2)..... 

Dendrograma das agências de viagens........................................... 

Anova: Capacidade Ambiental X Comportamento (única)............... 

Anova: Capacidade Ambiental X Comportamento (11 questões).... 

Anova: Capacidade Ambiental X Comportamento (em grupos)....... 

Anova: Crescimento/Declínio X Comportamento (única)................. 

Anova: Crescimento/Declínio X Comportamento (11 questões)...... 

Anova: Crescimento/Declínio X Comportamento (grupos)............... 

Anova: Oportunidade/Ameaça X Comportamento (única)............... 

Anova: Oportunidade/Ameaça X Comportamento (11 questões).... 

Anova: Oportunidade/Ameaça X Comportamento (grupos)............ 

Anova: Desempenho (importância) X Comportamento (única)........ 

Anova: Desempenho (Importância) X Comport. (11questões)......... 

Anova: Desempenho (Importância) X Comportamento (grupos)..... 

Anova: Desempenho (Satisfação) X Comportamento (única)......... 

Anova: Desempenho (Satisfação) X Comportamento -11 questões 

Anova: Desempenho (Satisfação) X Comportamento (grupos)...... 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

34 

36 

45 

57 

72 

73 

73 

74 

75 

76 

78 

78 

80 

81 

81 

82 

84 

85 

85 

86 

87 

88  



XI 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1  

Quadro 2  

Quadro 3 

Quadro 4 

Quadro 5 

Quadro 6 

Quadro 7 

Quadro 8 

 

Dimensões do ambiente organizacional.............................................. 

Tipos de dimensões do ambiente........................................................ 

Estudos de munificência e o tipo de pesquisa...................................... 

Tipologias Miles e Snow...................................................................... 

Dimensões do Ciclo adaptativo e dos tipos estratégicos.................... 

Estudos realizados Miles Snow........................................................... 

Exposição das variáveis e indicadores............................................... 

Tipologia de Agências de Viagens e Turismo..................................... 

24 

25 

33 

40 

41 

44 

53 

59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1.  Caracterização da Média e Desvio padrão das empresas...................  61 

Tabela 2.  

Tabela 3. 

Tabela 4. 

Tabela 5. 

Tabela 6. 

Tabela 7. 

Tabela 8. 

Tabela 9. 

Tabela 10. 

Tabela 11. 

Tabela 12. 

Tabela 13. 

Tabela 14. 

Tabela 15. 

Tabela 16. 

Tabela 17. 

Tabela 18. 

Tabela 19.      

  

  

Tipo de empresa e Caracterização das Agências............................... 

Média e desvio padrão da munificência – Capacidade Ambiental 

Média e desvio padrão dos indicadores - importância e satisfação..... 

Percentual do Desempenho (D%)  X  Comportamento....................... 

Número de respostas comportamento estratégico e % equivalente.... 

Média e desvio padrão das variáveis –Capacidade Ambiental............ 

Média e desvio padrão das variáveis - Crescimento e Declínio........... 

Média e desvio padrão das variáveis -  Oportunidade e Ameaça........ 

Média e desvio padrão - soma total das variáveis ambientais............ 

Teste de Tukey Capacidade Ambiental X Comport. (em grupos)....... 

Teste de Tukey Crescimento e declínio X Comport. (11 questões).... 

Teste de Tukey Oportunidade e Ameaça X Comport. (11 questões)... 

Teste de Tukey Oportunidade e Ameaça X Comport. ( grupos).......... 

Teste de Tukey Desempenho (Importância) X Comport. ( grupos)..... 

Teste de Tukey Desempenho (Satisfação)  X  Comport.( única)......... 

Teste de Tukey Desempenho (Satisfação) X  Comport. (11questões) 

Analise de Regressão - Munificência  X  Desempenho (Importância).. 

Analise de Regressão - Munificência  X  Desempenho (Satisfação).... 

 

 

 

  

 62 

 63 

 64 

 65 

 66 

 66 

 69 

 70 

 77 

 79 

 81 

 82 

 85 

 86 

 87 

 88 

 89 

 89 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
 

ABAV: Agencia Brasileira de Agências de Viagens 

EMBRATUR: Empresa Brasileira de Turismo  

FIESC: Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina 

SEBRAE: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

Dedicatória ................................................................................................................ IV 
AGRADECIMENTOS ...................................................................................................V 
Epígrafe ..................................................................................................................... VI 
RESUMO....................................................................................................................VII 
ABSTRACT ...............................................................................................................VIII 
LISTA DE GRÁFICOS ................................................................................................IX 
LISTA DE FIGURAS ....................................................................................................X 
LISTA DE QUADROS .................................................................................................XI 
LISTA DE TABELAS .................................................................................................XII 
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS ...................................................................XIII 
1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................16 
1.1 Contextualização ..................................................................................................16 

1.2 Justificativa e definição do problema ................................................................... 19 

1.3 Objetivos ..............................................................................................................21 

1.3.1 Objetivo Geral ...................................................................................................21 

1.3.2 Objetivos Específicos ........................................................................................21 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ..............................................................................22 
2.1  Conceito do ambiente e as organizações............................................................22 

2.1.2 Dimensões do ambiente organizacional ............................................................23 

2.1.3 Munificência ambiental .....................................................................................29 

2.1.3.1 Tipos e Níveis de Munificência ...................................................................... 34 

2.2 Conceitos de estratégia ....................................................................................... 37 

2.2.1Tipologiaestratégica de Miles e Snow ............................................................... 35 

2.3  Desempenho organizacional .............................................................................. 45 

2.4  Modelo da estrutura conceitual e a construção das hipóteses ........................... 48 

3 METODOLOGIA .................................................................................................... 50 

3.1 Tipo e estratégia de pesquisa ............................................................................. 50 

3.2 Fonte de dados ...................................................................................................50  

3.3 População e amostra ...........................................................................................51 

3.4Decisões dos métodos e técnicas de coleta de dados ......................................... 51 



3.5Procedimentos e métodos estatísticos de análise dos dados ..............................54 

4ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS ........................56 

4.1Setor de turismo e as Agências de Viagens .........................................................56  

4.1.1As Agências de Viagens e o Turismo ................................................................ 58 

4.2Caracterização da análise do setor das agências de viagens ............................ 60 

4.2.1Caracterização da análise do ambiente das Agências de Viagens ...................63

 4.2.2 Caracterização da análise comp. estratégico das Agências viagens ............... 66 

4.2.3 Caracterização de desempenho e análise das Agências de Viagens .............. 69 

4.2.4Definição de Grupos Homogêneos de Comportamentos .................................. 71 

4.3Análises dos dados mono e multivariados encontrados ....................................... 74 

4.3.1 Análise do comp.estratégico X munificência (capacidade ambiental) .............. 74 

4.3.2 Análise do comp.estratégico X munificencia (crescimento ou declínio) ...........78 

4.3.3Análise do comp.estratégico X munificência (Oportunidade ou Ameaça) ......... 80 

4.3.4 Análise do Comportamento Estratégico X  Desempenho (Importância) .......... 83 

4.3.5Análise do Comportamento Estratégico X Desempenho (Satisfação) .............. 85 

4.3.6Análise regressão do ambiente munificente X desempenho (Importância) ....... 89 

4.3.7 Análise regressão do ambiente munificente X desempenho (Satisfação) ........ 89 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 90 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 94 

APÊNDICE A – Questionário da pesquisa ........................................................... 107 

ANEXO – Carta de apresentação da pesquisa .................................................... 114 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização do tema 

 

Os ambientes das organizações contemporâneas têm sofrido modificações 

nos últimos anos. Tornando-se cada vez mais complexos. Os gestores necessitam 

entender a diversidade dos aspectos do ambiente mais pertinente em relação à 

organização, mudança no comportamento, instabilidade ambiental, preferências dos 

consumidores, inovação tecnológica e às tendências do mercado. Nas relações 

entre organizações e os meios nos quais atuam, são um fenômeno desafiador e 

extremamente relevante para estratégia, dada a diversidade das organizações e os 

ambientes. (BATAGLIA, 2006). 

Os estudos de Child (1972) Pfeffer e Salancick (1978) destacam que os 

administradores adotam comportamentos e buscam entender seu espaço e tomar 

decisões estratégicas que visem à obtenção dos recursos que necessitam.  

Outro aspecto relevante é apontado por Jurkovich (1974), em que discorre 

que o ambiente é o conjunto total dos setores fora da organização que, por sua vez, 

constitui um grupo de funções interligadas entre si por um elenco de regras que 

prescreve o comportamento e estabelece sanções quando as regras são violadas. 

Desde e o entendimento da importância dos sistemas abertos nas 

organizações, os pesquisadores tem evidenciado os diversos efeitos dos ambientes 

nas organizações (SCOTT, 1987). Assim, por haver diferentes tipos de ambientes 

ocorrem diferentes consequências no planejamento estratégico, nas operações, nas 

táticas e na tomada de decisão. A essa abordagem Child (1972) argumenta que a 

relação entre as condições reais do ambiente, denominadas de condições objetivas 

e a interpretação subjetiva é que determinará a direção da mudança organizacional. 

Por outro lado, Bowditch e Buono (2002) recorrem a duas distinções para 

definir mais precisamente o ambiente organizacional: o ambiente geral versus 

ambiente específico ou operacional; e o ambiente real versus o percebido. Os 

autores definem que o ambiente geral da organização como sendo os fatores, 

tendências e condições gerais que afetam todas as organizações em um 

determinado espaço; e o ambiente operacional ou de tarefa é aquele que focaliza os 

fatores e as condições externas que tenham relevância imediata para a organização. 
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Dos trabalhos cujo ponto de vista as organizações são determinadas pelas 

ações do ambiente, estão Chandler (1962), Emery e Trist (1965), Duncan (1972), 

Laurence e LorschI (1973) e Katz e Kan (1987) e oferecem informações sobre a 

classificação do ambiente e como compreendê-lo. Aldrich (1979) discutiu seis 

dimensões derivadas a partir de uma extensa revisão da literatura sobre teoria da 

população ecológica e da teoria de dependência de recursos. Para o autor a 

dimensão ambiental é representada por um conjunto formado por: (a) munificência, 

designada de capacidade ambiental; crescimento ou declínio; oportunidade ou 

ameaça; (b) dinamismo denominado de instabilidade; estabilidade; turbulência; (c) 

complexidade dividida em: homogeneidade; heterogeneidade; disposição de 

concentração.  

Dessas diversas denominações, a dimensão que tem recebido atenção nos 

estudos e pesquisas, é a Munificência. Dimensão reconhecida quando da 

abundância ou da escassez de recursos dentro de um mesmo segmento, isto é, o 

quando o gestor consegue perceber quanto do crescimento ou declínio das 

oportunidades ou ameaças que podem vir e a sua capacidade de suportar o 

crescimento sustentado (STARBUCK, 1976). 

Para Castrogiovanni (1991) a distinção entre os tipos de munificência são 

relevantes para a interpretação e os resultados de uma investigação. Já Jogaratnam 

(1999) reconhece que a sobrevivência da organização depende de um intercâmbio 

com as variáveis externas.  

Todas as definições apresentadas sobre estratégia convergem com a 

inseparabilidade entre o sistema organizacional e o meio ambiente que, se por um 

lado representa uma condicionante à sua atividade, por outro, oferece-lhe 

oportunidades a que convém aproveitar. E é essa relação entre organização e 

ambiente, que ocorre o sentido ao conceito de estratégia. Neste sentido, Hofer e 

Dan (1978) discorrem que estratégia é então a principal ligação entre fins e objetivos 

e as políticas funcionais de vários setores da organização e planos operacionais que 

guiam as atividades diárias. 

No que diz respeito à estratégia competitiva, Porter (1980) denota que 

estratégia competitiva é ações ofensivas ou defensivas para instituir uma posição 

defensável numa indústria, para enfrentar as forças competitivas e assim obter um 

retorno maior sobre o investimento. Outra definição acerca da estratégia é 

sustentada por Meirelles e Gonçalvez (2001) que a definem como a disciplina da 
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administração que se ocupa da adequação da organização ao seu ambiente. 

Pesquisas realizadas no contexto das indústrias de hospitalidade, por exemplo, 

(DEV, 1988; TSE, 1988; WEST, 1988), fornecem evidências e sugerem adequação 

entre estratégia e ambiente, tanto em âmbito interno como externo, com 

significativas implicações quanto ao para com o desempenho. 

 O desempenho organizacional está no centro da gestão estratégica. As 

teorias de gestão estratégica de forma implícita ou explicita vêm sublinhando 

implicações de desempenho, visto que o desempenho é o teste do tempo de 

qualquer estratégia (SCHENDEL e HOFER, 1979). O comportamento estratégico 

pode ser definido amplamente como uma orientação global da empresa competitiva 

(Covin e Slevin,1989), na qual o gestor que melhor conseguir ajustar seu estilo e 

efetivar a estratégia poderá obter vantagem.  

Santos e Watanabe (2003) ressaltam que ambientes altamente dinâmicos e 

competitivos que caracterizam o mundo empresarial na atualidade, é necessário de 

que toda empresa tenha de uma medida adequada de sua performance econômico-

financeira, para que saiba quão bem seus negócios estão sendo geridos pela 

administração.  

O processo de mensurar o desempenho organizacional, como todos os 

aspectos de gestão, é um processo permanente e repetitivo, em que a freqüência 

das medições depende da atividade a ser medida (MACEDO e SILVA, 2005).  As 

medidas de desempenho possuem diferentes razões, uma das quais são a 

monitoramento do progresso da empresa e a correção de eventuais falhas. 

Ao considerar a importância do ambiente acerca da tomada de decisão, nas 

ações estratégicas das organizações, aliada ao desempenho, esse trabalho objetiva 

analisar a munificência ambiental na relação do comportamento estratégico com o 

desempenho organizacional nas Agências de Viagens dos municípios de 

Florianópolis e Balneário Camboriu-SC. Muitos desafios surgem das mudanças e 

transformações ambientais exigindo por parte do gestor escolhas estratégicas para  

obter o melhor desempenho.  
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1.2  Justificativa e problema de pesquisa 

A teoria normativa afirma que estratégia deve alinhar favoravelmente as 

organizações com seus ambientes (ANDREWS, 1980; PORTER, 1980). Nos 

diferentes contextos ambientais podem exigir diferentes estratégias organizacionais 

para manter a eficácia organizacional (HOFER, 1978; LAWRENCE e LORSCH, 

1986).    

A munificência tem sido associada à extensão de opções estratégicas 

organizacionais disponíveis para as firmas (TUSHMAN; ANDERSON, 1986). Porque 

os ambientes são caracterizados em muitos níveis e dimensões (BETTON e DESS, 

1985) chega-se ao termo de que os problemas com os estudos da munificência são 

devidos as escolhas de níveis e dimensões para exame (CASTROGIOVANNI, 

1991). Quando as escolhas examinadas ocorrem somente no nível mais alto, os 

estudos podem ter problemas de abstração e quando a definição é inconsistente 

entre os estudos surgem problemas de ambiguidade conceitual 

(CASTROGIOVANNI, 1991, p. 544).  Deste modo, munificência ambiental é a 

escassez ou abundância de recursos críticos disponíveis para organizações que 

operam dentro de um mesmo ambiente (DESS e BEARD, 1984). 

Goll e Rasheed (2004) investigaram o papel moderador da munificência e o 

dinamismo na relação entre a racionalidade do processo e o desempenho 

organizacional. Com uma amostra de 62 empresas de manufatura, o estudo 

constatou que a munificência ambiental modera a relação entre racionalidade e 

desempenho. Assim os resultados da racionalidade estão fortemente associados 

com o desempenho em ambiente dinâmico e munificente. 

Hsueh, Bou, Chung (2007) analisaram a viabilidade da postura estratégica, da 

diferenciação tecnológica de 32 indústrias de 30 países, durante o período de 2001 

e 2002, quando da recessão global. Os resultados empíricos verificaram que quando 

da deterioração das condições do mercado, a orientação estratégica, a diferenciação 

tecnológica, aliadas a um comprometimento interno e investimento externo, a 

munificência moderada produziu um melhor desempenho. 

Poonpol (2010) analisou o relacionamento entre a importância na tomada de 

decisões na gestão da cadeia de abastecimento, para uma eficaz implementação 

estratégica de marketing na exportação, como moderador utilizou munificência 

ambiental, com o intuito de verificar o desempenho empresarial internacional. O 

resultado confirmou que a munificência ambiental é um forte moderador. 
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Esta pesquisa busca ao mesmo tempo corroborar com o estudo de 

Aldrich(1979), Dess e Beard (1984), Castrogiovanni (1991), Jogaratnam, Tse e 

Olsen (1999) e Rueda (2008), Gardelin (2010) no que tange à munificência 

ambiental. Para as organizações atuarem em ambientes incertos torna-se 

necessário, segundo Mintzberg et al. (2000), o estudo do comportamento, visto 

como o entendimento do comportamento organizacional, dos sistemas internos, bem 

como das influências externas, tornam os indicadores relevância na sobrevivência 

organizacional.  

Outro propósito deste estudo é verificar o comportamento estratégico dos 

gestores das agências de viagens, segundo o modelo de Miles e Snow (1978). 

Outros autores que se basearam em Miles e Snow (1978) foram Varadarajan et al. 

(1990). Para esses autores, embora existam muitos trabalhos que tenham 

encorpado o conhecimento sobre os modelos estratégicos há, ainda, a necessidade 

de mais pesquisas na área, sobretudo porque muitas das pesquisas realizadas 

procuram excluir de sua análise o tipo reativo.  

Segundo Gimenez (2000), a teoria de Miles e Snow (1978) tem sido 

amplamente testada nos mais diversos ambientes empresariais e tem significado 

possuir qualidades adequadas em termos de codificação e predição.  Os estudos 

buscam também corroborar e reforçar outros estudos como de (GULINI, 2005; 

TEIXEIRA; ROSSETO; CARVALHO, 2009; RIBEIRO, 2010). 

A importância da análise das organizações em relação ao ambiente é 

significativa, tendo em vista a necessidade de se avaliar a organização não só como 

um todo e não somente em departamentos, mas a necessidade de verificar o maior 

número de variáveis possíveis que influenciam no processo organizacional. Quando 

os recursos são abundantes torna-se fácil para as organizações sobreviver e 

perseguir seus objetivos, além da sobrevivência. Mas, quando os recursos tornam-

se escassos a competição intensifica, afetando negativamente a lucratividade da 

organização, causando mudanças nas características internas e no comportamento 

dos membros da organização. (CASTROGIOVANNI, 1991, p, 543). 

Assim esta pesquisa desperta a análise num setor atual, crescente e 

competitivo: o turismo tomando corpo na economia catarinense vem sofrendo 

transformações e investimentos que dão ao estado de Santa Catarina destaque no 

Brasil, no Mercosul, e vem merecendo estudos para justificar um melhor 

entendimento. O turismo foi incluído no relatório de dados no ano de 2010 da 
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FIESC. As estatísticas do setor evidenciam sua importância, e a sua inclusão no 

relatório mostra a importância da indústria de serviços no estado. 

Conseqüentemente empresas ligadas ao turismo devem buscar a adaptação com 

vistas ao desenvolvimento e à competitividade.   

Esta pesquisa contribuirá para expansão do conhecimento conceitual sobre 

ambiente, munificência, comportamento estratégico e o desempenho organizacional 

para os administradores de agências de viagens e demais interessados, deste modo 

surgem à seguinte pergunta de pesquisa:  

Como diferentes tipos do ambiente munificente afetam a relação do 

comportamento estratégico com o desempenho organizacional das agências de 

viagens de Florianópolis e de Balneário Camboriu em Santa Catarina? 

A partir do enfoque apresentado e com vistas ao referencial teórico e empírico 

surgem os objetivos desta pesquisa. 

 

1.3      Objetivos 

 

Com o propósito de resolver o problema de pesquisa o trabalho buscará 

atingir os seguintes objetivos: 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Verificar se o ambiente munificente produz um efeito positivo na relação 

entre o comportamento estratégico e com o desempenho organizacional nas 

agências de viagens de Florianópolis e Balneário Camboriu em Santa Catarina. 

 

1.3. 2  Objetivos Específicos 

 Identificar o comportamento estratégico adotado pelas agências de 

viagens; 

 Identificar o tipo de munificência predominante nas agências de 

viagens.  

 Avaliar se o comportamento estratégico e afetado pelo ambiente 

munificente nas agências de viagens. 

 Examinar se o comportamento estratégico influencia o desempenho 

nas agências de viagens;  

 Avaliar ambiente munificente afeta o desempenho das agências de 

viagens. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1  Conceito do ambiente organizacional 

 

Ambiente organizacional tem diferentes conceitos como abordagem da 

investigação teórica. No entanto, o exame do ambiente torna-se necessário quando 

se entende a organização como um sistema aberto,  pois o que caracteriza esse 

sistema é precisamente a sua relação com o meio ambiente. 

Dill 1958 foi o pioneiro que apontou as restrições impostas pelo ambiente à 

alta administração. Outros estudos avaliados o sucederam, enfatizando o 

determinismo ambiental sobre a organização (EMERY; TRIST, 1965; THOMPSON, 

1967). No enfoque de que as organizações são determinadas pelas ações do 

ambiente em que atuam, surgem os trabalhos de Chandler (1962); Emer e Trist 

(1965); Duncam (1972); Lawrence; Lorsch (1973), Katz e Kan (1987). 

Em seus estudos de Emery e Trist (1965) pesquisaram mudanças 

tecnológicas, ou seja, o impacto que estas causam nas firmas. Os autores 

consideraram o ambiente desconectado e interconectado. 

Duncan (1972), por exemplo, aponta que ao conceituar o ambiente 

organizacional deve-se diferenciar entre o ambiente interno e externo da 

organização. O ambiente interno compreende todas as forças internas - objetivos, 

clima, cultura organizacional e operacional dentro da organização. O ambiente 

externo, por sua vez, contempla tudo que está fora da organização (clientes, 

mercados, concorrentes, e as condições culturais políticas, etc.). 

Os autores (Hall, 1984; Robbins, 1997), distinguem o ambiente geral e o 

específico. O ambiente geral consistiria no conjunto de condições que afeta todas as 

organizações potencialmente relevantes, enquanto especificidades do ambiente 

remetem aos fatores ambientais relevantes para a realização dos objetivos da 

organização que está sendo análisada. Assim, haveria um grupo de fatores 

chamados condições geral ou ambiental, fatores estratégicos do ambiente, que seria 

uma influência significativa sobre o quadro geral em que a empresa opera. Estes 

fatores partiriam da tecnologia, das condições econômicas, jurídicas, políticas, 

demográfica e cultural.  

