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RESUMO 
 
Percebendo o conhecimento como um fator de sucesso para as empresas, a 
orientação para a aprendizagem é considerada como um atributo importante para as 
empresas e que pode auxiliá-las na criação da inovatividade organizacional. Esta, 
por sua vez, é definida como uma característica inerente da organização disposta a 
inovar, que está relacionada com a capacidade da empresa em se engajar em novas 
ideias a fim de utilizá-las na sua empresa. Desta forma, estas duas características, a 
orientação para a aprendizagem e a inovatividade organizacional podem ser 
consideradas como influenciadoras para um melhor desempenho das empresas. 
Neste sentido, este estudo objetivou avaliar o relacionamento entre orientação para 
a aprendizagem, inovatividade organizacional e desempenho organizacional nos 
meios de hospedagem de Santa Catarina. Os procedimentos metodológicos 
utilizados para obter respostas aos objetivos que orientaram este estudo seguiram 
as etapas do método survey, com características de um estudo de natureza 
descritiva. Para avaliação da relação entre os construtos, utilizou-se a técnica de 
modelagem de equações estruturais. O universo do estudo foi composto por 2.499 
meios de hospedagem do estado de Santa Catarina, e a amostra final compreendeu 
162 questionários válidos. Os testes realizados, inicialmente, por meio da análise 
fatorial exploratória permitiram identificar a unidimensionalidade e confiabilidade das 
escalas, e a partir disso consentiu a elaboração do modelo estrutural final, o qual 
apresentou 24 variáveis observáveis. Os resultados evidenciam que: (1) a 
orientação para aprendizagem exerce uma influência positiva e direta sobre a 
inovatividade organizacional; (2) a inovatividade organizacional não influencia 
significativamente o desempenho organizacional; (3) a orientação para 
aprendizagem não possui relacionamento positivo com o desempenho 
organizacional. Desta forma, pode-se concluir que a orientação para aprendizagem 
influencia positivamente a inovatividade organizacional, entretanto, estas duas não 
são responsáveis por determinar um melhor desempenho organizacional nos meios 
de hospedagem catarinenses.  
 
Palavras-chave: Orientação para aprendizagem. Inovatividade organizacional. 
Desempenho organizacional. Meios de hospedagem. Modelagem de equações 
estruturais. 

  



 
 

ABSTRACT 
 
Realizing knowledge as a success factor for organizations, learning orientation is 
considered as an important attribute for companies and can assist them in creating 
organizational innovativeness. This in turn is defined as an inherent feature of the 
organization willing to innovate, which is related to the company's ability to engage in 
new ideas to use them in the organization. Thus, these two characteristics, learning 
orientation and organizational innovativeness can be considered as influential for a 
better organizational performance. In this way, this study aimed to evaluate the 
relationship between learning orientation, organizational innovativeness and 
organizational performance in the lodgings of Santa Catarina. Methodological 
procedures used to obtain answers to the objectives that directed this study followed 
the steps of the survey method, with features of a descriptive nature study. To 
assess the relationship between the constructs, it was used the structural equation 
modeling technique. The population of this study was composed of 2.499 lodgings in 
the state of Santa Catarina, and the final sample consisted of 162 valid 
questionnaires. The first tests carried out through exploratory factor analysis allowed 
the identification of one-dimensionality and reliability of the scales and from that 
permitted the preparation of the final structural model which comprises 24 observed 
variables. The results show that: (1) learning orientation has a positive and direct 
influence on organizational innovativeness (2) organizational innovativeness does 
not significantly influence organizational performance (3) learning orientation has no 
positive relationship with organizational performance. Thus, it is possible to conclude 
that learning orientation positively influences organizational innovativeness, however, 
these two are not responsible for determining a better organizational performance in 
lodgings of Santa Catarina. 
 
Keywords: Learning orientation. Organizational innovativeness. Organizational 
performance. Lodgings. Structural equation modeling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste primeiro capítulo será apresentada a contextualização dos temas a 

serem abordados no trabalho, além da justificativa e a contribuição do estudo, assim 

como também será definido o problema de pesquisa. Ao final deste capítulo serão 

apresentados os objetivos geral e específicos, e ainda a estrutura do trabalho. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A busca constante pela sobrevivência e crescimento das empresas no 

mercado depende principalmente da complexidade e dinamismo do ambiente 

organizacional. Estes fatores podem ser decorrentes da globalização, do avanço da 

tecnologia e da mudança de comportamento dos consumidores (PORTER, 1989).  

Estas mudanças têm pressionado as organizações a optarem por novas formas de 

se diferenciarem das demais, buscando principalmente a inovação em seus 

produtos, serviços ou processos na busca constante pelo aumento da 

competitividade. 

Devido a esta reconfiguração do mundo dos negócios, a valorização do 

conhecimento como um recurso importante para as organizações, assim como a 

importância das inovações têm conquistado espaço tanto no meio acadêmico quanto 

no prático. Por isso se reconhece que empresas orientadas para a aprendizagem 

conseguem se adaptar rapidamente às turbulências do mercado, oferecendo 

soluções inovadoras aos clientes, aumentando assim seu crescimento. 

A fim de atingir um posicionamento diferenciado no mercado, diferentes 

estratégias e ações organizacionais podem ser adotadas, proporcionando resultados 

satisfatórios às empresas. Dentre as orientações e posturas organizacionais tem-se 

a orientação para a aprendizagem, a qual vem sendo adotada pelas empresas por 

meio da valorização do conhecimento e aprendizagem na organização. 

Criada a partir das teorias de Gestão do Conhecimento e de Aprendizagem 

Organizacional, esta orientação é relacionada à cultura empresarial. A orientação 

para a aprendizagem foi efetivamente considerada como uma característica 

importante para as organizações a partir dos anos 1990. Garvin (1993) argumenta 

que uma organização baseada no conhecimento seria uma organização de 
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aprendizagem, ou seja, aquela que reconhece o conhecimento como um recurso 

estratégico, que cria o conhecimento a partir do potencial de seu capital intelectual, 

onde o trabalhador do conhecimento é o componente crítico. 

Percebendo o conhecimento como um fator de sucesso para as 

organizações, surgem empresas orientadas para a aprendizagem. Elas são capazes 

de promover a aprendizagem organizacional, ou seja, criar uma cultura empresarial 

voltada para o desenvolvimento do conhecimento, gerando assim a capacidade de 

criar inovações, por meio da introdução de novos produtos, serviços ou processos 

(SINKULA, 1994; SLATER; NARVER, 1995). Por estes motivos, a orientação para a 

aprendizagem é considerada pelos autores como sendo uma característica 

importante para a criação da inovatividade organizacional. 

A inovatividade organizacional é uma característica inerente da organização 

em inovar, uma cultura da empresa voltada para a inovação. Ou seja, o sucesso de 

uma empresa pode estar no grau de inovações implementadas, ou na sua 

inovatividade, que está relacionada à capacidade da empresa em se engajar em 

novas ideias e introduzi-las na sua organização. Esta capacidade pode ser um dos 

principais fatores que influenciam no desempenho positivo das organizações 

(HURLEY; HULT; 1998). 

A inovatividade organizacional cada vez mais tem sido considerada 

importante para as empresas, pois é uma característica inerente à organização, a 

qual pode vir a ser um recurso valioso e difícil de imitar. Hurley e Hult (1998) e Hult, 

Hurley e Knight (2004) concordam que a inovatividade torna a empresa disposta a 

inovar, implantar novas ideias e deixar para trás atitudes antigas que não trazem 

mais o resultado esperado para a organização.  

Por isso, concorda-se que as inovações devem se tornar atividades 

incessantes na empresa, e para isso é necessário que se crie uma cultura, padrões, 

estruturas e processos dirigidos para a criação, compartilhamento e aplicação de 

conhecimentos necessários para o desenvolvimento de novas ideias (TAKEUCHI; 

NONAKA, 2008), o que pode ser então denominado de inovatividade organizacional. 

Como resultado, uma cultura inovadora auxilia a empresa a se adaptar às mudanças 

que ocorrem no ambiente, assim como promove o aumento do ciclo de vida da 

organização, por meio da criação de inovações (RHEE; PARK; LEE, 2010).  
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Vale destacar aqui o argumento de Walsh, Lynch e Harrington (2011), quando 

afirmam que a inovação, por si só, fornece para a empresa uma vantagem 

competitiva de curto-prazo, uma vez que se reconhece que as inovações podem ser 

facilmente replicadas pelos concorrentes. Para os autores, é preciso que as 

empresas desenvolvam a inovatividade organizacional, que é uma característica 

inerente à organização, a qual é voltada para a geração de inovações dentro da 

empresa.  

Diante do exposto, verifica-se que a orientação para aprendizagem e a 

inovatividade organizacional podem ser fatores críticos de sucesso para as 

organizações que se encontram em um ambiente no qual o aumento da 

concorrência é constante. Diante disso, acredita-se que estas características podem 

auxiliar as empresas a alcançarem um diferencial frente às demais.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Diante do exposto, foi constatada a importância da orientação para a 

aprendizagem nas empresas, por esta ser considerada uma antecessora da 

inovatividade organizacional. Empresas questionadoras e dispostas a aprender 

possuem uma tendência a inovar. Estas duas características por sua vez, podem 

exercer uma influência positiva sobre o desempenho das empresas (SINKULA, 

1994; SLATER; NARVER, 1995; SHOHAM et al. 2012). 

Nesta linha de pesquisa, Calantone, Cavusgil e Zhao (2002) realizaram um 

estudo relacionando a orientação para a aprendizagem, a inovatividade e o 

desempenho em empresas americanas, e afirmam que quanto maior a orientação 

para a aprendizagem, maior a inovatividade e o desempenho destas empresas. 

Porém, devido a esta pesquisa ter sido realizada com gestores da área de pesquisa 

e desenvolvimento de empresas americanas, os autores sugerem que este estudo 

deva ser replicado em outros países, devido à economia mundial estar cada vez 

mais interdependente e com características que variam de um país para o outro, o 

que pode afetar os resultados da pesquisa.  

Outra lacuna de pesquisa é sugerida por Hult, Hurley e Knight (2004), quando 

os autores destacaram a importância de se buscar uma abordagem mais integrada 

para o estudo do efeito da inovatividade e seus antecedentes no desempenho do 
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negócio. Em sua pesquisa eles afirmam que a orientação para a aprendizagem 

possui importante significância no que antecede à inovatividade organizacional, 

porém o tema ainda carece de outros estudos para sustentar esta afirmação. 

No que tange à importância da orientação para a aprendizagem para uma 

melhor performance da empresa, Perin et al. (2006) realizaram uma pesquisa com 

170 empresas na indústria eletro-eletrônica brasileira. Os resultados demonstraram 

que as empresas precisam valorizar e incrementar a geração de conhecimento nas 

organizações a fim de conseguirem se adaptar e aproveitar as oportunidades e 

ameaças que surgem no mercado, o que influenciará positivamente no desempenho 

da empresa. 

Pesquisa realizada por Yeung, Lai e Yee (2007) avalia a importância da 

aprendizagem e da inovatividade para o desempenho final das organizações. Os 

resultados foram confirmados parcialmente, pois em apenas uma das três empresas 

foi confirmada a relação entre os construtos. Os autores propõem que seja realizada 

uma pesquisa utilizando a técnica survey para verificar se o modelo é válido. Com 

uma amostra significativa, análises estatísticas poderão ser realizadas para 

confirmar e quantificar o impacto da aprendizagem organizacional no desempenho 

das empresas, o que seria uma contribuição deste estudo. 

Lin, Peng e Kao (2008) também sugerem que novas pesquisas devam ser 

realizadas nesta área. Os autores realizaram um estudo para identificar o impacto da 

orientação para a aprendizagem, orientação para o mercado, orientação 

empreendedora e inovatividade, como fatores importantes para o desempenho de 

empresas de tecnologia intensiva. Eles sugerem que estudos relacionando 

principalmente a orientação para aprendizagem, inovatividade e desempenho sejam 

realizados em outras indústrias, que envolvam níveis diferentes de inovação, e não 

apenas nos setores com utilização de alta tecnologia. 

Já no setor turístico, uma pesquisa realizada por Tajeddini (2010), na Suíça, 

aponta que a inovatividade pode auxiliar hotéis a adotar novas ideias e processos e 

também proporcionar novas formas de agir das organizações. Porém, o autor afirma 

que as pesquisas sobre inovatividade ainda são muito recentes e é necessário 

investigar sua influência no setor de serviços, mais detalhadamente.  

Ainda no setor de turismo, Walsh, Lynch e Harrington (2011) apresentaram 

conceitualmente que a inovatividade organizacional, precedida dos recursos clima e 
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cultura organizacional, orientações de marketing, aprendizagem e empreendedora, 

juntamente com o capital intelectual da empresa levariam a empresa a um 

desempenho superior e ao alcance da vantagem competitiva sustentável. Os 

autores argumentam que o modelo apresentado necessita ser explorado e 

empiricamente testado e validado na área do turismo, para comprovar a importância 

da inovatividade para o setor turístico. 

Os estudos supracitados demonstram a importância que a orientação para a 

aprendizagem e a inovatividade possuem no desempenho das empresas e 

destacam que outros estudos são necessários para a consolidação destas teorias. 

Agendas de pesquisas colocam os temas em pauta, o que também justifica a 

importância da realização desta investigação. 

Olhando sobre o objeto de estudo, o setor turístico do Brasil merece destaque 

para a realização de pesquisas devido a sua importância para o país, tanto pela 

participação no PIB, pela geração de empregos diretos e ainda pelo crescimento do 

setor devido aos inúmeros eventos que o país irá receber nos próximos anos. 

Percebendo a necessidade de uma melhor preparação do país para o recebimento 

dos turistas, o Plano Nacional de Turismo (2013) tem como uma de suas diretrizes o 

incentivo à inovação e ao conhecimento. Fator este que reforça ainda mais a 

importância da realização desta pesquisa. 

Frente às justificativas apresentadas, apresenta-se o problema de pesquisa 

que este trabalho se propõe a responder: Qual a relação entre orientação para a 

aprendizagem, inovatividade organizacional e desempenho organizacional em 

meios de hospedagem de Santa Catarina? 

 

1.3 CONTRIBUIÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA 

 

Esta pesquisa poderá contribuir para o avanço do desenvolvimento dos 

construtos aprendizagem organizacional e inovatividade, que são temas que já 

permeiam estudos internacionais, porém estudos brasileiros ainda precisam ser 

desenvolvidos. As justificativas citadas anteriormente afirmam que ainda existem 

gaps teóricos a serem estudados acerca da orientação para a aprendizagem e da 

inovatividade organizacional, e que é preciso compreender a real importância destes 

construtos e o relacionamento existente entre eles. 



19 
 

 
 

Outra contribuição deste estudo será a identificação e validação de um 

modelo que irá relacionar os construtos orientação para a aprendizagem e 

inovatividade organizacional, a fim de verificar se estes influenciam no desempenho 

organizacional. Cabe destacar ainda que o resultado apresentado fornecerá 

informações acerca do setor de serviços, o qual já foi identificado como um dos 

setores que carece de pesquisas sobre estes assuntos.  

No campo empírico, a pesquisa poderá ser analisada sob duas vertentes: 

empresarial e governamental. Os resultados contribuirão para os meios de 

hospedagem e seus gestores, a partir da demonstração da importância da 

orientação para a aprendizagem e inovatividade para o desempenho dos seus 

negócios. Sob a ótica governamental, será possível identificar e realizar o 

planejamento do setor turístico tendo como base indicadores de aprendizagem e 

inovatividade nas empresas, e assim receber destaque para futuros investimentos.  

 

1.4 OBJETIVOS 

 

Aqui serão apresentados os objetivos, geral e específicos, elaborados a fim 

de atender ao problema de pesquisa. 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o relacionamento entre orientação para a aprendizagem, 

inovatividade organizacional e desempenho organizacional nos meios de 

hospedagem de Santa Catarina. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar os meios de hospedagem do estado de Santa Catarina 

pertencentes à amostra desta pesquisa; 

 Avaliar a influência que a orientação para a aprendizagem exerce sobre a 

inovatividade organizacional; 

 Identificar a relação entre inovatividade organizacional e desempenho 

organizacional; 
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 Identificar a relação entre orientação para a aprendizagem e desempenho 

organizacional. 

 

1.5  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro capítulo é 

composto pela introdução, que apresenta a contextualização do tema, problema de 

pesquisa, objetivos e a justificativa. O capítulo seguinte aborda a fundamentação 

teórica do estudo, com ênfase nos construtos e variáveis utilizadas para analisar a 

relação entre orientação para aprendizagem, inovatividade e desempenho 

organizacional, juntamente com o modelo conceitual da pesquisa e hipóteses.  

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia deste estudo, que 

compreende os principais aspectos inerentes à pesquisa quantitativa e técnicas de 

análise. Na sequência, são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa. No 

quinto e último capítulo, são apresentadas as considerações finais da pesquisa, as 

principais conclusões baseadas nos resultados e na relação com a teoria e as 

limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros.  

Após o último capítulo são descritas as referências dos trabalhos utilizados ao 

longo da pesquisa. O apêndice, que traz o questionário utilizado neste estudo, 

encerra esta dissertação.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esse capítulo busca contextualizar a orientação para a aprendizagem partindo 

da importância da gestão do conhecimento para as organizações, orientação para 

aprendizagem, inovação e inovatividade organizacional. Inicialmente discorre-se 

sobre a importância da gestão do conhecimento nas organizações, principais 

conceitos e aplicações, e por fim aborda-se o constructo orientação para a 

aprendizagem. 

Para introduzir o conceito de inovatividade organizacional, primeiramente são 

abordados conceitos de inovação, surgimento e a evolução. Logo após, discorre-se 

sobre o tema inovatividade organizacional, principais conceitos e formas de 

mensuração deste nas empresas. Por fim, é apresentado o modelo conceitual do 

trabalho, assim como a relação entre os construtos. 

 

2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A pesquisa na área de gestão do conhecimento tem demonstrado grande 

interesse de diversas áreas, principalmente no contexto das Ciências Sociais 

Aplicadas. Pesquisas são encontradas nos campos de Economia, Administração, na 

área de Tecnologia da Informação. A importância dada ao conhecimento para o 

sucesso das empresas requer estudos para facilitar a compreensão de como ele 

deve ser gerido nas organizações, para que possa assim auxiliar na melhora do 

desempenho. 

 

2.1.1 O conhecimento como um recurso estratégico para as organizações 

 

Os estudos pioneiros sobre gestão do conhecimento tiveram início já na 

década de 1980, a partir dos achados de Polanyi (1983), porém o tema conquistou 

maior espaço nos estudos organizacionais a partir da década de 90, com os autores 

Garvin (1993), Senge (1996), Grant (1996), Nonaka e Takeuchi (1997), Davenport e 

Prusak (1998) e Sveiby (1998). Pesquisas em profundidade sobre a gestão do 

conhecimento foram, e continuam sendo realizados, o que facilita a disseminação do 

seu conceito e importância desta para as organizações. 
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A importância do conhecimento para as empresas, o qual é visto como um 

recurso imprescindível para o sucesso das organizações, já é discutida na academia 

há alguns anos. Provinda do pensamento de Edith Penrose, já na década de 1950, a 

Resource Based-View (RBV) surgiu com o conceito de que os recursos internos da 

organização, incluindo aqui o conhecimento, proporiam melhores estratégias para as 

organizações (PENROSE, 1995).  

Partindo do pressuposto básico da RBV, o qual propõe que os recursos 

estratégicos são essenciais para a formulação das estratégias e para o alcance da 

vantagem competitiva, o estudo seminal de Penrose (1995) admitia que o alcance 

dos lucros e o desenvolvimento das organizações não eram frutos apenas de um 

bom posicionamento no mercado, como propôs Michael Porter no final da década de 

1970 e início dos anos 1980, mas sim da detenção e correta utilização dos seus 

próprios recursos. 

Corroborando, Wernerfelt (1984) já afirmava que as empresas precisavam 

encontrar recursos que atuassem como barreiras frente às demais empresas, por 

meio de recursos únicos e diferenciados, que nenhuma outra empresa possua. 

Desta forma, ainda conforme o autor, as organizações teriam poucos competidores 

disputando um posicionamento de destaque no mercado.  

Na mesma linha de pensamento, Garvin (1993) também percebe o 

conhecimento como um recurso estratégico para a empresa, quando argumenta que 

uma organização que possui gestão do conhecimento é aquela que reconhece o 

conhecimento como um recurso, que o cria a partir do potencial de seu capital 

intelectual e finalmente é orientada para a aprendizagem. 

Neste contexto da valorização dos recursos próprios da empresa, o 

conhecimento é reconhecido como sendo um destes recursos importantes. Sob a 

ótica da visão baseada em recursos, o conhecimento é visto como um dos principais 

recursos estratégicos de uma empresa, que é capaz de gerar e sustentar a 

vantagem competitiva (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991; PETERAF, 1993; 

PENROSE, 1995; GRANT, 1996). 

A partir da importância dada ao conhecimento como um recurso importante 

para as empresas surge, então, como uma vertente da RBV, a Knowledge Based 

View (KBV) ou a visão baseada em conhecimento. Esta visão afirma que o 

conhecimento é o recurso mais importante que a empresa pode possuir em termos 
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estratégicos. Nesta era do conhecimento, a vantagem competitiva de uma empresa 

depende da velocidade em que ela aprende. Quanto mais ágil ela for na busca de 

novos conhecimentos, mais à frente ela estará de seus concorrentes, por conseguir 

atingir conhecimentos exclusivos (GRANT, 1996). 

 

2.1.2 A importância da gestão do conhecimento nas organizações 

 

A maneira como o conhecimento é criado, gerenciado, compartilhado e 

armazenado nas organizações faz com que ele se torne um diferencial competitivo 

nas empresas (TEECE, PISANO, SCHUEN, 1997; NONAKA, TAKEUCHI, 1997). A 

isso se deve o fato da importância que a gestão do conhecimento vem ganhando a 

cada dia, e sua utilização tem se difundido nas organizações que buscam possuir 

recursos próprios, raros, valiosos, difíceis de imitar e importantes para a 

organização. 

Estes recursos, que são gerados a partir de uma gestão eficaz do 

conhecimento nas empresas, também têm sido importante solução para inovações 

nas empresas. Uma vez que o conhecimento é visto como um recurso capaz de 

facilitar a adaptação das empresas frente às mudanças, a empresa cria a 

capacidade de inovar, desenvolvendo assim novos produtos para oferecer ao seu 

mercado (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

Fleury e Oliveira Jr. (2001) destacam que, independentemente da estratégia 

adotada, o gerenciamento do conhecimento nas organizações pode ser o 

responsável por garantir à empresa um diferencial competitivo e levá-la à liderança. 

Esta gestão estratégica do conhecimento possui a tarefa de identificar, desenvolver, 

disseminar e atualizar as informações consideradas importantes para a empresa 

(FLEURY; OLIVEIRA Jr., 2001). 

Ainda, a implantação da gestão do conhecimento nas organizações requer 

uma mudança na cultura da empresa, visto que todos os membros da organização 

precisam estar comprometidos para que o gerenciamento do conhecimento ocorra. 

As empresas precisam criar uma sinergia entre todos os seus funcionários para que 

estes sejam capazes de criar um conhecimento ou inteligência organizacional 

(BUENO et al., 2004). 
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Entre outros benefícios, a gestão do conhecimento é reconhecida por 

proporcionar às empresas vantagens competitivas por meio da inovação. A gestão 

do conhecimento nas empresas instiga o desenvolvimento contínuo de novos 

produtos, serviços e processos, uma vez que estimula a aprendizagem constante 

dos seus funcionários (GLOET; TERZIOVSKI, 2004). A criação de novos 

conhecimentos por meio da aprendizagem precisa ser constantemente instigada 

pela empresa, entretanto, ela precisa proporcionar aos funcionários condições e 

espaços para que isto ocorra. 

Corroborando, Takeuchi e Nonaka (2008) argumentam que o conhecimento é 

criado pelas pessoas por meio de um processo de interação com outras, onde 

acontece a troca de experiências e novos conhecimentos são adquiridos. Os autores 

ainda salientam a existência de dois tipos de conhecimento: o tácito e o explícito. O 

conhecimento tácito é aquele adquirido por meio de experiências, tornando-se, desta 

forma, difícil de ser externalizado, concretizado. Já o conhecimento explícito é o 

conhecimento articulado, que pode ser encontrado na forma de manuais, gráficos, 

fórmulas, entre outros meios concretos. Este último, por caracterizar-se como um 

conhecimento codificado, pode então ser mais facilmente transferido. 

Ambos os conhecimentos, o tácito e o explícito, são importantes para as 

organizações. Devido à dificuldade de compreender o conhecimento tácito e 

transformá-lo em explícito, os autores criaram a espiral do conhecimento, ou seja, 

um processo de conversão do conhecimento. 

Esta espiral do conhecimento, definida por Takeuchi e Nonaka (2008) baseia-

se em quatro processos: a) socialização – quando primeiramente há o 

compartilhamento apenas do conhecimento tácito entre indivíduos, por meio de troca 

de experiências; b) externalização – momento de conversão do conhecimento tácito 

para o explícito, quando o conhecimento é articulado e transformado para uma 

forma tangível; c) combinação – conversão do conhecimento explícito para o 

explícito quando acontece a sistematização de conceitos em um sistema de gestão 

do conhecimento; d) internalização – transformação do conhecimento explícito em 

tácito novamente, ou seja, quando o conhecimento explícito é incorporado ao 

individuo e se torna tácito novamente. 

Neste processo de criação e conversão de conhecimento, a organização 

possui a responsabilidade de promover um ambiente que facilite esta troca de 
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conhecimento e experiências entre os indivíduos. Este conhecimento compartilhado 

pode gerar entre tantos outros benefícios para a organização, a inovação, que é 

criada a partir de novas ideias, processos, serviços ou produtos (TAKEUCHI; 

NONAKA, 2008). 

No contexto da transformação de conhecimento tácito em conhecimento 

explícito, Lindblom e Tikkanem (2010), em um estudo realizado em empresas 

franqueadas, perceberam que estas organizações deveriam transformar os 

conhecimentos tácitos da franqueadora em conhecimentos explícitos. Isto 

potencializaria seu processo de inovação, principalmente no que tange à agregação 

de valor aos produtos ou serviços oferecidos. Os autores também ressaltaram a 

importância da criação de um ambiente apropriado para que a troca e criação de 

conhecimento ocorram entre seus funcionários. 

Outro estudo que comprova a importância da gestão do conhecimento para a 

inovação nas empresas foi desenvolvido por López-Nicolás e Meroño-Cerdán 

(2011). Na oportunidade, os pesquisadores investigaram em 310 empresas 

espanholas, que a gestão do conhecimento influencia de forma positiva a geração 

de inovação das empresas, melhorando consequentemente seu desempenho. 