O ambiente específico, por sua vez, constituiria concorrentes nacionais e 

internacionais, clientes, fornecedores, proprietários e agentes sociais, ou seja, os 
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fatores relevantes pertinentes para a operação organizacional. O problema com esta 

distinção está entre o ambiente geral e o específico para determinar o que é 

relevante à organização.  

O significativo não é tudo o que está fora dos limites da organização, mas o de 

que a organização necessita para funcionar eficazmente. Nesse sentido, os autores 

Salancik e Pfeffer (1974) e Miles Snow (1976) têm destacado o fato de que as 

organizações respondem com o que percebem como relevante. Ao conceituar o 

meio ambiente Robbins (1997) e Starbuck (1976) consideram  necessário distinguir 

entre o ambiente atual ou objetivo e ambiente percebido ou subjetivo. De acordo 

com esses autores, as organizações podem receber os mesmos atributos com 

ambientes diferentes. 

Para os autores acima, ambiente percebido por uma organização como 

imprevisível e complexo pode ser visto como algo estático e facilmente 

compreensível por outra organização. Dentre os fatores externos seriam as 

condições tecnológicas, legais, econômicos, políticos, demográficas e culturais, bem 

como clientes, fornecedores, concorrentes e outros. A importância do ambiente 

externo está em que ele dispunha para organização suprir, transformar e transferir 

sob a percepção do gestor informações para que essas organizações definam as 

suas ações estratégicas.  

Se as organizações não devem ser vistas como entidades isoladas e únicas 

em si mesmas, conforme destaca Hall (1984), mas sim como estabelecimentos que 

se envolvem com o meio, universo externo no qual ela se relaciona, então é 

necessário entender essa relação.  

Um dos meios para esse entendimento é investigar como os executivos 

percebem seu ambiente e de que maneira se posicionam frente as suas demandas. 

Na próxima seção, serão discutido e analisados as diferentes interpretações das 

dimensões do ambiente organizacional. 

 

2.1.2 Dimensões do ambiente organizacional 

 

Realizando uma análise nas dimensões utilizadas para avaliar o ambiente, o 

achado mostra que cada autor destaca a dimensão ambiental que é encaminhada 

por outros autores. Por um lado, o estudo do ambiente organizacional gera uma 

confusão conceitual, porque algumas dessas dimensões são usadas 
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indistintamente, quando na verdade representam muitas diferenças. Algumas das 

dimensões mencionadas por diferentes autores são dispostas a seguir para uma 

compreensão e uma melhor interpretação.  

Na revisão da literatura encontram definições similar do termo dimensão 

ambiental, como sendo: hostilidade, incerteza, oportunidade, dinamismo, 

insegurança, capacidade, complexidade, declínio, crescimento, crise, munificência, 

contribuindo para a falta de unidade conceitual.  Alguns destes termos como a 

hostilidade, crise, munificência/declínio, não complementam a definição. São 

simplesmente tipologias encontradas na literatura para descrever o ambiente. Outros 

termos tais como dinamismo, volatilidade, complexidade e incerteza podem ser 

considerados como fatores que geram a turbulência.  

A percepção de incerteza está presente na literatura econômica e da teoria 

das organizações sobre diversos aspectos, sendo usada como antecedente para 

identificar características e dimensões do ambiente externo. Muitas são as 

dificuldades para propor uma escala de mensuração de incerteza percebida. A 

operacionalização prática das dimensões do ambiente organizacional surgiu do 

trabalho de Dess e Beard (1984) realizado numa amostra de 52 setores de 

manufaturas. Neste achado, os autores evidenciaram empiricamente que, a exceção 

da concordância/discordância de domínio, as demais dimensões podiam ser 

agrupadas em três fatores denominados de: complexidade, dinamismo e 

munificência.  A intenção dos autores era estabelecer medidas das dimensões 

ambientais para generalização e simplicidade, ainda que isso prejudicasse a 

precisão.  

O quadro 1 a seguir parte dessas medidas de dimensões do trabalho de Dess 

e Beard (1984) cujo objetivo é evidenciar como outros autores interpretam o 

ambiente no formato simplificado das três dimensões.  

 

Quadro 1: Dimensões do ambiente organizacional 

 
Autor / Ano 

Dimensões 

Complexo Dinâmico Munificente 

Child  (1972) X   

 Duncan (1972) X (5)  

Jurkovich  (1974) X X X 

Pfeffer e Salancik (1978) X X X 

Aldrich (1979) (1) (5,7) (2) 

Dess e Beard (1984) X X X 

Keats e Hilt  (1988) X X X 

Miller (1988) (3) X (4) 
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Autor / Ano 

Dimensões 

Complexo Dinâmico Munificente 

Robbins (1990) X X (6) 

Castrogiovanni  (1991)   X 

Haleblian e Finkelstein (1993)  (7)  

Bantel e Osborn (1995) X  X 

Oswald, Mossholder e Harris (1997)  (8)  

Jogaratnam  (1999)   X 

Kumar e Strandholm (2002)  (8)  

Goll e Rasheed (2004)  X X 

Harrington e Kendall (2006) X (8)  

Rueda, Aragon e Sharma (2008) X (8) X 

Silvio e Porto (2009) X X X 

González-Benito et al. (2009) X (4) X 

Tang et al. (2010)   X 

           Fonte: Adaptado Sanchez (1995) 

 
O quadro (1) desenvolvido por Sanchez (1995) e adaptado, apresentam 

quatro colunas na seguinte ordem: primeira coluna autor e ano, a segunda com as 

três dimensões – (complexo, dinâmico e munificente). São assinaladas conforme a 

interpretação das dimensões do ambiente. Assim, por exemplo, quando assinalado 

com um (x) o autor destaca a dimensão da coluna, quando assinalado com 

parêntese e número, identifica a forma que o autor interpreta aquela dimensão 

conforme o quadro a seguir.  

Quadro 2: Tipos de dimensões do ambiente 

1 Homogeneidade/heterogeneidade – concentração/dispersão 

2 Capacidade – oportunidade/ameaça – crescimento/declínio 

3 Homogeneidade/heterogeneidade 

4 Hostilidade 

5 Estabilidade/instabilidade 

6 Generosidade/escassez 

7 Turbulência 

8 Incerteza 

                    Fonte: Adaptado Sanchez (1992) 

 
Independentemente das muitas interpretaões de como os autores denominam 

o ambiente, as diversas dimensões são utilizadas para mensurar esses limites, 

segundo Starbuck (1976) corraboram duas abordagens conceituais: O ambiente é 

visto como fonte de informações e concebido subjetivamente pelo administrador; ou 

é considerada uma fonte de recursos cuja escassez atua na modelação da forma 

organizacional. Sharfman e Dean (1991) argumentam que essas duas abordagens 

incluem: a incerteza na tomada de decisão (DUNCAN, 1972; LAWRENCE; 

LORSCH, 1967): as condições ambientais e a percepção da incerteza (DUNCAN, 

1972); o ambiente como fonte de recursos (PFEFFER; SALANCIK, 1978); e o 
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ambiente como fonte de variação da forma organizacional (EMERY; TRIST, 1965; 

ALDRICH, 1979).  

Emery e Trist (1965) atribuíram que o conceito de turbulência não é pedido 

para avaliar a habilidade da empresa para tomar decisões, mas que seu trabalho 

teve por objetivo descrever o ambiente em torno dele. No entanto, Khandwalla 

(1972) e Duncan (1974) tiveram como objetivo estudar o processo de tomada de 

decisão para lidar com ambientes complexos e dinâmicos.  

Duncan (1972) trabalha o conceito de ambiente incerto indicando que é 

aquele em que há uma falha da empresa na atribuição de probabilidades, sendo 

capaz, porém de relacionar esses fatores ambientais obtendo sucesso ou falha. 

Mintzberg (1988) descreveu três dimensões do ambiente semelhantes à 

proposta por Child (1972), mas acrescentou novas facetas a cada um. Introduziu o 

conceito de diversidade no mercado de modo a refletir o que possa entendê-lo por 

Thompson (1967) e Child (1972), no que tange á complexidade e heterogeneidade, 

Considera, contudo, o grau de complexidade sofisticado do conhecimento 

necessário para operar em um determinado meio de uma natureza técnica ou 

científica. Diversidade do mercado e o grau de experiência exigido constituem 

aspectos da complexidade, o que representa a amplitude e a profundidade dos 

conhecimentos necessários. Já o conceito de estabilidade incluído no mercado 

tecnológico e de estabilidade reconhece que as empresas devem-se manter a par 

dos desenvolvimentos em ambas as áreas. Finalmente, ele discute hostilidade do 

ambiente quer em termos de disponibilidade de recursos, quer em competição por 

recursos. 

Segundo Aldrich (1979) dimensão ambiental é representada em um conjunto 

com mais parcimônia onde a munificência é designada de capacidade, o dinamismo 

pela instabilidade ou estabilidade e a turbulência. Logo a complexidade divide-se em 

heterogeneidade, homogeneidade e na disposição de concentração. 

Na abordagem de Dess e Beard (1984) teoricamente avançou Aldrich (1979) 

que pouca atenção dedicou às seis dimensões para que pudessem ser efetivamente 

medidas (SHARFMAN; DEAN, 1991). 

Covin & Slevin (1989) comentam que um ambiente hostil é caracterizado por 

uma estrutura organizacional com dificuldades para prever eventos futuros, pelo 

comportamento estratégico e o desempenho financeiro. Para Hall (1996) ambiente é 

apresentado como o crescimento, bem como a desaceleração do mercado, as 
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pressões sobre os custos inflacionarios, na distribuição e fabricação, as pressões 

para regular a conduta das empresas e investimentos; intensificação da 

concorrência, regulação de investimento e o exercício da atividade. 

Calantone; Schmidt; Di Benedetto (1997) utiliza o conceito de ambiente hostil, 

definido como a quantidade de ameaças que enfrentam devido ao vigor, intensidade 

nos ciclos da concorrência e da indústria. Algumas características deste ambiente 

são a intensidade do preço, produto, distribuição e concorrência tecnológica, as 

restrições regulamentares, as tendências demográficas negativas, cortes em pessoal 

e material.  

O conceito de complexidade é definido como a homogeneidade ou 

heterogeneidade das circunstâncias externas face à organização (Dess; Beard, 

1984). Representa a medida em números de configurações que uma organização 

competitiva pode considerar como boa para a sua estratégia (CHAKRAVARTHY, 

1997). Para a Johnson & Scholes (1999) complexidade é o impacto dos elementos 

ambiente (tecnologia sofisticada, a diversidade produtos e serviços, aumento da 

concorrência) sobre a organização. Esta série de definição levou alguns autores a 

indicarem que a turbulência é um fenômeno que é explicado por uma combinação 

de dimensões.  

O Dinamismo é definido como a mudança da generosidade e da 

complexidade (DESS; BEARD, 1984). Caracteriza-se pelo nível de mudança 

na variação constante de fatores ambientais (BOURGEOIS, 1985). Para Johnson 

& Scholes (1999) implica que a dinâmica numa organização não pode tomar 

decisões futura baseada exclusivamente em dados passados. As organizações 

precisam considerar como se opera no presente e como a atual posição de mercado 

pode afetar o que eles podem fazer no futuro.  

Courtney (1999) indica que, num mercado de alta incerteza, mudam os 

padrões tecnológicos e os concorrentes vêm e vão como uma constante. Para 

Terrebery (1968) incerteza é uma característica fundamental de turbulência. Outro 

conceito utilizado é o ambiente hostil (Forbes; Manrakhan; Banerjee, 2004), definido 

como aquele transitório, que são difíceis de prever e cujo impacto sobre a 

organização pode gerar ruptura e hostilidade. Estes distúrbios não são ameaças, 

crises, catástrofes. Não coloca em risco a sobrevivência das organizações. Este tipo 

de ambiente existe numa elevada probabilidade de rotatividade, da baixa satisfação 
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do cliente, nas mudanças, nos regulamentos governamentais e nos problemas com 

as organizações ambientais.   

Dess e Beard (1984) e Sull (2009) partem da idéia de que a complexidade e o 

dinamismo aumentam a turbulência, mas diferem no terceiro elemento. Para Dess e 

Beard (1984) o terceiro elemento é a munificência, já para Sull (2009) o terceiro 

elemento é a intensa concorrência.  

Rueda et. al.(2008) com base na visão baseada em recursos, examinaram 

como a complexidade, incerteza e generosidade no ambiente de negócios, em geral, 

moderam a associação entre uma empresa cuja capacidade de integração das 

partes interessadas altera sua estratégia ambiental. Os dados foram extraídos de 

134 estações de esqui em 12 países da Europa Ocidental e América do Norte. O 

estudo conclui que um ambiente de negócio incerto tem uma influência direta 

positiva, num ambiente empresarial complexo tem uma influência direta negativa.  

Silvio e Porto (2009) estudaram o relacionamento entre as dimensões 

complexidade, dinamismo e a munificência do ambiente e a incerteza percebida 

pelos gestores na indústria de transformação com 70 gestores na região 

metropolitana de São Paulo. Os resultados revelaram que a munificência apresenta 

correlação significativa com os três tipos de incerteza, a correlação positiva 

verificada entre a complexidade e a incerteza ratifica os argumentos de Duncan 

(1972), ou seja, os gestores que lidam com ambientes mais complexos têm maior 

percepção de incerteza e necessitam de maior capacidade para processar 

informações. 

González-Benito et al. (2009) investigou a relação entre generosidade, a 

hostilidade, dinamismo e complexidade do ambiente e da execução, no 

desenvolvimento e no envolvimento de práticas de integração logística dos 

fornecedores em 96 empresas industriais que possuem atividades de negócios no 

Nordeste do Brasil. Os resultados revelaram uma relação estatisticamente 

significativa entre as características do ambiente e as práticas utilizadas pela função 

de compras. A hostilidade e a complexidade do ambiente destacam-se por seu 

poder explicativo. 

Neste trabalho, um dos seus pilares tem seu estudo fundamentado no 

ambiente munificente. Entretanto, existe indicação de que os indicadores propostos 

por Dess e Beard (1984) tenham sido válidos em estudos ligados ao ambiente 



29 
 

empresarial (Boyd e Gove, 2006), oferecendo sustentação para relevância deste. A 

seguir, há um desdobramento a cerca da munificência ambiental. 

 

2.1.3 Munificência ambiental 

 

A munificência é o crescimento e à estabilidade permitem que à organização 

a geração de recursos com folga (CYERT; MARCH, 1963), o que pode por sua vez 

proporcionar à organização um abrandamento para os períodos de escassez. 

Staw e Szwajkowski (1975) constataram que as organizações competitivas 

em ambientes menos generosos eram mais propensas a cometer atos ilegais.  

Hirsch (1975) constatou que organizações complexas, em suas relações sociais, 

mostram importância para manter uma linha protetora ao exemplo de (médicos, 

farmacêuticos e indústria) a fim de garantir um fluxo de recursos e obter, um 

ambiente mais generoso. 

A munificência ambiental, no conceito por Starbuck (1976), é a generosidade 

ambiental. Na medida em que o meio ambiente pode suportar o crescimento 

sustentado, é bastante semelhante ao conceito Aldrich (1979) de capacidade 

ambiental.  Ambos asseguram que as organizações procuram ambientes que 

permitam o crescimento da organização e a estabilidade.  

Além disso, a generosidade ambiental pode ser também definida como a 

escassez ou a abundância de recursos críticos necessários para as organizações 

que operam dentro de um ambiente (DESS e BEARD, 1984; PFEFFER e 

SALANCIK, 1978; RANDOLPH; DESS, 1984; STAW; SZWAJKOWSKI, 1975; 

TUSHMAN; ANDERSON, 1986).  

Estes recursos disponíveis influenciam a sobrevivência e o crescimento das 

empresas que partilham este meio, mas que afetam a capacidade da entrada das 

novas empresas (RANDOLF; DESS, 1984). 

Yasai e Ardekani (1989) compararam a relação entre o contexto e as 

estruturas organizacionais em condições de escassez e de munificência ambiental. 

O estudo analisou dados de uma amostra de 45 empresas da indústria elétrica e 

eletrônica na Inglaterra. O resultado mostrou que as relações entre a percepção das 

pressões ambientais, a estrutura, a inflexibilidade da tecnologia e a estrutura são 

diferentes em condições de escassez e de generosidade. 
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Castrogiovanni (1991), em seus estudos, teve duas limitações referentes a 

relações ambientais da organização com a munificência: (1) captação excessiva 

quando o ambiente é definido de forma demasiadamente vaga, resultando em uma 

agregação inadequada das diferentes unidades ambientais e (2) a ambigüidade 

conceitual, que ocorre quando os investigadores usam termos diferentes para 

descrever a munificência.  O citado autor acima afirma que a confusão sobre 

generosidade surge de inconsistências na mensuração. Ele não conseguiu em seus 

estudos mensurar a munificência com eficência. Por exemplo, Dwyer e Oh (1987) 

fornecem um conjunto de escalas adequadas para a análise da munificência 

ambiental. Esses autores investigaram o impacto da generosidade em canais de 

marketing. Dwyer e Oh (1987) concluíram que os recursos heterogêneos nos 

mercados levam a mudanças nos canais de comercialização.  

Bantel e Osborn (1995) examinaram empiricamente a identificação do tipo de 

estratégia em 200 bancos estaduais dos EUA. As agências de maior desempenho 

prosseguiram com as estratégias genéricas identificáveis e / ou setores específicos. 

A estratégia estava vinculada a duas dimensões do ambiente (interdependência / 

complexidade e munificência) e ao tamanho do banco.  

Jogaratnam, Tse e Olsen (1999), em seu estudo em 311 restaurantes 

independentes, investigaram a postura estratégia, o ambiente munificente e o 

desempenho, os resultados sugeriram que tanto a postura estratégica como a 

munificência ambiental são preditores significativos independentes de desempenho. 

Os autores afirmam que a munificência ambiental no papel de moderador sobre o 

efeito na postura estratégica e do desempenho não foi estabelecida.  

Dawley et al (2000) analisaram os determinantes do desempenho pós falência 

em uma amostra de 208 empresas industriais quando do efeito da mudança 

estratégica no período de doze anos. Os resultados mostraram que empresas de 

maior porte, na relação com a munificência, apresentaram o desempenho afetado na 

pós- falência. 

Goll e Rasheed (2004) analisaram a relação entre a responsabilidade social o 

ambiente e o desempenho. Testaram a proposição em 62 empresas de que a 

munificência e o dinamismo moderam a relação entre a responsabilidade social e 

desempenho financeiro. O resultado mostrou efeito significativo do ambiente 

munificente e dinâmico na relação responsabilidade social e desempenho. 
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Solgata (2004) apresentou uma análise do comportamento estratégico 

corporativo de empresas em Portugal durante a liberalização econômica na Índia, 

estudo realizado em 111 empresas pertencentes á lista das 500 maiores empresas. 

Observou que o meio ambiente desempenhou um papel significativo na formação de 

estratégias empresariais e o desempenho durante as reformas. 

Hsueh; Bou; Chung (2007) analisaram a viabilidade da postura estratégica, da 

diferenciação tecnológica de 32 indústrias de 30 países, durante o período de 2001 

e 2002, quando da recessão global. Os resultados empíricos verificaram que quando 

da deterioração das condições de mercado, a orientação estratégica, a diferenciação 

tecnológica, aliada a um comprometimento interno e investimento externo, a 

munificência/oportunidade produz um melhor desempenho. 

Rueda et. al (2008) relacionou a visão baseada em recursos, com a 

complexidade, incerteza e a munificência ambiental com a capacidade de integração 

e a sua estratégia. Os dados foram de 134 estações de esqui em 12 países da 

Europa e América do Norte. Os resultados mostram que em ambientes incertos há 

uma influência direta positiva, já em ambiente complexo há uma influência direta 

negativa para com a estratégia da empresa. 

Wan, Willian e Daphne (2009), em seu estudo, analisaram o ambiente 

competitivo de uma empresa, e qual a influência nas atividades empresariais. Os 

dados foram de 495 pequenas e médias empresas. Constataram que a folga 

discricionária é significativamente influenciada pela percepção da munificência, o 

que por sua vez, modera o impacto dessas percepções sobre o empreendedorismo 

corporativo. Outro achado da pesquisa revela que o impacto da folga discricionária 

sobre o empreendedorismo corporativo é significativamente reforçado pelo mercado 

gerencial “capacidade de detecção”, mas, não por meio de incentivos baseados em 

resultados.   

Tang et al. (2010) utilizou a teoria de processamento da informação, 

investigou o papel que desempenha a pro atividade no processo da organização  na 

percepção da generosidade industrial. Os dados foram coletados em 227 empresas 

em quatro países. Examinou o efeito moderador da pro atividade no processo de 

percepção generosa, bem como o impacto da percepção na munificência sobre a 

relação entre generosidade objetiva e o desempenho. 

Poonpol (2010) analisou o relacionamento entre a importância na tomada de 

decisões, na gestão da cadeia de abastecimento, para uma eficaz implementação 
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estratégica de marketing de exportação. Como moderador utilizou munificência 

ambiental, com o intuito de verificar o desempenho empresarial internacional. Como 

resultado apresentado nas relações, confirmou que a munificência ambiental é um 

forte moderador. A estratégia da tomada de decisão, a decisão tática tomada e a 

decisão operacional têm um significativo e positivo efeito sobre o desempenho dos 

negócios internacionais através da munificência ambiental.  

Este estudo procura avaliar o impacto da estratégia sobre o desempenho 

dentro de um contexto da munificência ambiental. É ressaltado que para argumentar 

sobre os ambientes organizacionais são cada vez mais complexos e incertos ao 

longo do tempo. Mas Scott (1987) sugeriu que existem outros processos como a 

rotina, a racionalização e padronização que criam novas ilhas para aumentar a 

segurança. Utterback (1979) alegou que poderia ser relativamente simples identificar 

alterações ambiental, e sim, difícil prever o efeito dessas tendências sobre a 

empresa e os seus resultados. 

Por conseguinte, os investigadores já não questionam a importância do 

ambiente munificente como uma variável de emergência ao examinar as relações 

entre a estratégia e o desempenho. Prescott (1986) sugere que o meio ambiente, 

estabelece o contexto no qual evolui da importância de vários relacionamentos entre 

estratégia e desempenho.  Como resultado os membros da organização, no 

funcionamento da sua escolha estratégica podem identificar sub ambientes 

significativos ou domínios em que suas empresas estão a competir (Dess; Irlanda; 

Hitt, 1990).  A tarefa do gerente estratégico torna-se uma manutenção de co-

alinhamento entre a empresa e seu ambiente.  

No quadro (3) a seguir, observa-se um resumo da munificência ambiental, 

destacando os autores e seus estudos. 
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Quadro 3 – Estudos de Munificência e o tipo de pesquisa 

  Fonte: Desenvolvido pelo autor (2011) 

 

 

Autores  Objetivo pesquisa Tipo de pesquisa 

Empírico Teórico 

Dess e Beard (1984) Mencionaram três conceitos de dimensão 
de ambiente: complexidade, dinamismo e 
a munificência  

 
X 

 
X 

Dwyer e Oh (1987) Investigaram o impacto da generosidade 
em canais de marketing. 
Especificamente. 

 
X 

 
X 

Yasai e Ardekani (1989) Analisaram percepção da pressão 
ambiental, em relação à estrutura, e à 
inflexibilidade da tecnologia. 

 
X 

 

Castrogiovanni (1991),  Avaliação teórica sobre munificência sob 
dois problemas:  abstração e a 
ambiguidade conceitual 

  
X 

 

Bantel e Osborn (1995) Buscaram identificar se estratégia estava 
vinculada a duas dimensões do ambiente 
(interdependência / complexidade e 
munificência) e ao tamanho do banco. 

 
X 

 

Goll e Rasheed (1997) Investigaram papel moderador da 
munificência e o dinamismo na relação 
entre a racionalidade do processo e o 
desempenho. 

 
 

X 

 

Jogaratnam, Tse e Olsen (1999) Investigaram  a postura estratégica, 
ambiente munificente e o desempenho. 

 
X 

 

Dawley (2000) Estudou os determinantes pós- falência 
das empresas com a utilização da 
munificência o desempenho.  

 
X 

 

Goll e Rasheed (2004) Investigaram  munificência na relação 
entre do processo e o desempenho 
organizacional. 

        
X 

 

Solgata (2004) Observou se meio ambiente desempenha 
papel significativo na formação de 
estratégias empresariais e o desempenho 
durante as reformas. 

 
 

X 

 

Hsueh, Bou, Chung (2007) A postura estratégica, diferenciação 
tecnológica, e a munificência para 
obtenção desempenho. 

 
X 

 

Rueda (2008) Relacionou a visão baseada em recursos, 
com a complexidade, incerteza e a 
munificência ambiental com a capacidade 
de integração e a sua estratégia. 

 
 

X 

 

Wan, Willian e Daphne (2009) Analisaram o ambiente competitivo de 
uma empresa e qual a influencia nas 
atividades empresariais na  percepção de 
gestão ambiental da munificência. 

 
 

X 

 

Tang (2010) Impacto da mediação na percepção da 
munificência sobre a relação entre 
generosidade objetiva e o desempenho.  

 
X 

 

Poonpol (2010) Tomada de decisão GCA , estratégia 
marketing, e a  Munificência.  

 
X 
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2.1.3.1 Tipos e níveis de munificência 

 

Distinções entre os tipos de munificência são úteis para a interpretação e os 

resultados de uma investigação, é o que sugere Castrogiovanni (1991), quando 

coloca a necessidade de perceber a munificência de um modo positivo. Isso mostra 

que estudos sobre munificência são vulneráveis aos problemas de interpretação e 

resultados, devido a sua forma de avaliação e interpretação.   

Neste sentido Castrogiovanni (1991), considera que há pelo menos cinco 

níveis em que o ambiente pode ser analisado, e pelo menos três tipos diferentes de 

munificência em cada nível ambiental. Comenta que nos estudos de munificência é 

necessário esclarecer quais níveis devem para ser analisados e quais medidas 

serão utilizadas, evitando as falhas e as inconsistências com a medição.  

O ambiente envolve a tudo fora da organização (BOULDING, 1978). Na 

impossibilidades, porém  de  analisar tudo, alguns elementos do ambiente são mais 

relevantes para uma determinada organização e do para  outras (OSBORN; HUNT, 

1974).  

Assim, teóricos buscam estratificar o ambiente ao nível de especificidade, 

rapidez e relevância do interesse da organização (BEARD; DESS, 1988; CHILD, 

1972; DILL, 1958; MCKELVEY, 1982; STARBUCK, 1976; ULRICH, 1987). 

Figura 1: Conceitualização ambiental da munificência 
 

 

                                                    Fonte: Castrogiovanni (1991, p. 544) 
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A Figura 2 oferece uma perspectiva de orientação ambiental que é útil para 

minimização dos problemas de abstração e de ambiguidade conceitual na 

munificência. Para minimizar a abstração conforme Castrogiovanni (1991) deve-se 

considerar qual nível ambiental é mais adequado para a pesquisa, e especificar qual 

dos três tipos de munificência. Assim pode-se minimizar a ambiguidade conceitual.   

          Os problemas de investigação sobre munificência é que ao fazer as escolhas 

não examinam os tipos de níveis e as dimensões (CASTROGIOVANNI, 1991). 

Assim, quando alto, ou seja, mais abrangente, menos específico, os níveis 

examinados, os estudos ficam vulneráveis a problemas de abstração e quando as 

definições de dimensões são inconsistentes entre os estudos, surgem problemas de 

ambiguidade conceitual. 

Ao interpretar a Figura 2, o formato cônico destina-se a transmitir a noção de 

que cada nível superior é mais abrangente do que inferior. Esta noção é reforçada 

pela linha cilíndrica indicada pelas linhas pontilhadas.  

Com isso, o nível ambiental mais específico é de recurso de estoque usado 

para examinar os esforços para aquisição dos citados meios. Estudos da teoria da 

dependência de recursos também podem estar focados neste nível.  

O nível sub ambiente consiste na atividade dentre um conjunto de indivíduos 

e organizações que a controlam. É mais relevante estudar as decisões das ações 

tomadas por unidades de seus gestores, cita Lawrence e Lorsch (1967) que 

identifica o sub ambiente, como o sub ambiente de marketing relevante para unidade 

de vendas; o sub ambiente tecnológico relevante para unidade de produção e o sub 

ambiente científico relevante para unidade de P&D. 

O nível ambiente da tarefa e os diversos sub ambientes de uma organização 

são vistos em combinações (CASTROGIOVANNI, 1991, p. 546). Para a organização 

o ambiente da tarefa consiste de todas aquelas organizações com as quais ela 

precisa interagir para crescer e sobreviver (ORBORN; HUNT, 1974), incluindo 

clientes, fornecedores, bancos, entre outros. Segundo Castrogiovanni (1991), 

estudos deste nível devem focar nas decisões, ações, resultados e características 

das instituições como um todo para explicar similaridades e diferenças entre 

organizações. 

O ambiente agregado é composto de associações, grupos de interesse, 

classes de indivíduos e de organizações que influenciam um grupo de associações 

como um todo. Neste nível é apropriado para estudar o comportamento agregado de 
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corporações, bem como os estudos das estratégias organizacionais (PORTER, 

1980). 

O macroambiente é o contexto cultural geral de uma área geográfica 

específica e contém as forças que reconhecidamente possuem influência na 

característica organizacional e nos resultados (OSBORN; HUNT, 1974) 

pesquisadores neste nível normalmente examinam a proliferação ou prosperidade 

das classes particulares de organizações. 

           Castrogiovanni (1991) salienta que ao examinar o ambiente no nível mais 

apropriado para a questão de pesquisa específica, pode também analisar os  níveis 

adjacentes do ambiente, que são relevantes para o estudo. 

Na ambiguidade conceitual, há um grande problema permeando a 

munificência ambiental, existem duas formas. Em primeiro há construções de 

diferentes títulos para explicar munificência. Em segundo, alguns investigadores  

redefinem sua construção, mantendo o rótulo de munificência, como Mintzberg 

(1973), com a hostilidade oriunda da continuidade de escassez. 

Para Castrogiovanni (1991), alguns autores rotulam a munificência na busca 

de investigar diferentes ambientes, e outros apenas a redefinem a fim de ajustar 

suas questões de investigação. Assim, a ambigüidade conceitual poderá ser 

minimizada usando distinções do tipo e nível por ele demonstrado. 

Além das distinções dos níveis ambientais, três tipos de munificência foram 

sugeridos autor da conceituação ambiental: Capacidade ambiental, crescimento e 

declínio e oportunidade e ameaça. 

A capacidade ambiental é o nível de recursos disponíveis dentro de um 

contexto ambiental (ALDRICH, 1979). Já o crescimento e o declínio ambiental 

constituem alteração relativa da capacidade. Na oportunidade e ameaça são as 

medidas em que a capacidade não é explorada (ASTLEY, 1985). É consenso 

quando as organizações que se alinhadas ao seu ambiente têm melhor desempenho 

que as que não o fazem (VENKATRAMAN; PRESCOTT, 1990). 

Diante do que foi exposto sobre a munificência ambiental, pode-se perceber 

por meio de diferentes pesquisas e autores e resultados, por isso que a munificência 

demonstra importância nos estudos do ambiente em relação ao desempenho.  
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2.2.  Conceitos da estratégia 

Segundo Mintzberg e Quinn (1991), o termo estratégia assumiu o sentido de 

habilidade administrativa na época de Péricles (450 a.C.), quando passou a 

significar habilidades gerenciais (administrativas, liderança, oratória, poder). Mais 

tarde, no tempo de Alexandre (330 a.C.), adquiriu o significado de habilidades 

empregadas para vencer um oponente e criar um sistema unificado de governança 

global. 

As definições de estratégia são quase tão diversas quanto os autores que as 

mencionam, existindo, intenção em aspectos que estão no fundamento do conceito, 

no conteúdo e nos processos de formação da estratégia. Como afirma Hambrick 

(1983) a estratégia é um conceito multidimensional e situacional e isso dificulta uma 

definição de concordância. 

Para Chandler (1962), estratégia é a determinação dos objetivos básicos de 

longo prazo de uma empresa e a adoção das ações adequadas à atribuição de 

recurso para atingir esses objetivos. Ansoff (1965), estratégia é um conjunto de 

regras de tomada de decisão em condições de desconhecimento parcial. Isto é, as 

decisões estratégicas dizem respeito à relação entre a empresa e o seu 

ecossistema.  

Estratégia refere-se à relação entre a empresa e o seu meio ambiente: 

relação atual (situação estratégica) e relação futura (plano estratégico, que é um 

conjunto de objetivos e ações a tomar para atingir esses objetivos) (KATZ, 1970). 

Conforme Hofer e Dan (1978), estratégia é então “a principal ligação entre fins e 

objetivos e as políticas funcionais de vários setores da organização e planos 

operacionais que guiam as atividades diárias”.  

Porter (1980) salienta que estratégia competitiva são ações ofensivas ou 

defensivas para instituir uma posição defensável numa indústria, para enfrentar as 

forças competitivas e assim obter um retorno maior sobre o investimento. Mintzberg 

(1988) define estratégia como uma força mediadora entre a organização e o seu 

meio ambiente: um padrão no processo de tomada de decisões organizacional para 

fazer face ao meio ambiente. 

Para Ghemawat (2000), estratégia significava inicialmente a ação de 

comandar ou conduzir exércitos em tempo de guerra um esforço de guerra. 

Mintzberg, Lampel e Ahsltrand (2000) destacam que o termo estratégia é empregado 

distintamente, ainda que definido tradicionalmente de uma maneira apenas. Já 
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Meirelles (1995) e Gonçalvez (2001) definem estratégia como a “disciplina da 

administração que se ocupa da adequação da organização ao seu ambiente”. 

Todas as definições de estratégia concordam na inseparabilidade entre o 

sistema organizacional e o meio ambiente que, se por um lado representa uma 

condicionante à sua atividade, por outro, lhe oferece oportunidades que implicam 

aproveitar. É esta relação entre organização e ambiente que dá o sentido ao 

conceito de estratégia. Concorda-se, que as estratégias só podem se estabelecer ao 

nível da organização ou ao nível de atividades específicas desenvolvidas no seu 

meio ambiente, e que todas as organizações têm subjacente ao seu comportamento 

uma estratégia implícita ou explícita (NICOLAU, 2001). 

Já a proposta deste trabalho baseia-se nos pressupostos de Miles e Snow 

(1978), registrados em seu livro Organizational, Strategy, Structure and Process, que 

será discutido no tópico seguinte, a referida obra é considerada como a principal 

orientação nas tipologias estratégicas para pequenas empresas. 

2.2.1 Tipologia estratégica de Miles e Snow 

A eficácia desta tipologia, conforme Zarha e Pearce II (1990), especificam os 

relacionamentos entre a estratégia, estrutura e os processos de uma forma que 

permite a identificação das organizações como todos integrados com seus 

ambientes. 

Zahra e Pearce (1990) revisaram 17 estudos publicados na década de 80 e 

utilizaram essa tipologia com o objetivo de resumir o estado da arte e identificar as 

incoerências e paridades apresentadas nos resultados. Entre os 17 esboços, oito 

usaram todos os quatro tipos estratégicos, quatro utilizaram apenas o tipo defensivo 

e prospectivo e os restantes adotaram ajustes diversos de três tipos. 

Segundo Gimenez et al (1999), a taxionomia Miles e Snow (1978) pode ser 

aplicada em todo tipo de organização, independe do seu tamanho, o que não 

acontece com as estratégias de Porter (1980).  

O embasamento do trabalho de Miles e Snow (1978) está centrado em três 

idéias principais: (1) o ambiente dá forma e é desenvolvido pelas ações 

organizacionais da construção do ambiente; (2) escolhas estratégicas são feitas pela 

administração da empresa e dão forma à estrutura e aos processos organizacionais; 

e (3) processos organizacionais e a estrutura condicionam a estratégia. 
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Miles e Snow (1978) denominaram os três problemas que demandam atenção 

dos gestores – o problema de empreendedorismo, o de engenharia e o 

administrativo. Cada um se inter relaciona com o outro conforme um desenho único 

em relação a tecnologia, estrutura e processos aliados a sua estratégia, como pode 

ser verificado na figura a seguir. 

Figura 2: Ciclo adaptativo 

 

                

O PROBLEMA 
 ADMINISTRATIVO

O PROBLEMA 
 EMPRESARIAL

O PROBLEMA 
 DE ENGENHARIA

Escolha do domínio de
produtos e mercados

Seleção de áreas inovação
 futura e racionalização 

de estrutura e 
processo

Escolha de tecnologia 
para produção e 

distribuição

 
                             Fonte: Miles e Snow (1978) 

 
 

O problema empresarial parte da pressuposição que tanto as empresas  

novas quanto as já existentes, a solução para o problema empreendedor é 

determinado na aceitação gerencial de um especial domínio de produto / mercado. 

Já o problema de engenharia envolve a criação de um sistema que coloque 

em operação a solução administrativa para o problema empreendedor. O 

desenvolvimento e o gerenciamento servem para deliberar qual tecnologia é a mais 

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

No problema administrativo há um alcance para a diminuição da incerteza do 

sistema ou de racionalizar e estabilizar atividades enfrentadas nas fases anteriores. 

Ao mesmo tempo preocupa-se em como desenvolver e implementar os 

procedimentos que permitirão a organização continuar se desenvolvendo. A síntese 

da tipologia, e as quatro categorias são descritas, conforme o quadro (4) a seguir. 
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Quadro 4: Tipologia de Miles e Snow 

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

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

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

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

Fonte: Miles e Snow (1978) 
 
 

Prospectores são distintos pela sua firme busca por novos produtos, 

processos e mercados. Eles buscam sucessivamente a experiência com o modelo 

do produto, seguem novas tecnologias no processo, e se aventuram em novos 

mercados. Por conseguinte, prospectores costumam ser caracterizados por uma 

disposição pró ativa em sentido ao ambiente competidor e aos esforços para 

explorar novas oportunidades ao longo do processo, do produto e do mercado e no 

crescimento dos vetores de desenvolvimento. 

Em contraste, os defensores têm um produto limitado e constante no seu 

processo e mercado, raramente fazem grandes ajustes em sua tecnologia ou 

estrutura. A ênfase é dada na forma eficiente de produzir determinado produto ou 

serviço e no fornecimento de um mercado. Já os analistas são uma mistura de 

prospectores e defensores, que adaptam ao longo do tempo entre posturas mais 

pró-ativas e mais defensivas. Finalmente, os reativos não têm estratégia aberta e 

respondem apenas em uma característica inconsistente e instável, forma as 

circunstâncias competitivas quando forçados a fazê-lo.  

Os três problemas: empreendedor, de engenharia e administrativo, 

apresentados no quadro, estão fortemente ligados, mas a adaptação comumente é 

iniciada na etapa empreendedora; na sequência a de engenharia e, depois a 

administrativa. No tocante ao início do ciclo, ele pode ser também feito pelas outras 

fases. Ao final, deve ser destacado que as ações adaptativas aceitas, hoje, 

concretizam os aspectos da estrutura no futuro. No que tange à dimensão comum da 

proatividade de uma empresa pioneira em produtos, processos e mercados, Miles e 

Snow (1986) questionam valor de empresas integradas em ambientes dinâmicos e 
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altamente competitivos, com numerosos concorrentes, ou em que a tecnologia muda 

rápida e drasticamente. 

  Quadro 5 - Dimensões ciclo adaptativo características dos tipos estratégicos  

     Fonte: Adaptado Gimenez (1999) 

Comporta-

mento do 

Ciclo 

Adaptativo 

Dimensões 

Tipos Estratégicos 

Defensiva 

 

 Prospectora 

 
Analítica Reativa 

Problema 
Empreen-
dedor e 
Soluções 

Domínio de 
produtos e 
mercados 

Estreito e 
cuidadosamen
te focado 

Amplo e em 
expansão 
contínua 

Segmentado e 
cuidadosamente 
ajustado 

Irregular e 
transitório 

Postura de 
sucesso 

Proeminente 
em seu 
mercado 

Ativa iniciação de 
mudança 

Seguidores 
cuidadosos de 
mudança 

Investidas 
oportunistas e 
postura de 
adaptação 

Monitorament
o ambiental 

Baseado no 
domínio e 
cuidadoso/ 
forte 
monitorament
o 
organizacional 

Orientado para o 
mercado e 
ambiente/ busca 
agressiva 

Orientado para a 
concorrência e 
completo 

Esporádico e 
dominado por 
tópicos 
específicos 

Crescimento 

Penetração 
cuidadosa e 
avanços de 
produtividade 

Desenvolvimento 
de produtos e 
mercados e 
diversificação 

Penetração 
assertiva e 
cuidadoso 
desenvolvimento 
de produtos e 
mercados 

Mudanças 
apressadas 

Problema 
de 
Engenharia 
e Soluções 

Objetivo 
tecnológico 

Eficiência de 
custos 

Flexibilidade e 
inovação 

Sinergia 
tecnológica 

Desenvolvimento 
e conclusão de 
projetos 

Amplitude 
tecnológica 

Tecnologia 
única, 
focal/expertise 
básico. 

Tecnologias 
múltiplas/ 
avançadas na 
fronteira 

Tecnologias 
inter-
relacionadas na 
fronteira 

Aplicações 
tecnológicas 
mutáveis / fluidez 

Anteparos 
tecnológicos 
(buffers) 

Programas de 
manutenção e 
padronização 

Habilidades de 
pessoal técnico / 
diversidade 

Incrementalismo 
e sinergia 

Habilidade de 
experimentar e 
improvisar 
soluções 

Problemas 
Administrati-
vos e 
Soluções 

Coalizão 
dominante 

Finanças e 
Produção 

Marketing e P&D 
Pessoal e 
Planejamento 

Solucionadores 
de problemas 

Planejamento 

De dentro 
para fora / 
dominado por 
controle 

Busca de 
problemas e 
oportunidades / 
perspectives de 
programas ou 
campanhas 

Abrangentes com 
mudanças 
incrementais 

Orientado por 
crises e 
desarticulado 

Estrutura 
Funcional 
/Autoridade de 
Linha 

Por produto e/ou 
mercados 

Dominada por 
assessores / 
orientada por 
matriz 

Autoridade 
formal rígida / 
desempenho 
operacional solto 

Controle 

Centralizado, 
formal e 
ancorado em 
aspectos 
financeiros 

Desempenho no 
mercado / 
volume de 
vendas 

Métodos 
múltiplos / 
cálculos de 
riscos 
cuidadosos / 
contribuição de 
vendas 

Evitar problemas/ 
resolver 
problemas 
remanescentes 
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A importância da escolha estratégica ampara que a assertividade da 

adaptação está sujeita à percepção da equipe influente, da condicionante ambiental, 

e das decisões aceitas de como a organização se adaptará nessas condições. 

Apesar de os três problemas serem integrados, a seguir observaremos o que cada 

um sustenta, conforme quadro acima. 

No que tange à dimensão comum da proatividade de uma empresa pioneira 

em produtos, processos e mercados, Miles e Snow (1986) questionam valor de 

empresas integradas em ambientes dinâmicos e altamente competitivos, com 

numerosos concorrentes, ou em que a tecnologia muda rápida e drasticamente.  

Quando uma empresa adota uma abordagem estratégica pró-ativa e 

prospector ajuíza a necessidade da empresa explorar oportunidades emergentes, 

experimentando mudança e mobilizando ações do pioneirismo. Deste modo, as 

empresas com estratégias pró-ativas provavelmente serão menos integradas ao 

optar por uma resposta ambiental mais flexível através de técnicas como a 

terceirização. Assim, ao abrigo de uma estratégia mais pró-ativa, há necessidade da 

empresa para inovar produtos e de se adaptar a mercados apesar dos esforços para 

reduzir os riscos de entradas de nivelamento.  

Para Miles e Snow (1978), sua tipologia pode abranger o comportamento 

estratégico de cada organização, com a predominância de um tipo característico. 

Porém empresas não são puras pelos tipos determinados pelos autores. O 

comportamento puro existe apenas para bases conceituais, pois na prática, o 

comportamento é bem mais complexo, fazendo com que a arranjo seja realizado em 

termos de predominância de padrões de comportamento, como serão vistos nos 

resultados desta investigação. 