A literatura desenvolvida até aqui destaca a importância que o conhecimento 

tem neste novo momento que as organizações enfrentam. A necessidade de 

adaptação às novas necessidades do mercado, a alta concorrência e a globalização 

pode ser enfrentada pelas empresas por meio de um recurso, que é o 

conhecimento. A partir do desenvolvimento da teoria de Gestão do conhecimento, é 

apresentada na próxima seção a teoria de orientação para aprendizagem, a qual é o 

foco desta pesquisa. 

 

2.2 ORIENTAÇÃO PARA APRENDIZAGEM 

 

Orientações estratégicas são maneiras de atuação da empresa em busca do 

desenvolvimento de mecanismos que possibilitem manter a estratégia planejada e 

as atividades que a empresa desempenha em harmonia. Desta forma, as 

organizações direcionam as ações dos seus funcionários, para que estes atuem de 

forma integrada, visando atingir os objetivos organizacionais, a partir de 

comportamentos desejados pela empresa (ATUAHENE-GIMA; KO, 2001). 
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A orientação para a aprendizagem, sob a ótica da inovação, é vista como uma 

alavanca, que proporciona a renovação contínua das empresas, por meio do 

desenvolvimento de novos produtos (DAMANPOUR, 1991). Isto pode ser decorrente 

de a aprendizagem organizacional ser compreendida como a capacidade que uma 

organização possui para a aquisição de conhecimentos, a partir de experiências 

anteriores, e assim conseguir alterar sua forma de atuação de acordo com o 

aprendizado adquirido. A importância da aprendizagem nas empresas se deve ao 

fato de que experiências tanto negativas, quanto positivas podem auxiliar a 

organização a encontrar uma melhor forma de gestão do seu negócio (NADLER; 

GERSTEIN; SHAW, 1993). 

Os autores citados acima ainda acreditam que uma organização apenas pode 

ser orientada para a aprendizagem se a sua estrutura, seus processos e o ambiente 

da empresa favorecem o aprendizado, oportunizando aos funcionários que estes 

coloquem em prática os conhecimentos adquiridos. Corroborando, Jaworski e Kohli 

(1993) afirmam que empresas orientadas para a aprendizagem são aquelas que 

possuem em sua cultura a valorização do conhecimento.  

A partir do momento em que as empresas reconhecem a importância da 

aprendizagem, elas precisam fazer com que seus funcionários adquiram e absorvam 

conhecimento continuamente e, ao mesmo tempo, gerenciem o conhecimento 

organizacional (DRUCKER, 1993). Assim, a orientação para a aprendizagem é aqui 

definida como uma postura da empresa voltada para o aprendizado, ou seja, uma 

empresa que busca constantemente renovar seus recursos, por meio da 

aprendizagem. Mullen e Lyles (1993) asseveram que, a partir da orientação para a 

aprendizagem, as empresas conseguiriam simultaneamente melhorar sua eficiência 

e eficácia nas atividades de inovação.  

Outra característica importante destas organizações orientadas para a 

aprendizagem é que elas incentivam e exigem que seus funcionários questionem as 

regras norteadoras das suas atividades de processamento de informações e de 

ações tomadas a nível organizacional, renovando-as constantemente (GARVIN, 

1993; SINKULA, 1994). Pessoas questionadoras são importantes para que uma 

organização consiga reformular suas ideias, processos, serviços e produtos 

constantemente, tornando-se assim inovadora no mercado em que atua. 
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Por estes motivos que os autores Sujan, Weitz e Kumar (1994) confirmam 

que a aprendizagem deveria ser compreendida como um investimento para a 

empresa, que a curto ou longo prazo é capaz de benefícios para as empresas que 

possuem esta orientação estratégica, visto que, nos dias atuais, a adaptação das 

empresas frente às rápidas mudanças que ocorrem no ambiente, é essencial para a 

sobrevivência das organizações no mercado. 

A aprendizagem organizacional, em sua forma mais simples, significa o 

desenvolvimento de novos conhecimentos que possuem a capacidade de alterar o 

comportamento da empresa. Porém, estes comportamentos apenas sofrerão 

alterações se a empresa estiver disposta a aprender e incorporar uma nova visão a 

partir do conhecimento adquirido, o que a permitirá atingir um desempenho superior 

frente aos demais concorrentes (SINKULA, 1994; SLATER; NARVER, 1995).  

Em meados dos anos 1990, a orientação estratégica para o mercado também 

atraía pesquisas e era considerada uma orientação importante para as empresas. 

Porém, a partir dos estudos de Sinkula (1994) e Slater e Narver (1995), novas 

pesquisas surgiram a fim de compreender os diferentes resultados que a orientação 

para o mercado e a orientação para a aprendizagem forneceriam às empresas. 

Nesta época, os estudos já apontavam que a orientação para o mercado geraria 

para a empresa maior conhecimento do ambiente externo, referente aos 

concorrentes, clientes, fornecedores, entre outros.  

Entretanto, para que fosse possível o desenvolvimento da orientação para o 

mercado, foi identificado que primeiramente a empresa precisaria possuir a 

orientação para a aprendizagem. Isso se justifica devido à orientação para a 

aprendizagem fornecer à empresa habilidades necessárias para que depois esta 

possa desenvolver outras orientações, como por exemplo, a orientação para o 

mercado, orientação empreendedora, entre outras. No entanto, estas duas 

orientações possuem em comum o objetivo de adquirir conhecimento sobre as 

necessidades dos clientes, do mercado, para que a empresa possa se adaptar e 

consequentemente melhorar seu desempenho (SLATER; NARVER, 1995).  

Os autores confirmam que se as empresas conseguem aprender, adquirir 

conhecimento sobre as necessidades dos seus clientes e mercados, elas 

consequentemente terão sucesso no desenvolvimento de novos produtos e serviços, 

aumentarão sua rentabilidade e ainda irão satisfazer seus clientes. Todos estes 
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resultados são possíveis, devido ao fato de que a orientação para a aprendizagem 

aumenta o conhecimento das empresas, facilita a reação da empresa frente às 

mudanças que ocorrem no ambiente, fazendo com que elas se adaptem 

rapidamente às necessidades do mercado (SLATER; NARVER, 1995). 

Visto que as empresas precisam perceber a orientação para a aprendizagem 

como uma característica inerente à sua cultura, Senge (1996) apresenta que o 

estabelecimento desta cultura de aprendizagem na empresa é decorrente de dois 

atributos: o diálogo e a discussão. O primeiro é importante para explorar de forma 

criativa e livre os mais variados assuntos entre os membros de uma empesa. A 

discussão permite o compartilhamento e defesa de determinadas visões, que 

posteriormente poderão dar suporte às tomadas de decisões necessárias. 

Entre outros benefícios, empresas orientadas para a aprendizagem também 

conseguem realizar seus planejamentos e ações baseadas em posturas 

questionadoras, pois estão constantemente avaliando seu conhecimento agregado e 

assim podem propor novas formas para inovar e melhorar suas ações estratégicas 

(SINKULA; BAKER; NOORDEWIER, 1997). 

Uma organização que possui a capacidade de aprendizagem estará apta a 

perceber e incorporar novos conhecimentos, podendo agir de forma mais confiável 

quando no momento das tomadas de decisões (DE GEUS, 1998). Isto fornece à 

empresa um número maior de opções sobre quais ações e quais caminhos seguir. 

Sob a perspectiva de Baker e Sinkula (1999), a orientação para a 

aprendizagem surge para desafiar os modelos de gestão até então existentes em se 

tratando de mercado. Para os autores, a gestão baseada em conhecimento promove 

inovações a partir do momento em que a empresa se dispõe a responder ao 

ambiente de forma diferenciada, após a aquisição de novos conhecimentos. 

Ainda de acordo com os autores, a orientação para a aprendizagem também 

é importante, pois permite que a empresa crie e utilize diversos tipos de 

conhecimento, não apenas o conhecimento do mercado, do produto, ou de 

produção. Ela é uma orientação que permite à empresa a capacidade rápida de 

responder e de se adaptar frente às mudanças decorrentes no ambiente externo, 

além de proporcionar uma postura questionadora aos seus membros, o que facilita o 

ajuste interno da empresa para que o ajuste ao ambiente externo ocorra (BAKER; 

SINKULA, 1999).  



29 
 

 
 

Para maior compreensão da orientação para a aprendizagem, Sinkula, Baker 

e Noordewier (1997) elencaram três valores que podem ser constantemente 

associados com esta orientação estratégica, a saber: (1) compromisso com a 

aprendizagem; (2) mente aberta; (3), visão compartilhada. No que tange ao 

compromisso com a aprendizagem (1), os autores afirmam que são empresas que 

valorizam a importância de compreender as causas e efeitos das suas ações, 

permitindo assim detectar e corrigir erros na teoria utilizada. Ele também é visto 

pelas empresas como um investimento necessário para a manutenção da empresa e 

que possui fundamental importância na atualização nos ativos da organização e 

habilidades. 

O compromisso com a aprendizagem também está intimamente associado ao 

conceito de unlearning, ou seja, desaprendizagem, que sugere uma forma especial 

de aprendizagem nas empresas, por meio do qual a empresa, por sua própria 

vontade, desaprende, questiona seus valores, crenças, rotinas, descartando ou 

substituindo seu conhecimento até então utilizado, e adere a novas formas de 

pensamento e a um novo conhecimento (SINKULA; BAKER; NOORDEWIER, 1997).  

Quanto ao valor que se refere à mente aberta (2), os autores afirmam que 

este pode ser compreendido como a avaliação crítica que a organização realiza 

sobre suas rotinas diariamente, aceitando novas ideias quando necessário.  

A visão compartilhada (3) é diferente das outras duas características citadas 

anteriormente, a partir do momento em que tem influência na direção da 

aprendizagem, enquanto as outras influenciam a intensidade da aprendizagem 

(SINKULA; BAKER; NOORDEWIER, 1997). Ela ainda pode ser entendida como o 

grau de consenso de uma empresa ou a consciência de todos os membros da 

organização para um propósito e direção em comum. Muitas empresas não são 

capazes de desenvolver ideias criativas por falta de uma visão compartilhada 

(HURLEY; HULT, 1998). 

Sem uma visão compartilhada, o aprendizado de uma pessoa na organização 

não teria sentido. Em outras palavras, mesmo estimuladas para a aprendizagem, 

pessoas não saberão o que é necessário aprender, a menos que estivessem em 

busca de um mesmo objetivo, possuindo assim uma visão compartilhada 

(CALANTONE; CAVUSGIL; ZHAO, 2002). 
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A partir das características abordadas acima, Brockman e Morgan (2003) 

argumentam sobre a importância da orientação para a aprendizagem para a 

aquisição de uma habilidade importante para a empresa. Esta habilidade se refere à 

capacidade de estas empresas adquirirem conhecimentos antes dos seus 

concorrentes, possuindo assim um importante fator determinante da vantagem 

competitiva. 

Corroborando, Huysman (2001) afirma que empresas orientadas para a 

aprendizagem são aquelas que proporcionam condições necessárias para que se 

possam colher bons resultados, a partir do desenvolvimento de estruturas e 

estratégias que auxiliem no aprendizado dos seus funcionários. Uma vez 

estabelecidos estes mecanismos de aprendizagem, resultados como a inovação, o 

alinhamento da empresa com o ambiente interno e externo, a eficiência e o alcance 

da vantagem competitiva são alcançados. 

Entretanto, Sinkula (2002) também destaca que toda a organização tem 

capacidade de aprender, porém nem todas as empresas são orientadas para a 

aprendizagem. Percebe-se que a principal diferença entre estas empresas está na 

sua cultura. Empresas com uma postura voltada para a aprendizagem, e com este 

objetivo difundido entre todos os membros da empresa, possuem resultados 

superiores (BAKER; SINKULA, 2007). 

Os autores também destacam que a aprendizagem na empresa não depende 

da quantidade de conhecimento adquirido, mas também da forma pela qual as 

pessoas na organização aprendem. As empresas obterão sucesso no aprendizado 

se esta for uma vontade de todos na organização, ou seja, se a empresa possuir 

uma visão compartilhada de seus objetivos.  

Nesta mesma linha de pensamento, a qual relaciona a orientação para a 

aprendizagem com o aumento do desempenho e da vantagem competitiva, Kaya e 

Patton (2011) destacam que a orientação para a aprendizagem é um fator 

importante no que tange ao processo de aquisição e disseminação da informação. 

Para os autores, uma vez que a interpretação destas informações é compartilhada 

entre os membros da empresa, influenciará os resultados organizacionais de forma 

positiva, a partir das ações individuais e da empresa como um todo.  
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2.2.1 Estudos recentes sobre orientação para aprendizagem 

 

O tema orientação para a aprendizagem tem se destacado no meio 

acadêmico nos últimos anos. Neste sentido, uma pesquisa desenvolvida 

recentemente por Özúahin, Zehir e Acar (2011) teve como foco compreender a 

noção da orientação para a aprendizagem com um dos elementos culturais da 

empresa que poderia influenciar o desempenho organizacional. Os autores 

aplicaram uma survey com 343 gestores de 125 empresas com alto desempenho, as 

quais atuam na indústria manufatureira da Turquia.  

Os dados obtidos por meio da coleta de questionários foram analisados com o 

auxílio do SPSS e os resultados apontam que as três dimensões da orientação para 

aprendizagem desenvolvidas por Baker, Sinkula, Noordewier (1997), 

comprometimento com a aprendizagem e visão compartilhada e mente aberta, 

afetam positivamente o desempenho das empresas. 

Kaya e Patton (2011) buscaram identificar a importância da orientação para a 

aprendizagem, dos recursos baseados em conhecimento e da orientação para o 

mercado para o desempenho inovador das organizações. Os autores aplicaram sua 

pesquisa com 135 empresas que operam em diferentes setores da economia na 

Turquia. Os resultados empíricos fornecem evidências de que os recursos baseados 

em conhecimento mediam a relação entre orientação para a aprendizagem e o 

desempenho inovador das empresas. 

Abbade, Vizzoto e Noro (2012) também desenvolveram um estudo 

objetivando analisar de que forma uma empresa do Rio Grande do Sul atua a fim de 

garantir a sua orientação para a aprendizagem. Os autores utilizaram a escala de 

Sinkula, Baker e Noordewier (1997) para descrever a situação da orientação para a 

aprendizagem de uma organização que atua no comércio de concreto. 

Para a coleta de dados, os autores aplicaram o questionário, composto por 18 

itens da escala original a 38 gestores administrativos da empresa. O resultado do 

estudo apresentou que a empresa é suficientemente orientada para a 

aprendizagem, contudo apresentou diferentes resultados de percepção entre os 

entrevistados do gênero feminino e masculino e em diferentes níveis gerenciais. 

A partir do momento em que as pessoas e a própria organização estão em 

constante processo de aprendizagem, busca e aquisição de novos conhecimentos, 
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esta é uma orientação que pode influenciar positivamente no desenvolvimento de 

inovações na empresa. Pois, conforme citado anteriormente, uma postura crítica e 

questionadora na empresa gera o desenvolvimento de novas ações, processos e 

produtos nas empresas.  

Percebendo a relação existente entre orientação para aprendizagem, o tema 

inovação será abordado com maior densidade na seguinte seção.  

 

2.2 INOVAÇÃO 

 

Um dos principais precursores sobre o tema da inovação, Joseph Alois 

Schumpeter, com sua origem nas ciências econômicas, iniciou sua produção de 

livros e artigos no início dos anos de 1911. Para Schumpeter (1997), a inovação 

abrange cinco perspectivas para a criação de novas combinações dos recursos, a 

saber: introdução de novos bens; introdução de novas formas de produção; abertura 

de novos mercados; aquisição de uma nova fonte de matérias-primas; 

estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria. O autor afirma que 

para garantir o conceito de recombinação de recursos e as inovações se 

caracterizarem como tal, nenhuma outra firma dentro da indústria pode ter lançado 

algo semelhante. 

Esta recombinação dos recursos é uma característica que proporciona às 

empresas um diferencial, uma forma de estas se destacarem das demais e 

alcançarem vantagens competitivas. Afinal, este é o objetivo da organização, 

proporcionar às empresas vantagens em relação aos seus concorrentes.  

Seguindo outra abordagem, Freeman (1982) definiu que a inovação deveria 

ser classificada quanto ao seu grau de novidade. Neste modelo, se determinada 

inovação acontece apenas por meio de melhoria de processos ou produtos, sendo 

uma novidade apenas para a empresa, ela se define como incremental. Já se a 

inovação é significativa, ou seja, existe a criação de um novo produto, que é 

novidade também para o mercado, a inovação é radical. 

Esta mesma classificação de inovação incremental e radical havia sido 

utilizada por Schumpeter (1997), porém, apenas de forma parcial. Para o autor, 

inovação pode ser considerada apenas o que ainda ninguém fez, sendo identificado 
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no mercado como algo totalmente novo. Desta forma, o autor acreditava existir 

apenas a inovação radical. 

A fim de identificar quais seriam os antecedentes da inovação, que 

proporcionariam vantagens às empresas, uma pesquisa realizada por Henard e 

Szymanski (2001) foi desenvolvida por meio de uma meta-análise. Como resultado, 

foram identificados vinte e quatro antecessores da inovação. Dentre eles, os autores 

destacaram a vantagem de produto, potencial de mercado, conhecimento das 

necessidades dos clientes e os recursos disponíveis para a inovação como sendo os 

principais precursores para o desenvolvimento de novos produtos ou serviços nas 

empresas. 

 Apesar da definição das perspectivas e dos antecedentes da inovação, viu-se 

a necessidade de realizar uma classificação levando em consideração onde as 

inovações eram geradas. Neste sentido, Cozzarin (2004) definiu que o grau de 

inovação pode ser compreendido dentro de três categorias: primeiro no mundo, 

primeiro no país de origem e primeiro para a empresa.  

Neste caso, o que é considerado inovação primeiro na empresa, pode ser 

cópia de algo que já existe no mercado. Uma inovação pioneira em um país, 

também pode ser cópia de algo que já existe em outro país, porém já apresenta uma 

vantagem à empresa. E, finalmente, uma inovação considerada a primeira no mundo 

é a que mais oferece vantagens à empresa (COZZARIN, 2004). 

Até o momento, percebe-se que o conceito de inovação definido por 

Schumpeter ainda é o mais utilizado pelas pesquisas realizadas, entretanto, devido 

à inexistência de um conceito exato para a definição de inovação, a organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) criou um conceito universal, a fim de 

padronizar os conceitos existentes até o momento. Este conceito está descrito no 

manual de Oslo e se baseia nas ideias de Schumpeter. 

Segundo o manual (OECD, 2005), a inovação é considerada a 

implementação de um produto/serviço ou processo novo ou simplesmente 

melhorado, uma nova técnica de marketing ou uma nova forma de gestão dos 

negócios na empresa ou nas suas relações com o ambiente externo. 

Mais tarde, outra definição de inovação foi desenvolvida por Tidd, Bessant e 

Pavitt (2008), os quais argumentaram que a inovação assume quatro perspectivas 
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diferentes, e não cinco, conforme citado por Schumpeter (1997). Eles classificaram a 

inovação como: inovação de produto, referindo-se a características inovadoras; de 

processo, que se deve à mudança da forma da oferta dos produtos ou serviços; de 

posição, que se deve às mudanças no contexto da oferta de novos 

produtos/serviços; e inovação de paradigma, que se relaciona com mudanças de 

modelos mentais que norteiam as atividades da empresa. 

Porém, esta divisão dos tipos de inovação não é facilmente identificada nas 

empresas, uma vez que a maioria das empresas desenvolve a inovação não apenas 

em uma destas perspectivas, como, por exemplo, apenas no produto ou no 

processo. Ou ainda a inovação acontece muitas vezes de forma híbrida, pois 

envolve um pouco de cada perspectiva da inovação (TIDD; BESSANT; PAVITT, 

2008). 

Analogamente às definições apresentadas por Schumpeter (1997) e Tidd, 

Bessant e Pavitt (2008), o Manual de Oslo definiu quatro tipos de inovações de 

acordo com a sua natureza, a saber: inovações de produto, inovações de processo, 

inovações organizacionais e inovações de marketing. 

De acordo com o Manual, as inovações de produto são precedidas de 

mudanças nas características ou composição dos produtos ou serviços. Inovações 

de processo acontecem na forma de produção ou distribuição. Inovações 

organizacionais são novas formas de gestão dos negócios, tanto no que tange ao 

ambiente interno quanto ao ambiente externo. Inovações de marketing se referem a 

mudanças no design, embalagem, precificação e criação de novos mercados para 

os produtos (OECD, 2005). 

Conforme já destacado anteriormente, as inovações podem acontecer tanto 

em produtos como em serviços. A seguir serão abordadas algumas particularidades 

de inovações em serviços, visto que este é o foco do presente estudo. 

 

2.3.1 Inovação em serviços 

 

O setor de serviços, atualmente, é um importante componente da economia 

mundial. Eles diferem dos produtos manufaturados devido a algumas 

especificidades, como por exemplo: a intangibilidade, que impossibilita o contato 

deles com seus clientes previamente; simultaneidade, pois os produtos são 
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produzidos e consumidos simultaneamente; e a perecibilidade, pois estes não 

podem ser estocados. Por isso existe a necessidade de uma atenção especial 

referente à inovação em serviços. 

Conforme Gadrey, Gallouj e Weinstein (1994), as teorias existentes sobre 

inovação baseadas na indústria são indevidas para explicar a inovação em serviços. 

Para os autores, os conceitos existentes com base na indústria podem ser úteis, 

porém precisam sofrer modificações para se ajustar ao setor de serviços.  

Para Damanpour (1996), o tamanho da empresa é um dos principais fatores 

que interferem no seu processo de inovação. Grandes empresas possuem 

vantagens se comparadas com as pequenas organizações, pois em sua maioria 

possuem maior disponibilidade de recursos. Entretanto, as grandes empresas 

também podem ser mais burocráticas e menos flexíveis, o que dificultará a adoção 

de mudanças. Sob outro ponto de vista, Sundbo e Gallouj (1998) afirmam que, entre 

as empresas de serviços, as de maior porte e as internacionalizadas são 

identificadas como as mais inovadoras. 

Em uma pesquisa realizada no setor de serviços, Sundbo e Gallouj (1998) 

identificaram que a teoria de inovação em serviços não surge das teorias clássicas 

de inovação baseadas em tecnologias e empreendedorismo, e sim no modelo de 

marketing proposto por Kotler (1998). Para os autores, a inovação em serviços pode 

ser definida em quatro tipos: 

- Inovações de produto (serviço): criação e fornecimento de um novo serviço, 

como, por exemplo, criação de uma nova linha de financiamento ou um novo tipo de 

seguro. 

- Inovações de processo: um novo meio de produzir e fornecer um serviço, 

que podem ser processos de produção (back office) ou processos de atendimentos 

(front office). 

- Inovações organizacionais: novas formas de gerenciamento, como 

introdução de gestão da qualidade.  

- Inovações de mercado: descoberta de um novo mercado, segmentação de 

mercado.  

Ainda de acordo com Sundbo e Gallouj (1998), as inovações no setor de 

serviço acontecem normalmente de maneira incremental, ou seja, são feitos 

pequenos ajustes nos serviços já existentes, e assim estas inovações podem ser 
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rapidamente copiadas por seus concorrentes. Para os autores, a maior parte das 

inovações em serviços surge em decorrência da demanda dos clientes. Desta forma, 

pode-se afirmar que os investimentos necessários para a implementação de 

inovação em serviços são relativamente baixos, já que estas ocorrem apenas de 

forma incremental, o que torna desnecessária a existência de um departamento 

específico para a inovação nas empresas.  

Embora o setor de serviços tradicionalmente possua grande importância para 

a economia, pesquisas sobre inovação neste setor não recebiam muita atenção até 

os anos 1980. A partir da década de 1990 é que pesquisadores começam a se 

interessar por esta área e desenvolver pesquisas sobre inovação em setores de 

serviços (MILES, 2003).  

Isto explica a publicação recente de estudos acerca do tema inovação em 

serviços. Outro fator limitador do desenvolvimento de pesquisas sobre inovação em 

serviços é a difícil mensuração dos serviços, uma vez que estes são intangíveis. 

Em uma pesquisa realizada no setor hoteleiro de Curitiba, os resultados 

apresentaram que as empresas que possuem uma cultura voltada para a inovação 

consequentemente geram maior número de inovações, se comparadas a outras com 

culturas pouco inovadoras (GOBARA et al. 2010). 

Este estudo realizado por Gobara et al. (2010) analisou uma amostra de 52 

hotéis da cidade, a partir de três dimensões da cultura organizacional: suporte à 

inovação, propensão ao risco e propensão à geração de ideias. Os resultados 

apresentaram forte importância das três dimensões para a cultura à inovação nos 

hotéis, independente de suas condições demográficas. Se comparados os 

resultados deste estudo com outros realizados em indústrias, a importância de uma 

cultura voltada para a inovação possui maior importância em empresas do setor de 

serviços. 

Lubeck et al. (2012), a partir de uma revisão teórica, elaboraram um quadro 

de conceitos que sintetizam as principais características da inovação em serviços. 

Os itens relacionados pelos autores podem ser visualizados no Quadro 1. 
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Quadro 1- Inovação em serviços 

INOVAÇÃO EM SEVIÇOS AUTORES 

Aplicação de nova tecnologia para aumentar a eficiência e a eficácia na 
prestação de serviços preexistentes. 

 
 

Barras (1986) Inovações em processos que melhoram a qualidade dos serviços. 

Inovações que criam novos serviços ou transformam serviços 
existentes. 

Mudança na maneira como um produto ou serviço é realizado. Davenport (1992) 

Inovação de produto, processo, organizacional, de mercado, ad hoc. Sundbo e Gallouj (1998) 

Associada diretamente à inovação em processos. Tether (2005) 

Adoção de sistemas técnicos informatizados. Gallouj e Sanson (2007) 

Introdução de métodos ou procedimentos dentro da organização. Tarafdar e Gordon (2007) 

Associada à cultura organizacional voltada para a inovação com base 
em três dimensões: suporte à inovação, propensão ao risco, e 
propensão à geração de ideias. 

 
Gobara et al. (2010) 

Fonte: adaptado de Lubeck et al. (2012). 

 

A partir destes indicadores pode-se afirmar que a inovação em serviços é 

baseada na mudança de processos e na alteração da forma pela qual os serviços 

são oferecidos. As afirmações expostas no quadro acima confirmam o anteriormente 

dito, que a inovação em serviços acontece de maneira incremental e é influenciada 

pela cultura da empresa. 

Apesar da discussão acima, que apresentou diversos benefícios oferecidos 

pela introdução de inovações, algumas empresas ainda não conseguem se 

sobressair frente às demais. Isto porque as inovações podem ser facilmente 

replicadas. A partir daí vê-se a importância da criação de uma cultura na empresa 

voltada para a inovação, ou seja, da inovatividade organizacional (WALSH; LYNCH; 

HARRINGTON, 2011).  

 

2.4 INOVATIVIDADE ORGANIZACIONAL 

 

Muito tem se discutido em relação à definição dos termos inovação e 

inovatividade organizacional. É comum encontrar definições iguais ou muitas vezes 

semelhantes para as duas palavras.  

Inovação é normalmente definida como o resultado final, ou seja, um novo 

produto que foi lançado, enquanto a inovatividade organizacional é reconhecida 

como uma variável que representa a orientação da empresa, proatividade ou 

inclinação para a inovação (HURLEY; HULT, 1998; MENGUC; AUH, 2006). Acredita-

se que há a necessidade de uma clareza maior do termo, por isso, a seguir serão 
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apresentados alguns conceitos que permitirão uma melhor compreensão do termo 

inovatividade organizacional. 

 

2.4.1 Inovatividade organizacional e empreendedorismo 

 

Um dos conceitos que fortaleceu a importância da inovatividade 

organizacional foi a orientação empreendedora, a partir do momento em que a 

inovatividade passou a ser uma das suas dimensões. A orientação empreendedora 

tem sido um tema de pesquisa bastante relevante, devido aos estudos pioneiros de 

Miller (1983), Covin e Slevin (1989) e Lumpkin e Dess (1996). 

Miller (1983), considerado o pai da orientação empreendedora, define-a como 

uma característica presente nas empresas, as quais se empenham em inovação de 

serviços, produtos ou mercados, assumem riscos e atuam de forma proativa perante 

seus concorrentes. Portanto, o autor sugere que esta seja interpretada como uma 

característica da empresa, e não apenas do empreendedor individual, como foi 

inicialmente proposta. Ainda de acordo com Miller (1983), o desempenho de apenas 

um membro da organização não seria capaz de definir a existência da orientação 

empreendedora nas organizações. 

A proposta de Miller (1983) para caracterizar a orientação empreendedora 

nas empresas é composta por três dimensões: (1) inovatividade – busca identificar a 

tendência de inovar das empresas, por meio da inserção de novas ideias e apoio 

aos processos criativos, que podem resultar em novos serviços ou produtos; (2) 

proatividade – refere-se a uma visão de futuro, com a qual a empresa é capaz de 

agir antecipadamente frente aos seus concorrentes, aproveitando oportunidades de 

negócio e lançando novos produtos ou serviços no mercado; (3) assunção de risco – 

a empresa aceita assumir riscos ao tomar decisões, mesmo comprometendo seus 

recursos em atividades incertas. 

Mais tarde, Lumpkin e Dess (1996), fundamentados nas dimensões de 

orientação empreendedora de Miller (1983), propuseram mais duas dimensões a 

serem contempladas, a saber: (1) Agressividade – agir de forma agressiva frente 

aos concorrentes; (2) Autonomia – que está associada à proatividade no momento 

de aproveitar as oportunidades de mercado. 
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2.4.2 Conceitos de Inovatividade organizacional  

 

Uma característica inerente à inovatividade organizacional pode ser 

considerada a sua causalidade ambígua, a qual torna as atividades de determinada 

empresa mais difíceis de serem compreendidas e imitadas pelas empresas 

concorrentes. Esta característica faz com que as empresas reorganizem 

constantemente seus recursos para poder contar com forças competitivas que criam 

barreiras de imitação para a empresa (REED; DEFILLIPI, 1990). 

Damanpour (1991) e Deshpandé, Farley e Webster (1993) denominaram o 

conceito de inovatividade organizacional como sendo uma cultura da empresa 

voltada para a introdução de inovações no mercado. Lumpkin e Dess (1996) 

afirmam que a inovatividade organizacional reflete a tendência da organização a 

buscar novas ideias, ser criativo e, consequentemente, desenvolver novos produtos 

e serviços.  

A inovatividade organizacional é uma característica organizacional, a qual faz 

parte da cultura da empresa e reflete sua vontade de alcançar novas oportunidades, 

gerando assim a capacidade de inovar e, posteriormente, conduz às inovações 

efetivas para a empresa (SUBRAMANIAN, 1996; HURLEY; HULT, 1998).  A palavra 

inovatividade (que vem do inglês innovativeness) também pode ser referenciada 

como uma forma de mensuração do grau de novidade de alguma inovação, 

entretanto a inovatividade organizacional também pode ser definida como a 

capacidade ou a propensão da empresa em inovar ou desenvolver novos produtos 

(HURLEY; HULT, 1998; GARCIA; CALANTONE, 2002; ANDREASSI; SBRAGIA, 

2002). 

Já Gopalakrishnan e Damanpour (2000) compreendem inovatividade como o 

sinônimo do número de inovações, que podem ser de qualquer natureza, adotados 

por uma organização em um determinado período. Esta é uma definição similar à 

defendida por Hult, Ketchen e Nichols Jr. (2003), que em sua pesquisa identificaram 

a inovatividade como um precursor cultural, que fornece capital social para a 

empresa como facilitador do comportamento de uma empresa que aprende, a qual é 

focada na compreensão da criatividade e adaptabilidade. 

Há um consenso na literatura de que um dos pré-requisitos para a inovação 

nas empresas é a inovatividade, a qual representa a habilidade que a empresa 

possui em inovar (HULT; HURLEY; KNIGHT, 2004). Entretanto, muitas vezes a 
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inovação é confundida com a inovatividade e isso ocorre devido à falta de clareza e 

de uma forma adequada de mensuração da inovatividade (WANG; AHMED, 2004). 

Contudo, Hurley e Hult (1998) e Hult, Hurley e Knight (2004) concordam que 

uma definição clara de inovatividade pode ser a disposição cultural da empresa, 

inclinação, propensão e prontidão para ser inovadora, testar novas ideias, deixando 

para trás velhos hábitos. Isso torna a inovatividade uma característica inerente à 

empresa, a qual é um recurso valioso e difícil de ser imitado. 

Esta ideia traz a tona o pensamento da RBV e das capacidades dinâmicas, no 

qual a inovatividade pode ser vista como um recurso intangível da empresa, uma 

capacidade complexa que possibilita à empresa a adaptação sempre que 

necessário, e que não pode ser facilmente transferível ou imitável por outras 

empresas (HULT; KETCHEN, 2001). 

Por isso, a inovatividade organizacional pode ser considerada uma das 

características principais que possibilita a empresa alcançar a vantagem competitiva 

(HULT; KETCHEN; NICHOLS Jr., 2003; MARTINS; TERBLANCHE, 2003; NIETO; 

QUEVEDO, 2005; OLSON; SLATER; HULT, 2005; TAJEDDINI; TRUEMAN; 

LARSEN, 2006), pois ela serve como um meio de diferenciação de uma empresa 

para outra, o que pode influenciar os clientes no momento de compra de 

determinada empresa, e ainda pode determinar um desempenho organizacional 

superior. 

A inovatividade organizacional implica uma característica próativa da 

empresa, a qual segue determinadas rotinas e processos a fim de explorar novas 

oportunidades, ao invés de simplesmente melhorar seus recursos atuais (MENGUC; 

AUH, 2006). Os autores ainda afirmam que para uma empresa ser inovadora, ela 

precisa adotar uma nova mentalidade ou nova atitude, que precisa ser 

compartilhada e disseminada por toda a organização para assim ser efetiva.  

A falta de clareza sobre o termo inovatividade organizacional o torna difícil de 

ser compreendido e também mensurado nas empresas (LYNCH; WALSH; 

HARRINGTON, 2010). O termo também é considerado intangível e por isso sua 

utilização na academia ainda está em um estágio inicial e precisa ser mais bem 

desenvolvido. 
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Martens e Freitas (2011), em sua revisão de literatura acerca das dimensões 

da orientação empreendedora, elencaram algumas características importantes sobre 

a inovatividade. O Quadro 2 apresenta estas características. 

 

Quadro 2 - Características da Inovatividade Organizacional 

Produtos e serviços Produtos/serviços novos. Linhas de produtos/serviços novos. Mudanças 
em produtos/serviços. Mudanças em linhas de produtos/serviços. 

Processos Inovação administrativa e tecnológica em produto e mercado. 

Recursos Financeiros Recursos financeiros investidos em inovação. Investimentos em P&D 
mesmo em períodos de dificuldade financeira. Investimento em novas 
tecnologias, P&D e melhoria contínua. P&D, liderança tecnológica e 
inovação. 

Pessoas Recursos humanos comprometidos com atividades de inovação. 

Processos criativos Criatividade e experimentação. Ideias, novidades, experimentos e 
processos criativos. 

Diferenciação Iniciativas inovativas de difícil imitação por parte dos fornecedores. 

Fonte: Adaptado de Martens e Freitas (2011) 

 

A partir desta síntese de características da inovatividade organizacional, 

percebe-se grande a importância da vontade da empresa em inovar, todos os 

esforços organizacionais devem estar voltados para este objetivo. Pode-se afirmar 

também que a inovatividade dificilmente poderá ser mensurada por resultados 

objetivos, mas sim por resultados subjetivos, uma vez que a inovatividade é 

reconhecida pela sua intangibilidade. 

Recentemente, um estudo realizado por Shoham et al. (2012) determinou a 

inovatividade como sendo um construto multidimensional. Os autores definiram 

cinco dimensões para mensurar a inovatividade organizacional, a saber: criatividade, 

assunção de riscos, orientação futura, abertura a mudanças e proatividade.  

No que tange à criatividade, os autores utilizaram uma escala de mensuração 

que buscará identificar a geração e implementação de novas ideias. Quanto à 

assunção de riscos, esta se refere à disposição dos gestores a comprometer 

recursos em tomadas de decisões, como estratégias competitivas, escolha de novos 

produtos e mercados e ainda o desenvolvimento de novas ideias. 

Em se tratando da variável orientação futura, esta é importante para as 

empresas, a fim de auxiliá-las na adaptação e inovação em mercados que mudam 

rapidamente. O conceito de abertura para mudanças utilizado neste estudo foi 

definido por Hult, Hurley e Knight (2004), que afirmam que este quesito é 

proveniente da cultura da empresa e reflete a disposição dos funcionários em adotar 
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inovações. Por último, a proatividade refere-se a atividades relacionadas ao 

aumento de oportunidades. Empresas proativas aproveitam oportunidades, se 

antecipam e agem pensando nas necessidades futuras, este conceito é o mesmo 

utilizado e já definido por Lumpkin e Dess (1996). As dimensões da inovatividade 

organizacional, de acordo com Shoham et al. (2012), estão sintetizadas no Quadro 

3. 

 

Quadro 3 - Dimensões da Inovatividade Organizacional 

Dimensão Característica 

Criatividade Implementação de novas ideias. 

Assunção de risco Comprometimento de recursos em tomadas de decisão. 

Orientação futura Facilita a adaptação da empresa em mercados de rápida mudança. 

Abertura a mudanças Disposição da empresa em adotar inovações. 

Proatividade Empresas se antecipam às mudanças e aproveitam oportunidades. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Shoham et al. (2012). 

 

As dimensões elencadas pelos autores acima citados possuem semelhança 

com as dimensões da orientação empreendedora, desenvolvidas por Miller (1983). 

As dimensões assunção de risco e proatividade são iguais, entretanto, a 

inovatividade possui o foco maior na adoção de inovação na empresa, que devem 

ser desenvolvidas por características inerentes da organização, que deve ser 

criativa, estar orientada e atenta ao futuro, assim como ser aberta para aceitar 

mudanças na empresa. 

A fim de tentar maximizar a compreensão do termo, Behrends (2009 apud 

BINDER et al., 2013), a partir de uma perspectiva cultural, que emprega também 

aspectos de estrutura, processos e pessoas, sugere um conceito de inovatividade 

organizacional tridimensional. O autor denominou cada uma das dimensões como: 

disposição para inovar; habilidade em inovar; e possibilidade de inovação. Para o 

autor estas três características seriam consideradas pré-requisitos para a 

inovatividade organizacional, e dependem totalmente da disposição das pessoas da 

organização e da estrutura propícia da empresa para a geração de inovações.   

Em relação ao desenvolvimento das dimensões citadas anteriormente, Binder 

et al. (2013), a partir de uma análise realizada acerca da literatura existente sobre 

inovatividade até o momento, destacam quatro abordagens do tema inovatividade 

existentes, a saber: (1) abordagem orientada para a estrutura – inovatividade 

desenvolvida a partir das condições estruturais da organização; (2) abordagem 
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orientada para as pessoas – inovatividade desenvolvida a partir da criatividade e 

assertividade de membros da empresa; (3) abordagem orientada para o processo – 

inovatividade é explicada a partir dos processos inovadores na empresa; (4) 

abordagem orientada para a cultura – inovatividade é desenvolvida a partir do clima 

e cultura que suportam estratégias e capacidades inovadoras de uma organização.   

A partir deste desenvolvimento teórico acerca da inovatividade organizacional, 

percebe-se que o tema vem se destacando ao passar do tempo e merece destaque 

nas agendas de pesquisa tanto nacional, quanto internacional. Nota-se que o termo 

é frequentemente relacionado com cultura organizacional, e que é uma capacidade 

a ser desenvolvida nas empresas. É preciso que as organizações estejam dispostas 

a adotar esta visão inovativa, e ela depende não só da empresa, mas da estrutura 

que ela fornece para que os funcionários e gestores possuam a mentalidade aberta 

para mudanças.  

 

2.4.3 Pesquisas existentes e formas de mensuração de inovatividade 

organizacional  

 

A partir de um estudo bibliométrico realizado sobre inovatividade 

organizacional, foram identificadas algumas formas de mensuração desta nas 

organizações. A maior parte das pesquisas segue a abordagem quantitativa e, desta 

forma, utiliza alguma escala de mensuração. Em algumas, a inovatividade 

organizacional é compreendida de acordo com o grau de inovação de seus produtos 

ou serviços; em outras, a mensuração é feita por medidas subjetivas, que avaliam a 

orientação da empresa para gerar inovações.   

Dentre os estudos encontrados que buscaram mensurar inovatividade 

destaca-se o de Deshpandé, Farley e Webster (1993), no qual os autores utilizaram 

uma escala de Likert de 5 pontos com 5 variáveis para medir a inovatividade 

organizacional. As variáveis utilizadas por estes autores provêm do estudo de 

Capon, Farley e Hulbert, realizado na década de 1980. 

Quanto à ênfase dada às variáveis deste estudo, destacam-se a introdução 

de novos produtos e mercado e em relação à entrada da empresa em novos 

mercados. De fato, os autores não deixam claro seu posicionamento sobre o escopo 

da inovação, ou seja, a partir da sua escala presume-se que ele buscar mensurar a 
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inovação propriamente dita, sendo assim, a escala se torna insuficiente para medir a 

inovatividade dentro da visão que se busca neste estudo. Esta mesma escala foi 

reaplicada pelos estudos de Ferraresi (2010) e Tajeddini (2010). 

Para Andreassi e Sbragia (2002), a inovatividade organizacional pode ser 

mensurada a partir do índice de novos produtos lançados no mercado ou a 

participação destes novos produtos no faturamento da empresa. Ou seja, a 

inovatividade representa o número de novos produtos ou serviços lançados no 

mercado que deveriam ser mensurados de forma quantitativa. 

Outra escala para a mensuração de inovatividade baseada nos conceitos do 

Manual de Oslo foi desenvolvida por Maravelakis et al. (2006). Em sua pesquisa, os 

autores mensuraram o grau de inovatividade de pequenas e médias empresas, 

identificando a partir dos conceitos do manual as atividades relativas à inovação nas 

empresas. Desta forma, o desempenho inovador da empresa foi mensurado a partir 

da medição da inovação e do perfil do produto. Assim, esta escala de mensuração 

também não se mostra adequada para os fins deste estudo. 

A pesquisa de Tajeddini, Trueman e Larsen (2006), realizada em pequenas e 

médias empresas na Suíça, utilizou o conceito de inovatividade similar ao requerido 

nesta pesquisa. A escala desenvolvida pelos autores foi baseada para mensurar o 

comportamento das pessoas na empresa.  

Martens et al. (2011) realizaram um estudo que aborda a inovatividade no 

contexto da orientação empreendedora, sendo assim considerada como a 

disposição de inovar de uma organização. Esta pesquisa teve como objetivo 

identificar uma série de elementos que caracterizariam a inovatividade 

organizacional em empresas de software.  A pesquisa de abordagem qualitativa, por 

meio de estudo de caso, teve como objeto de estudo empresas do estado do Rio 

Grande do Sul.  

Como resultados da pesquisa, Martens et al. (2011) apontam que a 

inovatividade organizacional reflete nas organizações no que tange aos produtos e 

serviços, processos, recursos financeiros, pessoas, criatividade e diferenciação. 

Derivado da pesquisa, os autores agregaram cinco novos elementos para a 

inovatividade organizacional, a saber: produtos globais, novos modelos de negócios, 

recursos financeiros para inovação obtidos de fontes externas, parcerias 

desenvolvidas para atividades de inovação e práticas estabelecidas para 
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desenvolvimento da criatividade. 

Outra pesquisa desenvolvida por Ribeiro et al. (2011) propôs um modelo para 

explicar a inovatividade entre os pecuaristas de gado de corte, sob a perspectiva 

organizacional. Para fim de avaliação da inovatividade, quatro antecedentes foram 

considerados: as características percebidas da inovação; a participação dos 

pecuaristas em redes sociais; as fontes de informação comercial; e a psicografia 

organizacional.  

A pesquisa de Ribeiro et al. (2011) abrangeu uma amostra de 205 

entrevistados e apresentou resultados distintos entre os respondentes. Como 

resultados, os grupos de menos inovadores tomam suas decisões por meio da 

adoção de novas tecnologias pelas redes sociais, pela compatibilidade da tecnologia 

com suas atividades organizacionais e pela imagem que ela tem perante os demais 

pecuaristas. Os inovadores intermediários possuem uma psicografia organizacional 

voltada para a inovatividade, porém eles adotam novas tecnologias mais em 

decorrência das imposições de mercado do que propriamente pela percepção de 

suas características inovadoras. Já o grupo dos mais inovadores, como formadores 

de opinião, construiu sua inovatividade organizacional a partir de fontes de 

informação comerciais e avaliam o custo da tecnologia como um investimento 

positivo para o futuro de seu negócio. 

O estudo desenvolvido por Shoham et al. (2012), já citado anteriormente, 

determinou a inovatividade como sendo um construto multidimensional e, para isto, 

identificou cinco dimensões para mensurar a inovatividade organizacional, a saber: 

criatividade, assunção de riscos, orientação futura, abertura a mudanças e 

proatividade.  

No que tange à criatividade, os autores utilizaram uma escala de mensuração 

que buscará identificar a geração e implementação de novas ideias. Quanto à 

assunção de riscos, esta se refere à disposição dos gestores a comprometer 

recursos em tomadas de decisões, como estratégias competitivas, escolha de novos 

produtos e mercados e ainda o desenvolvimento de novas ideias. 

Os autores desenvolveram sua pesquisa com 562 empresas do setor público 

pertencentes a três países diferentes: Israel, Lituânia e Eslováquia. Eles utilizaram 

os construtos de orientação para marketing, orientação para aprendizagem, políticas 

internas e centralização como influenciadores da inovatividade organizacional e, 
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consequentemente, melhor desempenho. Os resultados detectaram que a 

orientação para o mercado e para a aprendizagem tem influência positiva na 

inovatividade e no desempenho. Já as políticas internas e a centralização 

diminuíram a inovatividade nas empresas.  

Em uma pesquisa recente, Binder et al. (2013) buscaram identificar, no setor 

de turismo, como as empresas, por meio da inovação, estão continuamente 

tornando-se mais competitivas do setor. A partir de uma abordagem qualitativa, os 

autores investigaram 12 pequenas e médias empresas do setor hoteleiro em Viena, 

a fim de identificar como diferentes formas de inovatividade organizacional podem 

gerar diferentes tipos de inovação.  

Nesta pesquisa empírica, Binder et al. (2013) identificaram quatro tipos de 

resultados da inovação: renovação sistemática, melhoria sistemática, adaptação e 

startups. O estudo apresenta que a renovação sistemática é promovida pela 

combinação de todas as dimensões da inovatividade organizacional, elencadas 

pelos autores como: inovação para inovar, habilidade de inovar e possibilidade de 

inovar. 

Outra pesquisa desenvolvida por Yu et al. (2013) destaca a inovatividade 

organizacional como sendo uma importante capacidade da empresa para adquirir 

vantagem competitiva sustentável em ambientes dinâmicos de economias 

emergentes da Ásia. A partir disto, fundamentados na teoria das capacidades 

dinâmicas, os autores realizaram este estudo a fim de criar um modelo de pesquisa 

de desenvolvimento da inovatividade organizacional para empresas de países 

emergentes. 

Ainda de acordo com os autores, orientações estratégicas proativas, refletidas 

por meio de orientações de empreendedorismo e tecnologia, fornecem importantes 

visões para a inovatividade organizacional. Entretanto, a utilização de sistemas de 

gestão do conhecimento e a aprendizagem organizacional também são identificadas 

como processos que podem interferir na capacidade de inovação das empresas. A 

pesquisa empírica envolveu 114 empresas chinesas e foi conduzida por testes de 

hipóteses, os quais suportam o desenvolvimento da inovatividade organizacional em 

empresas de países emergentes da Ásia.  

O Quadro 4 apresenta uma síntese das pesquisas sobre inovatividade 

organizacional aqui apresentadas. 
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Quadro 4 - Resumo das pesquisas sobre inovatividade organizacional 

Autor Resumo Objeto de estudo Metodologia 

Deshpandé, 
Farley e Webster 
(1993), 

O estudo analisou o 
relacionamento entre cultura 
corporativa, orientação para o 
cliente, inovatividade e 
desempenho. 

50 clientes e 
fornecedores 
japoneses. 

Quantitativa. 

Andreassi e 
Sbragia (2002) 

O artigo estudou a relação 
relações entre o esforço de 
inovação e os resultados obtidos 
pelas empresas brasileiras, 
associando indicadores de 
intensidade de P&D, de resultado 
de P&D e de resultado 
empresarial. 

125 empresas. Quantitativa 

Maravelakis et al. 
(2006). 

A pesquisa identificou o grau de 
inovatividade de pequenas e 
médias empresas a partir dos 
conceitos do Manual de Oslo. 

100 empresas. Quantitativa 

Tajeddini, 
Trueman e 
Larsen (2006) 

Esta pesquisa analisou a 
inovatividade organizacional sob 
a ótica do comportamento das 
pessoas.  

238 empresas. Quantitativa 

Martens et al. 
(2011) 

O estudo apontou elementos que 
caracterizaram a inovatividade 
organizacional. 

13 empresas. Qualitativa 

Ribeiro et al. 
(2011) 

A pesquisa propôs um modelo a 
fim de explicar a inovatividade de 
pecuaristas de gado de corte. 

205 pecuaristas. Quantitativa. 

Shoham et al. 
(2012) 

Proposição de um construto 
multidimensional para a 
mensuração da inovatividade 
organizacional. 

562 empresas. Quantitativa. 

Binder et al. 
(2013) 

A pesquisa estudou no setor de 
turismo como a inovação pode 
auxiliar as empresas a melhorar 
sua competitividade. 

12 empresas. Qualitativa. 

Yu et al. (2013) Os autores realizaram o estudo 
buscando criar um modelo de 
pesquisa de desenvolvimento de 
inovatividade organizacional para 
empresas em países emergentes. 

114 empresas. Quantitativa. 

Fonte: elaborado pela autora (2013). 

 

A próxima seção aborda as principais formas de mensuração existentes 

acerca do desempenho organizacional, principalmente no setor turístico. 

 

2.5 DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

 

Gupta e Govidarajan (1984) já sugeriam que o desempenho não deveria ser 

compreendido apenas por seu aspecto financeiro, mas também indicadores 
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operacionais e de efetividade deveriam ser observados como uma ferramenta de 

longo prazo.  

Venkatramam e Ramanujam (1986) corroboram a afirmação acima, dizendo 

que os pesquisadores têm encontrado dificuldades em obter dados válidos para 

mensurar o desempenho das empresas, assim como também em definir quais 

indicadores melhor representariam a situação geral das empresas. Assim, alguns 

autores demonstram que os indicadores analisados deveriam ser calculados a partir 

de medidas de percepção da “importância” versus a “satisfação” destes para as 

organizações, como uma alternativa para casos de inexistência de dados 

secundários confiáveis (HOQUE, 2005).  

Um trabalho desenvolvido por Perin e Sampaio (1999) realizou uma revisão 

sobre as formas de mensuração de desempenho existentes até o momento, 

buscando comparar os dados de desempenho subjetivos e objetivos do tipo self 

report. Como resultado, o trabalho conclui que as respostas informadas pelos 

gestores, tanto objetivas quanto subjetivas, apresentaram forte correlação com 

dados secundários. Assim, Wang e Ang (2004) afirmam que a maior parte dos 

trabalhos adotam medidas de desempenho fundamentadas na percepção, devido à 

dificuldade de acesso a dados secundários. 

Dentre os estudos encontrados acerca da mensuração de desempenho na 

indústria do turismo, alguns utilizam medidas financeiras e objetivas, outros, 

medidas subjetivas ou não financeiras, assim como alguns adotam medidas 

subjetivas, as quais são questionadas aos respondentes sobre pontos-chave do 

setor turístico. 

Os autores Jogaratnan, Tse e Olsen (1999), em sua pesquisa desenvolvida 

em restaurantes, utilizaram indicadores de mensuração do desempenho subjetivos, 

os quais buscavam identificar a participação no mercado, fluxo de caixa, 

crescimento das vendas e lucratividade. Entretanto, a fim de validar as respostas, os 

autores questionaram acerca de dados objetivos referentes a vendas totais, 

crescimento de vendas e retornos sobre vendas. 

Para Haber e Reichel (2005), os quais estudaram o turismo rural em Israel, 

apenas medir o lucro não é suficiente para identificar o desempenho neste setor, foi 

o que concluíram com a sua pesquisa. Eles propuseram a utilização de medidas 

entre curto e longo prazo, com dados objetivos e subjetivos. Entre as subjetivas 
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estão a taxa de ocupação, satisfação dos clientes, lucratividade e sucesso na 

criação de novos produtos, que foram mensuradas a parir de uma escala de Likert 5 

pontos. As medidas objetivas analisadas pelos autores estavam o número de 

funcionários, a receita em três períodos de tempo e o crescimento da receita. 

Carvalho (2008) em uma pesquisa quantitativa com gestores de hotéis 

brasileiros questionou junto aos respondentes, quais os indicadores que eles 

utilizam na gestão dos seus negócios. O trabalho identificou como medidas a taxa 

de ocupação, a diária média e as vendas por quarto, seguidas pelas vendas totais, 

pelas margens operacionais obtidas e pela evolução nos custos e despesas.  

A partir destes estudos supracitados, Carvalho (2011) desenvolveu um 

questionário para ser utilizado no setor de meios de hospedagem brasileiro, que foi 

validado pelo próprio autor, com a aplicação deste em 170 hotéis do país. A partir 

disto, o autor sugere que as medidas utilizadas sejam: vendas totais, taxa de 

ocupação, margem de lucro sobre as vendas totais, venda por unidade habitacional, 

diária média, custo médio por diária vendida e taxa de ocupação em percentual. O 

Quadro 5 apresenta as principais medidas de desempenho organizacional no setor 

turístico. 