Snow e Hrebiniak (1980) descobriram que as reativas superaram a 

performance de defensores e prospectores na indústria de transporte aéreo. Assim, 

percebe-se que a inferioridade das reativas para com os outros tipos, em relação ao 

desempenho, é questionável. 

A tipologia propõe que tipos estratégicos viáveis - defensores, analítico e 

prospectores obtiveram melhores desempenhos que reativos. Estudos de Hawes e 

Crittenden (1984) e Smith et al (1986) suportam esta proposição.  

Outra posição da tipologia é que defensores, analíticos e prospectores podem 

ser igualmente efetivos assumindo implementações de sucesso. Novamente 

pesquisas anteriores não suportaram esta proposição. Smith et al (1986) 



43 
 

encontraram suporte para esta proposição, mas Hambrick (1983) e Zajac; Shortell 

(1989) relataram descobertas contraditórias.  

Gimenez (1999) em estudo realizado em pequenas empresas buscou 

identificar as estratégias competitivas adotadas pelos gestores em 107 pequenas 

empresas divididas em oito setores da cidade de Londrina/PR. A estratégia mais 

frequente apontou que os analistas e os reativos foram os menos eficazes, 

confirmando a proposição do modelo aplicado. 

Rossetto (2000) pesquisou por meio de um estudo multi-caso, o 

comportamento estratégico de três empresas da Indústria da Construção Civil – 

Setor de Edificações, o estudo concluiu que as empresas tiveram como 

comportamento estratégico característico o analista. 

Gulini (2005) realizou estudos em provedores de internet e o comportamento 

predominante foi o defensivo, seguido do analista e por último prospector. Outro 

resultado é o de Vasconcelos e Cândido (2005) que examinaram empresas do setor 

de Tecnologia da Informação e Comunicação de Campina Grande/PR, constataram 

o comportamento defensivo como sendo o predominante neste setor. 

Rosseto et al. (2006) pesquisou sobre o comportamento estratégico de 

pequenas e médias empresas focalizando as categorias estratégicas, a estratégia 

genérica e o processo de elaboração de estratégias, em pousadas existentes a mais 

de dez anos na cidade de Florianópolis, resultados encontrados enfatizam uma 

tendência dos empreendimentos em adotar comportamento estratégico analítico. 

Andretti (2008) em seu estudo com gestores de hotéis da cidade de 

Macaé/RJ, analisou a relação entre ambiente organizacional, comportamento 

estratégico e desempenho empresarial. Resultou em 31,8% analistas, seguido pelos 

defensivo e reativo, ambos com 23,6%, e os prospectores com 21,1%. 

Cancellier e Blageski (2009) realizaram pesquisas junto às revendas de 

automóveis de Itajaí/SC. Resultado: predomínio dos prospectores com a maioria, 

seguidos dos defensivos e analistas. 

Teixeira, Rossetto e Carvalho (2009) em pesquisa aos gestores dos hotéis de 

Florianópolis/SC, identificaram que o comportamento estratégico predominante foi o 

prospector com 45%, seguido pelo analista com 31%, os reativos com 19% e 5% os 

defensivos, não confirmando a estratégia de Miles e Snow quanto aos defensivos.  

Archer (2010), nos seus achados em uma unidade operativa do SENAC da 

Região Oeste de Santa Catarina, aponta como resultado o comportamento  
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prospector com 42,2%. Na sequência foram os analistas com 36,8%. Já os 

defensivos e reativos apresentaram o mesmo resultado com 10,5% de incidência 

nas decisões. 

Ribeiro (2010) realizou seu estudo no setor de lojas materiais de construção 

no município de Joinville/SC, em que se destacou foi o defensor, com 34,29%. Mas, 

o que chama a atenção no estudo é que 27,14% das empresas foram reativas, o 

que indica não possuírem clareza quanto às suas estratégias. Ratifica, portanto o 

estudo de Miles e Snow (1978).  

Abaixo um resumo dos principais estudos na realizados neste trabalho, que 

utilizaram o modelo de Miles e Snow (1978). 

Quadro 6 – Estudos realizados Miles Snow  

Autor Ano Prospector Analista Defensivo Reativo 

Gimenez 1999 (2) (1)  (3)  (3)  

Rossetto 2000  (1)   

Gulini 2005 (3) (2) (1)  

Candido e Vasconcelos  2005   (1)  

Rosseto et al. 2006  (1)   

Andretti  2008 (3) (1) (2) (2) 

Cancellier e Blageski  2009 (1) (3) (2)  

Teixeira, Rossetto e Carvalho 2009 (1) (2) (4) (3) 

Archer 2010 (1) (2) (3) (4) 

Ribeiro  2010   (1) (2) 

Mariano e Muniz  2011 (1) (2) (3) (4) 

Fonte: desenvolvido pelo autor (2011) 

Analisando as pesquisas, percebe-se que nos trabalhos de Mariano e Muniz 

(2011), Archer (2010), Teixeira et al. (2009) e Cancellier e Blageski (2009) 

predominaram o comportamento prospector em relação aos demais. Já na pesquisa 

da Andretti (2008), Rossetto (2006) e Gimenez (1999) predominaram os analistas. 

Nos resultados obtidos por Ribeiro (2010), Gulini (2005) e Candido e Vasconcelos 

(2005) destacou-se o comportamento defensivo. Outro achado nesta análise é que 

os reativos não tiveram nenhuma predominância nas oito pesquisas comparadas. 

Os gestores são os mediadores entre o ambiente e a organização, e suas 

ações se baseiam mais na forma como eles percebem o ambiente do que num 

ambiente propriamente objetivo (BERTUCCI, 2005). Assim a efetividade reside na 

capacidade da organização de efetuar as adaptações consideradas relevantes pelos 

gestores em relação e às condições ambientais e às decisões que serão adotadas 

pela organização para gerenciar essas condições. O que vale dizer ajustar 

concomitante e permanentemente a estratégia e a estrutura. 
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Deste modo, com o objetivo de responder ao objetivo proposto nesta 

pesquisa, em relação ao comportamento estratégico predominante utilizando o 

modelo de Miles e Snow (1978) partimos de alguns estudos e pesquisas conforme 

apresentados anteriormente.  

Para os objetivos pretendidos neste trabalho, optou-se pela tipologia de Miles 

e Snow (1978), considerando que as empresas que compõem o setor econômico 

pesquisado formado por micro e pequenas empresas, atrelado ao fato de que as 

estratégias e operações são dependentes da ação dos seus proprietários-gerentes. 

 

2.3 Desempenho Organizacional  

Segundo Venkatraman e Ramanujam (1996) o desempenho organizacional  

representa um papel na administração estratégica desperta atenção quanto à sua 

conceitualização e mensuração. 

O desempenho pode ser visto através de duas perspectivas: a prirmeira como 

conceito subjetivo, mediante o desempenho segundo a própria expectativa 

(PELHAM e WILSON, 1996).  Já a segunda perspectiva segundo Charkravarthy 

(1996)  é denominado de objetivo, baseado em medidas absolutas de performance. 

Quando da mensuração do desempenho, na área estratégica frequentemente 

os pesquisadores encontram dificuldades de obter dados objetivos e válidos (PERIN 

e SAMPAIO, 2004). Tanto quanto a obtenção de definição quais indicadores melhor 

representa o desempenho organizacional. Muitas pesquisas validam o uso de 

indicadores subjetivos (de percepção) e objetivos, como alternativa viável para o 

caso da inexistência de dados secundários confiáveis. 

Dess e Robinson (1984) quando analisaram a utilização das medidas 

subjetivas como um meio possível de confirmar dois indicadores econômicos de 

performance organizacional, buscaram a avaliação a relação entre: (1) medidas 

subjetivas e objetivas de retorno sobre ativos e crescimento nas vendas e (2) 

medidas de retorno sobre ativos e crescimento nas vendas, como as medidas 

"globais" de desempenho. 

Segundo Sapienza, Smith e Gannon (1988), as medidas válidas e confiáveis 

do desempenho da organização são de suma importância para os investigadores 

que estudam as pequenas empresas. Tipicamente, estas medidas servem como 

variáveis dependentes em estudo, às vezes servem como moderadores entre 
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preditores e variáveis dependentes, e às vezes eles são utilizados como variáveis 

independentes para prever as mudanças em variáveis como a estratégia. 

Muitas pesquisas validam o uso de indicadores subjetivos (de percepção) e 

objetivos, como alternativa viável para o caso de inexistência de dados secundários 

confiáveis. 

Conforme Kaplan e Norton (1997) as organizações têm tentado se inserir no 

mercado competitivo lançando mão de diversas iniciativas de melhoria. Entretanto, 

melhorias de desempenho exigem mudanças também nos sistemas de mediação e 

gestão utilizados pelas empresas, pois é impossível atingir a excelência empresarial 

controlando apenas as medidas financeiras do desempenho passado, visto que os 

executivos necessitam de indicadores sobre vários aspectos do ambiente e do 

desempenho organizacional. 

De acordo com Crozatti e Guerreiro (2003), os processos de gestão 

empresarial, os responsáveis na condução das atividades tanto em nível estratégico 

como operacional, têm recebido atenção de maneira mais intensa nos últimos anos, 

principalmente no que tange à diversidade de conceitos e modelos de mensuração e 

de avaliação do desempenho construídos e preparados para enfrentarem os 

desafios do ambiente competitivo. 

Villani e Nakamura (2003) promoveram estudo com o intuito de pesquisar de 

forma exploratória e descritiva os sistemas de medição de desempenho 

organizacional. Os autores concluíram sistemas compostos por métricas financeiras 

e não financeiras (integradas e balanceadas) proporcionam um entendimento de 

como contribuir diretamente com o sucesso organizacional. 

Bandeira de Melo e Marcon (2004) em seus estudos utilizaram como 

indicadores de desempenho os quocientes do EBITDA sobre o ativo total, do preço 

da ação no mercado sobre o valor contábil da ação e a diferença entre retorno sobre 

o patrimônio líquido e o custo de capital da empresa.  

Mas, além disso, o gestor pode, através da avaliação da eficiência da 

empresa, preparar-se para enfrentar as mudanças ambientais, principalmente no 

que concerne à natureza mutável da competição e à criação de valor para o cliente. 

É fundamental, portanto, que esta avaliação seja feita em caráter relativo, ou seja, 

mensurar a eficiência da organização em relação ao seu ambiente competitivo. 

Neste sentido, o desempenho operacional tem uma enorme implicação para 

profissionais e pesquisadores de estratégia (BETTIS, 1981; RUMELT, 1974).  
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A continuidade sobre o desempenho organizacional com evidência para o 

setor de serviços, no qual as agências de viagens estão inseridas, mostra a 

importância de se avaliar o desempenho no turismo. Diversas abordagens têm sido 

propostas. Para McLaughlin e Coffey (1990) diferente da natureza e da diversidade, 

as indústrias de serviços fizeram com que cada campo tenha desenvolvido a sua 

própria medida de produtividade que nem sempre têm sido amplamente divulgada. 

 Neste contexto a aferição da produtividade pode ser difícil para alcançar no 

setor de serviços em comparação com o setor manufatureiro (VAN BIEMA; 

GREENWALD, 1997). Os resultados destacam a importância de se considerar 

diferentes abordagens quando se avalia o desempenho em turismo. (KLASSEN; 

RUSSELL; CHRISMAN, 1998). As diversas razões, por qual indicador escolher, 

pelas dificuldades de auferir com precisão as informações e pela dificuldade de 

interpretação dos dados (WANG, 2004), fazem com que este estudo se valha de 

utilizar indicadores já utilizados em outras pesquisas no caso de Perin e Sampaio 

(1999), Gupta e Govindarajan (1982). 

Os indicadores são ferramentas fundamentais para o gerenciamento do 

sistema organizacional e as informações que fornecem são essenciais para o 

processo de tomada de decisão.  Podem ser obtidos durante a realização de um 

processo ou ao seu final. O indicador é definido como um valor quantitativo realizado 

ao longo do tempo (uma função estatística) que permite obter informações sobre 

resultados de um produto ou serviço, sistema ou processo.   

Existem diversos tipos de indicadores, os estratégicos, de produtividade, de 

qualidade e os financeiros que podem proporcionar o desempenho empresarial. 

Segundo Day (1994) a estratégia empresarial a orientação para o mercado e a 

capacidade de marketing são um dos três fatores que influenciam o desempenho 

organizacional.  

Neste contexto Perin e Sampaio (1999) salientam que as análises subjetivas 

de desempenho estão relacionadas com as objetivas, quais indicadores seriam mais 

apropriados para explicar o desempenho seria necessário investigar os dados 

primários para ver se não diferem dos secundários. 

Perante o apresentado, o presente estudo tratará de analisar subjetivamente 

o desempenho das Agências de Viagens de Florianópolis e Balneário Camboriu/SC. 

A seguir será exposto sobre turismo e as agências de viagens por serem os grandes 

responsáveis pela ligação dos clientes/turistas aos produtos turísticos. 



48 
 

2.4  Modelo da estrutura conceitual e a construção das hipóteses 

Figura 3: Modelo da pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
                                                   Fonte: Desenvolvido pelo autor 2011 
 

 

As hipóteses deste estudo foram elaboradas a partir das pesquisas realizadas 

sobre ambiente, comportamento estratégico e o desempenho organizacional. 

Munificência ambiental refere-se à disponibilidade de recursos no ambiente (Dess e 

Beard, 1984) e tem sido associada teórica e empiricamente a desempenho da 

empresa. A generosidade ambiental pode ser também definida como a escassez ou 

a abundância de recursos críticos necessários para as organizações que operam 

dentro de um ambiente (DESS; BEARD, 1984; PFEFFER e SALANCIK, 1978; 

RANDOLPH; DESS, 1984; STAW; SZWAJKOWSKI, 1975; TUSHMAN; ANDERSON, 

1986). Munificência ambiental aumenta o desempenho da empresa em termos de 

sobrevivência, de crescimento e rentabilidade (Randolph & Dess, 1984). Assim 

surge a primeira hipótese desta pesquisa: 

H1 – A munificência ambiental terá um efeito independente sobre o 

desempenho numa agência de viagens. 

A disponibilidade de recursos no ambiente não apenas determina 

oportunidades de crescimento. O acesso aos recursos também torna as empresas 

menos vulneráveis a choques externos. Então, as empresas em ambientes 

altamente generosos geralmente têm mais opções estratégicas que as empresas 

enfrentam restrições de recursos.  
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Jogaratnam, Tse e Olsen (1999) investigou a postura estratégica, o ambiente 

munificente e o desempenho. Os resultados sugeriram que tanto a postura 

estratégica como a munificência ambiental são preditores significativos 

independentes de desempenho. Os autores afirmam que a munificência ambiental, 

no papel de moderador sobre o efeito na postura estratégica e sobre o desempenho, 

não foi estabelecida.  A partir deste exposto, surge a segunda hipótese: 

H2 – O comportamento estratégico é influenciado pela moderação da 

munificência ambiental. 

Jogaratnam (1999) propõe que a munificência ambiental aumenta 

desempenho organizacional. Tanto as dimensões para o crescimento ou declínio e 

ou oportunidade e ameaça tem um impacto positivo e significativo sobre o 

desempenho. Diante do exposto, não é possível afirmar de que a munificência tem 

efeito na relação estratégica com o desempenho, sim de forma independente, assim 

nasce à hipótese: 

As teorias de estratégia de forma implícita ou explicita vêm sublinhando 

implicações de desempenho, visto que o desempenho é o teste do tempo de 

qualquer estratégia (SCHENDEL e HOFER, 1979). Ao examinar a relação entre 

estratégia, características gerenciais e o desempenho, Gupta e Govindarajan (1982) 

verificaram, em cinqüenta e oito unidades estratégicas de negócios, que os gestores 

com maior propensão ao risco e tolerância à ambigüidade eram aqueles que 

estavam fortemente associados às estratégias e que também eram os mesmos que 

tinham um melhor desempenho. 

Pesquisa realizada no contexto das indústrias de hospitalidade, por exemplo, 

(DEV, 1988; TSE, 1988; WEST, 1988), fornecem evidências preliminares e sugerem 

adequação entre estratégia e ambiente, tanto interno como externo com implicação 

significativa para com o desempenho. Desta forma, considerando-se a importância 

do comportamento estratégico para com o desempenho organizacional, pode-se 

formular a terceira hipótese: 

H3 - O comportamento estratégico tem relação positiva no desempenho das 

agências de viagens. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo e estratégia de pesquisa 

Tipo de pesquisa de acordo com os objetivos é o quantitativo com natureza 

descritiva, e a estratégia de pesquisa utilizada é o levantamento. 

A pesquisa quantitativa é aplicada em estudos descritivos, quando busca 

descobrir e classificar a relação entre variáveis, bem como nos que investigam a 

relação entre causalidade e fenômenos, e representa a intenção de garantir a 

precisão dos resultados (RICHARDSON, 1999). 

Para Triviños (1987) pesquisa quantitativa tem a finalidade da utilização de 

métodos estatísticos para organizar os dados quando coletados por meio de 

questionários, e são padronizados. Em pesquisas quantitativas é comum a 

apresentação dos resultados por meio de gráficos e tabelas. 

    

3.2   Fontes de dados 

As fontes classificam-se em primárias e secundárias. Para a realização da 

pesquisa foram utilizadas duas fontes; fontes primárias coletadas por meio de um 

questionário enviado aos responsáveis das Agências de Viagens. Já as fontes 

secundárias incluem toda a coleta de informação obtida por meio escrito e a do 

ministério do turismo referente informação acerca das Agências de Viagens. 

Malhotra (2001) destaca que o questionário deve passar por um pré-teste 

visando eliminar possíveis defeitos, deste modo foi encaminhado um pré-teste, o 

questionário a duas agências de viagens que analisaram e responderam às 

questões, disseram não ter tido dificuldades para interpretação das questões acerca 

do tema proposto e pequenos ajustes foram realizados. 

Hair et al.(2005) lembram que o questionário de pesquisa são atualmente 

administrados rotineiramente por meio de email correio eletrônico direto ou acessado 

em um site endereço de internet. As Agências de Viagens, que são o foco deste 

estudo, têm como rotina a utilização da internet e emails, o que tornou fonte propícia 

para o envio do questionário pela internet a fim de obter informações. 
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3.3  População e amostra 

A melhor amostra é a representativa da população ou um modelo dela (FINK, 

1995). Já, segundo Levin (1985) a população ou universo da pesquisa é definido 

como o conjunto de indivíduos que partilham de pelo menos uma característica em 

comum. O universo desta pesquisa foram as Agências de Viagens de Florianópolis e 

de Balneário Camboriu, por serem os dois principais destinos turísticos do Estado de 

Santa Catarina e por terem um maior número de empresas e operadoras de turismo 

agrupadas. Com as informações obtidas na ABAV/SC - Associação Brasileira de 

Agências de Viagens – SC e foi enviado um total de 200 pesquisas por email. Com 

retorno de 71 pesquisas, eliminados os questionários incompletos, restaram 65 

pesquisas válidas, obtendo um percentual em relação à amostra total de 32,5%.  

 

3.4  Decisões dos métodos e técnicas de coleta de dados 

 

Conforme Fink (1995) pondera que esse método e a sua utilidade, tem como 

principal interesse produzir descrições quantitativas de uma população com uso de 

um instrumento predefinido. É apropriado quando se desejar responder sobre o 

ambiente natural.  É a melhor situação para se estudar o fenômeno de interesse. 

O método de pesquisa survey tem como principal característica o questionário 

o que constituiu uma técnica imprescindível para a coleta de dados. De acordo com 

Gil (1996), o questionário é uma técnica de investigação composta por um número 

elevado de pontos apresentados de forma escrita aos pesquisados. Tem por objetivo 

o conhecimento de idéias, créditos, anseios, interesses, perspectivas e situações 

vivenciadas entre outras. 

Uma vez construído e reproduzido o questionário, este ainda passou por um 

pré-teste visando à eliminação de possíveis defeitos (MALHOTRA, 2001). Na 

presente pesquisa, foram realizados dois pré-testes, primeiramente em duas 

agências de viagens, uma de Videira/SC e a outra da cidade São Bento do Sul/SC a 

fim de verificar as possíveis incoerências nas questões de forma geral, em relação 

ao conteúdo, à redação e ao entendimento por parte dos entrevistados. 

O questionário utilizado para coleta de dados é apresentado no Apêndice A, e 

divide-se em quatro blocos, da seguinte forma: 

Bloco 1: Para identificação do ambiente munificente;  

Bloco 2: Para identificação dos comportamentos estratégicos.  
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Bloco 3: Para identificação do desempenho organizacional. 

Bloco 4: Para identificação da caracterização da empresa. 

No primeiro bloco direcionado à análise da munificência ambiental como 

sugere Castrogiovanni (1991) os três tipos de munificência. Ou seja, a capacidade 

do ambiente, o crescimento ou declínio e as oportunidades ou ameaças. As 

variáveis ambientais foram pontuadas nas dimensões influência e satisfação numa 

escala de cinco pontos. 

A segunda parte do questionário buscou identificar os comportamentos 

estratégicos genéricos segundo o modelo de Miles e Snow (1978), através de dois 

modos de levantar os dados: a partir de uma única questão, como proposto por 

Snow e Hrebiniak (1980), utilizando uma adaptação da escala de Conant, Mokwa e 

Varadarajan (1990), que é composta por onze questões referidas às dimensões do 

modelo de Miles e Snow. O critério de classificação das empresas em relação ao 

comportamento identificado corresponde com o maior número de respostas 

conforme a proposta de Conant et al. (1990), que também prevê os casos em que 

acontecem empates. Os dados levantados, todavia foram processados segundo a 

proposta de Verdinelli e Escobar (n.p.), que possibilitou atribuir os comportamentos 

com maior homogeneidade entre as agências participantes. 

A terceira parte do questionário destina-se a mensurar os indicadores de 

desempenho e o desempenho geral. Para tanto se empregou uma versão 

modificada do instrumento desenvolvido por Gupta e Govindarajan (1984) à que se 

acrescentou uma questão para que o respondente assinale sua percepção do 

desempenho nos últimos três anos de modo percentual. Para o ajuste deste setor do 

questionário foram selecionadas cinco agências de viagens na cidade de 

Itapema/SC com a finalidade de verificar os indicadores mais utilizados. Fez-se uma 

entrevista exploratória, que segundo Quivy e Campenhoudt (2003) é aquela que 

devem ser realizadas sempre que nos propomos a investigar um campo onde não 

possuímos conhecimentos prévios aprofundados. Os indicadores mais informados 

nas entrevistas foram: vendas, faturamento, lucro e retenção clientes. A eles foi 

adicionado um indicador geral de desempenho. Na avaliação do desempenho os 

respondentes foram solicitados a preencher dois blocos, o primeiro indaga 

importância da análise de desempenho e o segundo bloco a satisfação da análise do 

desempenho numa escala de 5 pontos variando de pouco importante a muito 

importante. 
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A última parte do questionário trata da caracterização de uma Agência de 

Viagem. Nesta etapa foi analisado o tipo de empresa (própria, filial, franquia) o tipo 

de produto predominante (corporativo, cruzeiros, destinos internacionais, destinos 

nacionais, destinos ecológicos, pacotes rodoviários e outros), característica da 

agência (emissivo, receptivo ou ambos), o tempo de atuação da empresa, o número 

de funcionários e por último o produto médio mais vendido. 

O período para coleta de dados foi entre 01 a 20 de dezembro de 2010, data 

definida como prazo limite para devolução de todos dos instrumentos. O formulário 

do questionário se encaminhou via e-mail até o dia 01 de dezembro para todas as 

agências de Florianópolis e Balneário Camboriu. Após o dia 10 de dezembro 

realizou-se contato pessoal, via telefone e por correio eletrônico com todos os 

gestores das agências, solicitando a colaboração e o retorno dos formulários. Para 

conseguir atingir os objetivos específicos deste trabalho foram utilizados os 

seguintes indicadores presentes no quadro a seguir. 

Quadro 7 – Exposição das variáveis e indicadores 

Ambiente Munificente 

1. Capacidade ambiental 

- Volume das vendas 

- Número de clientes que visitam 

- Variedade de escolhas de fornecedor 

- Disponibilidade de condições crédito de seus fornecedores 

- Número de concorrentes na sua área  

2. Crescimento e declínio 

- Crescimento das vendas nos três últimos anos 

- Crescimento da demanda dos produtos nos três últimos anos 

- Crescimento das vendas do número de itens nos três últimos anos 

- Crescimento do número de clientes que visitaram nos três últimos anos 

- A participação de mercado nos três últimos anos; 

- O crescimento da disponibilidade de fornecedores e de condições de crédito/fontes 

3. Oportunidade e ameaça  

- Capacidade de adaptação as ameaças de novos concorrentes 

- Habilidade de manter a participação de mercado 

- Habilidade de lidar com movimentos competitivos 

- Capacidade de adequação as necessidades dos clientes 

- Capacidade de adequação às influências reguladoras 

- Capacidade de reter e manter colaboradores 

Fonte: Aldrich (1979), Dess e Berd (1984), Castrogiovanni (1991), Jogaratman (1999) 

Comportamento Estratégico 

1. Domínio de Produto e Mercado 

2. Postura de Sucesso 

3. Monitoramento Ambiental 

4. Crescimento 
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5. Objetivos Tecnológicos 

6. Amplitude Tecnológica 

7. Anteparos Tecnológicos 

8. Coalizão Dominante 

9. Planejamento 

10. Estrutura 

11. Controle 

12. Pergunta única sobre os quatro comportamentos do modelo de Miles e Snow (1978). 

Fonte: Conant, Mokwa e Varadarajan (1990); Snow e Hrebiniak (1980) 

Desempenho 

1. Crescimento das Vendas 

2. Retenção de novos Clientes 

3. Lucratividade  

4. Faturamento 

5. Desempenho Geral 

6. Melhoria do desempenho nos três últimos anos (em %). 

Fonte: Gupta e Govindarajan (1984), Perin e Sampaio(1995), Agências pesquisadas (2010) 

Fonte: Desenvolvido pelo Autor  
 

3.5 Procedimentos e métodos estatísticos de análise dos dados 

A fase de análise dos dados incide no processo de dar um significado ao que 

foi pesquisado. Para Merriam (1998), a análise é um processo difícil, que envolve 

dedução e interpretação dos dados na procura da definição e do juízo que constitui a 

compreensão do estudo. 

A base de dados gerada da survey possibilitou analisar as variáveis de duas 

maneiras conforme os objetivos propostos. Quando somente uma variável, utilizou-

se o método estatístico descritivo através da distribuição da frequência. Os 

procedimentos simples foram realizados com o software Excel®. Para a análise e 

descrição simultânea de duas ou mais variáveis foram utilizados métodos uni e 

multivariados, usando o software STATISTICA®. Os métodos multivariados 

compreenderam a regressão múltipla, a análise de agrupamentos e o modelo 

fatorial. Deste foram usadas a análise em fatores comuns e específicos (análise 

fatorial) e a análise de correspondências múltiplas. Da estatística univariada usou-se 

a análise de variância (ANOVA). Quando do resultado da anova for significativo, 

utiliza-se o teste de tukey, este teste realiza a comparação entre pares indicando as 

variáveis significativas. 

Findas as análises descritivas, o primeiro a se avaliar foi a uni 

dimensionalidade das dimensões da munificência com o emprego da análise fatorial. 
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Trabalhou-se a partir da matriz de correlações utilizando o critério de kaiser para 

definir o valor mínimo para ser aceito o autovalor. As notas dadas às questões que 

tiveram cargas fatoriais acima de 0,5 para o fator correspondente a dimensão 

considerada foram somadas para definir um valor representativo de: 1) capacidade 

ambiental; 2) crescimento e declínio; e, 3) oportunidade e ameaça. Seguidamente se 

fez uma análise de correspondências múltipla com as respostas dadas às onze 

questões da segunda parte do questionário para poder definir os comportamentos 

de cada agência segundo proposta metodológica de Verdinelli e Escobar (n.p.). 

Para a definição dos grupos homogêneos de comportamentos se usaram os 

escores fatoriais das três primeiras dimensões como dados de entrada da análise de 

agrupamentos, desenvolvida empregando o método de Ward (1963) para realizar as 

junções entre as agências e a distância euclidiana como medida de parecença 

(quanto maior o valor observado mais parecido são os objetos). Num primeiro 

momento apresenta-se a distribuição dos comportamentos similares e a distribuição 

das agências pesquisadas. Estabeleceu-se um corte deixando quatro grupos, para 

associar cada um deles aos comportamentos estratégicos genéricos segundo 

predomine o maior número de respostas de um comportamento dado dentro do 

grupo. 

A categorização das agências a partir da questão única (modelo de Snow e 

Hrebiniak 1980); a partir de onze questões, seguindo as indicações de Conant et al. 

(1990); e, usando os grupos constituídos como mencionado acima possibilitou 

aplicar uma ANOVA monofatorial para as três dimensões da munificência ambiental, 

expressa como as somas das notas dadas pelas diversas agências. Seguindo o 

mesmo protocolo também se fez uma ANOVA para avaliar o desempenho. Usaram-

se as somas das notas dadas aos indicadores de desempenho quanto a sua 

importância e satisfação. Quando do resultado da anova for significativo, utilizou-se 

o teste de tukey, este teste apresenta o resultado em pares identificando as variáveis 

significativas. 

Finalmente a relação entre ambiente e desempenho foi avaliada usando o 

modelo de regressão múltipla com as dimensões da munificência ambiental como 

preditor e num primeiro momento a importância, e a seguir a satisfação como 

variáveis dependentes. Neste teste também foi utilizado quando significativos o teste 

de tukey para identificar os pares significativos. 
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4.  Análise e Discussão dos Resultados Encontrados 
 

Neste tópico, são descritas as análises realizadas através do questionário 

aplicado nas agências de viagens de Florianópolis e Balneário Camboriu – SC. No 

primeiro momento são descritos o setor de turismo e das agências de viagens, na 

sequência são descritas as características básicas das Agências de Viagens, 

analisando o comportamento destas empresas em relação ao tipo de estratégia 

adotada. Em seguida, é feita a análise da maneira como estas organizações são 

influenciadas pelo seu ambiente e, por fim, analisa-se o desempenho.  

 

4.1  Setor de turismo e as Agências de Viagens 

A conceituação do turismo não pode ficar limitada a uma simples definição, 

porque este fenômeno ocorre em distintos campos de estudo. É explicado conforme 

diferentes correntes de pensamento, e verificado em contextos vários da realidade 

social. Nas sociedades modernas a informação é um insumo estratégico para o 

desenvolvimento de qualquer atividade. E no turismo a informação assume um papel 

fundamental, tanto no que se refere à gestão programática para decisão dos 

investimentos junto aos destinos e mercados internos e internacionais, como no que 

se refere ao próprio funcionamento da cadeia produtiva.  

Segundo Embratur (2008), o “Turismo” é originado pelo deslocamento 

temporário e voluntário de pessoas para fora dos limites da sua região, por um 

motivo qualquer, desde que não seja para desenvolver atividade remunerada no 

local a ser visitado. 

O mercado de turismo no Brasil vem crescendo e já pode ser percebido nas 

estatísticas da Embratur, onde demonstra que este é o setor da economia que mais 

cresce em todo o mundo. No Brasil, estima-se que o faturamento médio das 

agências de viagens tenha crescido em torno de 90% até o segundo trimestre de 

2010 em relação a 2009, segundo dados do Ministério do Turismo. Segundo 

Organização Mundial de Turismo (OMT) calcula-se que as receitas mundiais do 

setor, em 2009, tenham decrescido cerca de 6% em relação a 2008, quando 

somaram US$ 944 bilhões. 

O turismo é uma atividade multifacetada que se inter-relaciona com diversos 

segmentos econômicos e demanda um complexo conjunto de ações setoriais para o 

seu desenvolvimento. O governo brasileiro criou o programa nacional do turismo que 
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é contínuo, o sistema possibilita a avaliação dos impactos socioeconômicos, 

culturais e ambientais da atividade e auxilia na tomada de decisões, criando 

condições para o fortalecimento da sustentabilidade do setor de turismo. 

O Plano Nacional de Turismo – PNT 2007/2010 – busca ser uma Viagem de 

Inclusão, traz uma série de estratégias e medidas que representam um estímulo ao 

mercado interno. Abriram-se as portas do turismo nacional para que todos os 

brasileiros possam se beneficiar desse mercado.  

Seja como turista, como empregado, como prestador de serviço, seja como 

empresário. Seja por meio de cursos de qualificação profissional, da geração de 

novos empregos, da incorporação das camadas de mais baixa renda como clientes 

do mercado turístico, seja pela adoção de políticas segmentadas para aposentados, 

trabalhadores e estudantes.  

Enfim, o turismo interno está sendo estimulado e abrindo novas portas para a 

inclusão social. A figura a seguir, expõe um desenho sistêmico simplificado do 

negócio de turismo, segundo VAZ (1999). Os elementos que a compõem são 

apresentados a seguir. 

Figura 4 – Modelo simplificado do fluxo do sistema de turismo 

 

 

                                            Fonte: Adaptado de Vaz (1999) 

 

Para Ignarra (1999), o pacote turístico é composto, além dos atrativos, pelos 

serviços turísticos. O turista para usufruir de um atrativo turístico necessita consumir 

uma série de serviços, alguns dos quais, por atenderem exclusivamente ou 

preferencialmente turistas são classificados como turísticos. Reunindo-se a 

hospedagem, o transporte, o translado, o passeio, etc., forma-se o pacote turístico. 
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Nas operadoras, quando produzidos, os pacotes são normalmente vendidos ao 

turista pelos agentes de viagens. Os agentes são os responsáveis pela relação com 

o cliente final, informando, dando opções, preços, recebendo o pagamento, etc.   

O termo turista, segundo Beni (2001) compreende: os “excursionistas” 

definidos como visitantes temporários que permaneçam menos de vinte quatro horas 

no país visitado. Já os denominados “turistas”, considerados visitantes temporários 

que permaneçam pelo menos vinte quatro horas no país visitado, cuja finalidade de 

viagem pode ser classificada sob um dos seguintes aspectos: lazer, negócios, 

família, missões e conferências. 

Já, Cooper (2004) apresenta a classificação dos turistas em duas formas 

básicas, relacionadas com a natureza de suas viagens. A primeira delas estabelece 

a distinção entre turistas domésticos (diz respeito às viagens de residentes dentro de 

seu próprio país) e os turistas internacionais (refere-se às viagens para fora de seu 

país de residência). A segunda classificação baseia-se na categoria de “propósitos 

de visita”. Segundo Cooper (2004), por convenção, usam-se três categorias: a) 

Lazer e recreação: férias, esportes, turismo cultural e visita a amigos e parentes; b) 

Outros propósitos turísticos: incluindo turismo de estudos e saúde; c) Profissional e 

de negócios: incluindo reuniões, conferências, dentre outros. 

 

4.1.1 As Agências de Viagens e o Turismo 

É difícil fazer um corte para o início do turismo, porém o mais provável é que 

exista uma grande semelhança entre os movimentos populacionais na Grécia antiga. 

O turismo é hoje uma realidade que vem ganhando uma importância cada vez maior 

no contexto socioeconômico mundial. Basta ver que alguns países, que há poucos 

anos não figuravam no mapa mundial do turismo, hoje se constituem em fortes 

centros receptores.  

As grandes responsáveis pelo sucesso do turismo são as Agências de 

Viagens. São empresas comerciais de prestação de serviços com a finalidade de 

realizar viagens, seja através de programas estabelecidos por elas mesmas, seja 

pela livre escolha dos clientes. Integradas na infraestrutura dos serviços turísticos, 

as agências são os pontos de planejamento, de organização, de venda e de difusão 

sistemática e técnica dos produtos turísticos (ANDRADE, 1998.).  

Segundo a legislação brasileira, Agências de Viagens, são as empresas ou 

sociedades comerciais que exercem, privativamente e com dedicação exclusiva, as 



59 
 

funções de venda, organização, promoção e execução de viagens, ou excursões 

individuais e coletivas; de prestação remunerada de serviços turísticos, inclusive de 

guias, de intérpretes e de informações a visitantes; de prestação sistemática de 

serviços especializados, que se relacionam com passeios, viagens, excursões ou 

acomodações em hotéis e outros receptivos, além de diversas outras atividades de 

natureza turística. 

As agências de viagens são empresas que têm a finalidade de comercializar 

produtos turísticos. Elas orientam os clientes que desejam viajar, pesquisam as 

melhores condições tanto em nível operacional quanto financeiro e assessoram 

acerca da definição de itinerários (SEBRAE, 2006). A estrutura e o funcionamento da 

agência de viagens estão diretamente ligados a funções básicas de organização, 

promoção, reservas e vendas de serviços de transportes, hospedagem, alimentação, 

visita a lugares e a eventos de interesse, transporte local e visitas organizadas, além 

da facilitação de documentos como passaporte, vistos, seguros, vacina entre outros. 

 Segundo Tomelin (2001), a tipologia de uma agência de viagens é dividida 

em cinco tipos de matrizes, conforme o quadro (8) a seguir. 

Quadro 8 - Tipologia de Agências de Viagens e Turismo 

Tipologia Matriz de serviços 

Agências de 
viagens e turismo 
receptivo 

Receptivo: Transfer in/out, hotéis, aeroportos e rodoviárias; 
Operações: Grupos aéreos e terrestres, bloqueios e operações de 
serviços receptivos;Vendas: City tour, sightseeing, shows, jantares, 
passeios de barco e ingressos para visitação em centros de lazer; 
Rodoviário: Contratação de transportes rodoviários, ônibus, vans; 

Agências de 
viagens e turismo 
detalhista 

Vendas domésticas nacionais e internacionais: Vendas de 
pacotes, excursões, bilhetes aéreos e serviços complementares; 
Contas correntes: Atendimento exclusivo a clientes correntistas; 
Grupos e operações: Operação e cotização de pacotes e excursões 
nacionais e internacionais;Eventos: Captação de eventos, meeting, 
atendimento a congressistas; 
Financeiro Contábil: Cobranças e emissão de faturas. 

Agências de 
viagens  
consolidadoras 

Emissão nacional e internacional: Atendimento e cotização de 
tarifas, reservas e emissão; 

Agências de 
viagens e turismo 
maioristas 

Todos os serviços descritos acima e: Operações nacionais e 
internacionais: Locação e contratação de transportes, charters, 
hotéis e serviços terrestres. 

Agências de 
viagens e tours 
operators 

Operação de serviços próprios com sub-contratação ou não de 
transportes e ou locações, (chaters, fretamento e outros) 

Fonte: Tomelin (2001) 

 

Com as mudanças e evolução do setor, para Tomelin (2001) o impacto do 

surgimento da internet como ferramenta operacional e comercial associado à 
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eventual desregulamentação do transporte aéreo e a demais fatores marcantes do 

final do século XX são desafios que o setor de viagens vem enfrentando no novo 

século, com efeitos no perfil do agente de viagens, marcado pela desintermediação 

dos serviços, pela reintermediação dos novos tipos de agências que estão surgindo 

e, objetivamente, pela alternativa de reposicionamento do seu perfil. 

Segundo Goeldner (2002), a expectativa é de que a porcentagem de receita 

de comissão das agências de viagens diminua e a porcentagem que provém das 

taxas de serviços aumente. Uma agência de viagens desempenha uma função de 

assessoria ao público, por meio de pesquisa, filtrando e classificando as 

informações, cumprindo papéis de facilitador para a população em geral e de 

intermediar entre empresas turísticas e consumidores (PETROCCI e BONA. 2003 

p.54). A atividade de agenciamento de viagens vem sendo discutida nos órgãos  

representativos e coorporativos  como ABAV (Associação Brasileira das Agências de 

Viagens).  Desde 2008, com encerramento do pagamento de comissões, as 

companhias aéreas revelou que 10% das vendas de bilhetes aéreos são realizados 

via callcenter, 20% realizados via web site pelo consumidor, 70% realizados pelas 

agências de viagens.  

 
4.2  Caracterização da análise do setor das agências de viagens 
 

As empresas foram observadas em dois locais, a cidade de Florianópolis e a 

de Balneário Camboriu – SC. Na capital catarinense e região, foi obtido um total de 

32 pesquisas do total da amostra e na cidade de Balneário Camboriu e região 33 

pesquisas perfazendo um total de 65 agências pesquisadas.   

Gráfico 1: Regiões das agências pesquisadas 

 
             Fonte: Dados da pesquisa (2011). 
 

As agências de viagens foram caracterizadas de acordo com a classificação 

Sebrae (2010), que considera o número de funcionários para definir o tamanho da 
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empresa. Conforme a classificação, as microempresas estão enquadradas no setor 

comércio e serviços vão de 1 á 9 funcionários, as pequenas empresas vão de 10 à 

49 funcionários. Baseando-se nesta classificação, o setor de agências de viagens 

está caracterizado, portanto em sua totalidade por micro e pequenas empresas, pois 

apresentam um número de funcionários não superior a 40, da qual 53 agências 

possuem até 9 funcionários, as 12 restantes vão de 10 a 40 funcionários. O número 

médio geral de funcionários nas agências de viagens é (7,2), as microempresas 

obtiveram uma média (4,09) e as pequenas com (20,91) de média, com desvio 

padrão respectivo de (8,14) no geral, (1,73) para as microempresas e (10,97) para 

as pequenas empresas, dados estes, observados na tabela que segue.  

 

Tabela 1: Caracterização da Média e Desvio padrão das empresas 

 Variáveis 
  

Geral Micro Pequena 

 N Mean Std.Dev.  N Mean Std.Dev.  N Mean Std.Dev. 

Idade 65 9,87 8,73 53 9,13 8,77 12 13,17 8,09 

Funcionário 65 7,20 8,15 53 4,09 1,73 12 20,92 10,97 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

Em relação á idade das agencias pesquisadas, a média geral ficou com (9,8) 

anos, as micro obtiveram média de (9,13) anos e as pequenas agências com (13,17) 

anos. As microempresas com um total de 53 agências, sendo 28 com idade de 1 a 5 

anos, correspondendo a (52,83%) da amostra, entendem que estas empresas são 

novas e estão buscando a fixação neste mercado. Já as agências com idade de 6 

até 15 anos são um total 17 empresas, correspondendo á (32%) da amostra. Os 

restantes das 9 microempresas possuem uma média de 25 anos, isto é, são 

empresas maduras e estabelecidas. 

Dentre as empresas analisadas em relação ao tipo de empresa, três 

abordagens foram feitas, se é uma empresa própria, filial ou uma franquia, o 

resultado mostrou que 58 agências pesquisadas são empresas próprias. Em seguida 

vieram às filiais com 4 empresas e por último as franquias com 3 empresas obtendo. 

Já em relação característica predominante, três perguntas foram realizadas, se 

emissiva, receptivas ou ambas. O destaque foi para as emissivas com um total de 51 

empresas um percentual de (78,46%) da amostra, se ambas as atividades, isto é, se 

emissiva e receptiva totalizaram 11 empresas e por último as receptivas com apenas 

3 empresas do total geral. Conforme tabela a seguir. 
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Tabela 2: Tipo de empresa e Caracterização das Agências 

Tipo de Empresa Caracterização 

Própria 58 89,23% Emissivo 51 78,46% 

Filial 4 6,15% Ambas 11 16,92 

Franquia 3 4,62% Receptivo 3 4,62% 

                                Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 
 

Já em relação aos produtos predominantes nas agências, entende-se como 

sendo os mais encontrados nas agências pesquisadas. Dos produtos predominantes 

nas agências de viagens pesquisadas, 5 (cinco) tipos tiveram destaques: destino 

nacional (DN), destino internacional (DI), cruzeiros (Cruz), corporativos (Corp) e 

pacotes (Pctes). Destes o destaque ficou com o DI – encontrado em 50 agências 

que ofertam este tipo de produto perfazendo (76,92%) da amostra, em seguida veio 

do DN com 49 empresas com um percentual de (75,38%), em seguida os cruzeiros 

encontrados em 43 agências com resultado de (66,15%), após o produto corporativo 

em 11 empresas e os pacotes turísticos em 10 agências, somando os dois últimos 

temos um percentual de (32,30%). O gráfico a seguir mostra a distribuição desses 

produtos. 

Gráfico 2: Produtos predominantes nas agências 
 

 

                                Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

Em relação ao produto mais vendido no último ano, foi realizado um filtro e os 

quatro principais produtos listados foram: Destino internacional (DI) – com 17 

respostas e um percentual de (26,15%), na sequência os cruzeiros com 14 

respostas e um percentual de (21,54%), após os pacotes turísticos com 8 respostas 
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e um percentual do total de (12,31%) e por fim a passagem aérea com 7 respostas e 

um percentual de (10,77%) do total pesquisa.  