 

Quadro 5 - Medidas de mensuração do desempenho organizacional no turismo 

Trabalho Indicador Natureza 

Jogaratnan, Tse e Olsen (1999)  
 

Vendas totais  
Participação de mercado  
Fluxo de caixa  
Crescimento de vendas  
Retorno sobre vendas  
Lucratividade líquida  

Subjetiva 

Jogaratnan, Tse e Olsen (1999)  
 

Vendas totais  
Crescimento de vendas  
Retorno sobre vendas  

Objetiva 

Brown e Dev (2000)  Produtividade - valor monetário adicionado  Subjetiva 

Ismail, Dalbor e Mills (2002)  Vendar por apartamento disponível  Objetiva 

O'Neill e Mattila (2004) Satisfação do hóspede  Subjetiva 

O'Neill e Mattila (2004) Taxa de ocupação  
Diária Média  

Objetiva 

Haber e Reichel (2005)  
 

Taxa de ocupação comparada com o 
objetivo.  
Satisfação dos clientes. Lucratividade.  
Sucesso na criação de novos produtos.  
 

Subjetiva 

Haber e Reichel (2005)  
 

Número de colaboradores  
Receita  
Crescimento da receita  
 
 

Objetiva 
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Trabalho Indicador Natureza 

Dev et al. (2009)  
 

Taxa de ocupação  
Lucro operacional bruto  
Participação de mercado  

Subjetiva 

Carvalho (2011) Vendas totais 
Taxa de ocupação 
Margem de lucro sobre as vendas totais 
Venda por unidade habitacional 
Diária média 
Custo médio por diária vendida Taxa de 
ocupação em percentual 

Objetiva/Subjetiva 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Carvalho (2011). 

 

A partir do Quadro 5, pode-se inferir que as formas de mensuração de 

desempenho organizacional existentes no setor de turismo ainda não seguem uma 

mesma linha. Os indicadores utilizados dividem-se em formas objetivas e subjetivas, 

não havendo um consenso entre os autores sobre qual a forma ideal. Carvalho 

(2011) criou uma nova forma de mensuração, sendo esta híbrida, contendo 

indicadores objetivos e subjetivos e acredita-se ser esta uma forma adequada para 

mensuração de desempenho em meios de hospedagem, sendo esta adaptada e 

utilizada na presente pesquisa.  

 

2.3 MODELO CONCEITUAL E RELAÇÃO ENTRE OS CONSTRUTOS 

 

Este item apresenta o modelo conceitual que foi elaborado a partir da teoria 

para demonstrar a importância e a existência do relacionamento entre os construtos. 

 

2.3.1 Modelo Conceitual 

 

Com o objetivo de proporcionar um melhor entendimento das relações entre 

os construtos a) orientação para a aprendizagem; b) inovatividade organizacional; e 

c) desempenho organizacional, o modelo conceitual do estudo procura demonstrar 

estas interligações.  A Figura 1 representa o modelo. 
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Fonte: elaborado pela autora (2013)  

 

2.4.2 Relações entre os Construtos e Hipóteses 

 

Nesta seção serão apresentadas as relações entre os construtos da pesquisa 

e a elaboração das hipóteses. 

 

2.4.2.1 Orientação para a aprendizagem e inovatividade 

 

Cohen e Levinthal (1990) já afirmavam que a orientação para a aprendizagem 

é significativamente relacionada com pensamentos inovadores na empresa. Isso se 

deve ao fato de que esta orientação estratégica pode ser compreendida como uma 

alavanca que proporciona às empresas a sua renovação contínua, que por meio de 

novos conhecimentos adquiridos geram na empresa a capacidade de inovar, 

apresentando novos produtos, serviços ou processos (DAMANPOUR, 1991). 

A partir do momento em que se define que a orientação para a aprendizagem 

proporciona à empresa funcionários questionadores, críticos e criativos, o 

conhecimento organizacional é constantemente avaliado. Isso proporciona novas 

Figura 1 - Modelo Conceitual - Hipóteses 1, 2 e 3 

Orientação para 
aprendizagem 

Desempenho 
organizacional 

Inovatividade 
Organizacional 

H1 

H2 

H3 
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formas de agir, ou seja, uma postura inovadora na organização. Isto caracteriza a 

orientação para a aprendizagem como um incentivo a inovatividade nas empresas 

(SINKULA; BAKER; NOORDEWIER, 1997). 

O conhecimento, o qual é adquirido a partir da aprendizagem, é um recurso 

competitivo que provê a base para que as organizações consigam desenvolver 

habilidades, capacidades e, assim, se tornarem inovativas (DRUCKER, 1993; 

NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Farrel (1999) em seu artigo intitulado “Antecedents and consequences of a 

learning orientation”, objetivou desenvolver e testar um modelo acerca dos possíveis 

antecedentes e consequências da orientação para a aprendizagem nas empresas. 

Como resultados, a centralização provoca um resultado negativo sobre a orientação 

para a aprendizagem, enquanto a turbulência no mercado pode afetá-la 

positivamente. Ainda, como implicações deste estudo, o autor sugere que a 

orientação para a aprendizagem influencia positivamente o comprometimento, e o 

espírito de equipe dos funcionários, assim como influencia a inovatividade 

organizacional. 

Pesquisas realizadas que relacionaram estes construtos já encontraram que a 

orientação para a aprendizagem e a inovatividade possuem uma relação positiva 

(SINKULA et al. 1997; HURLEY; HULT, 1998; BAKER; SINKULA, 1999; 

CALANTONE; CAVUSGIL; ZHAO, 2002).  Corroborando, Calantone, Cavusgil e 

Zhao (2002) também argumentam que quanto maior a orientação para a 

aprendizagem de uma empresa, mais forte será seu grau de inovatividade. 

Rhee, Park e Lee (2010) em sua pesquisa buscaram identificar o 

relacionamento entre os antecessores da inovatividade organizacional, dentre eles a 

orientação para a aprendizagem, orientação empreendedora e orientação para o 

mercado. Os autores testaram seu modelo por meio de equações estruturais com 

333 empresas de pequeno porte na Coréia do Sul e identificaram que a orientação 

para a aprendizagem afeta significativamente a inovatividade organizacional, 

demonstrando-se superior às orientações empreendedoras e para o mercado.  

Desta forma os autores sugerem que os gestores direcionem suas forças para 

a orientação para a aprendizagem em detrimento das outras orientações, se 

desejam aumentar a sua inovatividade organizacional e, subsequentemente, o seu 

desempenho organizacional. 
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Corroborando, Shoham et al. (2012) já destacaram em sua pesquisa que 

quanto maior a orientação para a aprendizagem de uma empresa, maior será a 

influência na inovatividade organizacional. Os autores também concluíram que a 

orientação para a aprendizagem é um dos mais importantes antecessores da 

inovatividade. Diferente dos outros construtos utilizados pelos autores, políticas 

internas e centralização, que diminuíam a inovatividade organizacional. 

Diante do exposto, a seguinte hipótese será testada, relacionando orientação 

para a aprendizagem e inovatividade: 

 

Hipótese 1 – A orientação para a aprendizagem influencia positivamente a 

inovatividade organizacional. 

 

2.4.2.1 Inovatividade e desempenho organizacional 

 

Han, Kim e Srivastava (1998) e Baker e Sinkula (1999) em seus estudos já 

apontavam que a inovação de produtos é um elemento chave para o sucesso 

sustentável do desempenho organizacional. Hurley e Hult (1998) afirmam que isto se 

deve ao fato da crescente necessidade de se estudar assuntos relacionados aos 

antecedentes da inovação, assim como a importância de descobrir também barreiras 

e facilitadores do processo de inovação (HENARD; SZYMANSKI, 2001). 

As inovações em organizações ocorrem em sua maioria devido a pressões 

externas, as empresas precisam desenvolver novos produtos e serviços para 

garantir os atuais e futuros mercados. Por outro lado, algumas empresas inovam 

devido a sua cultura, que é inerente à empresa e surge da tendência de inovar da 

organização, gerando assim a inovatividade organizacional. Hurley et al. (2003) 

definem inovatividade como a capacidade da empresa se engajar em inovação, 

introduzindo novos produtos, processos ou ideias na organização. Esta capacidade 

de inovar da empresa pode ser um fator de sucesso, impactando sobre o 

desempenho organizacional. 

Pesquisas já revelaram que a inovatividade está diretamente relacionada com 

o desempenho organizacional (KOHLI; JAWORSKI, 1990; DAMANPOUR, 1991; 

CALANTONE; CAVUSGIL; ZHAO, 2002; HURLEY et al., 2003). Por exemplo, Hurley 

et al. (2003) a partir do desenvolvimento de uma pesquisa teórica sobre os 



54 
 

 
 

antecedentes da inovatividade organizacional, afirmaram que ela é um fator 

determinante para inovatividade nas empresas.  

Uma vez que a inovatividade gera uma postura da empresa voltada para a 

inovação, ela atua como um mecanismo de diferenciação de uma empresa para 

outra, o que pode determinar a quantidade de venda total da empresa no final do 

mês, e acredita-se que a inovatividade leva a empresa a um desempenho superior 

(NIETO; QUEVEDO, 2005; OLSON; SLATER; HULT, 2005; TAJEDDINI; TRUEMAN; 

LARSEN, 2006). Da mesma forma, Shoham et al. (2012) encontraram que a 

inovatividade organizacional teve influencia positiva sobre o desempenho das 

empresas do setor público em estudo. 

Baseando-se nas assertivas citadas acima, emerge a segunda hipótese do 

estudo: 

 

Hipótese 2: A inovatividade organizacional tem relacionamento positivo com 

o desempenho organizacional. 

 

2.4.2.1 Orientação para a aprendizagem e desempenho organizacional 

 

Em seu estudo, Slater e Narver (1995) já identificaram que a orientação para 

a aprendizagem tem como objetivo agregar conhecimento à organização, facilitando 

a compreensão das necessidades dos clientes, melhorando consequentemente seu 

desempenho. 

Ainda, empresas orientadas para a aprendizagem são reconhecidas por 

realizar seus planejamentos e ações baseadas em posturas questionadoras, 

avaliando constantemente seu conhecimento adquirido, propondo novas formas 

para inovar e melhor suas ações estratégicas (SINKULA; BAKER; NOORDEWIER, 

1997). Isto também tem refletido em um melhor desempenho nas empresas. 

A orientação para a aprendizagem é definida como a inclinação da empresa 

em aprender, e para sobreviver em um ambiente cada vez mais instável, a empresa 

precisa buscar novos recursos a fim de elevar o seu desempenho (KHANDEKAR; 

SHARMA, 2006; PRIETO; REVILLA, 2006). Ainda de acordo com os autores citados 

anteriormente, a aprendizagem organizacional é uma forma de as empresas se 
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manterem atualizadas frente às turbulências e exigências do mercado competitivo, o 

que eleva o seu desempenho organizacional.  

Outro fator que instiga a realização de pesquisas relacionando estes dois 

constructos, é número crescente da realização de estudos entre orientação para 

aprendizagem e desempenho organizacional, tanto a nível nacional (PERIN; 

SAMPAIO; FALEIRO, 2004; LEOPOLDINO; LOYOLA; 2010; ABBADE, 2012), como 

internacional (BAKER; SINKULA, 1999; CANTALONE; CAVUSGIL; ZHAO, 2002; 

HULT; HURLEY; KNIGHT, 2004; LEE; TSAI, 2005; LIN; PENG; KAO, 2008; WANG, 

2008; RHEE; PARK; LEE, 2010; SHOHAM et al. 2012). 

Perin et al. (2006) em sua pesquisa no setor eletro-eletrônico brasileiro, 

relacionando a aprendizagem nas empresas e o desempenho organizacional, 

concluíram que a aprendizagem nas empresas aumenta a capacidade de resposta 

da empresa, o que consequentemente aumenta o seu desempenho. 

Abbade (2012) em sua pesquisa relacionando a orientação para o mercado, 

orientação para a aprendizagem e desempenho organizacional, realizou um 

levantamento com 123 pequenas e médias empresas da região central do Rio 

Grande do Sul. Os resultados do estudo apontam que a orientação para a 

aprendizagem influencia positivamente o desempenho organizacional.  

Shoham et al. (2012) realizaram uma pesquisa em empresas públicas de três 

países, buscando identificar um modelo integrativo de inovatividade organizacional 

entre culturas. Entre os antecedentes da inovatividade eles analisaram a orientação 

para o mercado, orientação para a aprendizagem, centralização e políticas 

organizacionais.  Os resultados apresentaram que a orientação para o mercado e a 

orientação para a aprendizagem aumentavam a inovatividade, assim como 

melhoravam o desempenho organizacional.  

Um estudo realizado por Suliyanto e Rahab (2012) em 150 pequenas e 

médias empresas utilizando modelagem de equações estruturais teve como objetivo 

identificar a influência da inovatividade organizacional, precedida da orientação para 

a aprendizagem, para o mercado e a orientação empreendedora, sobre o 

desempenho organizacional das empresas. O resultado apresentou que a 

inovatividade possui forte influência sobre o desempenho organizacional. 

A partir destas afirmações, elabora-se a seguinte hipótese: 
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Hipótese 3: A orientação para a aprendizagem tem relacionamento positivo 

com o desempenho organizacional. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados 

para a consecução dos objetivos do trabalho, que engloba o delineamento e tipo de 

pesquisa, instrumento de coleta de dados, população e amostra e o método de 

análises dos dados. 

Para que os resultados de uma pesquisa sejam confiáveis e autênticos, é 

necessário que alguns tipos de cuidados sejam tomados, como por exemplo, a 

escolha e o uso adequado do método científico. Embora não suficiente, o correto 

uso do método é essencial para o desenvolvimento bem sucedido da pesquisa 

(POZZEBON; FREITAS, 1997).   

A metodologia permite ao pesquisador, com base nos seus objetivos, definir a 

melhor forma de abordar a problemática definida. Ela é uma ferramenta que auxilia o 

pesquisador, de modo a especificar os caminhos, ou métodos a serem adotados por 

ele para conseguir atingir seus objetivos previamente estabelecidos (DIEHL; TATIM, 

2004). 

 

3.1 DELINEAMENTO E ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa é norteada pela abordagem quantitativa, de caráter descritivo, 

utilizando-se da técnica survey de corte transversal (cross-sectional), seguindo as 

recomendações de Malhotra (2001) e Hair Jr. et al. (2005).  

Pesquisas de abordagem quantitativa são adequadas quando se tem como 

objetivo descobrir e verificar relações entre variáveis, sendo este o objetivo geral do 

presente estudo. Ainda, de acordo com Malhotra (2001), investigações descritivas 

são utilizadas a fim de apontar o grau de associação entre variáveis passíveis de se 

fazer previsões, e têm como pré-requisito o estabelecimento de hipóteses.  

Estudos descritivos também se caracterizam comumente como cross-

sectional, ou seja, quando as respostas dos entrevistados são obtidas em um 

mesmo espaço temporal. Isto permite ao pesquisador conseguir uma imagem da 

realidade tal e qual como ela é, entretanto é necessário obter uma amostra 

significativa da população em estudo (MALHOTRA, 2001). 
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O método de levantamento ou survey é indicado para este tipo de pesquisa 

descritiva e é adequado para a realização de pesquisas autoadministradas, ou seja, 

na qual o respondente consegue compreender a pesquisa e realizá-la sem o auxílio 

do pesquisador, podendo ser esta com o auxílio da internet (ALMEIDA; BOTELHO, 

2006). O método survey também é indicado para melhorar a compreensão acerca 

do comportamento de um determinado grupo pertencente a uma população maior, o 

qual será investigado (BAKER, 2001). 

Visando analisar o relacionamento entre diferentes variáveis, utilizou-se as 

recomendações de Hair Jr. et al. (2005), os quais indicam a técnica de Modelagem 

de Equações Estruturais - MEE (Structural Equation Modelling - SEM) ou ainda 

Análise de Equações Estruturais (AEE). Para os autores, esta técnica de 

Modelagem de Equações Estruturais (MEE) é indicada para proposições teóricas 

complexas, nas quais variáveis dependentes podem se tornar independentes em 

relações posteriores. Os autores também fazem uma ressalva para as hipóteses, 

que são afirmações feitas sobre determinada suposição que necessita ainda ser 

comprovada a fim de explicar fenômenos.   

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população desta pesquisa compreende todos os meios de hospedagem do 

estado de Santa Catarina. Para a delimitação da amostra que é do tipo não 

probabilística e por conveniência, foram investigados os meios de hospedagem 

listados pela ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) em um 

levantamento realizado em 2012, que compreende um total de 2.499 

empreendimentos. 

Sendo assim, ao encerramento da pesquisa, o número total de questionários 

coletados foi de 166, sendo que 116 respostas foram enviadas online e 50 

questionários foram coletados in loco, considerando-se assim uma amostra 

representativa para o estudo. Foram encontrados 4 questionários, os quais foram 

coletados pessoalmente, com dados ausentes (missing values). Estes 4 

questionários foram excluídos da amostra, que finalizou com 162 observações 

válidas para o modelo a ser aplicado. 
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De acordo com Kline (2011), como regra geral para MEE, amostras menores 

do que 100 são consideradas pequenas, amostras entre 100 e 200 observações são 

consideradas médias, já amostras acima de 200 são consideradas demasiadamente 

grandes. Desta forma, a amostra válida para esta pesquisa é considerada adequada 

para o método. 

Como a amostra desta pesquisa foi composta por duas subamostras, fez-se 

necessário testar a independência das amostras a fim de poder tratar todos os 

dados de forma igual. Para isso o teste de Levene foi conduzido para verificar a 

homogeneidade da variância ou a homoscedasticidade entre as amostras. O teste 

foi realizado utilizando o software SPSS ® 21. A Tabela 1 mostra o teste de Levene 

para cada uma das variáveis observáveis deste estudo. 

 

Tabela 1 - Teste de Levene para as duas subamostras 

Variável F Sig. Variável F Sig. 

OA1 ,579 ,448 OF25 1,443 ,231 

OA2 ,612 ,435 OF26 ,018 ,893 

OA3 4,444 ,037 OF27 4,206 ,042 

OA4 ,356 ,551 OF28 ,296 ,587 

OA5 ,793 ,374 AR29 1,290 ,258 

OA6 1,167 ,282 AR30 1,567 ,213 

OA7 ,291 ,590 AR31 2,117 ,148 

Cr8 ,076 ,783 AR32 ,615 ,434 

Cr9 2,089 ,150 AR33 ,147 ,702 

Cr10 ,171 ,680 AR34 ,107 ,744 

Cr11 1,818 ,180 AR35 ,008 ,930 

Cr12 4,844 ,029 Pr36 ,349 ,555 

Cr13 2,087 ,151 Pr37 ,175 ,676 

Cr14 ,614 ,435 Pr38 ,202 ,654 

AM15 ,059 ,808 Pr39 ,000 ,985 

AM16 ,640 ,425 Pr40 2,012 ,158 

AM17 11,111 ,001 Pr41 ,003 ,955 

AM18 5,636 ,019 Pr42 1,827 ,178 

AM19 ,437 ,510 DG53 ,861 ,355 

AM20 ,201 ,655 DG54 ,016 ,900 

AM21 2,283 ,133 DG55 ,965 ,327 

OF22 ,005 ,945 DG56 ,104 ,747 

OF23 ,156 ,694 DG57 ,977 ,324 

OF24 ,525 ,470    

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Conforme apresentado na Tabela 1, os resultados demonstram que a 

grande maioria das variáveis não mostrou heterocedasticidade entre as amostras, 

ou seja, ambas as observações podem ser consideradas parte da mesma população. 

Apenas quatro variáveis (OA3, CR12, AM17, AM18 e OF27) apresentaram valores 

menores o que 0,05, ou seja, rejeitou-se a hipótese de nulidade a qual afirma que há 

homoscedasticidade. Seguindo as recomendações de Carvalho (2011), como foram 

poucas variáveis e se percebeu que estas não interferiram nos testes apresentados a 

seguir, optou-se pela não exclusão destas.  

 

3.3 OPERACIONALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Este item será apresentado em três etapas. A primeira etapa se constitui pela 

elaboração e apresentação das variáveis que farão parte do instrumento de coleta 

de dados. A segunda apresentará o pré-teste que foi realizado anteriormente à 

coleta de dados final. A terceira etapa compreende o procedimento de coleta de 

dados. 

 

3.3.1 Variáveis e Medidas 

 

A partir da elaboração da fundamentação teórica acerca da orientação para a 

aprendizagem e inovatividade organizacional, foram elaborados os objetivos deste 

estudo. A fim de respondê-los, o instrumento de dados (questionário) deve ser bem 

elaborado, para que cumpra com os objetivos propostos (HAIR Jr. et al., 2005). 

As assertivas que compõem este questionário foram elaboradas a partir dos 

estudos de Carvalho (2008), Martens (2009), Carvalho (2011) e Shoham et al. 

(2012). O instrumento final conta com 64 questões e está dividido em quatro blocos, 

a saber:  

Perguntas de 1 a 11 - variáveis de controle com objetivo de caracterizar as 

empresas (1), perguntas de 12 a 18 - variáveis de orientação para aprendizagem (2), 

perguntas de 19 a 53 - variáveis de inovatividade organizacional (3) e perguntas de 

54 a 63 - variáveis de desempenho (4). A última questão, 64, pergunta se o gestor 

gostaria de receber o resultado da pesquisa. O questionário encontra-se no 

Apêndice A. 
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Sabendo-se que as escalas utilizadas para a mensuração dos blocos dois e 

três são originadas de um questionário em inglês, antes da aplicação foi realizada a 

tradução do instrumento por especialista. Após a tradução, as assertivas de cada 

construto foram adaptadas para a linguagem do setor hoteleiro. 

As variáveis utilizadas para realizar a mensuração do construto orientação 

para a aprendizagem, no bloco dois, constituem-se de variáveis utilizadas no estudo 

de Shoham et al. (2012), que foi originalmente elaborado por Hult et al. (2000).  

A escala utilizada para a mensuração da orientação para a aprendizagem foi 

composta por sete assertivas que deverão ser analisadas por nível de concordância, 

utilizando-se de uma escala de Likert de 5 pontos. As assertivas utilizadas para a 

mensuração deste construto encontram-se no Quadro 6, e foram adaptadas para o 

setor hoteleiro. 

 

Quadro 6 - Variáveis do construto Orientação para Aprendizagem 

Fonte: adaptado de Shoham et al. (2012). 

 

O bloco três, que mensurou a inovatividade organizacional também foi 

operacionalizado a partir do estudo de Shoham et al. (2012) que criou as variáveis 

para a mensuração de inovatividade internacional, com base em outros autores, e 

dividiu-as em cinco dimensões: criatividade, abertura para mudanças, orientação 

futura, assunção de riscos e proatividade.  

A fim de construir mais variáveis que mensurassem este construto, uma vez 

que a maioria das dimensões possuía apenas 4 variáveis, baseou-se também no 

estudo de Martens (2009), que elaborou variáveis para a mensuração da orientação 

empreendedora, a partir das dimensões criadas por Lumpkin e Dess (1996): 

Variável Fator Mensuração 

OA1 Acredita-se que a aprendizagem dos funcionários é um 
investimento e não um custo. 

Escala de Likert 

OA2 Os valores básicos para a nossa empresa incluem a aprendizagem 
como fator chave para a melhoria dos processos e serviços. 

Escala de Likert 

OA3 Uma vez que se elimina a orientação para a aprendizagem, 
estamos comprometendo nossa organização. 

Escala de Likert 

OA4 Concordamos que a habilidade de aprendizado é um fator chave 
para a melhoria dos serviços e processos. 

Escala de Likert 

OA5 A equipe é envolvida nas tomadas de decisões sobre as áreas que 
necessitam melhorias. 

Escala de Likert 

OA6 Eu tenho acesso aos dados que eu preciso para desempenhar meu 
trabalho de uma maneira eficiente e eficaz. 

Escala de Likert 

OA7 A organização não possui recursos suficientes para implementar 
processos de aprendizagem sistemáticos e adequados. 

Escala de Likert 
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inovatividade, assunção de riscos, proatividade, competitividade agressiva e 

autonomia. 

O Quadro 7 apresenta as variáveis para a mensuração do construto de 

inovatividade organizacional. 

 

Quadro 7 - Variáveis do construto Inovatividade Organizacional 

Dimensão Variável Fator Mensuração 

 
Criatividade 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cr8 A criatividade é encorajada na empresa. Escala de Likert 

Cr9 Os gerentes aqui esperam que as pessoas sejam 
úteis na solução de problemas. 

Escala de Likert 

Cr10 Estamos constantemente buscando desenvolver e 
oferecer serviços novos e melhorados. 

Escala de Likert 

Cr11 Nossa habilidade de trabalhar de forma criativa é 
respeitada pela liderança. 

Escala de Likert 

Cr12 Encorajamos a utilização de soluções originais 
quando lidamos com problemas no local de 
trabalho. 

Escala de Likert 

Cr13 Estamos engajados e apoiamos novas ideias, 
novidades, experimentos, e processos criativos. 

Escala de Likert 

Cr14 Existem práticas estabelecidas na empresa a fim 
de desenvolver a criatividade. 

Escala de Likert 

 
Abertura para 

mudanças 
(Esta 

organização 
...) 

AM15 Está sempre buscando o desenvolvimento de 
novas respostas. 

Escala de Likert 

AM16 A assistência no desenvolvimento de novas ideias 
está prontamente disponível. 

Escala de Likert 

AM17 É aberta e receptiva a novas ideias. Escala de Likert 

AM18 As pessoas aqui estão sempre buscando por novas 
e recentes formas de encarar os problemas. 

Escala de Likert 

AM19 Busca sugestões de mudanças nas rotinas de 
trabalho. 

Escala de Likert 

AM20 É receptiva a mudanças nas rotinas de trabalho. Escala de Likert 

AM21 Coloca em prática novos conhecimentos 
aprendidos após capacitações e treinamentos. 

Escala de Likert 

 
Orientação 
futura (Esta 
organização...) 

OF22 Estabelece uma série de objetivos realistas. Escala de Likert 

OF23 Efetivamente garante que todos os gestores e 
empregados dividam a mesma visão do futuro 

Escala de Likert 

OF24 Transmite um senso claro de direção futura aos 
empregados. 

Escala de Likert 

OF25 Tem uma visão realista de futuro para todos os 
departamentos e empregados. 

Escala de Likert 

OF26 Reconhece oportunidades futuras. Escala de Likert 

OF27 Realiza monitoramento do mercado. Escala de Likert 

OF28 Identifica futuras necessidades dos clientes. Escala de Likert 

Assunção de 
riscos (Esta 
organização 
....) 

AR29 Acredita que altos riscos são valiosos para grandes 
recompensas. 

Escala de Likert 

AR30 Encoraja estratégias de alto risco, mesmo sabendo 
que algumas poderão falhar. 

Escala de Likert 

AR31 Gosta de assumir altos riscos. Escala de Likert 

Continua... 
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Dimensão Variável Fator Mensuração 

 AR32 Adota uma visão pouco conservadora nas 
decisões. 