 

Gráfico 3: Produtos mais vendidos nas agências 

 
                Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

Considerando que o ano de 2010 foi favorável ao destino internacional e a 

automaticamente a venda de passagens, por isso que muitas pessoas realizaram 

viagens para fora do Brasil em função do câmbio favorável e da estabilidade 

financeira. Os cruzeiros também foram destaque, hoje são mais 54 navios na costa 

brasileira sendo ofertado nos mais diversos preços, aliado a condições anteriores e a 

facilidade de financiamento. 

 

4.2.1 Caracterização da análise do ambiente das Agências de Viagens 

 

Com base na pesquisa os tipos de munificências obtidos foram verificados 

pelo grau satisfação do gestor ao tipo de ambiente munificente que influência uma 

agência de viagens. 

Tabela 3: Média e desvio padrão da munificência – Capacidade Ambiental 

 
Tipo – Capacidade ambiental 

Valid N Mean Std.Dev. 

Volume de vendas 65 3,400000 0,862409 

Número visitas dos clientes 65 3,353846 0,942582 

Variedade de fornecedores/produtos 65 4,153846 0,922476 

Disponibilidade crédito c/ fornecedores 65 4,015385 1,023052 

Número de novos concorrentes 65 2,707692 1,141861 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
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Conforme observado na tabela 3, o tipo de munificência capacidade ambiental 

obteve a maior satisfação foi o indicador de fornecedores e de produtos comparado 

na proporção com a média. O segundo aspecto com a maior satisfação foi à 

disponibilidade de crédito junto aos fornecedores. Em terceiro, ficou o volume de 

vendas, Isso mostra que as agências estão satisfeitas com as vendas deste setor. 

Na sequência, a variável número de visitas dos clientes nas agências, e o indicador 

com menor satisfação foi quanto ao número de novos concorrentes. Essa 

insatisfação pelo número de novas agências está diretamente ligada ao novo 

formato desse tipo de empresa, onde a tecnologia e a internet trouxeram muitas 

facilidades para atuação de empresas na informalidade. 

No segundo bloco de perguntas da pesquisa foi o tipo de munificência 

crescimento ou declínio. A tabela 4 abaixo apresenta os resultados das médias e 

desvios padrões: 

Tabela 4: Média e desvio padrão da munificência - Crescimento ou Declínio 

Tipo – Crescimento / Declínio Valid N Mean Std.Dev. 

Crescimento das vendas nos últimos 3 anos 65 3,723077 0,910146 

Crescimento da demanda de produtos  65 3,892308 0,937468 

Crescimento número clientes / visita empresa 65 3,538462 0,849208 

Participação mercado nos últimos 3 anos 65 3,553846 0,810686 

Crescimento da disponibilidade crédito 65 3,907692 0,842672 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

Os resultados encontrados em relação ao tipo crescimento o indicador de 

maior satisfação foi o crescimento da disponibilidade de crédito junto aos 

fornecedores. Em segundo indicador mais pontuado foi o crescimento da demanda 

de produtos. Podemos dizer que as agências de viagens pesquisadas têm maior 

satisfação em relação às variáveis do ambiente externo quanto à disponibilidade de 

crédito junto aos seus fornecedores e ao crescimento demanda de produtos 

ofertados nas agências de viagens. Uma explicação quanto a esse fato recai sobre a 

facilidade de crédito/financiamento, equilíbrio financeiro e a quantidade de 

fornecedores, cuja concorrência acaba facilitando os intermediários (agências) na 

obtenção e na escolha de fornecedores. 

A terceira parte de perguntas sobre o ambiente externo em relação à 

percepção dos gestores quanto o nível da munificência de oportunidade e ou 

ameaças.  Os resultados desta pesquisa quanto à capacidade ambiental, o que mais 

pontuou foi à habilidade de adaptação as exigências dos clientes, isso em 
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detrimento da habilidade já desenvolvida no setor, porque cada tipo de cliente possui 

necessidades diferenciadas a serem atendidas. 

 

Tabela 5: Média e desvio padrão da munificência – Oportunidade ou Ameaça 

Tipo – Oportunidade ou ameaça Valid N Mean Std.Dev. 

Capacidade adaptação ameaça novas agências 65 3,492308 1,032640 

Habilidade de manter participação mercado 65 3,784615 0,800240 

Habilidade lidar movimentos competitivos 65 3,753846 0,968742 

Habilidade adaptação mudanças clientes 65 4,092308 0,785077 

Capacidade de adaptação mudanças reguladoras 65 3,507692 0,903519 

Capacidade para manter e reter clientes 65 3,907692 0,878974 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

O cenário apresentado na tabela 8 acima destaca em segundo a capacidade 

para manter e reter clientes. Isso mostra que neste setor, a importância de trabalhar 

o cliente, fazendo todo um trabalho diferenciado no atendimento, no planejamento 

de um destino, na capacidade de passar informações corretas e acompanhar todo o 

roteiro da viagem e disponibilizando a qualquer momento quando da necessidade do 

cliente. A terceira habilidade pontuada foi a de manter a participação de mercado. 

Percebe-se que estas agências estão seguras quanto ao seu trabalho junto ao seu 

mercado e estão mantendo sua quota de participação. A quarta posição deste bloco 

ficou com a habilidade de lidar com os movimentos competitivos movimentos 

competitivos são elementos que podem indicar como os concorrentes tendem a se 

movimentar competitivamente. Tais elementos podem ser: estrutura, concorrência e 

fluxo de informações. Na continuação, vem á capacidade de adaptação mudanças 

reguladoras, e por último a capacidade de adaptação das ameaças de novas 

agências. O sucesso na gestão de mudança regulatória pode começar com uma 

estratégia para gerir eficazmente as alterações regulamentares em um ambiente 

dinâmico.  

Em última análise, a organização deve identificar e priorizar as alterações 

regulamentares decorrentes de alterações na jurisprudência, a nova legislação, 

mudanças regulatórias e as novas regras e exigências, e também deve manter a 

vigilância e controle sobre processos do negócio para mitigar o risco.  Na ameaça de 

novas empresas, caracteriza-se como a possibilidade de trazer recursos geralmente 

substanciais, como nova capacidade de prestação de serviços, e o desejo de ganhar 

parcela do mercado. Como isso, pode apresentar como conseqüência uma redução 
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da rentabilidade das empresas já existentes, visto que a entrada de novos 

concorrentes implica em uma queda nos preços e no aumento da demanda por 

insumos, o que levará a um aumento nos custos dos serviços ou do produto final. 

Na analise da soma total três tipos de munificência, conforme tabela 9  

abaixo, o tipo de munificência oportunidade ou ameaça obteve o maior índice de 

satisfação com a maior média, o menor desvio padrão e variação. 

Tabela 6: Média e desvio padrão da soma total dos tipos de munificência 

ambiental 

Tipos de Munificência Valid N Mean Std.Dev. Variance 

Oportunidade / ameaça 65 22,53846 3,12288 13,85578 

Capacidade ambiental 65 20,41538 3,58771 17,57356 

Crescimento / declínio 65 19,81538 10,66374 53,81547 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

Em relação ao coeficiente de variância, a variável crescimento e declínio 

destacam-se com um alto desvio padrão na relação com média. Isto, mostra há uma 

grande diferença entre os dados desta da dimensão, sendo superior aos dois tipos 

de dimensão munificente.  

 

4.2.2 Caracterização da análise comportamento estratégico das Agências de 

viagens 

 

No resultado da pesquisa, foram encontrados os quatro tipos de 

comportamento estratégico definidos por Miles e Snow (1978), conforme 

demonstrado na tabela a seguir: 

Tabela 7: Número de respostas por comportamento estratégico Conant et al. e o 

percentual  equivalente 

 

Categoria N Frequência % Frequência Relativa 

 Analista 65 16 24,62 24,62 

 Defensor 65 23 35,38 60,00 

 Prospector 65 11 16,92 76,92 

 Reativo 65 15 23,08 100,0 

 Total   65 100  

               Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
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Os resultados mostram 16 agências no comportamento estratégico analítico, 

23 agências no comportamento estratégico de defensor, 11 agências no 

comportamento estratégico prospector e 15 agências no comportamento estratégico 

reativo. Pode-se constatar que as pesquisadas resultaram a seguinte ordem: 

defensivos, analíticos, reativos e prospectores.  

 

Gráfico 4: Comportamento estratégico, número de agências e o percentual 
equivalente 

 

            Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

O resultado da pesquisa reflete o comportamento estratégico das micro e 

pequenas empresas no setor de Agências de Viagens e predominou comportamento 

defensor, este comportamento conforme a quadro (5) das dimensões do ciclo 

adaptativo feito por Gimenes (1999), descreve que este tipo estratégico tem domínio 

do produto/mercado, porém numa linha estável e limitada, ou seja, focam seus 

esforços num mercado específico, mais mantém seus custos com eficiência. Não 

buscam oportunidades fora de seus domínios, mesmo sendo altamente 

conhecedores de sua limitada área de atuação, raramente necessitam fazer maiores 

ajustes em sua tecnologia, estrutura ou métodos de operação. Sua principal 

preocupação de aperfeiçoar, reduzir os custos de operação, tornando-se tão 

eficiente a ponto de liderarem em certo nicho. Já os reativos, mostram falta de 

orientação consistente de mercado, não são tão agressivos, preferem ficar na 

passividade em relação aos seus concorrentes, e reagem conforme as pressões do 

ambiente. 
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Um dos resultados que esta pesquisa corrobora é com o trabalho de Gulini 

(2005), que identificou o comportamento estratégico dos provedores de internet em 

Santa Catarina, cujo comportamento predominante foi o defensivo. Esta pesquisa 

também ratifica os trabalhos de Vasconcelos e Candido (2005), que pesquisou 

empresas do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de Campina 

Grande – PB, no qual o comportamento defensivo foi o mais percebido. Esta 

pesquisa confirma com os achados de Ribeiro (2010), que pesquisou o setor das 

lojas de materiais de construção na cidade de Joinville, seu resultado prevaleceu 

como desta pesquisa, os dois comportamentos estratégicos mais percebidos foram 

defensivos e os analíticos. 

O resultado desta pesquisa segundo o modelo de Miles e Snow (1979), as 

formas organizacionais estáveis desta teoria são: Defensor, Analítico e o Prospector, 

considerados como estratégias “legítimas” por Miles e Snow (1978). Já o 

comportamento estratégico dos Reativos que foi o terceiro comportamento 

predominante nesta pesquisa, ela é considerada instável, pois são empresas na qual 

seus gerenciadores normalmente percebem as mudanças e incertezas ocorridas no 

ambiente organizacional, todavia são incapazes de responder de forma efetiva a 

essas turbulências e mudanças conforme o quadro (5). Sendo que este tipo de 

organização não possui uma relação consistente entre a estratégia e estrutura 

organizacional, dificilmente fazem ajustes e quando fazem, esta mudança se dá 

devido á pressão ambiental externa a organização.  

Desse modo, segundo Gimenes (1999) este tipo de pensamento e atitude 

estratégica está fadado ao insucesso caso seja seguida por seus gestores, pois é 

um mecanismo que contém falhas de três fontes: gerenciais, onde os próprios 

gestores propiciam este tipo de atitude; tecnológica, uma articulada, porém a 

estrutura, tecnologia e os processos não estão conectados de forma a dar 

continuidade á estratégia com eficiência.  Quando tendo foco incerto, uma vez 

tomados por seus gestores, não condizendo com as incertezas ambientais, estes 

disparates tendem a fazer com que a empresa possa não ter vida longa, sendo 

necessário que seus dirigentes mudem sua estratégia para alguma das três 

estratégias competitivas mais viáveis. 

Analisando os dados apresentados o grupo reativo foi o terceiro mais 

identificado, segundo o modelo Miles e Snow (1978) as organizações deste tipo 

estratégico sobreviveram menos em mercados competitivos. Assim, seus gestores 
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devem ater-se, para outras formas estratégicas a fim de que essas organizações 

possam atingir seus objetivos. 

Quando da análise para com os três modos de processamentos segundo a 

maneira de atribuir o comportamento estratégico gerou a Tabela (8) os 

comportamentos predominantes foram: 1) Conant et al. (1990) predominou o 

comportamento defensivo com (23); 2) Snow e Hrebiniak (1980) predominou o 

comportamento prospector com (27); 3) empregando a escala multi-itens de Conant 

et al. (1990) e usando a proposta metodológica de Verdinelli e Escobar (n.p.), 

percebe-se um empate entre o (G1) defensivos para com o (G2) reativos 

respectivamente com (18) comportamentos em cada grupo conforme a tabela (8) á 

seguir. 

 

Tabela 8 - Três formas de atribuir os comportamentos estratégicos 

  

Comp. 
Conant 
et. al. 

Freq. 
 

Freq. 
Relativa 
 

Comp. 
Snow e 

Hrebiniak 
Freq. 
 

Freq. 
Relativa 
 

Comp. 
Análise 
Agrup 

Freq. 
 

Freq. 
Relativa 
 

A 16 6 24,62 20 7 30,77 G3/17 7 26,15 

D 23 2-7 4-7 60 11 2-5 3-5 47,69 G1/18 8 53,84 

P 11 4 76,92 27 10 89,23 G4/12 4 72,3 

R 15 7 100 7 4 100 G2/18 7 100 

Total 65     65     65     

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

Nota-se que quando da comparação dos três tipos de análises utilizados para 

verificar o comportamento estratégico predominante conforme o modelo de Miles e 

Snow (1978) a tabela (8), despontou três comportamentos diferentes como resultado 

para cada modelo de análise realizado. 

 

4.2.3 Caracterização de desempenho e análise das Agências de Viagens 

 

Para este capítulo, utiliza uma análise de desempenho subjetivo, a qual foi 

fundamentada nos estudos de Beal (2000). Para isso, foram elaboradas 2 (duas) 

perguntas, sendo a primeira com intuito de verificar o grau de importância de cada 

um dos indicadores de desempenho e a segunda com a intenção de obter a 

satisfação desses indicadores pelas agências de viagens. 
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Tabela 9: Média e desvio padrão dos indicadores de desempenho - importância 

e satisfação 

Indicador desempenho 
 

Valid 
N 
 

Mean 
Importância 

 

Std.Dev. 
Importância 

 

Mean 
Satisfação 

 

Std.Dev. 
Satisfação 

 

Diferença 
(gaps) 

 

Lucratividade 65 4,292308 0,744208 3,076923 0,834934 1,215385 

Crescimento das vendas 65 4,169231 0,858218 3,323077 0,903253 0,846154 

Retenção novos Clientes 65 4,723077 0,573032 3,830769 0,911202 0,892308 

Faturamento mensal 65 4,246154 0,729528 3,230769 0,879795 1,015385 

Desempenho geral 65 4,307692 0,768990 3,400000 0,724569 0,907692 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

Segundo observado na tabela (9), á variável de desempenho que os gestores 

consideram de maior importância foi à retenção de novos clientes com uma média 

de (4,72), e obteve o menor valor do desvio padrão da tabela, com (0,57). Já o 

indicador considerado pela maioria das agências como de menor importância foi o 

indicador crescimento de vendas, cujo valor foi de (4,16), tendo esse indicador o 

maior desvio padrão, com (0,85). Percebe-se na tabela da importância desses 

indicadores para os gestores das agências pesquisadas, numa tabela cujo indicador 

varia até 5 graus de importância, a média das médias revela o valor de (4,34), é alta 

a importância que esses gestores dão para com esses indicadores. 

Na sequência foi perguntado aos gestores o grau satisfação aos indicadores 

de desempenho. Neste ponto, obteve-se o maior valor também a taxa de retenção 

de novos clientes com (3,83), e tendo o maior valor de desvio padrão com (0,91), 

sendo um grau relativamente bom para a retenção de novos clientes. Já a 

insatisfação, isto é, o menor resultado obtido dos indicadores em relação á 

satisfação foi a Lucratividade com (3,07) de média, e um desvio padrão de (0,83).  

O resultado mostra que o indicador de desempenho de maior importância é a 

retenção de clientes, na sequência o desempenho geral e a lucratividade, isto reflete 

que no setor de agências de viagens, os gestores, dão maior importância à retenção 

de novos clientes do que a taxa de crescimento das vendas, que ficou como de 

menor importância. Já em relação á diferença entre a importância e a satisfação dos 

indicadores, o indicador lucratividade teve a maior diferença com um valor de (1,21), 

isso mostra a importância do lucro, sendo menor valor de satisfação. Já a taxa de 

crescimento das vendas foi á menor diferença entre os indicadores com (0,84), pode 

se interpretar que não é um indicador importante mais está satisfeito com os 

resultados.  
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Uma terceira pergunta buscou perceber o desempenho das agências no 

período dos (3) últimos anos. Conforme a gráfico (4) a seguir: O percentual de maior 

desempenho mostrou que 23 empresas do total de 65 obtiveram um desempenho 

nos últimos (3) anos de (41- 60) por cento.  

Grafico 5: Percentual desempenho da agência em relação aos 3 últimos anos 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

Conforme os dados do ministério do turismo, o desempenho no setor de 

viagens no ano de 2009 foi baixo pelo motivo da gripe suína que ajudou a decrescer 

o desempenho das agências de viagens para pacotes internacionais, mas por outro 

lado, ocorreu aumento do fluxo turístico interno. Já em 2010 os resultados foram 

animadores, a pesquisa do boletim de desempenho econômico do turismo, os 

resultados das agências de viagens no Brasil aumentaram devido aos segmentos: 

parques temáticos, atrações turísticas, transporte aéreo e eventos. 

 

4.2.4 Definição de Grupos Homogêneos de Comportamentos.  

 

A formação de grupos homogêneos foram obtidos a partir das respostas dos 

gerentes das agências ao questionário adaptado de Conant et al. (1990), foi feito 

segundo proposta de Verdinelli e Escobar (n.p.). O resultado obtido dos 

comportamentos que se associam entre si conforme tabela (4.5) mostra quais as 

agências possuem os mesmos comportamentos ou parecidos. 
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Figura 5 - Modalidades (A, D, P ou R) das onze Categorias (C1,.., C11) 
representado no plano principal (Fator 1 x Fator 2) 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

 Na Figura (5) nota-se que o comportamento analista (A) situa-se na região 

central, próximo ao centro de gravidade. A manifestação deste tipo de 

comportamento na análise aparece com a extração de um terceiro fator, razão pela 

qual ao executar uma análise de agrupamento se empregou os escores fatoriais dos 

três fatores. 

Dando sequência ao procedimento de análise se criou uma nova tabela que 

contemplava todas as agências como casos e seus escores fatoriais para os três 

primeiros fatores como variáveis. Foi a partir dela que se executou uma análise de 

agrupamentos empregando o método de Ward (1963) que tem como regra de 

ligação entre as agências e a distância (coeficiente de correlação de dissimilaridade 

ou similaridade) como medida de (similaridade ou dissimilaridade). Isto é, o quanto 

essas agências se encontram distribuídas próxima ou distantes uma com as outras 

conforme tabela (6). 
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Figura 6 - Distribuição das Agências no plano principal (Fator 1 x Fator 2) 

 

    Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

 Após o agrupamento quatro grupos foram formados, segundo na Figura 4.7 e 

assim denominados (G1) defensivos, (G2) reativos, (G3) analistas e (G4)  

prospectores, por predominarem neles esses tipos de comportamentos sendo eles 

identificados por similaridades. Isto é, quanto maior os valores observados mais 

parecidos foram formados os grupos. 

Figura 7- Dendrograma das agências de viagens 

 
      Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
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 Nos processamentos subsequentes analisam-se as variáveis da Munificência 

Ambiental e do Desempenho em função dos tipos de comportamentos associados.  

 

4.3 Análises dos dados mono e multivariados encontrados 

 

As análises a seguir foram feitas usando três modos de processamento 

segundo a maneira de atribuir o comportamento estratégico. Os resultados serão 

apresentados seguindo a mesma sequência.  

 

4.3.1 Análise do Comportamento Estratégico X Munificência (capacidade ambiental) 

 

Na primeira análise entre os comportamentos, segundo o modelo de Snow e 

Hrebiniak (1980), versus a capacidade ambiental, constatou-se que não houve 

diferença estatística entre as médias, isto é, não houve diferenças significativas 

(p=0,83824).  Entretanto a média decresce para os diferentes comportamentos. A 

ordem foi: analistas seguidos dos defensivos, prospectores e por últimos os reativos. 

Tendo estes os menores valores médios na soma das respostas dadas às cinco 

questões que foram unidimensionais no Bloco 1. A comparação simultânea é 

apresentada na Figura 8 a seguir. 

Figura 8 - Anova: Capacidade Ambiental x Comportamento (questão única) 

 
   Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
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Quando comparadas as médias da soma dos valores atribuídos à capacidade 

ambiental em função dos comportamentos estratégicos segundo a proposta de 

Conant et al. (1990), também não houve diferença estatística  significativa 

(p=O,82045). Ainda assim o resultado da ANOVA mostra que os prospectores 

tiveram um valor maior de média, seguido pelos reativos, analistas e defensivos 

(Figura 9).  

Mostra que os prospectores estão mais satisfeitos quando indagados quanto 

ao volume de vendas, ao número de clientes que visitam a agência, variedade para 

escolha de fornecedores, e não vêem com muita preocupação quanto ao número do 

aumento de novas agências na área. Isso reflete quanto ao quadro 2.5 das 

dimensões do ciclo adaptativo onde os prospectores estão em expansão contínua, 

são orientados para o mercado com uma busca agressiva, são flexíveis e inovadores 

e possuem desempenho no mercado principalmente quanto ao volume de vendas. 

Ainda assim não se diferenciam dos outros tipos de comportamentos. 

 

Figura 9 - Anova: Capacidade Ambiental x Comportamento (11 questões) 

 

   Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
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Ao realizar Anova entre as médias da soma dos valores da capacidade 

ambiental usando como preditores categóricos os comportamentos atribuídos às 

agências seguindo a proposta de Verdinelli e Escobar (n.p.) o resultado mostrou que 

não ocorreu diferença significativa na comparação simultânea para uma significância 

de 5% (α = 0,05). Entretanto se a confiança for de 90%, ou seja, com uma 

significância de 10% (α = 0,10), as médias passam a ser estatisticamente diferentes 

(Figura 4.10).  