Escala de Likert 

AR33 Possui postura forte e agressiva nas tomadas de 
decisões a fim de maximizar a probabilidade de 
explorar oportunidades potenciais. 

Escala de Likert 

AR34 Realiza ações de grande porte para alcançar os 
objetivos da organização. 

Escala de Likert 

AR35 Não gosta de “jogar em segurança”. Escala de Likert 

 
  
Proatividade 

Pr36 Estamos constantemente buscando novas 
oportunidades para a organização. 

Escala de Likert 

Pr37 Tomamos iniciativas em busca de moldar o 
ambiente para termos vantagens. 

Escala de Likert 

Pr38 Somos sempre os primeiros em introduzir novos 
serviços. 

Escala de Likert 

Pr39 Normalmente tomamos a iniciativa de introduzir 
novas técnicas administrativas. 

Escala de Likert 

Pr40 A empresa se antecipa à concorrência. Escala de Likert 

Pr41 A empresa se antecipa à problemas. Escala de Likert 

Pr42 A empresa tem disponibilidade de pessoas, 
recursos e equipamentos necessários para 
desenvolver novos serviços. 

Escala de Likert 

Fonte: adaptado de Martens (2009) e Shoham et al. (2012). 

 

Já para a mensuração de desempenho organizacional, foi utilizada uma 

escala elaborada com base nos estudos de Gupta e Govidarajan (1984), Carvalho 

(2008; 2011), Martins (2012) e Escobar (2012). Para a mensuração deste construto 

foram feitas algumas adaptações, adequando-as ao contexto hoteleiro. O bloco 

quatro foi composto por cinco variáveis que deverão ser analisadas pelos 

respondentes duas vezes, inicialmente quanto a sua importância e, na sequência, 

quanto a satisfação da empresa em relação ao desempenho.  

Entretanto, após a tabulação e realização de testes estatísticos, optou-se por 

trabalhar apenas com os resultados referentes à satisfação dos gestores quanto às 

afirmações. O Quadro 8 apresenta as variáveis utilizadas para mensurar o construto 

desempenho organizacional. 
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Quadro 8 - Variáveis do construto Desempenho Organizacional 

Variável Fator Mensuração 

De43/De48 Vendas totais  Escala de Likert. 

De44/De49 Taxa média de ocupação Escala de Likert. 

De45/De50 Diária média Escala de Likert. 

De46/De51 Vendas por unidade habitacional Escala de Likert 

De47/De52 Custo médio por diária vendida Escala de Likert. 

Fonte: adaptado de Carvalho (2011). 

 

3.3.2 Pré-teste 

 

A fim de validar o instrumento de coleta de dados, primeiramente foi realizado 

um pré-teste com quatro gestores, supervisores e coordenadores experientes dos 

meios de hospedagem pertencentes à população do estudo. Esta aplicação prévia 

teve como objetivo identificar falhas no instrumento de coleta de dados, que 

poderiam ser solucionadas antes da aplicação final dos questionários. 

A aplicação foi feita de forma presencial, no dia 12 de agosto de 2013, na 

cidade de Florianópolis, cidade que representa a maior concentração dos hotéis a 

serem investigados. Os hotéis participantes do pré-teste foram: Hotel Valerim 

Center; Hotel Cecomtur; Hotel Oscar; Hotel Centro Sul. 

Na oportunidade, para que os entrevistados pudessem sanar possíveis 

dúvidas durante o preenchimento dos questionários, a pesquisadora ficou presente e 

colocou-se à disposição para auxiliar, caso fosse necessário. Após esta aplicação, 

foi solicitado aos respondentes que apresentassem suas dúvidas durante o 

preenchimento do questionário. As dúvidas foram esclarecidas, principalmente 

acerca do bloco de desempenho organizacional e foram realizados os devidos 

ajustes a fim de melhorar a compreensão dos respondentes.  

 

3.3.3 Procedimento de coleta de dados 

 

A pesquisa objetivou obter a resposta de gestores das empresas, sendo estes 

capazes de compreender a realidade do meio de hospedagem sob sua 

responsabilidade. Para isso, iniciou-se a coleta de dados primeiramente online, 

enviando um link via email para todas as empresas listadas no cadastro da ABIH-
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SC. Este processo de coleta de dados contou com o auxílio da ferramenta do 

Google Drive, sendo enviado um link de acesso ao questionário e também foi 

enviado o questionário anexo no email, no formato word, o qual foi mais bem aceito, 

sendo que a maior parte das respostas que retornou foi desta forma. 

O envio de e-mails com o link online e o anexo com o questionário para a lista 

dos meios de hospedagem, ocorreu entre o período de 23 de setembro de 2013 a 21 

de outubro de 2013. Percebendo um baixo retorno dos questionários, ele foi enviado 

aos meios de hospedagem por três vezes. Ainda durante este período, entre 01 e 09 

de outubro, a pesquisadora se deslocou a diversas cidades do estado, para coletar 

os questionários in loco. Obteve-se um retorno de 166 questionários respondidos, 

entretanto, consideraram-se válidos 162 questionários (excluindo questionários que 

não estavam completamente preenchidos). 

A seguir serão apresentadas as técnicas estatísticas utilizadas para a análise 

dos dados coletados. 

 

3.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A etapa de análise dos dados contempla o processo de dar sentido ao que foi 

coletado. É um processo complexo, que engloba atividades de interpretação dos 

dados, para que estes proporcionem resultados significativos e entendíveis à 

pesquisa (MERRIAM, 1998). 

Os dados coletados foram tabulados com auxílio do software Microsoft Excel 

e analisados com o auxílio dos softwares SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) 21 e AMOS 21. A adoção destes softwares se deve a sua utilização por 

pesquisadores do mundo inteiro nos estudos das ciências sociais aplicadas, assim 

como pelos testes estatísticos que serão utilizados nesta pesquisa. Técnicas 

estatísticas univariadas e multivariadas foram realizadas durante os meses de 

outubro a dezembro de 2013, conforme apresentadas a seguir.  

 

3.4.1 Técnicas univariadas 

 

A fim de descrever e caracterizar a amostra utilizou-se a análise descritiva 

das variáveis, apresentando a frequência e porcentagem das variáveis 
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sociodemográficas. Assim pode-se identificar qual o perfil da amostra, podendo 

generalizar para a população deste estudo. 

As variáveis observáveis dos construtos também passaram pela análise 

univariada, objetivando-se avaliar a tendência central destas variáveis. Este 

processo apresentou resultados de: média, desvio padrão, valores mínimos e 

máximos observados. A distribuição, por frequência percentual dos respondentes, 

por grau de intensidade da escala também é apresentada para cada uma das 

variáveis observadas. De acordo com Fávero et al. (2009, p. 51) “a estatística 

descritiva permite ao pesquisador uma melhor compreensão do comportamento dos 

dados por tabela e medidas-resumo, identificando tendências, variabilidade e 

valores atípicos”. 

Além disso, ainda foram calculados valores de assimetria (Skewness) e 

curtose (Kurtosis) para avaliar a normalidade de distribuição das variáveis. Segundo 

Hair Jr. et al. (2005), os valores de assimetria e curtose avaliam a normalidade dos 

dados. Para os autores, para que os dados sejam considerados assimétricos, estes 

devem estar dentro de um intervalo entre -1 e +1. Entretanto, Finney e DiStefano 

(2006) afirmam que dados com coeficientes entre -2 e +2 de assimetria e entre -7 e 

+7 podem ser considerados quase normais. 

 Após esta etapa de análise descritiva dos dados, estes foram avaliados com 

o uso de técnicas estatísticas multivariadas, entre elas a análise fatorial exploratória 

(AFE), a análise fatorial confirmatória (AFC) e a modelagem de equações estruturais 

(MEE).  

 

3.4.2 Análise Fatorial 

 

A análise fatorial tem como objetivo analisar as inter-relações entre um grande 

número de variáveis e explicá-las em termos de fatores comuns, visando assim 

reduzir ao máximo o número de variáveis a ser considerado no estudo (HAIR Jr. et al 

2005).  

Aranha e Zambadi (2008) corroboram esta afirmação quando afirmam que a 

análise fatorial é utilizada para identificar um conjunto de variáveis que são 

diretamente mensuráveis, ou também chamadas de variáveis observadas. Ainda em 

concordância com esta afirmação, Hair Jr. et al. (2005) asseveram que esta técnica 
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visa encontrar uma forma de “resumir” uma determinada informação que está 

presente em várias variáveis transformando-as em um conjunto menor de novos 

fatores, ou variáveis hipotéticas. 

Neste trabalho utilizou-se a análise fatorial, a qual busca analisar as relações 

entre as variáveis e, por fim, identificar grupos que formam dimensões latentes 

(HAIR Jr. et al., 2005). As relações entre as variáveis observáveis dos construtos 

orientação para a aprendizagem, inovatividade organizacional e desempenho 

organizacional foram analisadas neste estudo, a fim de identificar fatores comuns. 

Conforme Reis (1997), a análise fatorial pode ser do tipo exploratória ou 

confirmatória. A análise fatorial exploratória é utilizada para descobrir alguma forma 

de relacionamento entre as variáveis e reduzi-las a fatores comuns, enquanto a 

confirmatória é utilizada a fim de testar hipóteses sobre construtos já identificados 

anteriormente.  

Neste trabalho foi realizada inicialmente a análise fatorial exploratória com o 

objetivo de mensurar a unidimensionalidade das variáveis utilizadas em cada 

construto. Esta análise foi realizada com o auxílio do SPSS® 21.0, que buscou 

identificar se todos os indicadores do respectivo construto se ajustassem a um 

fator único.  

 
 

3.4.2.1 Análise Fatorial Exploratória  
 

A fim de identificar a unidimensionalidade dos indicadores de cada construto 

foi utilizada a análise fatorial exploratória. Para isto, de acordo com Hair Jr. et al. 

(2005), espera-se que a carga fatorial de cada construto obtenha um valor mínimo 

esperado de 0,40.  

De acordo com Pavão (2012), o passo-a-passo para realizar a análise fatorial 

exploratória e seus respectivos valores devem ser:  

1) Análise da matriz de correlações, que deve alcançar valores significativos, 

a saber: superiores a 0,30 (correlação inter itens) e superiores a 0,50 

(correlação item-total) (HAIR Jr. et al., 2005); 

2) Análise de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que deve atingir valores mais 

próximos de 1 – quanto mais próximo ao 0, indicam que as variáveis não 

são adequadas, quanto mais próximo ao 1, mais adequada é a técnica. 
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Teste de esfericidade de Bartlett, a fim de avaliar a hipótese de que a 

matriz das correlações pode ser a matriz de identidade com determinantes 

iguais a 1; 

3) Análise da matriz anti-imagem, a qual indica valores negativos das 

correlações parciais indica a existência da necessidade da eliminação de 

alguma variável do modelo (FÁVERO et al., 2009). A medida de 

Adequação da amostra, ou Measure of Sampling Adequacy (MSA) pode 

ser calculada com um valor mínimo esperado de 0,50, ou 0,80 sendo 

considerada admirável para cada variável; 

4) Análise do Alfa de Cronbach, que determina a confiabilidade do construto, 

e pode variar entre 0 a 1. De acordo com Hair Jr. et al (2005), valores 

superiores a 0,60 ou 0,70 são considerados aceitáveis. 

 

Os valores esperados para cada teste da análise fatorial exploratória são 

apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Valores mínimos esperados para a AFE 

MEDIDAS VALORES MÍNIMOS ESPERADOS 

Comunalidades  0,50 

Carga fatorial (para n até 200)  0,70 

Medida de adequação da amostra (MSA)  0,50 

KMO  0,50 

Teste de esfericidade de Bartlett  p ≤ 0,05 

Alfa de Cronbach  0,70 

Correlação inter-itens  0,30 

Correlação item-total  0,50 

Fonte: Hair et al. (2009). 

 

A diferença entre a análise fatorial exploratória e a análise fatorial 

confirmatória, conforme definida por Hair Jr. et al. (2005) pode ser considerada 

como, enquanto a AFE explora os dados e tende a identificar apenas fatores 

necessários para a mensuração do modelo, a AFC consiste em testar a qualidade 

destes na representação de cada construto. A fim de realizar a AFC, este estudo 

utilizou-se do software AMOS® (Analysis of Moment Structure), versão 21.  

 

 

3.4.2.2 Análise Fatorial Confirmatória  
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Inicialmente, a AFE foi realizada com as 47 variáveis (ou fatores) observáveis 

que compõem os três construtos deste estudo. Depois desta análise, apenas 25 

foram identificadas como variáveis observáveis. Estas variáveis foram submetidas 

aos testes descritos a seguir, a fim de identificar se estas são relativamente 

significativas para mensurar os construtos de orientação para aprendizagem, 

inovatividade organizacional e desempenho organizacional. 

Assim, a AFC foi aplicada posteriormente, a fim de confirmar se a 

especificação dos fatores se ajusta ao que foi proposto medir anteriormente, ou seja, 

se os dados confirmam ou rejeitam a teoria (ARANHA; ZAMBALDI, 2008). Para o 

desenvolvimento da AFC, este trabalho utilizou a modelagem de equações 

estruturais (MEE, ou SEM, em inglês) para testar o grau das cargas fatoriais na 

representatividade dos dados reais (HAIR Jr. et al., 2005). Esta técnica permite 

identificar se as variáveis dos construtos preditores, ou independentes, explicam as 

variáveis do construto dependente, sugerindo assim qual delas é a mais importante. 

 

3.4.3 Modelagem de equações estruturais 

 

O método de modelagem de equações estruturais é comumente utilizado em 

ciências sociais aplicadas quando se tem como objetivo analisar o relacionamento 

entre três ou mais construtos, pois ela consegue estimar as múltiplas e inter-

relacionadas relações de dependência e possui a habilidade de estimar conceitos 

não observados nestas relações (HAIR Jr. et al., 2005). 

Ribas e Vieira (2011, p. 215) definem a MEE como: 

 

A MEE é um conjunto de técnicas estatísticas que inclui análise de 
caminho e análise fatorial, integrando-as em modelos completos de 
regressão estrutural, estimando, simultaneamente, os parâmetros de uma 
série de equações de regressão linear que, embora separadas, são 
interdependentes.  
 

Em pesquisas desta área, é comum o investigador se deparar com variáveis 

que não podem ser diretamente observadas, as quais denominadas latentes ou 

manifestas. Portanto, a utilização de um método estatístico que permite tal 

identificação e relação entre os construtos é de extrema importância (RIBAS; 

VIEIRA, 2011). 
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A MEE é uma técnica multivariada de dados que permite a integração de 

aspectos de regressão linear múltipla (analisa relações de dependência), e análise 

fatorial (representa conceitos não medidos com múltiplas variáveis), a fim de 

estimar relações de dependência inter-relacionadas. Esta técnica ainda permite a 

estimação simultânea de diversas equações de regressão múltipla, por meio da 

construção de um modelo estrutural (teórico) e da especificação de um modelo de 

mensuração. O modelo estrutural representa um conjunto de relações de 

dependência, conectando os diferentes construtos do modelo hipotetizado, já o 

modelo de mensuração determina as variáveis manifestas relacionadas a cada 

variável latente (HAIR Jr. et al., 2005). 

Variáveis latentes podem ser definidas como fatores comuns da análise 

fatorial exploratória, as quais são definidas a partir de um conjunto de indicadores. 

Estas variáveis apenas são percebidas no estudo por intermédio de outras variáveis 

ou indicadores: as variáveis observáveis ou manifestas.  As variáveis observáveis 

são obtidas a partir das questões elaboradas pelo pesquisador, que são respondidas 

pelos entrevistados, elas também são chamadas de indicadores (HAIR Jr. et al. 

2005). 

De acordo com MacCallum (1995), ao menos três estratégias podem ser 

utilizadas na MEE, isto dependendo do estágio de consolidação do modelo teórico 

que o investigador pretende medir. Estas podem ser: confirmação do modelo, 

comparação de modelos, ou desenvolvimento de um modelo.  

Neste estudo, a estratégia de pesquisa aplicada foi o desenvolvimento de um 

modelo, no qual o investigador o desenvolve e o avalia por meio do ajustamento dos 

seus dados coletados, verificando assim se seu ajustamento ocorre dentro dos 

parâmetros aceitos, ou rejeitando-o se o ajustamento não ocorre conforme o 

esperado. O modelo também poderá ser aperfeiçoado, caso o investigador perceba 

a necessidade de modificação. 

Sendo assim, MacCallum (1995) e Hair Jr. et al. (2005) afirmam que uma 

sequência de passos deve ser seguida a fim de aplicação desta estratégia: 

elaboração do modelo estrutural; preparação da matriz de entrada de dados; 

métodos e estimação; seleção das medidas de ajustes do modelo; validação 

individual dos construtos e do modelo integrado (híbrido). Os procedimentos 

aplicados em cada etapa serão descritos a seguir. 
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3.4.4.1 Elaboração do modelo estrutural e de mensuração 

 

A MEE abrange a utilização de dois modelos: o modelo estrutural e o modelo 

de mensuração. Com a utilização de softwares estatísticos os modelos podem ser 

representados em um único, híbrido (HOYLE, 1995). O modelo estrutural 

inicialmente proposto neste estudo foi elaborado a partir do modelo teórico proposto 

no item 2.3 (p. 45) e das variáveis utilizadas para a mensuração de cada construto 

conforme apresentadas no item 3.3.1(p. 54) é apresentado na Figura 2 (p. 77). O 

modelo foi elaborado com o auxílio do software AMOS 21 e é composto por 47 

variáveis observáveis ou manifestas e 8 variáveis latentes.  

As convenções propostas pela MEE apresentadas na Figura 2 são: as 

elipses representam as variáveis latentes, os retângulos são identificados como 

variáveis observáveis e os pequenos círculos indicam os termos de erro relativo a 

cada variável. Já a seta de uma ponta indica a relação entre os construtos. 

Vale destacar que para o desenvolvimento das análises univariadas e 

multivariadas deste trabalho utilizou-se como aporte as pesquisas de Carvalho 

(2008; 2011), Martins (2012), Escobar (2012), Pavão (2012) e Lizote (2013). 
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Figura 2 - Modelo estrutural inicial de mensuração 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Após a elaboração do modelo estrutural e de mensuração, tornou-se possível 

definir o tipo de matriz de entrada de dados a ser utilizada como base para a 

estimação do modelo (HAIR Jr. et al., 205). A seguir será apresentada a matriz de 

entrada de dados. 

 

3.4.3.2 Preparação da matriz e entrada de dados 

 

Suposições estatísticas em análises multivariadas devem ser testadas 

observando a complexidade das relações e do número de variáveis, evitando desta 

forma possíveis distorções nos resultados (HAIR Jr. et al., 2005). Assim, a 

preparação da matriz de entrada de dados, a fim de posterior análise utilizando a 

MEE, foi feita por meio dos seguintes tratamentos: outliers, missings values, a 

normalidade da distribuição dos dados, a multicolinearidade, a homoscedasticidade 

e a linearidade. 

Inicialmente os missing values ou dados faltantes foram identificados a partir 

de uma distribuição de frequência simples, sendo que todos os questionários que 

apresentavam dados faltantes foram removidos da amostra, desta forma não se 

optou por substituir os valores pela média dos dados da variável, conforme explicam 

Hair Jr. et al. (2005). 

Ainda de acordo com os autores supracitados, os outliers, ou observações 

atípicas foram definidos como observações com uma única combinação de 

características identificadas, sendo assim diferentes dos demais casos observados. 

Neste sentido, foram identificados por meios do teste Z-Score os outliers univariados 

e, por meio a distância de Mahalanobis, os outliers multivariados.  

Nesta perspectiva, foram encontrados 7 outliers univariados, os quais 

demonstraram valores maiores que 3, o que conforme Hair Jr. et al. (2005), são 

considerados dados atípicos. Já os outliers multivariados foram identificados por 

meio da distância de Mahalanobis – que é “uma medida da distância, em um espaço 

multidimensional, de cada observação em relação ao centro médio das observações 

e nos dá uma medida comum de centralidade multidimensional, além de ter 

propriedades estatísticas que viabilizem testes de significância” (HAIR Jr. et al., 

2005, p.72). Assim, os autores sugerem que um nível conservador, como 0,001, seja 
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empregado como valor base para a designação de uma observação atípica. Nesta 

análise foram encontrados 15 valores atípicos. 

Contudo, Hair Jr. et al. (2005) afirmam que não há a necessidade de se 

excluir os outliers, pois existem filosofias para se trabalhar com observações 

atípicas. Para os autores, se estas forem eliminadas, o investigador corre o risco de 

melhorar sua análise multivariada, porém limitar a sua generabilidade. Sendo assim, 

seguindo a recomendações dos autores, optou-se por analisar os dados incluindo os 

outliers. 

A análise de normalidade da amostra foi verificada a partir do cálculo de 

assimetria e curtose. Os valores para estes testes, conforme já descritos 

anteriormente, devem ocorrer entre -2 e +2 para a assimetria e entre -7 e +7 para a 

curtose, para assim serem considerados dentro de uma distribuição normal. Os 

resultados para esta análise encontram-se no item 4.2 (p. 89). 

A multicolinearidade dos dados pode ser representada pela possibilidade de 

uma variável ser explicada pelas demais, ou seja, altos índices e multicolinearidade 

podem interferir na análise por dificultar a verificação do real efeito das suas 

variáveis (HAIR Jr. et al., 2005). O cálculo do valor de tolerância e do fator de 

inflação da variância (VIF) é utilizado para analisar a multicolinearidade, sendo que 

valores com tolerância menores do que 0,19 e superiores a 5,3 apontam uma 

correlação múltipla maior de 0,9, caracterizando-se assim como multicolinearidade. 

Após a verificação dos resultados para este teste, não foi identificada nenhuma 

variável multicolinear. 

A homoscedasticidade dos dados, ocorre quando a variância dos termos de 

erro (e) se apresentam constantes ao longo de um domínio de variáveis preditoras 

(HAIR J. et al., 2005). A fim de mensurá-la, os autores sugerem que se aplique o 

teste de Levene, o qual permitirá identificar se as variâncias de uma variável são 

iguais entre grupos distintos. O teste de homoscedasticidade já foi apresentado 

anteriormente, no item 3.2. 

Já a linearidade dos dados, indica as relações de dependência entre as 

variáveis, ou então que as variáveis dependentes apresentam níveis iguais de 

variância no decorrer do domínio das variáveis preditoras. A linearidade é 

fundamentada em medidas de correlacionais de associação que podem ser: 

regressão múltipla, regressão logística, análise fatorial e modelagem de equações 
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estruturais (HAIR Jr. et al., 2005). Dentre estas, este estudo optou por utilizar a 

análise fatorial e MEE, por considerar esta medida mais adequada, uma vez que 

esta é recomendada para estudos que relacionem mais de dois construtos e permite 

estimar as múltiplas e inter-relacionadas relações de dependência e possui a 

habilidade de estimar conceitos não observados nestas relações. 

 

3.4.3.3 Método de estimação 

 

Em modelagens de equações estruturais, os métodos mais frequentemente 

utilizados para estimação são a máxima verossimilhança, ou maximum likelihood 

(ML) e os mínimos quadrados generalizados ou theory generalized least squares 

(GLS). Os dois métodos assumem que as variáveis mensuradas são contínuas e 

possuem distribuição normal, o que não é frequente em pesquisas sociais. 

Kline (2011) afirma que a máxima verossimilhança é um método amplamente 

utilizado em MEE, e, desta forma, optou-se por utilizar a ML como método de 

estimação de entrada de dados. Contudo, vale ressaltar que essa opção pode 

impactar os índices de ajuste do modelo, interferindo nos valores de qui-quadrado. 

 

3.4.3.3 Seleção das medidas de ajuste do modelo 

 

Em modelagens de equações estruturais não existe apenas um método 

utilizado para ajuste do modelo, sendo que estes variam de acordo com a 

complexidade do modelo.  Conforme sugerido por Hair et al. (2005), este estudo 

utilizou as medidas que comparam dados observados aos previstos pelo modelo, os 

quais são: 1) medidas de modelo absoluto; 2) medidas de ajuste incremental; e 3) 

medidas de ajuste parcimonioso. 

1) As medidas absolutas utilizadas, as quais determinam o grau em que o 

modelo geral prediz a matriz de covariância observada, foram: a estatística qui-

quadrado, índice de qualidade de ajuste (GFI), índice de ajuste calibrado (AGFI) e 

raiz do erro quadrático médio de aproximação (RMSEA). 

A primeira medida, qui-quadrado, fornece indicações do ajuste do modelo às 

covariâncias observadas. Para isto, os valores devem ser não significativos, 

apresentando o valor de p > 0,05 (HAIR Jr. et al., 2005). Já o índice de qualidade de 
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ajuste, ou Goodness-of-fit (GFI), apresenta a comparação entre os resíduos da 

matriz observada versus a estimada. Os valores para esta medida devem encontrar-

se entre zero (sem ajustamento) a um (ajustamento perfeito). De acordo com os 

autores citados acima, os valores deveriam ser iguais ou acima de 0,9, embora 

alguns modelos pudessem apresentar valores um pouco inferiores. 

A terceira medida, AGFI (Ajusted Goodness-of-fit), ou seja, o índice de ajustes 

calibrados, deriva do GFI e é ajustado pelos graus de liberdade existentes no 

modelo, sendo assim, os valores aceitáveis seguem os mesmos padrões do GFI. A 

última medida, RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) ou raiz do erro 

quadrático médio de aproximação tem como objetivo corrigir a tendência que possui 

o teste qui-quadrado em rejeitar modelos especificados a partir de grandes 

amostras. Hair Jr. et al. (2005) apresentam valores ideais para esta medida entre 

0,05 e 0,08. 

2) As medidas do ajuste incremental avaliam o ajuste do modelo comparado 

com o modelo nulo, o qual é teorizado como um modelo de apenas um fator e sem 

erro de mensuração (HAIR Jr. et al., 2005). De acordo com Kline (2011) e Hair Jr. et 

al. (2005), estas medidas abrangem o Índice Ajustado de Qualidade de Ajuste 

(AGFI), Índice de Adequação da Normalidade (NFI), Índice de Ajuste Não-Normado 

(NNFI) o índice de Tucker Leis Index (TLI) sendo que todos variam de 0 a 1 e 

considera-se aceitáveis valores superiores a 0,90.  

3) Já o ajuste parcimonioso ou índices de adequação relativa, indica a 

quantidade de ajuste obtida por cada coeficiente estimado. Para isto, utilizam-se os 

parâmetros a seguir: Índice de Adequação da Parcimônia Padrão (PNFI), com 

valores de boa adequação acima de 0,50; Índice de Adequação Comparativa (CFI); 

Índice de Adequação Incremental (IFI); e, Índice de Adequação Relativa (RFI), em que 

valores maiores de 0,90 nestes três últimos indicam ótima adequação. Entretanto 

Brei e Librerali Neto (2006) afirmam que em relação a este último tipo de medida não 

existe limites definidos para seus valores na aceitação de modelos. 