A maior média foi do G3, reconhecidos como analistas pela sua maior 

frequência no grupo. Feita a comparação pareada pelo teste de Tukey (Tabela 10) 

há uma diferença estatisticamente significativa entre os analistas (G3) e os reativos 

(G2) para uma significância de 10% (α = 0,10). 

Figura 10 - Anova: Capacidade Ambiental x Comportamento (em grupos) 

 
    Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

Como se apresenta na tabela abaixo, a maior média (22,0) ficou com os 

analistas (G3), que não se diferenciam dos defensores (20,2) nem dos prospectores 

(21,4), mas sim dos reativos (19,1). A maior média dos analistas poderia se 

relacionar o quadro 2.5 do ciclo adaptativo, por serem cuidadosos em relação aos 

cálculos, trazendo contribuição para as vendas. São bem orientados para escolha de 

fornecedores e ao crédito, assim como para o monitoramento da concorrência. 
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Tabela 10 – Teste de Tukey Capacidade Ambiental x Comportamento (em 

grupos) 

Tukey HSD test; variable S1a4+6 (Agencias) Approximate Probabilities for Post Hoc Tests 
Error: Between MS = 11,603, df = 61,000 

 
Grupos AA 

D 
(20,22) 

R 
(19,11) 

A 
(22) 

P 
(21,41) 

1 G1 
 

0,762194 0,418611 0,783060 

2 G2 0,762194 
 

0,068805 0,275852 

3 G3 0,418611 0,068805 
 

0,968624 

4 G4 0,783060 0,275852 0,968624 
 

                  Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

 

4.3.2 Análise do Comportamento Estratégico X Munificencia (crescimento ou 

declínio) 

 

Ao Analisar a segunda dimensão do ambiente munificente, na comparação 

simultânea entre as médias, segundo o modelo de Snow e Hrebiak (1980) versus o 

crescimento ou declínio, constatou-se que não houve diferença estatística entre as 

médias, isto é, os comportamentos analisados não se diferenciam e não são 

significativos (p=0,53747). Todavia a média decrescente para os diferentes 

comportamentos foram: analistas, seguidos pelos prospectores e defensores, e com 

a menor média os reativos, porém esses possuem a maior diferença entre os eixos 

(14,8 – 19,2), isto porque possuem a maior número e as maiores diferenças entre os 

valores levantados. 

Figura 11 – Anova: Crescimento ou Declínio x Comportamento (questão única) 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
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Quando da análise da comparação simultânea entre o comportamento 

estratégico segundo Conant et al. (1990) apontou uma diferença significativa  

(p=0,04480). Isto é, pelo menos um é diferente, e a diferença ocorre entre os 

prospectores que possuem a maior média para com defensivos que possuem a 

menor média (Figura 12). 

 

Figura 12 – Anova: Crescimento ou Declínio x Comportamento (11 questões) 

        

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

Feita a comparação em pares entre as médias por meio do teste de Tukey 

(Tabela 11). Há uma diferença estatisticamente significativa entre os prospectores e 

os defensores, a uma significância de 5% obtém um (p=0,030256). A maior média 

ficou com os prospectores (20,45), seguidos pelos reativos (19,0) e os analistas 

(18,43), e a menor com os defensivos (17,43). Mostra que os prospectores estão 

satisfeitos com o crescimento das vendas, demanda dos produtos, aumento do 

número de clientes, participação de mercado e o crédito junto aos seus 

fornecedores. Justifica-se conforme o quadro (2.5), que os prospectores buscam a 

diversificação por meio de produtos e mercados, são orientados pelo ambiente numa 

busca agressiva na obtendo expansão continua. 
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Tabela 11 – Teste de Tukey Crescimento ou Declínio x Comportamento (11 

questões) 

Tukey HSD test; variable S7-11 (Agencias) Approximate Probabilities for Post Hoc Tests  
Error: Between MS = 8,3986, df = 61,000 

Comp 
A 

(18,43) 
D 

(17,43) 
P 

(20,45) 
R 

(19,0) 

A 
 

0,713308 0,294282 0,948923 

D 0,713308 
 

0,030256 0,371244 

P 0,294282 0,030256 
 

0,588921 

R 0,948923 0,371244 0,588921 
 

                       Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

Feito Anova entre o comportamento (em grupos) seguindo a proposta de 

Verdinelli e Escobar (n.p) versus crescimento ou declínio, na comparação simultânea 

(Figura 4.13), sinaliza que não há significância de 5% entre os grupos (p=,10951), no 

entanto o que se constatou é que os reativos possuem a menor média,  esses 

podem não estar satisfeitos ou não tendo um crescimento nas vendas conforme 

esperado. Conforme o Quadro (2.5) do ciclo adaptativo, os reativos buscam 

mudanças apressadas, fazem investidas oportunistas com postura de adaptação.  

Os prospectores se mostram mais satisfeitos porque há crescimento das 

vendas, no número de clientes, na participação de mercado e na disponibilidade de 

créditos. Na comparação das características do Quadro (2.5) do ciclo adaptativo, os 

prospectores possuem uma ativa iniciação para as mudanças, no desenvolvimento 

de produtos/serviços e mercados com busca para a diversificação. 

 

Figura 13 – Anova: Crescimento ou Declínio x Comportamento (em grupos) 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
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4.3.3 Análise do Comportamento Estratégico X Munificência (Oportunidade ou 

Ameaça) 

 

Na análise da comparação simultânea entre as médias, entre o 

comportamento segundo Snow e Hrebiniak (1980) versus a oportunidade ou 

ameaça, verificou-se que não houve uma diferença estatisticamente significativa   (p 

= 0,59823) entre os comportamentos estratégicos. No entanto, a média entre os 

comportamentos ficaram próximas: Defensores (22,9) seguidos pelos analistas 

(22,8) e os prospectores com (22,7) e a menor média os reativos com (21,0) 

conforme o quadro abaixo. Entende-se que os defensores conforme quadro 2.5 ciclo 

adaptativo realizam uma penetração de mercado mais cuidadosa com avanços de 

produtividade. 

 

Figura 14 - Anova: Comportamento x oportunidade ou ameaça (questão única) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

Quando da análise do comportamento segundo o modelo Conant et al. versus 

oportunidade ou ameaça, na comparação simultânea entre as médias, o resultado 

mostrou que  não houve significância de 5%. Todavia se a confiança for de 90% ou 

seja, uma significância de 10% (α = 0,10) as médias passam a ser estatisticamente 

diferentes (p = 0,8882). A maior média foi dos prospectores, seguidos pelos 

defensores e analistas. (Figura 15). 
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Figura 15 – Anova: Comportamento x oportunidade ou ameaça (11 questões) 

 
     Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

Empregando o teste de Tukey (Tabela 12), na comparação pareada, 

constatou-se uma diferença significativa para um (α = 0,10) entre os prospectores 

para com os reativos (p=0,05918). Já em relação à média, os prospectores tiveram a 

maior com (24,36), seguidos pelos defensivos e analistas e a menor média (21,26) 

ficou com os defensivos. Nota-se que os prospectores estão mais satisfeitos em 

relação aos demais comportamentos, isso reflete que os resultados com vendas, 

retenção de clientes, demando de novos produtos tem sido positivos devido a 

expansão contínua. 

 

Tabela 12 –Teste de Tukey:Comportamento x oportunidade ou ameaça (11 

questões) 

Tukey HSD test; variable S12-17 (Agencias) Approximate Probabilities for Post Hoc Tests Error:                 
Between MS = 9,2024, df = 61,000 

Comp 
A 

(22,25) 
D 

(22,69) 
P 

(24,36) 
R 

(21,26) 

A 
 

0,969195 0,293364 0,803888 

D 0,969195 
 

0,443913 0,492424 

P 0,293364 0,443913 
 

0,059189 

R 0,803888 0,492424 0,059189 
 

                  Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

Feito uma Anova quando da comparação simultânea do comportamento em 

grupos, o resultado mostrou que há uma diferença significativa para uma confiança 
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de 5% (α = 0,05) entre o grupo (3) analista e o grupo (2) os reativo, (p=0,02201) 

conforme o quadro a seguir: 

Figura 16 - Anova: Comportamento x oportunidade ou ameaça (em grupos) 

 
              Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

Utilizando o teste de Tukey (Tabela 13) na comparação pareada, há uma 

diferença estatisticamente significativa entre os analistas (G3) para com os reativos 

(G2) com um (p = 0,01268) para uma significância de 5% (α = 0,05).  A maior média 

ficou com os analistas (24,0) e a menor os reativos com (20,83). Entende-se que os 

analistas estão mais satisfeitos em relação às oportunidades no que tange a 

adaptação as ameaças de novas agências, por conseguir manter participação do 

mercado devido à forte orientação para com a concorrência e por serem seguidores 

cuidadosos de mudança.   

 

Tabela 13 –Teste de Tukey: Comportamento x oportunidade ou ameaça 

(grupos) 

Tukey HSD test; variable S12-17 (Agencias) Approximate Probabilities for Post Hoc Tests 
Error: Between MS = 8,7491, df = 61,000 

 
Grupos AA 

D 
(22,61) 

R 
(20,83) 

A 
(24,0) 

P 
(22,91) 

1 G1 
 

0,281917 0,511464 0,992555 

2 G2 0,281917 
 

0,012688 0,243160 

3 G3 0,511464 0,012688 
 

0,766213 

4 G4 0,992555 0,243160 0,766213 
 

               Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
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4.3.4 Análise do Comportamento Estratégico X  Desempenho (Importância) 
 

No quadro abaixo temos a comparação simultânea entre o comportamento 

Snow e Hrebinik (1980) e a importância dos indicadores de desempenho nas 

respostas obtidas dos gestores das agências de viagens. O resultado constatou-se 

que não possuí diferença estatística entre as médias, isto é, não são significativos (p 

= 0,4964). Entretanto a média decrescente para os diferentes comportamentos foi na 

seguinte ordem: defensores seguidos pelos prospectores e analistas e por último os 

reativos possuem a menor média com (15,0) no bloco desempenho. Entende-se que 

os prospectores, analistas e defensores não possuem diferenças e dão maior 

importância os indicadores de desempenho do que os reativos. Dentre os 

indicadores, podemos perceber que os defensores dão mais importância ao 

crescimento das vendas, retenção de clientes, lucratividade, faturamento e o 

desempenho geral, na comparação ao quadro 5 das dimensões do ciclo adaptativo, 

os defensores quanto aos controles são centralizados, formalizados e são 

ancorados pelos aspectos financeiros.  A comparação é apresentada na Figura (17) 

á seguir.  

 

Figura 17 Anova: Desempenho(importância) x Comportamento (questão única) 

 

 
              Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
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Quando comparadas as médias da soma dos valores atribuídos à importância 

dos indicadores de desempenho em função dos comportamentos estratégicos 

segundo a proposta de Conant et al (1980).  Na comparação o resultado apresentou 

que não há diferença estatisticamente significativa (p<0,56558), O resultado 

apresentou a maior média os prospectores (18,2), visto que, dão mais importância 

aos indicadores de desempenho em relação aos demais,  na comparação ao quadro 

5 das dimensões do ciclo adaptativo, isso ocorre em função que os prospectores em 

relação aos controles buscam o desempenho no mercado e um volume de vendas.  

A sequência dos valores as médias ficaram próximos para: analistas (16,8) os 

reativos com (16,7) e os analistas com (16,6). Nesta ordem quanto ao quadro 5 do 

ciclo adaptativo entende-se que os analistas, realizam métodos múltiplos de 

controle, fazem cálculos de riscos, são cuidadosos. Já os reativos quantos aos 

controles evitam os problemas e buscam resolver os problemas remanescentes. Os 

defensivos por sua vez, são centralizados e formais. 

 

Figura 18 - Anova: Desempenho (Importância)  x Comportamento (11 questões) 

    
                  Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

Ao realizar uma Anova entre as médias da soma dos valores atribuídos 

quanto à importância dos indicadores de desempenho, o comportamento de 

agrupamento seguindo a proposta de Verdinelli e Escobar (n.p), o resultado 

constatou que são significativos, existe uma diferença estatística (p = 0,03318) na 

comparação simultânea para uma significância de 5% (α = 0,05). Assim sendo, a 

maior média foram dos analistas com (18,29) e a menor os reativos (15,11). 
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Entende-se que os analistas dão mais importância quanto aos indicadores de 

desempenho em relação aos demais comportamentos devidos aos cálculos de 

riscos e porque são cuidadosos segundo o quadro 5. 

Figura 19 – Anova: Desempenho (Importância) x Comportamento (em grupos) 

 
            Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

Feita a comparação pareada pelo teste de Tukey (Tabela 14), percebe-se, 

que há significância de 5% (α = 0,05) e há uma diferença estatisticamente 

significativa ao nível (p=0,0231) entre os analistas (G3) e os reativos (G2). Conforme 

a tabela abaixo. 

 

Tabela 14: Teste de Tukey-Desempenho (Importância) x Comportamento (em 

grupos)  

Tukey HSD test; variable Ss1-s5 (Agencias) Approximate Probabilities for Post Hoc Tests 
Error: Between MS = 10,210, df = 61,000 

Grupos AA 
D 

(16,83)  
R 

(15,11) 
A 

(18,29) 
P 

(17,50) 

G1 
 

0,376958 0,534182 0,943574 

G2 0,376958 
 

0,023103 0,197119 

G3 0,534182 0,023103 
 

0,911991 

G4 0,943574 0,197119 0,911991 
 

                          Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

 

4.3.5 Análise do Comportamento Estratégico X Desempenho (Satisfação) 

 

Na análise quanto à satisfação dos indicadores de desempenho, na 

comparação simultânea segundo o comportamento Snow e Hrebiniak. Mostra que 
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há uma diferença entre as médias (Figura 20), são significativos para um  

(p=0,03932), e essa diferença ocorre entre os prospectores e os analistas.  

Figura 20: Anova - Desempenho (Satisfação) x Comportamento (questão única)   

 
       Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

Na tabela a seguir, quando aplicado o teste de Tukey, o resultado mostrou 

que não ocorreu diferença significativa na comparação pareada para uma 

significância de 5% (α = 0,05). Entretanto se a confiança for de 90%, ou seja, com 

uma significância de 10% (α = 0,10), as médias são estatisticamente diferentes  

(Tabela 15) o resultado destaca um nível de significância (p = 0,094), essa diferença 

ocorre entre prospectores para com os analistas.  Percebe-se que os prospectores 

tiveram maior média com (22,88), consequentemente estão mais satisfeitos em 

relação aos demais no que tange aos indicadores de desempenho.  

 

Tabela 15: Teste de Tukey - Desempenho (Satisfação) x Comportamento 
(questão única)   

Tukey HSD test; variable SD1-D5 (Agencias) Approximate Probabilities for Post Hoc Tests 
Error: Between MS = 7,3071, df = 61,000 

 

Comp. 
A 

(21) 
P 

(22,88) 
D 

(21,18) 
R 

(20,28) 

A 
 

0,094228 0,997991 0,931225 

P 0,094228 
 

0,299848 0,116425 

D 0,997991 0,299848 
 

0,902264 

R 0,931225 0,116425 0,902264 
 

                  Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
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Na comparação simultânea entre o comportamento estratégico Conant et 

al.(1990) e a satisfação dos indicadores de desempenho, o resultado mostrou que 

são significativos para um (p<0,03845). Isto é, há uma significância de 5% (α = 

0,05), as médias são estatisticamente diferentes conforme (Figura 21) a seguir. 

Figura 21 – Anova: Desempenho (Satisfação) x Comportamento (11 questões) 

            

                      Fonte: dados da pesquisa (2011) 
 

Quando da comparação pareada, feito o teste de Tukey, este permite 

estabelecer a diferença mínima significante entre as médias a um determinado nível, 

conforme (tabela 16) há diferença entre os prospectores e os defensivos, são 

significativos (p = 0,0436). Os mais satisfeitos e com maior média foram os 

prospectores (23,4), seguidos pelosos reativos com (22,46), após os analistas com 

(21,25), e a menor média com (20,78) os defensivos, pode-se interpretar como os 

menos satisfeitos. 

 

Tabela 16:Teste de Tukey Desempenho(Satisfação) x Comportamento 

(11questões) 

Tukey HSD test; variable SD1-D5 (Agencias) Approximate Probabilities for Post Hoc Tests 
Error: Between MS = 7,3012, df = 61,000 

Comp. 
A 

(21,25) 
D 

(20,78) 
P 

(23,45) 
R 

(22,46) 

A 
 

0,951189 0,170290 0,596168 

D 0,951189 
 

0,043658 0,248294 

P 0,170290 0,043658 
 

0,793793 

R 0,596168 0,248294 0,793793 
 

                Fonte: Dados da pesquisa  (2011) 
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Observando a Figura 4.22 na comparação simultânea quanto à satisfação dos 

indicadores de desempenho e os preditores categóricos dos comportamentos 

atribuídos seguindo a proposta de Verdinelli e Escobar (n.p) o resultado mostrou que 

são bastante significativos (p = 0,00376) a 5% (α = 0,05), num intervalo de confiança 

de 95%. Entre os (G4) prospectores e os (G2) reativos conforme a figura a seguir. 

 

Figura 22 – Anova: Desempenho (Satisfação) x Comportamento (em grupos) 

  
            Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

Interpretando a tabela abaixo, na comparação pareada, feito teste de Tukey, 

verifica-se que há duas significâncias: primeiro uma forte significância entre os 

prospectores e os reativos com um (p = 0,0043), em segundo uma moderada 

significância entre os prospectores e os defensores com (p = 0,0402). O grupo 4 que 

corresponde os prospectores obteve a maior média com (23,75), já a menor média 

foi dos reativos (20,2). Entende-se que os prospectores estão mais satisfeitos quanto 

ao desempenho em relação aos demais comportamentos porque focam o mercado e 

buscam volume de vendas. 

Tabela 17:Teste de Tukey Desempenho (Satisfação) x Comportamento (grupos) 

Tukey HSD test; variable SD1-D5 (Agencias) Approximate Probabilities for Post Hoc Tests 
Error: Between MS = 6,7256, df = 61,000 

 

Grupos AA 
 D 

(21,11) 
R 

(20,33) 
A 

(22,47) 
P 

(23,75) 

G1  D 
 

0,805043 0,414668 0,040232 

G2  R 0,805043 
 

0,080930 0,004360 

G3  A 0,414668 0,080930 
 

0,561264 

G4  P 0,040232 0,004360 0,561264 
 

                   Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
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4.3.6  Análise Regressão do Ambiente Munificente X  Desempenho (Importância) 

 

Na análise de regressão da Munificência ambiental e da importância do 

desempenho, o resultado abaixo sinaliza na interação que são significativos a 

munificência - crescimento ou declínio com (p<0,007298), conforme (Tabela 18).  O 

resultado para o R2 ajustado foi de 10%, sinaliza uma pequena força de relação 

entre as variáveis.  

  Tabela 18: Analise de Regressão - Munificência x Desempenho (Importância) 
 

Regression Summary for Dependent Variable: SD1-D5 (Agencias) 
R= ,38592229  R²= ,14893601  Adjusted  R²= ,10708041  F(3,61)=3,5583 p 

 
Beta 

Std.Err. - 
of Beta 

B 
Std.Err. - 

of B 
t(61) p-level 

Intercept 
  

14,72795 2,856829 5,155349 0,000003 

Capacidade Ambiental -0,041256 0,149972 -0,03313 0,120442 -0,275094 0,784174 

Crescimento ou Declínio  0,395356 0,142420 0,36964 0,133157 2,775978 0,007298 

Oportunidade ou Ameaça  0,040953 0,129447 0,03704 0,117076 0,316366 0,752805 

   Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

4.3.7  Análise Regressão do Ambiente Munificente  X  Desempenho (Satisfação) 

 

Na análise de regressão da Munificência Ambiental e a satisfação do 

desempenho, foi significativo tanto para a munificência - crescimento ou declínio 

com (p<0,000049), quanto para a munificência – oportunidade ou ameaça com 

(p<0,00244) conforme (Tabela 19).  O resultado para o R2 ajustado foi de 52%, isto 

é, uma moderada força de relação. 

Tabela 19: Analise de Regressão - Munificência x Desempenho (Satisfação) 
 

Regression Summary for Dependent Variable: Ss1-s5 (Agencias) 
                      R= ,73988958 R²= ,54743658 Adjusted R²= ,52517937 F(3,61)=24,596 p 

 

 
Beta 

Std.Err. - 
of Beta 

B 
Std.Err. - 

of B 
t(61) p-level 

Intercept 
  

-3,42929 2,470073 -1,38833 0,170085 

Capacidade  Ambiental 0,190755 0,109363 0,18164 0,104137 1,74424 0,086154 

Crescimento ou Declínio 0,453907 0,103856 0,50318 0,115130 4,37056 0,000049 

Oportunidade ou Ameaça 0,298438 0,094395 0,32003 0,101226 3,16158 0,002444 

    Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste tópico são prestadas conclusões a partir dos resultados obtidos e 

analisados no capítulo antecedente, parto de cada um dos objetivos específicos da 

pesquisa findando com as hipóteses testadas. Ao final, proporciono as limitações do 

trabalho e sugestões para futuras pesquisas. 

Do ponto de vista dos objetivos específicos deste trabalho obteve resultado 

positivo, porque os objetivos todos foram atingidos contribuindo para a concretização 

do objetivo geral por meio da utilização de análises descritivas e do uso da ANOVA e 

da Regressão. O objetivo geral deste estudo, que foi verificar se Munificência 

Ambiental produz efeitos positivos na relação entre o comportamento estratégico e o 

desempenho nas agências de viagens. O estudo envolveu 65 empresas, sendo 33 

de Balneário Camboriu e 32 de Florianópolis. Este setor tem como função principal a 

intermediação dos produtos turísticos aos consumidores finais. 

O primeiro objetivo específico foi identificar o comportamento estratégico 

predominante adotado pelas agências de viagens a partir de uma adaptação do 

estudo de Conant, Mokwa e Varadarajan (1990). O estudo resultou que o 

comportamento estratégico predominante entre as empresas pesquisadas foi o 

defensor, com 35,38%. Isto é, um perfil de empresa que raramente monitora o 

ambiente, não investe em desenvolvimento de novos produtos e serviços, mas 

mantém o domínio de seu mercado protegidos pela qualidade dos produtos e dos 

serviços. Na sequencia decrescente resultaram os analistas, reativos e por último os 

prospectores. Este resultado corrobora com os estudos de Ribeiro (2010) aplicado 

no setor de materiais de construção, no qual constatou o predomínio do 

comportamento estratégico defensor. 