A Tabela 3 apresenta um resumo das medidas e seus valores mínimos 

esperados na AFC. 
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Tabela 3 - Valores mínimos esperados para a AFC– Valores mínimos esperados de uma análise 
fatorial confirmatória 

CLASSIFICAÇÃO MEDIDA VALORES MÍNIMOS ESPERADOS 

Medidas de ajuste absolutas 

X² p > 0,050 

GFI/AGFI Igual ou acima de 0,9 

X²/GL < 3,000 

RMSEA Inferior a 0,080 

Medidas de ajuste incrementais 

NFI Superior a 0,900 

CFI Superior ou igual a 0,900 

TLI Superior ou igual a 0,900 

Fonte: Adaptado de Hair Jr. et al. (2009) 

 

A partir destes ajustes, seguiu-se com a validação dos construtos do modelo, 

a qual será apresentada na próxima seção. 

 

3.4.3.4 Validação individual dos construtos 

 

A fim de validar os construtos do modelo individualmente, o método mais 

adequado em MEE, conforme sugerem Hair Jr. et al. (2005), é a análise fatorial 

confirmatória, pois esta apresenta informações referentes à validade dos construtos, 

sendo a unidimensionalidade, a confiabilidade, a validade convergente e a validade 

discriminante. 

A unidimensionalidade apresenta o grau em que as variáveis manifestas 

(indicadores ou fatores observáveis) representam um conceito teórico (variável 

latente) (HAIR Jr. et al., 2005). A confiabilidade pode ser compreendida como o grau 

em que uma escala produz resultados consistentes quando observações repetidas 

são feitas de uma determinada característica (MALHOTRA, 2001).  

Sendo assim, a unidimensionalidade dos construtos foi mensurada por meio 

da análise fatorial exploratória (AFE), identificando assim se alguns indicadores 

possuem cargas cruzadas altas. A fim de testar a confiabilidade dos construtos, 

garantindo assim que os resultados produzidos sejam consistentes, calculou-se pelo 

coeficiente de alfa de Cronbach. De acordo com Hair Jr. et al. (2005), o alfa de 

Cronbach pode variar entre 0 a 1, sendo que são aceitáveis índices iguais ou acima 

de 0,6. 
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3.4.3.5 Validação do modelo integrado 

 

A validação do modelo híbrido foi elaborada seguindo as recomendações de 

Hair Jr. et al. (2005), no que tange a avaliação das relações hipotetizadas entre as 

variáveis latentes do construto. Em outras palavras, se verifica os índices de 

ajustamento do modelo e da significância e magnitude dos coeficientes de regressão 

(parâmetros) estimados para cada equação estrutural definida pela relação das 

variáveis latentes. 

De acordo com Garver e Mentzer (1999), a identificação de um coeficiente de 

regressão é feita por meio da análise de t-value, na qual os valores superiores a 

1,96 definem um nível de significância de no mínimo 0,05. Assim, afirmam Hair Jr. et 

al. (2005) que a constatação de um coeficiente de regressão significativo, deriva na 

consideração de que a relação entre as variáveis testadas se comprova 

empiricamente. 

Ainda de acordo com os autores, é importante o teste complementar de 

coeficiente de determinação (R²) das equações estruturais, o qual indica a proporção 

da variância na variável dependente conferida ao conjunto de variáveis 

independentes de equação estrutural. Sendo assim, quanto maior o coeficiente de 

determinação, maior o poder de explicação da equação de regressão e melhor será 

a predição da variável dependente. 

 

3.4.4 Elaboração do modelo estrutural proposto da pesquisa 

 

Este trabalho utiliza principalmente a técnica de modelagem de equações 

estruturais (MEE), a qual se caracteriza por um conjunto de procedimentos 

estatísticos a fim de explicar o relacionamento entre múltiplas variáveis. Ela é 

considerada uma extensão de outras técnicas multivariadas, como por exemplo, a 

regressão múltipla e a análise fatorial, entretanto, a MEE analisa múltiplos 

relacionamentos hipotéticos simultaneamente, diferente das demais. A MEE ainda 

permite investigar quanto as variáveis independentes ou exógenas são capazes de 

explicar uma variável dependente ou endógena (HAIR Jr. et al., 2005). 

Com o intuito de garantir que o modelo esteja devidamente especificado e 

que forneça um resultado válido, Hair Jr. et al. (2005) apontam que é necessário 
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seguir um processo de sete estágios, que foram seguidos para a realização deste 

trabalho: 

Estágio 1: Desenvolvimento de um modelo teórico fundamentado com 

autores que sustentem os relacionamentos a serem abordados no estudo. Isto se 

faz necessário também para identificar quais variáveis são tratadas como 

dependentes e independentes. 

Estágio 2: elaboração do diagrama de caminhos, ou trajetórias (path 

diagram), o qual indicará as relações causais entre as variáveis e construtos. Hair 

Jr. et al. (2005) afirma que este diagrama permite a apresentação das relações 

preditivas e associativas (correlações ou covariâncias) entre as variáveis 

dependentes e independentes. As setas unidirecionais devem ser estabelecidas a 

partir da variável independente (causa) para a variável dependente (efeito). As 

setas curvilíneas de duas pontas são utilizadas entre variáveis associadas.  

Estágio 3: conversão do diagrama de caminhos no modelo estrutural e de 

mensuração. Aqui é necessário definir quais variáveis observáveis irão mensurar 

cada variável latente (HAIR Jr. et al., 2005). 

Estágio 4: de acordo com Hair Jr. et al. (2005) existem dois tipos de matriz 

de análise de dados, correlação e covariância. A MEE foi inicialmente desenvolvida 

para trabalhar com matrizes de variância-covariância, pois estas possibilitam a 

comparação de diferentes amostras e populações. Já a utilização de correlação é 

adequada quando o objetivo da pesquisa é apenas compreender o padrão de 

relação entre construtos, uma vez que as covariâncias encontram-se 

padronizadas. 

Estágio 5: na análise de identificação do modelo, de acordo com Hair Jr. et 

al. (2005), o pesquisador precisa preocupar-se com a diferença entre o tamanho da 

matriz de covariância (ou correlação), em relação ao número de coeficientes 

estimados, a qual é denominada graus de liberdade. A fim de corrigir e resolver 

problemas na identificação do modelo, os autores sugerem as seguintes medidas: 

construção de um modelo com um número mínimo possível de coeficientes, fixar 

variâncias e erros de mensuração, fixar coeficientes estruturais conhecidos e 

eliminar variáveis problemáticas.  

Estágio 6: avaliação das estimativas do modelo e das medidas de 

ajustamento. Para Hair Jr. et al. (2005), inicialmente se faz a análise da 
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inconsistência estatística dos dados processados, as quais podem ser variâncias 

negativas ao nível de erros de mensuração dos construtos, coeficientes 

padronizados acima ou muito próximos a 1,0 e erros padronizados muito altos. 

Uma vez avaliada a inconsistência, o investigador deve avaliar o ajuste do modelo 

entre os índices de ajustamento apresentados.  

Estágio 7: interpretação e modificação do modelo. Neste estágio acontece a 

interpretação dos resultados, no qual o pesquisador deverá avaliar se os 

resultados obtidos corroboram o modelo teórico proposto, assim como as relações 

entre os construtos endógenos e exógenos. Caso o modelo não obtiver um ajuste 

ideal, é possível que o pesquisador faça a reespecificação do modelo.  

Encerrada a apresentação dos procedimentos de análise de dados utilizados 

neste trabalho, a próxima seção apresenta o protocolo de pesquisa. 

 

3.5 PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

No Quadro 9 apresenta-se o protocolo da pesquisa, onde estão 

sistematizados os objetivos do estudo; as variáveis ou construtos utilizados; as 

técnicas de análises; e  as hipóteses levantadas a partir da teoria.  
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Quadro 9 - Protocolo de pesquisa 

Pergunta de 
pesquisa 

Objetivo Geral Objetivos específicos  Variáveis/Construtos  Questões  Metodologia Hipóteses 

Qual a relação 
entre 

orientação 
para a 

aprendizagem, 
inovatividade 

organizacional 
e desempenho 
organizacional 
em meios de 
hospedagem 

de Santa 
Catarina? 

Analisar o 
relacionamento 
entre orientação 

para a 
aprendizagem, 
inovatividade 

organizacional e 
desempenho 

organizacional 
nos meios de 

hospedagem de 
Santa Catarina. 

 

Caracterizar os meios 
de hospedagem do 

estado de Santa 
Catarina pertencentes à 
amostra desta pesquisa; 

Sociodemográficas 1 a 11 Estatística 
Descritiva 

- 

Avaliar a influencia que 
a orientação para a 

aprendizagem exerce 
sobre a inovatividade 

organizacional; 

Orientação para a aprendizagem 
(SHOHAM et al. 2012) 

12 a 18 Modelagem de 
Equações 
Estruturais 

 H1 - A orientação para a 
aprendizagem influencia 

positivamente a inovatividade 
organizacional. Inovatividade (SHOHAM et al., 

2012; MARTENS, 2009) 
19 a 53 

Identificar a relação 
entre inovatividade 
organizacional no 

desempenho 
organizacional; 

Orientação para a aprendizagem 
(SHOHAM et al. 2012) 

12 a 18 Modelagem de 
Equações 
Estruturais 

H2 - A inovatividade 
organizacional tem 

relacionamento positivo com o 
desempenho organizacional. Desempenho (CARVALHO, 2011) 54 a 63 

Identificar a relação 
entre orientação para a 

aprendizagem e 
desempenho 

organizacional. 

Inovatividade (SHOHAM et al., 
2012; MARTENS, 2009) 

19 a 53 Modelagem de 
Equações 
Estruturais 

H3 - A orientação para a 
aprendizagem tem 

relacionamento positivo com o 
desempenho organizacional. 

Desempenho (CARVALHO, 2011) 54 a 63 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção serão apresentados os principais resultados referentes à 

pesquisa realizada em meios de hospedagem do estado de Santa Catarina. 

Inicialmente são expostos os resultados da análise descritiva da amostra, na 

sequencia é apresentada a análise univariada dos construtos, logo após a análise 

fatorial exploratória, confirmatória e, por fim, o teste das hipóteses levantadas. 

 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA DA AMOSTRA 

 

A amostra final que compreende esta pesquisa é composta por 162 

questionários válidos, sendo removidos os questionários que possuíam variáveis 

observáveis com dados faltantes. Foram removidos estes quatro questionários, pois 

se acredita que eles limitariam a interpretação à análise final dos resultados. As 

variáveis aplicadas à caracterização dos meios de hospedagem incluem 

informações como: município, forma de gestão dos empreendimentos, 

caracterização do negócio, número de unidades habitacionais (UH´s), área de 

atuação, tempo de existência do meio de hospedagem e quantidade de funcionários. 

Também foi feita a caracterização do perfil dos gestores entrevistados, a qual 

inclui informações como: gênero, grau de escolaridade, faixa etária, cargo ocupado 

pelo gestor na empresa e o tempo que o gestor atua na organização.  

A Tabela 4 demonstra os resultados por municípios em ordem alfabética, que 

compõem os meios de hospedagem desta amostra. 
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Tabela 4 - Municípios que compõem a amostra 

Município Frequência Percentagem 

Anchieta 1 0,6% 

Balneário 
Camboriú 

21 13% 

Balneário 
Gaivota 

1 0,6% 

Balneário 
Piçarras 

1 0,6% 

Barra Velha 3 1,9% 

Biguaçu 1 0,6% 

Blumenau 1 0,6% 

Bom Jardim 
da Serra 

1 0,6% 

Bombinhas 7 4,3% 

Brusque 2 1,2% 

Chapecó 10 6,2% 

Criciúma 3 1,9% 

Curitibanos 1 0,6% 

Descanso 1 0,6% 

Florianópolis 35 21,6% 

Garopaba 3 1,9% 

Garuva 1 0,6% 

Gaspar 1 0,6% 

Governador 
Celso Ramos 

1 0,6% 

Imbituba 6 3,7% 

Indaial 1 0,6% 

Iporã do 
Oeste 

1 0,6% 

Itaiópolis 1 0,6% 

Itajaí 2 1,2% 

Itapema 1 0,6% 

Itapiranga 1 0,6% 

Jaraguá do 
Sul 

4 2,5% 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município Frequência Percentagem 

Joinville 4 2,5% 

Laguna 1 0,6% 

Mafra 1 0,6% 

Massarandub
a 

1 0,6% 

Mondaí 2 1,2% 

Palhoça 1 0,6% 

Palmitos 2 1,2% 

Penha 3 1,9% 

Piratuba 4 2,5% 

Porto Belo 2 1,2% 

Porto União 2 1,2% 

Praia Grande 1 0,6% 

Rio do Sul 1 0,6% 

Romelândia 1 0,6% 

Santa Cecília 1 0,6% 

São Bento do 
Sul 

1 0,6% 

São Carlos 1 0,6% 

São Francisco 
do Sul 

2 1,2% 

São João do 
Oeste 

2 1,2% 

São Joaquim 1 0,6% 

São José 3 1,9% 

São Martinho 2 1,2% 

São Miguel do 
Oeste 

4 2,5% 

Sombrio 1 0,6% 

Timbó 1 0,6% 

Treze Tílias 1 0,6% 

Urubici 3 1,9% 

Urussanga 1 0,6% 

TOTAL 162 100% 
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A partir dos resultados expostos na Tabela 4, percebe-se a presença de 

municípios respondentes que são pertencentes a todas as regiões do estado. A 

amostra que representa o estado é composta por 55 municípios diferentes, o que 

corresponde a um total de 18,65% de municípios do estado, que é formado por 295 

cidades em seu total. 

Vale destacar aqui a representatividade dos municípios de Florianópolis e 

Balneário Camboriú, estes que representam, 21,6% e 13% do total de 

empreendimentos respectivamente. Isto se deve a fato de estas duas cidades 

estarem entre os destinos turísticos mais consolidados do estado e por possuírem o 

maior número de meios de hospedagem. A Tabela 5 representa a caracterização 

dos empreendimentos pertencentes a esta amostra. 

 

Tabela 5 - Caracterização dos meios de hospedagem 

Caracterização Frequência Percentagem 

Hotel 98 60,5% 

Pousada 52 32,1% 

Flat/Apart Hotel 5 3,1% 

Resort 4 2,5% 

Hotel Fazenda 3 1,9% 

TOTAL 162 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
 

 

Em relação à caracterização dos meios de hospedagem, a amostra é 

composta predominantemente por hotéis (60,5%), seguida pelas pousadas (32,1%). 

A Tabela 6 aponta o número de UH´s correspondentes aos meios de hospedagem 

da amostra. 

 

Tabela 6 - Número de UH´s 

Número de UH´s Frequência Percentagem 

Até 20 47 29% 

Entre 21 e 50 50 30,9% 

Entre 51 e 100 42 25,9% 

Acima de 100 23 14,2% 

TOTAL 162 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Quanto ao resultado exposto acima vale destacar a existência de meios de 

hospedagem de hotéis de pequeno porte, pois eles possuem em sua maioria até 20 
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(29%) ou entre 21 e 50 (30,9%) UH´s. Se comparado este resultado com o estudo 

de Castro Jr. (2013), o qual desenvolveu um estudo com hotéis executivos do 

estado de Santa Catarina, esta pesquisa apresenta um dado intrigante. O autor 

encontrou apenas quatro hotéis, o que representou 3% do total que possuem até 20 

UH´s. Este fato pode ser explicado devido ao segmente estudado, que compreendeu 

hotéis executivos, enquanto este estudo, conforme apresentado na Tabela 7, é 

composto em sua maioria por hotéis de lazer. 

 

Tabela 7 - Área de atuação dos meios de hospedagem 

Área de atuação Frequência Percentagem 

Totalmente de lazer 17 10,5% 

Predominantemente de lazer 51 31,5% 

Negócios e lazer em proporções 
iguais 

45 27,8% 

Totalmente de negócios 12 7,4% 

Predominantemente de negócios 45 27,8% 

TOTAL 162 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Conforme já afirmado anteriormente, a maior parte dos empreendimentos 

entrevistados atua predominantemente no segmento de lazer (31,5%), seguido pela 

atuação predominantemente na área de negócios e negócios e lazer em proporções 

iguais (27,8%). Este resultado também é significante se comparado com o estudo de 

Carvalho (2011), o qual realizou uma pesquisa com hotéis no Brasil, que apontou 

que a maior parte deles também atua predominantemente na área de negócios 

(42,9%), assim como o estudo de Castro Jr. (2013).   

Entretanto, a parcela que atua no segmento de lazer e negócios em 

proporções iguais, também se mostrou relevante nesta pesquisam compreendendo 

27,8% dos casos observados. A Tabela 8, exposta a seguir, representa o tempo de 

atuação dos empreendimentos no mercado. 

 

Tabela 8 - Tempo de existência no mercado 

Tempo de existência  Frequência Percentagem 

Até 5 anos 15 9,3% 

Entre 6 e 10 anos 23 14,2% 

Acima de 10 anos 124 76,5% 

TOTAL 162 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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O resultado acima exposto demonstra a maturidade dos empreendimentos 

que compõem a amostra. Em sua maioria, os meios de hospedagem já atuam no 

mercado há mais de 10 anos (76,5%). Isto remonta à experiência e ao que eles já 

possuem acerca do setor turístico e evidencia a tradição no mercado em que atuam. 

Por fim, a caracterização dos meios de hospedagem representada na Tabela 9, 

aponta os dados referentes a número de funcionários nas empresas. 

 

Tabela 9 - Número de funcionários 

Número de funcionários Frequência Percentagem 

Até 19 102 63% 

Entre 20 e 99 58 35,8% 

Entre 100 e 499 1 6% 

Acima de 499 1 6% 

TOTAL 162 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
 
 

Quanto ao número de funcionários existentes nos meios de hospedagem 

analisados, destaca-se que a maior parte deles possui até 19 funcionários, o que 

caracteriza os empreendimentos como sendo de pequeno porte. Esta informação 

corrobora o resultado apresentado na Tabela 6, a qual demonstra que a maioria das 

empresas estudadas possui em sua maioria, até 50 UH´s. 

A pesquisa também buscou caracterizar o perfil dos gestores respondentes 

da pesquisa, o qual será apresentado a seguir. A Tabela 10 aponta o gênero dos 

respondentes. 

 

Tabela 10 - Gênero dos respondentes 

Gênero Frequência Percentagem 

Feminino 73 45,1% 

Masculino 82 50,6% 

Outro 7 4,3% 

TOTAL 162 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

O levantamento do gênero indicou que a amostra é composta por 50,6% de 

autodeclarados homens, 45,1% de autodeclaradas mulheres e ainda 4,3% de 

autodeclarados homoafetivos. Este último fornece um resultado intrigante que pode 

ser devido ao setor estudado, entretanto, merece estudo individual posterior. A 
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Tabela 11 demonstra os resultados acerca do grau de escolaridade dos 

respondentes. 

 

Tabela 11 - Grau de escolaridade dos respondentes 

Grau de escolaridade Frequência Percentagem 

Ensino fundamental 2 1,2% 

Ensino médio incompleto 1 0,6% 

Ensino médio completo 12 7,4% 

Ensino superior incompleto 35 21,6% 

Ensino superior completo 62 38,3% 

Pós-graduação (completa ou 
incompleta) 

50 30,9% 

TOTAL 162 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Os dados apresentados na Tabela 11 demonstram que a maior parte dos 

gestores entrevistados possui formação superior e já conclui ou está fazendo pós-

graduação. Isto apresenta a alta qualificação dos gestores que atuam em meios de 

hospedagem do estado de Santa Catarina. A Tabela 12 destaca a faixa etária dos 

respondentes. 

 

Tabela 12 - Faixa etária 

Faixa etária Frequência Percentagem 

Até 25 anos 20 12,3% 

Entre 26 e 35 anos 69 42,6% 

Entre 36 e 45 anos 28 17,3% 

Entre 46 e 55 anos 31 19,1% 

Acima de 55 anos 14 8,6% 

TOTAL 162 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

 

A Tabela 12 permite identificar o quão jovens são os gestores entrevistados 

nesta pesquisa. A maior parte deles possui entre 26 e 55 anos de idade (42,6%) do 

total de respondentes. A seguir, a Tabela 13 aponta a função do respondente desta 

amostra. 
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Tabela 13 - Função do respondente 

Função do respondente Frequência Percentagem 

Administrador/Diretor 5 3,1% 

Assistente gerencial 4 2,5% 

Chefe de recepção 3 1,9% 

Coordenador/Supervisor 23 14,2% 

Gerente Administrativo 1 0,6% 

Gerente Comercial 9 5,6% 

Gerente de Hospedagem 1 0,6% 

Gerente de Marketing 1 0,6% 

Gerente de Recursos Humanos 1 0,6% 

Gerente Financeiro 1 0,6% 

Gerente Geral 69 42,6% 

Gerente Operacional 14 8,6% 

Proprietário 27 16,7% 

Subgerente 3 1,9% 

TOTAL 162 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

No que tange às funções exercidas pelos respondentes desta pesquisa, a 

qual se destaca claramente em relação às outras é o cargo de Gerente Geral, que 

compreende 42,6% dos entrevistados nesta amostra. Por fim, a Tabela 14 

representa o tempo em que estes gestores atuam em suas respectivas empresas. 

 

Tabela 14 - Tempo de atuação da empresa 

Tempo de atuação na empresa Frequência Percentagem 

Até 5 anos 68 42% 

Entre 6 e 10 anos 30 18,5% 

Acima de 10 anos 64 39,5% 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Esta tabela referente ao tempo de atuação dos gestores na empresa 

apresenta dois dados bastante similares. O primeiro aponta que 42% dos 

entrevistados estão na empresa por um período não mais do que 5 anos e se 

relacionados à Tabela 13, na sua maioria já alcançaram cargos gerenciais. 

Entretanto, outra parcela de 39,5% dos respondentes afirma já estar na empresa por 

mais de 10 anos. A próxima seção apresenta os resultados para a análise univariada 

dos construtos desta pesquisa. 
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4.2 ANÁLISE UNIVARIADA DOS CONSTRUTOS 

 

Por meio da análise univariada dos dados, buscou-se avaliar o padrão médio 

da amostra para cada uma das variáveis observáveis (manifestas) dos construtos. 

Desta forma, analisaram-se as estatísticas de média, desvio padrão, valores 

mínimos e máximos observados. Também foram apresentados valores de 

assimetria, curtose e a distribuição por frequência por nível de intensidade da escala 

por construto.   

Antes de considerar os resultados efetivos, cabe ressaltar que para a 

mensuração das variáveis observáveis, aplicou-se uma escala intervalar de Likert 5 

pontos (1-5), sendo: 1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Neutro; 4 – 

Concordo; 5 – Concordo totalmente. 

 

4.2.1 Análise do construto orientação para a aprendizagem 

 

As Tabelas 15 e 16 apresentam os resultados referentes às variáveis do 

construto orientação para aprendizagem. 

 

Tabela 15 - Análise univariada do construto Orientação para aprendizagem 

Orientação para 
Aprendizagem 

Média Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Assimetria 
Valor        Erro padrão 

Curtose 
Valor     Erro padrão 

OA1 4,47 ,622 2 5 -,900 ,191 ,577 ,379 

OA2 4,21 ,759 2 5 -,631 ,191 -,188 ,379 

OA3 4,28 ,893 1 5 -1,637 ,191 3,246 ,379 

OA4 4,43 ,695 1 5 -1,384 ,191 3,216 ,379 

OA5 3,76 ,869 1 5 -,775 ,191 ,856 ,379 

OA6 4,31 ,782 1 5 -1,156 ,191 1,637 ,379 

OA7 2,96 1,1444 1 5 -,091 ,191 -,704 ,379 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Tabela 16 - Frequência por nível de intensidade da escala do construto orientação para 
aprendizagem 

 Percentagem (%) 

AO 1 2 3 4 5 

OA1 - Acredita-se que a aprendizagem dos funcionários 
é um investimento e não um custo. 

0 6 4,9 41,4 53,1 

OA2 - Os valores básicos para a nossa empresa 
incluem a aprendizagem como fator chave para a 
melhoria dos processos e serviços. 

0 1,9 14,8 43,8 39,5 

OA3 - Uma vez que se elimina a orientação para a 
aprendizagem, estamos comprometendo nossa 
organização. 

2,5 2,5 7,4 40,1 47,5 

OA4 - Concordamos que a habilidade de aprendizado é 
um fator chave para a melhoria dos serviços e 
processos. 

6 6 6,2 40,1 52,5 

OA5 - A equipe é envolvida nas tomadas de decisões 
sobre as áreas que necessitam melhorias. 
 

1,9 6,2 22,8 52,8 16,7 

OA6 - Eu tenho acesso aos dados que eu preciso para 
desempenhar meu trabalho de uma maneira eficiente e 
eficaz. 

6 1,9 10,5 40,1 46,9 

OA7 - A organização não possui recursos suficientes 
para implementar processos de aprendizagem 
sistemáticos e adequados. 

13 19,8 34,6 24,1 8,6 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

A Tabela 15 representa que os dados podem ser considerados quase 

normais, pois de acordo com Finney e DiStefano (2006) coeficientes com valores 

entre -2 e + 2 para assimetria e -7 e +7 para curtose encontram-se dentro da 

normalidade. De maneira geral, os respondentes acreditam na importância da 

orientação para aprendizagem, pois apresentaram valores médios relativamente 

elevados.  

Dentre as variáveis, a que apresentou maior média foi a OA1 (4,47), a qual 

indica que os gestores acreditam que a aprendizagem dos funcionários é um 

investimento e não um custo. Isto demonstra que os gestores acreditam que a 

aprendizagem nas organizações é importante e deve ser valorizada. Entretanto se 

analisada a variável OA7, a qual apresentou a menor média (2,96), percebe-se uma 

divergência entre os respondentes. Mesmo os gestores acreditando na importância 

da aprendizagem nas empresas, grande parte afirma não possuir recursos 

suficientes para investimentos em aprendizagem nas empresas. Este resultado pode 

ser decorrente da amostra, a qual na sua maioria é composta por meios de 

hospedagem de pequeno porte, que podem não ter recursos para investir neste 

quesito.  
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Vale destacar também a variável OA5, a qual afirma que a equipe é envolvida 

nas tomadas de decisões sobre as áreas que necessitam melhorias. Esta 

apresentou um valor médio de 3,76, o que demonstra que as empresas envolvem os 

seus funcionários em tomadas de decisões. Aqui é possível inferir novamente que 

isto pode ocorrer em função da amostra pesquisada. Hotéis de pequeno porte, com 

poucos funcionários possuem maior facilidade de envolver toda a equipe em 

tomadas de decisões, inclusive devido ao fácil acesso que os funcionários possuem 

em relação ao gestor. 

Em relação à Tabela 16, destaca-se que a maior parte dos respondentes 

marcou suas respostas no ponto 5, o que representa que a empresa possui uma 

preocupação e procura proporcionar aos colaboradores um ambiente de 

aprendizagem na empresa. 

 

4.2.2 Análise do construto inovatividade organizacional 

 

As Tabelas 17 e 18 demonstram os resultados referentes às variáveis do 

construto inovatividade organizacional. 

 

Tabela 17 - Análise univariada do construto Inovatividade Organizacional 

Inovatividade 
Organizacional 

Média Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Assimetria 
Valor        Erro padrão 

Curtose 
Valor     Erro padrão 

Cr8 3,95 ,855 1 5 -,751 ,191 ,780 ,379 

Cr9 4,34 ,732 1 5 -1,302 ,191 2,807 ,379 

Cr10 4,37 ,795 1 5 -1,293 ,191 1,755 ,379 

Cr11 4,13 ,835 1 5 -1,026 ,191 1,515 ,379 

Cr12 4,11 ,748 1 5 -,816 ,191 1,429 ,379 

Cr13 4,11 ,780 1 5 -,753 ,191 ,876 ,379 

Cr14 3,27 ,983 1 5 -,238 ,191 ,054 ,379 

AM15 3,78 ,863 1 5 -,432 ,191 -,077 ,379 

AM16 3,79 ,866 1 5 -,507 ,191 ,006 ,379 

AM17 4,14 ,787 1 5 -,876 ,191 1,134 ,379 

AM18 3,68 ,882 1 5 -,311 ,191 -,298 ,379 

AM19 3,85 ,816 1 5 -,612 ,191 ,830 ,379 

AM20 3,79 ,830 1 5 -,448 ,191 ,454 ,379 

AM21 3,96 ,891 1 5 -,994 ,191 1,512 ,379 

OF22 3,85 ,875 1 5 -,765 ,191 ,900 ,379 

OF23 3,59 ,896 1 5 -,571 ,191 ,198 ,379 

OF24 3,69 ,942 1 5 -,413  ,191 -,282 ,379 

OF25 3,76 ,918 1 5 -,478 ,191 -,288 ,379 
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OF26 4,00 ,819 1 5 -,687 ,191 ,554 ,379 

OF27 3,78 1,015 1 5 -,694 ,191 ,131 ,379 
 

Inovatividade 
Organizacional 

Média Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Assimetria 
Valor        Erro padrão 

Curtose 
Valor     Erro padrão 

OF28 4,08 ,811 1 5 -,996 ,191 1,737 ,379 

AR29 3,32 1,019 1 5 -,288 ,191 -,280 ,379 

AR30 2,88 ,995 1 5 -,213 ,191 -,011 ,379 

AR31 2,63 1,045 1 5 -,196 ,191 -,293 ,379 

AR32 2,98 ,990 1 5 -,011 ,191 ,010 ,379 

AR33 3,35 1,005 1 5 -,004 ,191 -,390 ,379 

AR34 3,07 1,084 1 5 -,030 ,191 -,395 ,379 

AR35 2,78 ,997 1 5 -,003 ,191 -,076 ,379 

Pr36 3,25 ,920 1 5 -,318 ,191 -,113 ,379 

Pr37 3,69 ,830 1 5 -,409 ,191 ,373 ,379 

Pr38 3,27 ,996 1 5 -,018 ,191 -,434 ,379 

Pr39 3,40 ,980 1 5 -1,43 ,191 -,425 ,379 

Pr40 3,56 1,028 1 5 -,516 ,191 -,051 ,379 

Pr41 3,60 ,962 1 5 -,560 ,191 ,166 ,379 

Pr42 3,16 1,210 1 5 -,121 ,191 -,829 ,379 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Tabela 18 - Frequência por nível de intensidade da escala do construto Inovatividade 
Organizacional 

 Percentagem (%) 

Inovatividade Organizacional 1 2 3 4 5 

Cr8 - A criatividade é encorajada na empresa. 1,2 3,7 20,4 48,1 26,5 

Cr9 - Os gerentes aqui esperam que as pessoas sejam 
úteis na solução de problemas. 

0,6 1,9 6,2 45,7 45,7 

Cr10 - Estamos constantemente buscando desenvolver 
e oferecer serviços novos e melhorados. 

0,6 1,9 10,5 34 53,1 

Cr11 - Nossa habilidade de trabalhar de forma criativa é 
respeitada pela liderança. 

1,2 2,5 14,2 46,3 35,8 

Cr12 - Encorajamos a utilização de soluções originais 
quando lidamos com problemas no local de trabalho. 

0,6 1,9 13,6 53,7 30,2 

Cr13 - Estamos engajados e apoiamos novas ideias, 
novidades, experimentos, e processos criativos. 

0,6 1,9 16 48,8 32,7 

Cr14 - Existem práticas estabelecidas na empresa a fim 
de desenvolver a criatividade. 

5,6 11,1 45,1 27,8 10,5 

AM15 - Está sempre buscando o desenvolvimento de 
novas respostas. 

0,6 6,8 26,5 46,3 19,8 

AM16 - A assistência no desenvolvimento de novas 
ideias está prontamente disponível. 

0,6 7,4 24,1 48,1 19,8 

AM17 - É aberta e receptiva a novas ideias. 0,6 2,5 13,6 48,8 34,6 

AM18 - As pessoas aqui estão sempre buscando por 
novas e recentes formas de encarar os problemas. 

0,6 8,6 30,2 43,2 17,3 

AM19 - Busca sugestões de mudanças nas rotinas de 
trabalho. 

1,2 3,1 25,3 50,6 19,8 

AM20 - É receptiva a mudanças nas rotinas de trabalho. 1,2 3,1 30,2 46,3 19,1 
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AM21 - Coloca em prática novos conhecimentos 
aprendidos após capacitações e treinamentos. 

2,5 2,5 19,1 48,1 27,8 

OF22 - Estabelece uma série de objetivos realistas. 1,9 4,3 22,8 49,4 21,6 

 Percentagem (%) 

Inovatividade Organizacional 1 2 3 4 5 

OF23 - Efetivamente garante que todos os gestores e 
empregados dividam a mesma visão do futuro 

1,9 9,9 27,8 48,1 12,3 

OF24 - Transmite um senso claro de direção futura aos 
empregados. 

1,2 9,9 27,8 41,4 19,8 

OF25 - Tem uma visão realista de futuro para todos os 
departamentos e empregados. 

0,6 9,9 23,5 45,1 21 

OF26 - Reconhece oportunidades futuras. 0,6 3,7 18,5 49,4 27,8 

OF27 - Realiza monitoramento do mercado. 3,1 7,4 24,1 39,5 25,9 

OF28 - Identifica futuras necessidades dos clientes. 1,2 2,5 14,2 51,2 30,9 

AR29 - Acredita que altos riscos são valiosos para 
grandes recompensas. 

4,9 14,2 36,4 32,7 11,7 

AR30 - Encoraja estratégias de alto risco, mesmo 
sabendo que algumas poderão falhar. 

8 24,7 46,3 13,6 7,4 

AR31 - Gosta de assumir altos riscos. 16 26,5 40,7 11,7 4,9 

AR32 - Adota uma visão pouco conservadora nas 
decisões. 

8 18,5 48,8 17,3 7,4 

AR33 - Possui postura forte e agressiva nas tomadas 
de decisões a fim de maximizar a probabilidade de 
explorar oportunidades potenciais. 

3,1 14,2 43,2 24,1 15,4 

AR34 - Realiza ações de grande porte para alcançar os 
objetivos da organização. 

8,6 17,9 42 20,4 11,1 

AR35 - Não gosta de “jogar em segurança”. 12,3 21 48,1 13,6 4,9 

Pr36 - Estamos constantemente buscando novas 
oportunidades para a organização. 

3,7 15,4 39,5 35,2 6,2 

P37 - Tomamos iniciativas em busca de moldar o 
ambiente para termos vantagens. 

1,2 4,9 32,7 46,3 14,8 

Pr38 - Somos sempre os primeiros em introduzir novos 
serviços. 

3,1 17,9 40,7 25,9 12,3 

Pr39 - Normalmente tomamos a iniciativa de introduzir 
novas técnicas administrativas. 

2,5 14,8 37 32,1 13,6 

Pr40 - A empresa se antecipa à concorrência. 4,3 9,3 30,9 37,7 17,9 

Pr41 - A empresa se antecipa à problemas. 3,1 8,6 29,6 42,6 16 

Pr42 - A empresa tem disponibilidade de pessoas, 
recursos e equipamentos necessários para desenvolver 
novos serviços. 

10,5 18,5 31,5 23,5 16 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

A Tabela 17 demonstra que todos os valores de assimetria e curtose do 

construto inovatividade organizacional podem ser considerados quase normais, por 

se concentraram em valores entre -2 e + 2 para assimetria e -7 e +7 para curtose. 

Quanto à análise das médias apresentadas, com exceção da dimensão 

assunção de risco apresentou uma média mais baixa, a qual variou entre 2,63 e 

3,35, todas as dimensões da inovatividade organizacional apresentaram valores 
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médios entre 3,16 e 4,37. Estes valores são considerados altos por estarem todos 

acima de 3.  

A variável Cr10 (Estamos constantemente buscando desenvolver e oferecer 

serviços novos e melhorados), a qual apresentou maior média, indica que os 

gestores são criativos e estão sempre em busca de inovações em serviços que 

venham a satisfazer seus clientes. Já a afirmativa que apresentou menor média foi a 

AR31, a qual questionou se a empresa “Gosta de assumir altos riscos”. Isto deixa 

claro o receio que os gestores possuem quando se fala em assunção de risco, ou 

seja, não gostam de agir quando não possuem conhecimento sobre o mercado ou 

possíveis resultados. 

Esta informação é corroborada quando analisada a Tabela 18, a qual 

apresenta que em todas as assertivas da dimensão assunção de risco (AR) o item 

mais pontuado foi o 3 (neutro). Isso demonstra que os entrevistados, no que tange à 

assunção de riscos, não estão totalmente seguros se este é realmente importante 

para a empresa. Muitas vezes eles possuem receio de investir em situações 

incertas.  

Outra dimensão que apresentou grande marcação no ponto 3 foi a 

proatividade. Nesta dimensão vale destacar que grande parte dos gestores 

apresentou neutralidade no que tange a busca de oportunidades, introdução de 

novos serviços e técnicas administrativas e disponibilidade de recursos e pessoas 

na empresa. Este fato também pode ser devido ao fato de a amostra desta pesquisa 

concentrar-se em meios de hospedagens de pequeno porte e, algumas vezes, sem 

muito recurso para investir na empresa.  

Ainda analisando a Tabela 18, destaca-se a dimensão criatividade, a qual 

apresentou maior número de marcações nos pontos 5 e 4, o que demonstra a busca 

das empresas por ideias criativas. Os gestores encorajam a criatividade na empresa 

e também estão sempre em busca de novos produtos e serviços para serem 

ofertados aos seus clientes.  

Neste construto pode-se concluir que ao mesmo tempo em que os gestores e 

as próprias empresas alentam a criatividade, estão em busca de novos produtos e 

serviços a serem ofertados, eles não colocam em prática suas ideias com a mesma 

intensidade em que elas são encorajadas.  
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4.2.3 Análise do construto desempenho organizacional 

 

As Tabelas 19 e 20 apresentam os resultados referentes às variáveis do 

construto desempenho organizacional. 

 

Tabela 19 - Análise univariada do construto desempenho organizacional 

Desempenho 
organizacional 

Média Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Assimetria 
Valor        Erro padrão 

Curtose 
Valor     Erro padrão 

De48 3,64 ,904 1 5 -,439 ,191 ,137 ,379 

De49 3,38 1,003 1 5 -,216 ,191 -,459 ,379 

De50 3,48 ,886 1 5 -,331 ,191 ,259 ,379 

De51 3,35 ,935 1 5 -,050 ,191 -,168 ,379 

De52 3,50 ,893 1 5 -,370 ,191 ,244 ,379 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

  

Tabela 20 - Frequência por nível de intensidade da escala do construto desempenho 
organizacional 

 Percentagem (%) 

Desempenho organizacional 1 2 3 4 5 

De48 - Vendas totais  1,9 7,4 32,1 42,6 16 

De49 - Taxa média de ocupação 3,1 16 34 34 13 

De50 - Diária média 2,5 8 40,1 38,3 11,1 

De51 - Vendas por unidade habitacional 2,5 13 43,8 29 11,7 

De52 - Custo médio por diária vendida 2,5 8 38,3 39,5 11,7 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Percebe-se na Tabela 19, que também existe quase normalidade entre os 

dados, pois estes seguem os valores de assimetria e curtose apresentam valores 

entre -2 e + 2 e -7 e +7 respectivamente. Os itens pontuados na escala Likert variam 

de 1 a 5 e apresentam resultados medianos. 

Dentre eles, a variável que apresentou maior valor médio foi a De48, a qual 

estava relacionada com as vendas totais dos meios de hospedagem, já a que 

apresentou menor valor médio, foi a De51, a qual apresenta uma satisfação não tão 

elevada se comparada com as demais, em relação às vendas por unidade 

habitacional.  

Em relação à Tabela 20, os respondentes de forma geral estão mais 

satisfeitos com os itens de vendas totais e custo médio por diária vendida, se 

comparado à diária média e vendas por unidade habitacional. Em relação à taxa 

média de ocupação os resultados encontram-se similares. 
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4.3 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA DOS CONSTRUTOS 

 

Nesta seção será apresentada a análise fatorial exploratória dos construtos 

para posteriormente elaborar o modelo de mensuração. Este procedimento buscou 

verificar a unidimensionalidade e a confiabilidade dos construtos, para em seguida 

realizar a análise fatorial confirmatória por meio da modelagem de equações 

estruturais. 

Hair Jr. et al. (2005) define a unidimensionalidade pelo grau em que as 

variáveis manifestas (observáveis) representam um conceito teórico (variável 

latente). A confiabilidade, seguindo os conceitos e Malhotra (2001) define como o 

grau em que uma escala produz resultados consistentes quando forem feitas 

medições repetidas de uma característica. 

A fim de encontrar a unidimensionalidade dos construtos prosseguiu-se com 

as etapas de análise fatorial exploratória, conforme descritas no item 3.4.2 (p. 61), a 

fim de identificar qual variável de cada construto se relaciona com um único fator e 

se esta se correlaciona entre si e assim indica uma única dimensão ou fator. A 

análise foi realizada com o auxílio do software SPSS 21. 

Inicialmente será apresentada a análise fatorial exploratória, com extração 

dos componentes principais. Por sua vez para que os itens fossem incluídos no 

construto devem possuir carga fatorial mínima e 0,7 e, consequentemente, uma 

comunalidade aproximada de 0,50 (ESCOBAR, 2012). A seguir serão apresentados 

os valores para cada um dos construtos desta dissertação.  

 

4.3.1 Análise fatorial exploratória do construto orientação para a 

aprendizagem 

 

A Tabela 21 apresenta a correlação entre os indicadores da orientação para a 

aprendizagem, a comunalidade extraída em cada indicador, o valor da medida de 

adequação da amostra (MSA) e ainda as cargas fatoriais obtidas no único fator 

extraído. 
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Tabela 21 - Análise fatorial do construto orientação para a aprendizagem 

Correlações OA1 OA2 OA3 OA4 OA5 OA6 OA7 

OA1 1,000 ,605 ,557 ,548 ,268 ,262 -,155 

OA2 ,605 1,000 ,454 ,569 ,322 ,256 -,190 

OA3 ,557 ,454 1,000 ,556 ,303 ,259 -,171 

OA4 ,548 ,569 ,556 1,000 ,400 ,359 -,148 

OA5 ,268 ,322 ,303 ,400 1,000 ,201 -,129 

OA6 ,262 ,256 ,259 ,359 ,201 1,000 -,158 

OA7 -,155 -,190 -,171 -,148 -,129 -,158 1,000 

Comunalidade ,620 ,607 ,569 ,674 ,299 ,249 ,100 

MSA ,807 ,820 ,843 ,824 ,881 ,879 ,858 

Carga no fator 1 ,788 ,779 ,754 ,821 ,547 ,499 -,316 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Na análise da Tabela 21 pode-se observar que todos os indicadores, com 

exceção da variável OA7 apresentaram correlações positivas com as demais. A 

comunalidade, que indica o percentual de variância que o item compartilha com os 

demais e que pode ser utilizada como um indicador de confiabilidade de cada item, 

de acordo com Hair Jr. et al. (2005), deve estar preferencialmente acima de 0,5. 

Sendo assim, neste construto os três itens que estão destacados na Tabela acima 

(OA5, OA6 e OA7), apresentam valores inferiores, o que indica que estes não 

representam adequadamente o construto.  

Em relação à medida de adequação da amostra (MSA), o qual Hair Jr et al. 

(2005) sugerem que seja representado por um valor acima de 0,50. Na Tabela 21, 

pode-se perceber que todos os valores estão de acordo com o esperado. 

No que tange a carga fatorial, ainda de acordo com os mesmos autores, 

considera-se ideal valores acima de 0,7, entretanto, valores acima de 0,5 já podem 

ser considerados adequados. Após a extração fatorial pôde-se verificar que os 

mesmos fatores que apresentaram baixa comunalidade (OA5, OA6 e OA7), 

apresentaram agora o valor abaixo do aceitável para esta medida. 

Desta forma, após a exclusão dos indicadores que apresentaram valores 

abaixo do esperado, refez-se a análise fatorial, e foram analisados os valores de 

KMO (Kaiser-Meier-Olkin), esfericidade de Bartlett e alfa de Cronbach, os quais são 

apresentados na Tabela 22. 
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Tabela 22 – Teste de adequação do construto orientação para a aprendizagem após a exclusão 

dos indicadores recomendados 

Teste de KMO e de esfericidade de Bartlett 

Medida de adequação da amostra de Kaiser-Meier-Olkin                       ,788 

Teste de esfericidade Qui Quadrado aproximado                                                       232,344 

Grau de Liberdade                                                                                                                      6 

Significância                                                                                                                               ,000 

Alfa de Cronbach                                                                                                                        ,819 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Todos os testes realizados para este construto foram considerados 

adequados, pois apresentaram os valores mínimos esperados para cada medida. 

Sendo assim, a fatoriabilidade da matriz pode ser confirmada.  A seguir, a Tabela 23 

apresenta a variância explicada na análise fatorial exploratória dos indicadores que 

medem o construto OA. 

 
Tabela 23 - Variância explicada na AFE dos indicadores da OA 

Variância Total Explicada 

 Autovalores iniciais Autovalores retidos (cargas) 

Fator Total % da variância % cumulativo Total % da variância % cumulativo 

1 2,646 66,140 66,140 2,646 66,140 66,140 

2 ,551 13,774 79,914    

3 ,452 11,293 91,208    

4 ,352 8,792 100,00    

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

A partir os resultados apresentados na Tabela 23 é possível observar que se 

obteve apenas um fator para este construto, o qual obteve um autovalor superior a 1 

e, assim, explica 66,14% da variância para este construto, o que supera o mínimo 

recomendado de 50%. Isto demonstra que houve consistência na medida.  

 

4.3.2 Análise fatorial exploratória do construto inovatividade organizacional 

 

Neste subcapítulo serão apresentados inicialmente os resultados individuais 

da análise fatorial exploratória das dimensões da inovatividade organizacional. São 

elas: criatividade, abertura para mudanças, orientação futura, assunção de risco e 

proatividade. 

A Tabela 24 apresenta a correlação entre os indicadores da dimensão 
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criatividade, a comunalidade extraída em cada indicador, o valor da medida de 

adequação da amostra (MSA) e também as cargas fatoriais obtidas no único fator 

extraído. 

 

Tabela 24 - Análise fatorial da dimensão criatividade 

Correlações Cr8 Cr9 Cr10 Cr11 Cr12 Cr13 Cr14 

Cr8 1,000 ,483 ,457 ,601 ,485 ,549 ,422 

Cr9 ,483 1,000 ,305 ,324 ,419 ,368 ,236 

Cr10 ,457 ,305 1,000 ,554 ,401 ,564 ,263 

Cr11 ,601 ,324 ,554 1,000 ,633 ,616 ,434 

Cr12 ,485 ,419 ,401 ,633 1,000 ,543 ,441 

Cr13 ,549 ,368 ,564 ,616 ,543 1,000 ,423 

Cr14 ,422 ,236 ,263 ,434 ,441 ,423 1,000 

Comunalidade ,620 ,346 ,484 ,692 ,599 ,651 ,376 

MSA ,863 ,817 ,870 ,834 ,853 ,889 ,903 

Carga no fator 1 ,787 ,588 ,696 ,832 ,774 ,807 ,614 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Os dados apresentados na Tabela 24 demonstram que as variáveis Cr9 e 

Cr14 apresentam baixos índices de comunalidade e de carga no fator 1, sendo 

assim, estas foram excluídas do modelo inicial para assim prosseguir com as 

análises. A variável Cr10 também apresentou índice de comunalidade abaixo de 

0,5, entretanto, não foi necessária a sua exclusão, pois o índice se ajustou após 

eliminar as variáveis Cr9 e Cr14. Em relação à MSA, todas as variáveis 

apresentaram índices adequados. 

A seguir, na Tabela 25 são apresentados os resultados da análise fatorial 

exploratória para a dimensão abertura para mudanças. 

 

Tabela 25 - Análise fatorial da dimensão abertura para mudanças 

Correlações AM15 AM16 AM17 AM18 AM19 AM20 AM21 

AM15 1,000 ,685 ,568 ,591 ,577 ,541 ,546 

AM16 ,685 1,000 ,609 ,521 ,490 ,526 ,521 

AM17 ,568 ,609 1,000 ,531 ,537 ,588 ,530 

AM18 ,591 ,521 ,531 1,000 ,535 ,484 ,467 

AM19 ,577 ,490 ,537 ,535 1,000 ,750 ,537 

AM20 ,541 ,526 ,588 ,484 ,750 1,000 ,569 

AM21 ,422 ,236 ,263 ,434 ,441 ,423 1,000 

Comunalidade ,670 ,621 ,624 ,552 ,658 ,657 ,576 

MSA ,883 ,877 ,922 ,930 ,843 ,848 ,948 

Carga no fator 1 ,818 ,788 ,790 ,743 ,811 ,811 ,759 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Os dados apresentados na Tabela 25 apresentam que todas variáveis da 

dimensão abertura para mudanças possuem índices e ajuste iguais ou superiores 

ao esperado, sendo assim não foi necessária a exclusão de nenhum item. A Tabela 

26 demonstra os resultados da análise fatorial exploratória para a dimensão 

orientação futura. 

 

Tabela 26 - Análise fatorial da dimensão orientação futura 

Correlações OF22 OF23 OF24 OF25 OF26 OF27 OF28 

OF22 1,000 ,617 ,619 ,619 ,598 ,395 ,499 

OF23 ,617 1,000 ,723 ,689 ,627 ,419 ,456 

OF24 ,619 ,723 1,000 ,788 ,684 ,381 ,407 

OF25 ,619 ,689 ,788 1,000 ,768 ,422 ,493 

OF26 ,598 ,627 ,684 ,768 1,000 ,403 ,514 

OF27 ,395 ,419 ,381 ,422 ,403 1,000 ,497 

OF28 ,499 ,456 ,407 ,493 ,514 ,497 1,000 

Comunalidade ,628 ,693 ,727 ,779 ,715 ,366 ,463 

MSA ,939 ,920 ,869 ,865 ,905 ,902 ,879 

Carga no fator 1 ,793 ,833 ,853 ,883 ,846 ,605 ,780 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Os dados apresentados na Tabela 26 demonstram que as variáveis OF27 e 

OF28 possuem valores de comunalidade e de carga no fator 1 (OF27), abaixo do 

esperado e, assim, estas foram excluídas do modelo proposto. No que se refere ao 

índice de MSA, todas as variáveis apresentaram valores superiores a 0,5. 

A Tabela 27 apresenta os resultados da análise fatorial exploratória para a 

dimensão assunção de risco. 

 
Tabela 27 - Análise fatorial da dimensão assunção de risco 

Correlações AR29 AR30 AR31 AR32 AR33 AR34 AR35 

AR29 1,000 ,700 ,590 ,229 ,424 ,422 ,016 

AR30 ,700 1,000 ,750 ,306 ,477 ,446 ,179 

AR31 ,590 ,750 1,000 ,249 ,424 ,441 ,153 

AR32 ,229 ,306 ,249 1,000 ,140 ,268 ,303 

AR33 ,424 ,477 ,424 ,140 1,000 ,621 -,090 

AR34 ,422 ,446 ,441 ,268 ,621 1,000 ,015 

AR35 ,016 ,179 ,153 ,303 -,090 ,015 1,000 

Comunalidade ,632 ,765 ,675 ,530 ,644 ,562 ,739 

MSA ,832 ,746 ,817 ,767 ,760 ,771 ,505 

Carga no fator 1 ,789 ,872 ,820 ,436 ,699 ,719  

Carga no fator 2    ,583 -,395  ,844 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Os dados apresentados na Tabela 27 demonstram que as todas as variáveis 
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desta dimensão possuem valores de comunalidade e MSA de acordo com o 

esperado, entretanto, no que tange a carga fatorial, percebe-se que esta dimensão 

não pode ser explicada em apenas um fator. As variáveis AR32 e AR35 

apresentaram índices altos índices de cargas cruzadas no fator 2, sendo que desta 

forma foram excluídas do modelo.   

A Tabela 28 representa os valores encontrados na análise fatorial exploratória 

para a dimensão proatividade. 

 

Tabela 28 - Análise fatorial da dimensão proatividade 

Correlações Pr36 Pr37 Pr38 Pr39 Pr40 Pr41 Pr42 

Pr36 1,000 ,477 ,430 ,518 ,478 ,506 ,411 

Pr37 ,477 1,000 ,508 ,505 ,541 ,518 ,286 

Pr38 ,430 ,508 1,000 ,617 ,669 ,417 ,299 

Pr39 ,518 ,505 ,617 1,000 ,650 ,532 ,506 

Pr40 ,478 ,541 ,669 ,650 1,000 ,686 ,482 

Pr41 ,506 ,518 ,417 ,532 ,686 1,000 ,467 

Pr42 ,411 ,286 ,299 ,506 ,482 ,467 1,000 

Comunalidade ,509 ,522 ,563 ,678 ,743 ,613 ,402 

MSA ,911 ,912 ,811 ,891 ,822 ,834 ,870 

Carga no fator 1 ,714 ,723 ,750 ,823 ,862 ,783 ,634 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
 

Os dados apresentados na Tabela 28 demonstram que a variáveis Pr42 

apresenta baixos índices de tanto de comunalidade como de carga no fator 1, 

sendo assim, optou-se por excluir esta do modelo antes de realizar a análise 

fatorial confirmatória. Em relação à MSA, todas as variáveis apresentaram índices 

adequados. 