Já a prerrogativa descrita por Miles e Snow (1978) de que os reativos 

estariam sempre com a menor participação, pois desse tipo de comportamento não 

sobreviveriam à competitividade do mercado, neste estudo não corroborou com esta 

afirmação de Miles e Snow (1978), pois os reativos tiveram a terceira maior 

participação com um total de 15 empresas. 

O segundo objetivo específico foi identificar o tipo de munificência 

predominante nas agências de viagens mediante a percepção dos seus gestores, o 

resultado predominante foi à munificência “oportunidade ou ameaça”, obteve a maior 

incidência e a maior média com (22,53). Oportunidade ou ameaça é gerada quando 

da exploração da capacidade ambiental num determinado contexto. Percebe-se, que 
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o setor está atento as oportunidades do ambiente, vive-se um momento generoso o 

setor de agências de viagens devido ao momento econômico e a valorização da 

moeda brasileira. 

As hipóteses foram testadas mediante a utilização da ANOVA para análises 

entre o comportamento e munificência e o comportamento e desempenho. Quando 

da análise entre o ambiente e o desempenho foi utilizada a análise de regressão. 

A primeira hipótese contempla o terceiro objetivo específico, procurou analisar 

se o comportamento estratégico é afetado pela munificência ambiental. Os 

resultados das análises foram feitos usando os três modos de processamentos 

segundo a maneira de atribuir o comportamento estratégico ao respondente: 

segundo Snow e Hrebiniak (1980); a partir da escala de Conant et al. (1990) e 

usando a proposta metodológica de Verdinelli e Escobar (n.p.) por meio de 

agrupamento. Os resultados significativos foram:  

a) Comportamento estratégico (em grupos) foi significativo para com a 

munificência - capacidade ambiental; (p = 0,068)  

b) Comportamento estratégico segundo Conant et al. foi significativo para com a 

munificência – crescimento e declínio; (p = 0,0302) 

c) Comportamento estratégico segundo Conant et al. foi significativo para com a 

munificência – oportunidade e ameaça; (p = 0,05918)  

d) Comportamento estratégico segundo (em grupos) foi significativo para com a 

munificência – oportunidade e ameaça; (p = 0,01268). 

Os resultados dos testes de Tukey acima, das quatro análises confirmadas, 

os itens (a) e (c) obtiveram um intervalo de confiança de até 10% e foram 

desconsiderados, restaram duas análises que possuem intervalo de confiança de 

até 5% (α = 0,05), o comportamento estratégico segundo a comparação em grupos 

com a munificência (oportunidade a ameaça) resultou (p = 0,01268), Isto é, teve uma 

forte significância, a segunda análise significativa verificada ocorreu entre os 

comportamento segundo o modelo de Conant et al, e a munificência (crescimento e 

declínio) com (p = 0,0302) também bem significativo. 

A segunda hipótese testada contempla o quarto objetivo específico, examinou 

se o comportamento estratégico influencia o desempenho nas agências de viagens. 

Também foram utilizados os três modos de processamento citados anteriormente e 

o resultado também confirmou que o comportamento afetou o desempenho, os 

resultados seguem abaixo:  



92 
 

a) Comportamento estratégico (em grupos) foi significativo para com o 

desempenho (importância) (p = 0,02310); 

b) Comportamento estratégico segundo Snow e Hrebiniak foi significativo 

para com o desempenho (satisfação); (p = 0,09422); 

c) Comportamento estratégico segundo Conant et al. foi significativo para 

com o desempenho (satisfação); (p = 0,04365);  

d) Comportamento estratégico segundo (em grupos) foi significativo para 

com o desempenho (satisfação), para um valor p = 0,00376. 

Os resultados dos testes de Tukey acima, das quatro análises, a resposta (a) 

uma possui intervalo de confiança até 5% sendo significativo. O item (b) teve 

intervalo de confiança de até 10%, foi descartado, porém, nota-se que os testes 

realizados entre o comportamento estratégico e o desempenho (satisfação) os itens 

(c) e (d) dois possuem uma forte significância num intervalo de confiança até 5%. 

Conclui-se que existe forte significância entre comportamentos estratégicos e o 

desempenho quanto da importância (a) e quanto à satisfação (c) e (d).   

A terceira hipótese testada contempla o quinto objetivo específico e buscou 

avaliar se o ambiente munificente afeta o desempenho das agências de viagens. Foi 

utilizado análise de regressão entre a munificência ambiental e o desempenho. O 

resultado também confirmou que o ambiente munificente afeta o desempenho: 

a) Ambiente munificente (crescimento e declínio) é significativo para com o 

desempenho (satisfação) (p = 0,007298); 

b) Ambiente munificente (crescimento e declínio) é significativo para com o 

desempenho (importância) (p = 0,000049); 

c) Ambiente munificente (oportunidade e ameaça) é significativo para com o 

desempenho (importância) (p = 0,002444). 

Conclui que análise de regressão entre a munificência (crescimento e 

declínio) foi significativo tanto para a importância como para satisfação do 

desempenho, já a munificência (oportunidade e ameaça) foi significativa somente  

com a importância do desempenho.  Esse resultado corrobora com Jogaratnam 

(1999) que confirmou que a munificência ambiental aumenta desempenho 

organizacional. Tanto as dimensões para o crescimento ou declínio e ou 

oportunidade e ameaça tem um impacto positivo e significativo sobre o desempenho 

e seus resultados confirmam que a munificência ambiental tem efeito positivo como 

variável independente sobre o desempenho. 
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Este estudo possui limitações devido à forma de obtenção das respostas pelo 

meio on line fica dúvidas pela confiabilidade das respostas.  Auto questionário pode 

ter viés no entendimento das questões por parte dos respondentes. Um número 

pequeno de agências respondeu as pesquisas na comparação com a amostra total. 

Como recomendação para novas pesquisas, aponta-se a necessidade de 

realização de um estudo no setor longitudinal, repetir a pesquisa para verificar se 

comportamento desses gestores está variando. Aumentar a área geográfica da 

pesquisa para outras regiões e estados. A forma de coleta das informações pode ser 

melhorada no intuito de reduzir ao máximo a viés das respostas. Pesquisar a 

munificência ambiental em outros níveis.  Outra sugestão é realizar uma pesquisa 

com uma abordagem qualitativa a fim de compreender melhor as razões das 

dificuldades e limitações do setor de agências de viagens.  
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Questionário 

 

Este levantamento da Univali é sobre Ambiente externo, comportamento estratégico 

e o desempenho nas Agências de Viagens. 

 Será que sua empresa tem uma postura de análise do ambiente externo? Será que 

sua agência tem um comportamento estratégico e este tem influencia nos resultados da sua 

empresa? 

Se você for proprietário de empresa, diretor executivo ou diretor de empresa, e 

quiser saber dessas respostas, você tem que responder a todos os itens do levantamento e 

ao final clique em concluir, se após isso mudar de página é porque seus resultados foram 

computados. 

Este levantamento identificará as características do ambiente externo das agências 

de viagens em Santa Catarina. Simples e de ser respondido. E os resultados serão 

apresentados na forma percentual e enviados para seu email. 

1. Ambiente 

1.1 O objetivo deste estudo é aprender mais sobre o tipo de ambiente externo que mais 

influência uma agência de viagem. Indique na grade o quanto sua agência de viagem  

está satisfeita nos seguintes critérios. (circule o número mais adequado) 

 

Ambiente                                                                                            (+)satisfeito  (-)satisfeito                                                                            

1 Em relação ao volume de vendas em sua agência 5 4 3 2 1 

2 Em relação número de novos clientes que visitam sua 
agência 

5 4 3 2 1 

3 Quanto à variedade de escolha dos fornecedores de 
produtos para sua agência 

5 4 3 2 1 

4 A disponibilidade favorável de condições de crédito junto 
aos seus fornecedores 

5 4 3 2 1 

5 Quanto ao numero de novas agências concorrentes na sua 
área de mercado 

5 4 3 2 1 

 

 

 Ambiente                                                                                           (+)satisfeito (-)satisfeito                                                          

1 O crescimento das vendas em sua agência, nos últimos 
três anos (desde a criação) 

5 4 3 2 1 

2 O crescimento da demanda para dos produtos da sua 
agência nos últimos três anos (desde a criação) 

5 4 3 2 1 

3 Crescimento do número de clientes que visitam sua 
agência durante os últimos três anos (desde a criação) 

5 4 3 2 1 

4 A participação de mercado em sua agência nos últimos três 
anos (desde a criação) 

5 4 3 2 1 

5 O crescimento da disponibilidade de fornecedores de 
condições de crédito / fontes 

5 4 3 2 1 
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 Ambiente                                                                                          (+)satisfeito    (-)satisfeito 

1 Capacidade de adaptação às ameaças de novas agências 
na sua área de mercado 

5 4 3 2 1 

2 Habilidade principal para manter a participação de mercado 
de sua agência  

5 4 3 2 1 

3 Habilidade para lidar com movimentos competitivos (preços 
e novos produtos) 

5 4 3 2 1 

4 Capacidade de adaptação às mudanças nas preferências 
dos clientes 

5 4 3 2 1 

5 Capacidade de adaptação às mudanças de influências 
reguladoras legais (ex. salário mínimo, câmbio, etc.) 

5 4 3 2 1 

6 Capacidade para manter / reter os colaboradores 5 4 3 2 1 

 

2. Análise do comportamento estratégico 

2.1. Como você caracterizaria os produtos e serviços oferecidos aos seus clientes, nos 

últimos 5 anos (se mais nova desde a criação), se comparados aos de seus concorrentes: 

 

A Realizamos constantes modificações em nossos produtos e serviços, tornando-os 
permanentemente inovadores e abrangentes. 

B Nossos produtos e serviços não sofrem muitas modificações, porém possuímos vários 
produtos e serviços que atendem as demandas do mercado. 

C Nosso conjunto de produtos e serviços não são tão grandes e não sofrem muitas 
modificações, porém são bem focados para atender determinadas demandas do mercado. 

D Os produtos e serviços que prestamos estão em constantes modificações, pois são 
desenvolvidos conforme o mercado aponta como uma oportunidade ou ameaça. 

 

2.2  Se comparados aos seus concorrentes, nos últimos 5 anos (se mais nova desde a 

criação), qual a imagem que a empresa passou a seus clientes: 

A Oferecimento de poucos produtos e serviços, pois nossos clientes são seletivos e valorizam 
mais a qualidade. 

B Sempre se buscou adotar novas idéias e inovações existentes no mercado, porém antes de 
sua adoção são cuidadosamente analisadas. 

C Novos produtos e serviços somente são oferecidos quando nossos concorrentes estão nos 
causando problemas e ocorrendo perdas de clientes. 

D Temos uma reputação no mercado de sermos muito criativos e inovadores, sempre 
preocupados com as tendências e oportunidades. 

 

2.3 Avalie o tempo gasto, nos últimos 5 anos (se mais nova desde a criação), em relação ao 

monitoramento das mudanças e tendências, se comparado aos seus concorrentes 

A Gasta-se muito tempo, pois estamos continuamente analisando e monitorando o 
mercado. 

B Não gastamos muito tempo analisando e monitorando o mercado. 

C Gastamos uma razoável quantidade de tempo analisando e monitorando o mercado. 

D É esporádico o tempo dispensado para analisar e monitorar o mercado, a menos que 
identifiquemos algum fato pelo qual temos interesse. 
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2.4 Em relação ao aumento, manutenção ou diminuição dos clientes, se comparados aos 
concorrentes nos últimos 5 anos (se mais nova desde a criação), podemos apontar os 
seguintes motivos: 
 

A Resultante de nossa prática de concentração, sobretudo em clientes tradicionais. 

B Resultantes de nossa prática de responder às pressões do mercado. 

C Resultante de nossas práticas agressivas de captação de novos clientes através de novos 
tipos de produtos e serviços. 

D Resultante de práticas assertivas, com atuação mais centrada em mercados que já 
trabalhávamos, entrando em mercados novos somente depois da análise cuidadosa de seu 
potencial. 

 

2.5 Se comparados aos seus concorrentes nos últimos 5 anos (se mais nova desde a 

criação), uma das metas mais importantes foi concentrar esforços e ter disciplina em: 

A Manter os custos sobre controle 

B Analisar os custos e o faturamento cuidadosamente para mantê-los sobre controle e, 
seletivamente, gerar novos produtos e serviços e captar novos clientes. 

C Garantir que as pessoas e os recursos necessários para desenvolver novos produtos e 
serviços sejam acessíveis e viáveis. 

D Sempre ter um plano guardado contra as ameaças e poder utilizá-lo quando necessário. 

 

2.6 Como são caracterizadas suas habilidades e competências, se comparadas aos de seus 

concorrentes, nos últimos 5 anos (se mais nova desde a criação): 

A Analítica: suas habilidades e competências capacitavam-no a identificar as 
tendências e desenvolver novos produtos e serviços para seus clientes. 

B Especialista: suas habilidades e competências são concentradas em uma ou poucas 
áreas específicas. 

C Ampla: suas habilidades e competências são diversas e flexíveis, capacitando-os a 
mudarem e serem produtivos. 

D Flexível: suas habilidades e competências estão relacionadas com os termos 
próximos dos clientes e mercado. 

 

2.7 Em relação aos seus concorrentes, nos últimos 5 anos (se mais nova desde a criação), 

os fatores que mais influenciaram na manutenção do seu negócio, podem ser justificado 

porquê:: 

A Fomos hábeis e cuidadosos ao analisar as tendências e adotar somente aquelas que, 
comprovadamente, tínhamos potencial. 

B Fomos hábeis para fazer um limitado número de coisas excepcionalmente bem feitas. 

C Fomos hábeis em responder as modificações do mercado quando elas apareceram. 

D Fomos hábeis em desenvolver novos produtos e serviços e ganhar mercado. 

 

2.8 Se comparados aos seus concorrentes nos últimos 5 anos (se mais nova desde a 

criação), pode-se dizer que a equipe de administradores (líderes), estava mais centrada em: 

A Cuidar da segurança financeira através dos custos e da qualidade dos meios de controles. 

B Analisar as oportunidades do mercado e selecionar somente aquelas com potencial para ter 
uma segura posição financeira. 

C Cuidar das atividades internas e dos negócios. 

D Desenvolver novos produtos e serviços, aumentar o número de clientes expandindo para 
novos mercados se possível. 
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2.9 Em relação ao futuro, se comparado aos seus concorrentes nos últimos 5 anos (se mais 

nova desde a criação), como a empresa estava agindo: 

A Procura identificar a melhor possibilidade de solução para aqueles problemas ou desafios 
que requerem atenção imediata. 

B Procura identificar as tendências e oportunidades no mercado que podem resultar na criação 
de novos produtos e serviços. 

C Procura identificar aqueles problemas que, se solucionados, mantêm os produtos e serviços 
e a posição no mercado. 

D Procura identificar tendências de mercado que as outras agências tinham comprovado 
potencial, enquanto também solucionava os problemas correntes. 

 

2.10 Como é caracterizada a sua organização, se comparada ao de seus concorrentes nos 

últimos 5 anos (se mais nova desde a criação): 

 

A Claramente separada com setores que seguem corretamente a hierarquia. 

B Organização voltada para produtos, serviços e mercado. 

C Basicamente por setores, mas também orientado para produtos, serviços e mercado. 

D Não existem setores, pois ocorrem muitas mudanças e temos que ser aptos para encontrar 
oportunidades e solucionar problemas, quando aparecem. 

 

2.11 Os processos de controle e tomada de decisões adotadas pela empresa, se 

comparados aos seus concorrentes nos últimos 5 anos (se mais nova desde a criação) são 

melhores representados por: 

A Descentralizada e participativa encorajando muitos colaboradores da empresa a participar e 
o controle é basicamente em relação ao faturamento. 

B Descentralizada e fortemente orientada por vários relatórios buscando solucionar os 
problemas. 

C Altamente centralizada e o controle é principalmente relacionado ao faturamento. 

D Centralizada e os gestores utilizam vários relatórios para analisar os riscos e os resultados. 

 

2.12  Qual das seguintes descrições combina mais ou é mais adequada à sua agência 

comparativamente com outras empresas do setor?  

A
  

A minha empresa procura identificar e manter um nicho restrito de produto e serviços que 
seja seguro e relativamente estável. A empresa oferece um número mais limitado de 
produtos ou serviços do que os competidores, podendo proteger seu mercado pela oferta de 
qualidade mais alta, serviço superior ou preços mais baixos. Freqüentemente a empresa não 
está na liderança dos desenvolvimentos e da inovação no ramo – pois tende a ignorar as 
mudanças que não tenham uma influência direta nas áreas atuais de operação e, no lugar 
disso, se concentra em fazer o melhor trabalho possível no nicho restrito de atuação. 

B 
 

A minha empresa opera oferecendo um amplo leque de produtos e serviços em constante 
redefinição. A empresa valoriza estar na liderança em desenvolvimento de novos mercados, 
produtos e serviços, mesmo quando essas iniciativas ainda não se tenham provado bastante 
lucrativas. A empresa responde rapidamente aos sinais de novas oportunidades que 
freqüentemente levam a uma nova posição competitiva. Em conseqüência, a empresa pode 
não ser forte em todas as áreas em que atua. 

C
  

A minha empresa mantém uma linha limitada e estável de produtos e serviços, ao mesmo 
tempo em que procura desenvolver alguns novos produtos e serviços em áreas 
cuidadosamente selecionadas e promissoras. A minha empresa raramente está na liderança 
dos desenvolvimentos e de inovação no ramo. Porém, observando cuidadosamente as ações 
dos maiores competidores em áreas compatíveis com sua linha limitada e estável de 
produtos e serviços, a organização pode freqüentemente estar “em segundo lugar”, mas com 
um produto ou serviço com um custo mais eficiente. 

D A minha empresa não parece ter uma orientação consistente de mercado em seus produtos 
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  e serviços. Ela não é tão agressiva quanto algum de seus competidores em manter seus 
produtos e mercados atuais, nem está disposta a correr alto risco quanto outros 
competidores. A empresa costuma oferecer respostas competitivas conforme as pressões do 
ambiente de mercado apareçam e tornem-se fortes forçando a empresa a adotar mudanças. 

 
3. Análise do desempenho  

3.1 Importância 

Comparando os índices abaixo indique o grau de importância de cada um para refletir o 
desempenho da sua empresa: 

INDICADOR Pouco 
Importante 

 Muito 
Importante 

1 Lucratividade 1 2 3 4 5 

2 Crescimento das vendas 1 2 3 4 5 

3 Sucesso na retenção de novos clientes. 1 2 3 4 5 

4 Faturamento mensal 1 2 3 4 5 

5 Desempenho geral  1 2 3 4 5 

 
3.2 Satisfação 

Comparando as opções, indique em que medida sua empresa está satisfeita em relação a 
cada um dos índices de desempenho abaixo. 

INDICADOR Pouco 
Satisfeita 

 Muito 
Satisfeita 

1 Lucratividade  1 2 3 4 5 

2 Crescimento das vendas 1 2 3 4 5 

3 Sucesso na retenção novos clientes. 1 2 3 4 5 

4 Faturamento mensal 1 2 3 4 5 

5 Desempenho geral 1 2 3 4 5 

 
4. Caracterização da empresa  

Dentre as alternativas nas questões a seguir escolha a que melhor reflete a situação 
presente em sua empresa.  

4.1– Assinale o tipo de empresa? 

A  Empresa própria 

B  Filial 

C Franquia 

D Outra 

 
4.2–Assinale o tipo de produto da empresa predominante? 

 

 
 

 

 

4.3- Informe sua característica principal? 

A  Corporativo 

B  Cruzeiros 

C  Destinos Internacionais 

D Destinos Nacionais 

E Ecológicos 

F Pacotes rodoviários 

G Outro 
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A  Emissivo 

B  Receptivo 

C Ambos 

 
4.4– Informe o tempo de atuação de sua agência:_________anos. 

4.5– Informe o número de funcionários que trabalham na sua agência: ____funcionários. 

4.6 – No último ano, o produto médio da agência mais vendido foi:____________________ 

4.7 – Informar a sua cidade ____________________ 

5. Outras informações 

5.1-Assinale se você tem interesse em receber os resultados desta pesquisa? 

A Sim 

B Não 

 
5.2-Caso sim, em qual endereço eletrônico você gostaria de receber: 

 

Endereço de e-mail:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNCDICE B 
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Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI  

Programa de Mestrado Acadêmico em Administração – PMA  

Biguaçu, Dezembro de 2010.  

 

Assunto: Pesquisa para Dissertação de Mestrado – cujo tema é: 

O EFEITO DA MUNIFICÊNCIA NA RELAÇÃO ENTRE O COMPORTAMENTO 

ESTRATÉGICO E O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL: Um estudo setorial nas 

agências de viagens de Florianópolis e Balneário Camboriu/SC. 

 

Prezado Gestor.  

 

Através desta, venho convidá-lo(a) a participar de uma pesquisa com fins 

acadêmicos, em nível de mestrado, do Programa de Mestrado Acadêmico em 

Administração da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI . O objetivo da pesquisa, 

que têm como orientador o professor Miguel Angel Verdinelli, Dr, esta pesquisa 

busca comparar a relação entre ambiente munificente, comportamento estratégico e 

o desempenho na percepção dos gestores nas agências de viagens.  

A sua resposta representa uma contribuição a pesquisa que visa melhorar o 

conhecimento do mercado de agências de viagens.  Contando com seu 

entendimento e participação, solicitamos atender aos questionamentos no formulário 

anexo.  

Os dados obtidos por meio desse questionário serão tratados de forma 

confidencial conjuntamente com as fornecidos pelas demais empresas. O 

preenchimento deste questionário deverá ter uma duração aproximada de 10 a 15 

minutos.  

Caso o senhor (a) tenha interesse, ao final do trabalho, enviarei os resultados, 

para tanto, basta completar o campo referente a esse pedido no questionário de 

pesquisa.  

Solicitamos a gentileza de devolver este questionário até 20/12/2010, para o 

e-mail lineumuniz@gmail.com 

Certo de sua colaboração, venho agradecer imensamente.  

Atenciosamente,  

 

 
Adm. Lineu Muniz Filho 
Mestrando       
fone: (47) 8464-9765 (49) 9951-1828 (47) 3366-8653 