A seguir, na Tabela 29 são apresentados os resultados da análise fatorial 

exploratória do construto inovatividade organizacional, com todas as variáveis 

restantes da análise fatorial exploratória individual por dimensões. 
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Tabela 29 - Análise fatorial exploratória do construto inovatividade organizacional 

Fator Indicador 1 2 3 4 5 Comunalidades 

Criatividade 

Cr8 ,333 ,660 * * * ,611 

Cr10 * ,669 ,333 * * ,601 

Cr11 * ,754 * * * ,721 

Cr12 * ,763 * * * ,659 

Cr13 * ,727 * * * ,683 

Abertura para 
mudanças 

AM15 ,437 ,484 ,385 * ,306 ,673 

AM16 ,463 ,438 * * ,312 ,625 

AM17 ,304 ,512 * * ,514 ,654 

AM18 ,555 ,369 * * ,342 ,587 

AM19 * * * * ,759 ,765 

AM20 * * * * ,834 ,843 

AM21 ,393 ,378 ,334 * ,424 ,593 

Orientação 
futura 

OF22 ,689 * ,330 * * ,627 

OF23 ,767 * * * * ,724 

OF24 ,810 * * * * ,777 

OF25 ,802 * * * * ,799 

OF26 ,741  * * * ,723 

Assunção de 
risco 

AR29 * * * ,802 * ,749 

AR30 * * * ,895 * ,843 

AR31 * * * ,856 * ,777 

AR33 ,459 * ,444 ,473 * ,633 

AR34 ,326 * ,630 ,406 * ,710 

Proatividade 

Pr36 ,440 * ,478 * * ,494 

Pr37 * ,324 ,458 * ,348 ,540 

Pr38 * * ,779 * * ,679 

Pr39 * * ,752 * * ,703 

Pr40 * * ,796 * * ,780 

Pr41 ,326 * ,547 * ,309 ,568 

Autovalor 5,074 4,293 4,177 2,856 2,741  

Variância % 18,120 15,332 14,919 10,201 9,788  

Acumulada % 18,120 33,452 48,371 58,572 68,360  

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
*Valores não representativos <0,3 

 

A análise fatorial exploratória (AFE) do construto inovatividade organizacional 

permitiu a extração dos componentes principais e rotação Varimax com 

normalização de Kaiser com as 28 variáveis restantes das dimensões deste 

construto. Vale destacar que os valores de cargas cruzadas abaixo de 0,3 não foram 

apresentados por não se caracterizarem significativos. 
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A primeira solução encontrada, apresentada na Tabela 29, foi composta por 

cinco fatores que tiveram autovalor superior a 1, em que a variância total explicada 

foi de 68,36% e a medida de adequação da amostragem KMO (Medida de Kaiser-

Meyer-Olkin) foi superior a 0,7 (0,934). Contudo, foram verificadas diversas cargas 

cruzadas acima de 0,3, as quais são consideradas altas e podem representar que 

determinada dimensão é explicada por mais de 1 fator. Objetivando melhorar a 

solução e purificar as escalas, foram retirados os indicadores que possuíam altas 

cargas cruzadas e/ou baixa comunalidade (˂0,5). A solução final encontrada para 

este construto é apresentada na Tabela 30. 

 

Tabela 30 - Análise fatorial exploratória do construto inovatividade organizacional após 
purificação 

Fator Indicador 1 2 3 4 Comunalidades 

Criatividade 

Cr11 ,775 * * * ,702 

Cr12 ,790 * * * ,659 

Cr13 ,778 * * * ,696 

AM17 ,737 * * * ,669 

AM20 ,615 * * * ,520 

Orientação 
futura 

OF22 * ,755 * * ,672 

OF23 * ,801 * * ,757 

OF24 * ,842 * * ,824 

OF25 * ,803 * * ,798 

Assunção de 
risco 

AR29 * * ,814 * ,769 

AR30 * * ,906 * ,859 

AR31 * * ,868 * ,799 

Proatividade 

Pr38 * * * ,815 ,748 

Pr39 * * * ,777 ,742 

Pr40 * * * ,811 ,786 

Autovalor 3,202 3,025 2,402 2,368  

Variância % 21,362 20,168 16,015 15,784  

Acumulada % 21,362 41,530 57,545 73,329  

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Após a exclusão de variáveis que apresentavam altos índices de carga 

cruzada e baixa comunalidade, o construto inovatividade organizacional ficou 

composto por quinze variáveis e quatro dimensões e não mais cinco como o modelo 

propôs inicialmente. Percebe-se que duas dimensões (criatividade e abertura para 

mudanças) puderam ser explicadas por um único fator diferentemente do que foi 

proposto por Shoham et al. (2012). Neste caso, as dimensões criatividade e abertura 
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para mudanças foram transformadas em um único fator, o qual foi capaz de explicar 

21,36% do construto inovatividade organizacional e ficou nomeada como 

criatividade, devido a esta dimensão ser composta por 3 variáveis da dimensão 

criatividade e duas variáveis da dimensão abertura para mudanças. 

Conforme apresentado na Tabela 30, os quatro fatores tiveram autovalor 

superior a 1 e uma variância total explicada de 73,329%. A Tabela 31 apresenta os 

valores de KMO (Kaiser-Meier-Olkin), esfericidade de Bartlett e alfa de Cronbach. 

 

Tabela 31 - Teste de adequação do construto inovatividade organizacional após a exclusão 
dos indicadores recomendados 

Teste de KMO e de esfericidade de Bartlett 

Medida de adequação da amostra de Kaiser-Meier-Olkin                                 ,873 

Teste de esfericidade Qui Quadrado aproximado                                                     1379,749 

Grau de Liberdade                                                                                                                    105 

Significância                                                                                                                              ,000 

Alfa de Cronbach                                                                                                                       ,898 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Todos os testes para este construto foram considerados adequados e 

ajustados conforme os valores mínimos esperados estabelecidos por Hair Jr. et al. 

(2005) e, desta forma, prosseguiu-se com a análise fatorial exploratória do 

construto desempenho organizacional, a qual será apresentada no tópico a seguir. 

 

4.3.3 Análise fatorial exploratória do construto desempenho organizacional 

 

A Tabela 32 apresenta a correlação entre os indicadores da orientação para a 

aprendizagem, a comunalidade extraída em cada indicador, o valor da medida de 

adequação da amostra (MSA) e ainda as cargas fatoriais obtidas no único fator 

extraído. 
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Tabela 32 - Análise fatorial exploratória do construto desempenho organizacional 

Correlações De49 De50 De51 De52 De53 

De48 1,000 ,741 ,497 ,665 ,512 

De49 ,741 1,000 ,601 ,748 ,579 

De50 ,497 ,601 1,000 ,648 ,608 

De51 ,665 ,748 ,648 1,000 ,729 

De52 ,512 ,579 ,608 ,729 1,000 

Comunalidade ,659 ,769 ,628 ,822 ,662 

MSA ,847 ,822 ,909 ,828 ,847 

Carga no fator 1 ,812 ,877 ,792 ,906 ,813 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

A partir a análise da Tabela 32, verifica-se que todos os indicadores, 

apresentam correlações positiva com as demais.  A comunalidade de todos os 

indicadores está acima de 0,5, o que representa a confiabilidade de todas as 

variáveis deste construto. A medida de adequação da amostra (MSA), também 

apresenta valores aceitáveis por estarem todos acima de 0,5.   

Em relação à carga fatorial esperada de 0,7, podemos destacar que as 

variáveis deste construto podem ser consideradas válidas. Sendo assim, não foi 

necessário excluir nenhuma das variáveis deste construto, uma vez que todos os 

indicadores apresentaram valores adequados. A seguir, a Tabela 33 apresenta os 

valores de KMO (Kaiser-Meier-Olkin), esfericidade de Bartlett e alfa de Cronbach, 

para este construto. 

 

Tabela 33 – Teste de adequação do construto desempenho organizacional  

Teste de KMO e de esfericidade de Bartlett 

Medida de adequação da amostra de Kaiser-Meier-Olkin                             ,847 

Teste de esfericidade Qui Quadrado aproximado                                                      492,623 

Grau de Liberdade                                                                                                                     10 

Significância                                                                                                                               ,000 

Alfa de Cronbach                                                                                                                        ,896 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Os testes apresentados acima também apresentaram valores aceitáveis para 

a mensuração deste construto, podendo assim ser confirmada a fatoriabilidade a 

matriz.  A Tabela 34 apresenta os valores da variância explicada na análise fatorial 

exploratória dos indicadores o construto desempenho organizacional. 
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Tabela 34 - Variância explicada na AFE dos indicadores do Desempenho organizacional 

Variância Total Explicada 

 Autovalores iniciais Autovalores retidos (cargas) 

Fator Total % da variância % cumulativo Total % da variância % cumulativo 

1 3,539 70,790 70,790 3,539 70,790 70,790 

2 ,592 11,841 82,631    

3 ,408 8,158 90,789    

4 ,258 5,152 95,941    

5 ,203 4,059 100,000    

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Aqui se percebe novamente que apenas um fator foi extraído para este 

construto e que este obteve um autovalor superior a 1. Este fator é capaz de 

explicar 70,790% da variância para este construto, o qual é um valor considerado 

excelente.  

 

4.4 ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA DOS CONSTRUTOS 

 

Depois de identificar as variáveis que melhor se relacionassem com cada 

fator, por meio a análise fatorial exploratória, procedeu-se com a análise fatorial 

confirmatória que foi operacionalizada com o auxílio do software AMOS 21. Esta 

análise tem por objetivo verificar a validade dos construtos envolvidos no modelo de 

mensuração, sendo assim, realizou-se a validação individual dos construtos, 

buscando encontrar os índices de ajustes adequados para o modelo final. 

Os índices de ajustes utilizados foram: valores de qui-quadrado, qui-

quadrado dividido pelos graus de liberdade, CFI, NFI, TLI e RMSEA. Optou-se por 

analisar os modelos de medida de cada construto devido às recomendações de 

Kline (2011) e Hair Jr. et al. (2005), os quais afirmam que assim é possível avaliar 

mais detalhadamente os indicadores que integram as variáveis latentes. 

A seguir serão apresentados os modelos e os índices de ajuste distribuídos 

por construto. 

 

4.4.1 Validação individual do construto orientação para aprendizagem 

 

O construto orientação para aprendizagem o qual possuía sete variáveis, 

após a realização da análise fatorial confirmatória, permaneceu com quatro 
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indicadores observáveis, a saber, OA1, OA2, OA3 e OA4. Desta forma, o modelo de 

mensuração proposto para este construto é apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Modelo inicialmente proposto para a mensuração do construto orientação para 
aprendizagem 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

A partir disto, se obteve os seguintes índices de ajuste do modelo inicial, 

conforme Tabela 35. 

 

Tabela 35 - Índices de ajuste do modelo de ajuste do construto orientação para aprendizagem 

Índice Valores Modelo Inicial Valores Esperados 

X² 6,117  

p 0,046 > 0,05 

X² / df 3,058 < 3 

CFI 0,982 > 0,900 

TLI 0,946 > 0,900 

NFI 0,974 > 0,900 

RMSEA 0,113 < 0,08 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

De acordo com as medidas de adequação da análise confirmatória deste 

construto, conforme apresentado exposta na Tabela 32, com exceção do RMSEA, do 

p e do X² / df, os quais apresentaram um valor muito próximo do recomendado, os 

demais índices encontram-se de acordo com o esperado. Em relação ao RMSEA, 

Hair Jr. et al. (2005) afirmam que valores iguais ou inferiores a 0,10 também são 

aceitáveis. Desta forma os resultados encontrados apontam que as variáveis de 

medidas do construto orientação para aprendizagem, na amostra testada, 

representariam as relações entre as variáveis apresentados, o que sugere que este 

modelo está confirmado. A Figura 4 representa o diagrama do modelo de 

mensuração com suas respectivas estimativas padronizadas.  
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Figura 4 - Modelo de mensuração do construto orientação para aprendizagem 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

4.4.2 Validação individual do construto inovatividade organizacional 

 

O construto inovatividade organizacional após a realização da AFE ficou 

composto por quatro dimensões, a saber: criatividade, orientação futura, assunção 

de risco e proatividade. Aqui será apresentado o modelo proposto para cada uma 

das dimensões. Inicialmente a Figura 5, demonstra o modelo proposto para a 

dimensão criatividade. 

 

Figura 5 - Modelo inicialmente proposto para a mensuração da dimensão criatividade 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Assim, obtiveram-se os seguintes índices de ajuste do modelo inicial, 

conforme Tabela 36. 
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Tabela 36 - Índices de ajuste do modelo de ajuste da dimensão criatividade 

Índice Valores Modelo Inicial Valores Esperados 

X² 19,263  

p 0,001 > 0,05 

X² / df 3,852 3 

CFI 0,957 > 0,900 

TLI 0,914 > 0,900 

NFI 0,944 > 0,900 

RMSEA 0,133 < 0,08 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Como apresentado na Tabela 36, novamente com exceção do p e X² / df, a 

maior parte dos índices encontra-se dentro dos valores esperados na AFC, 

considerando-se desta forma a mensuração da dimensão ajustada. A Figura 6 

representa o diagrama do modelo de mensuração com suas respectivas estimativas 

padronizadas.  

 

Figura 6 - Modelo de mensuração da dimensão criatividade 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

A seguir será apresentado o modelo proposto para a mensuração da 

dimensão orientação futura. A Figura 7 representa o modelo. 

 

Figura 7 - Modelo inicialmente proposto para a mensuração da dimensão orientação futura 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Desta forma, apuraram-se os seguintes índices de ajuste do modelo inicial, 

conforme Tabela 37. 

 

Tabela 37- Índices de ajuste do modelo de ajuste da dimensão orientação futura 

Índice Valores Modelo Inicial Valores Esperados 

X² 2,889  

p 0,235 > 0,05 

X² / df 1,444 < 3 

CFI 0,997 > 0,900 

TLI 0,993 > 0,900 

NFI 0,992 > 0,900 

RMSEA 0,052 < 0,08 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Analisando a Tabela 37, percebe-se que todos os índices encontram-se dentro 

dos valores esperados na AFC. A Figura 8 representa o diagrama do modelo de 

mensuração com suas respectivas estimativas padronizadas.  

 

Figura 8 - Modelo de mensuração da dimensão orientação futura 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Dando sequencia, será apresentado o modelo proposto para a dimensão 

assunção de risco na Figura 9. 
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Figura 9 - Modelo inicialmente proposto para a mensuração da dimensão assunção de risco 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Sabendo que originalmente a dimensão assunção de risco possuía sete 

variáveis, após a AFE ela permaneceu com três indicadores observáveis, pois os 

demais apresentaram baixas comunalidades e suas cargas não obtiveram valores 

significativos. Devido a isto, as estatísticas de ajuste (valores para Qui², 

Qui²/GL;P;CFI;TLI; NFI e RMSEA) para a dimensão assunção de risco não foram 

apresentados, e sim apenas os valores das cargas padronizadas destas variáveis 

na Tabela 38. Hair Jr. et al., (2009) afirmam, que embora três indicadores indiquem 

a quantidade mínima para rodar o modelo, esse número inviabiliza o teste de ajuste 

do modelo, por ter o número idêntico de graus de liberdade ao de estimativa a ser 

calculada.  

 

Tabela 38 – Cargas padronizadas finais dos indicadores de assunção de risco 

Indicador Estimativa 

AR31 0,795 

AR30 0,943  

AR29 0,742 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Como apresentado na Tabela 38, as estimativas padronizadas indicam que 

podem continuar no modelo, pois estão todas acima de 0,50. A Figura 10 representa 

o diagrama do modelo de mensuração com suas respectivas estimativas 

padronizadas.  
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Figura 10 - Modelo de mensuração da dimensão assunção de risco 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Dando sequência, foi avaliado o modelo proposto para a dimensão 

proatividade, conforme apresentado na Figura 11. 

 

Figura 11 - Modelo inicialmente proposto para a mensuração da dimensão proatividade 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

 Igualmente à dimensão assunção de risco, a proatividade também teve o seu 

número de variáveis reduzido a três e, desta forma, as estatísticas de ajuste (valores 

para Qui², Qui²/GL;P;CFI;TLI; NFI e RMSEA) para esta dimensão não foram 

apresentados, e sim, apenas os valores das cargas padronizadas destas variáveis 

na Tabela 39.  

 

Tabela 39 - Cargas padronizadas finais dos indicadores de proatividade  

Indicador Estimativa 

Pr40 0,839 

Pr39 0,774 

Pr38 0,796 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Conforme demonstrado na Tabela 39, todas as estimativas padronizadas das 

variáveis podem continuar no modelo, pois apresentam valores acima de 0,50. A 

Figura 12 representa o diagrama do modelo de mensuração com suas respectivas 

estimativas padronizadas.  
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Figura 12 - Modelo de mensuração da dimensão proatividade 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Finalmente, foi realizada a AFC para o construto inovatividade organizacional 

e a Figura 13 representa o modelo de mensuração para este construto. 
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Figura 13 - Modelo inicialmente proposto para a mensuração do construto inovatividade 
organizacional 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Desta forma, os seguintes índices de ajuste foram obtidos para este 

construto. A Tabela 40 apresenta os resultados.  

 

Tabela 40 - Índices de ajuste do modelo de ajuste do construto inovatividade organizacional 

Índice Valores Modelo Inicial Valores Esperados 

X² 121,484  

p 0,000 > 0,05 

X² / df 1,446 < 3 

CFI 0,971 > 0,900 

TLI 0,964 > 0,900 

NFI 0,915 > 0,900 

RMSEA 0,052 < 0,08 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Como apresentado na Tabela 37, todos os índices apesentaram valores acima 

do esperado para a AFC, o que torna o modelo ideal para a mensuração da 

inovatividade organizacional. A Figura 14 representa o diagrama do modelo de 

mensuração com suas respectivas estimativas padronizadas.  

 

Figura 14 - Modelo de mensuração do construto inovatividade organizacional 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Os valores representados no diagrama de caminhos os indicadores que 

compõem o construto inovatividade organizacional mostram os valores nas setas 

retilíneas e curvas (coeficientes de regressão e correlações) e seus respectivos 

pesos fatoriais padronizados. Como se pode observar, todas as correlações 

apresentam valor positivo e significativo.  
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4.4.3 Validação individual do construto desempenho organizacional 

 

O construto desempenho organizacional, após a AFE, permaneceu com as 

cinco variáveis inicialmente propostas. A seguir, na Figura 15 será apresentado o 

modelo inicialmente proposto para a mensuração deste construto. 

 

Figura 15 - Modelo inicialmente proposto para a mensuração do construto desempenho 
organizacional 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

  

A seguir, a Tabela 41 apresenta os índices de ajuste do modelo inicial de 

desempenho organizacional. 

 

Tabela 41 - Índices de ajuste do modelo de ajuste do construto desempenho organizacional 

Índice Valores Modelo Inicial Valores Esperados 

X² 30,158  

p 0,000 > 0,05 

X² / df 6,031 < 3 

CFI 0,948 > 0,900 

TLI 0,897 > 0,900 

NFI 0,939 > 0,900 

RMSEA 0,176 < 0,08 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Como apresentado na Tabela 41, grande parte dos índices encontra-se dentro 

dos valores esperados na AFC. O índice de qui quadrado dividido pelos graus de 

liberdade, assim como o RMSEA e o TLI encontram-se um pouco acima do valor 

esperado, entretanto estão muito próximos. Sendo assim, este modelo foi 

considerado válido para a mensuração do desempenho organizacional. A Figura 16 
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representa o diagrama do modelo de mensuração com suas respectivas estimativas 

padronizadas.  

 

Figura 16 - Modelo de mensuração do construto desempenho organizacional 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

4.5  MODELO GERAL DE MENSURAÇÃO 

 

Depois de analisar individualmente cada um dos construtos por meio a AFC, 

foi possível elaborar o modelo geral de mensuração, para o qual se objetivou 

buscar uma solução estável, sem problemas de identificação e ajuste, a partir dos 

indicadores e coeficientes previstos na metodologia deste trabalho. As setas 

curvilíneas de duas pontas apresentadas no modelo representam as covariâncias 

entre os construtos. 

A Figura 17 apresenta o modelo geral de mensuração de maneira completa, 

com todos os construtos e seus respectivos indicadores. Vale ressaltar que o 

construto de inovatividade organizacional é o único de segunda ordem, conforme já 

destacado anteriormente.  
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Figura 17 - Modelo Geral de mensuração 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

A correlação entre as dimensões orientação para a aprendizagem e 

inovatividade organizacional foi positiva e significativa, pois apresentou um 

coeficiente de 0,62. Entretanto, as demais relações, orientação para a aprendizagem 

e desempenho organizacional e inovatividade organizacional e desempenho 

organizacional não foram significativas, apresentando coeficientes de 0,01 e 0,11 

respectivamente.  

Vale ressaltar que foram feitos testes e o modelo foi rodado mais quatro vezes, 

com cada uma das dimensões da inovatividade organizacional a fim de identificar se 

ao menos alguma delas influenciaria de forma positiva o desempenho organizacional, 

entretanto, nenhuma delas obteve sucesso. A Tabela 42 apresenta os índices de 

ajuste do modelo geral de mensuração. 
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Tabela 42 - Índices do modelo geral de mensuração 

Índice Valores Modelo Inicial Valores Esperados 

X² 385,680  

p 0,000 > 0,05 

X² / df 1,574 < 3 

CFI 0,935 > 0,900 

TLI 0,926 > 0,900 

NFI 0,841 > 0,900 

RMSEA 0,059 < 0,08 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

A Tabela 42 apresenta que, com exceção do índice NFI que já está muito 

próximo do esperado, todos os índices de ajuste estão de acordo com o mínimo 

esperado. Assim, decidiu-se manter o modelo geral de mensuração. 

 

4.6  MODELO ESTRUTURAL 

 

A Figura 18 apresenta o modelo estrutural definido a partir do modelo geral 

de mensuração. As elipses representam as variáveis latentes, os retângulos 

indicam as variáveis observáveis e os círculos refletem os termos de erro associado 

a cada variável latente ou observável. As setas de ponta única que saem das 

elipses para os retângulos demonstram as elações reflexivas, já as relações 

causais vão de uma elipse para outra.   
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Figura 18 - Modelo Estrutural final 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Fundamentando-se nos valores estimados e apresentados na Figura 18, a 

única relação significativa existente no modelo dentre os construtos de primeira 

ordem é a orientação para aprendizagem com a inovatividade organizacional (β = 

0,50). A Tabela 43 apresenta os índices de ajuste do modelo estrutural. 

 

Tabela 43 - Índices de ajuste do modelo estrutural 

Índice Valores Modelo Inicial Valores Esperados 

X² 385,680  

p 0,000 > 0,05 

X² / df 1,574 < 3 

CFI 0,935 > 0,900 

TLI 0,926 > 0,900 

NFI 0,841 > 0,900 

RMSEA 0,059 < 0,08 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Da mesma maneira que no modelo geral de mensuração, o índice NFI ficou 

um pouco abaixo do aceitável, entretanto muito próximo do ideal. Desta forma, 

considerou-se o modelo como aceitável. Considerando o modelo ajustado, 

prosseguiu-se para a realização dos testes das hipóteses apresentadas no item 2.4.2 

(p. 45). 

 

4.7  TESTE DE HIPÓTESES 

 

Após a realização dos testes estatísticos, esta etapa consiste em 

demonstrar o quão satisfatórios são os índices de ajuste do modelo final a partir da 

descrição das relações previstas e os resultados alcançados com a aplicação da 

pesquisa. Os resultados apresentados a seguir foram obtidos a partir do software 

AMOS 21.  

Inicialmente, a análise da significância e magnitude dos parâmetros 

estimados (cargas fatoriais padronizadas e variância) permitiu a verificação das 

hipóteses do estudo. Os resultados podem ser visualizados na Tabela 44. 

 

Tabela 44 - Parâmetros estimados do modelo estrutural 

Relação 
Coeficiente 
padronizado 

P 

Orientação para aprendizagem → Inovatividade organizacional 0,616 *** 

Inovatividade organizacional → Desempenho organizacional 0,171 0,192 

Orientação para aprendizagem → Desempenho organizacional -0,093 0,460 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
***˂0,001 

 

A partir do exposto na Tabela 44, infere-se que as relações entre orientação 

para a aprendizagem e desempenho organizacional e inovatividade organizacional e 

desempenho organizacional não possuem coeficientes abaixo de 0,50, o qual é o 

esperado e os valores de P também não são significativos, pois são >0,5. O Quadro 

10 apresenta o resumo das hipóteses e sua situação. 
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Quadro 10 - Resumo das hipóteses 

 Hipótese Situação 

H1 
A orientação para a aprendizagem influencia positivamente a 
inovatividade organizacional. 

Confirmada 

H2 
A inovatividade organizacional tem relacionamento positivo com o 
desempenho organizacional. 

Não 
confirmada 

H3 
A orientação para a aprendizagem tem relacionamento positivo com o 
desempenho organizacional. 

Não 
confirmada 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Com base nas informações apresentadas no Quadro 10, na sequência serão 

descritas cada uma das hipóteses, com o objetivo de proporcionar um melhor 

entendimento entre os pressupostos e os achados nesta pesquisa. 

 

H1 - A orientação para a aprendizagem influencia positivamente a 

inovatividade organizacional. 

 

Em análise aos testes da hipótese apresentados anteriormente, conclui-se 

que esta foi confirmada. A orientação para a aprendizagem se relaciona 

positivamente com a inovatividade organizacional. Cabe inferir aqui que os esforços 

praticados pelos gestores da empresa em prol da aprendizagem podem contribuir 

para o desenvolvimento de ideias inovadoras nas empresas, implicando em uma 

maior inovatividade das empresas. 

Este resultado corrobora estudos realizados anteriormente, os quais já 

afirmavam que a orientação para a aprendizagem atua como uma precursora da 

inovatividade organizacional, ou seja, que esta possui um relacionamento positivo 

com este construto (SINKULA et al. 1997; HURLEY; HULT, 1998; BAKER; 

SINKULA, 1999; CALANTONE; CAVUSGIL; ZHAO, 2002).  Da mesma forma que os 

autores do construto original de inovatividade organizacional, os resultados de 

relacionamento entre estes construtos se mostraram positivos. 

 

Hipótese 2: A inovatividade organizacional tem relacionamento positivo com 

o desempenho organizacional. 

 

Grande parte das pesquisas nas quais se estuda a relação entre inovatividade 

organizacional e desempenho organizacional confirma uma associação positiva 

entre estes construtos (NIETO; QUEVEDO, 2005; OLSON; SLATER; HULT, 2005; 
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TAJEDDINI; TRUEMAN; LARSEN, 2006). Entretanto, após a realização dos testes, 

observou-se que a inovatividade organizacional não possui significância no seu 

relacionamento com o desempenho organizacional, o qual foi mensurado por meio 

de assertivas relacionadas com o meio hoteleiro e, desse modo, não suporta a 

hipótese previamente exposta. 

Alguns estudos também realizados relacionando estes construtos 

encontraram resultados semelhantes. Ferraresi (2010) estudou o relacionamento 

entre inovatividade organizacional com resultados organizacionais com executivos 

de empresas brasileiras dos setores de serviço e comércio e também não encontrou 

significância na relação entre estes construtos, rejeitando assim a sua hipótese de 

que a inovatividade influenciaria positivamente o resultado organizacional. O autor 

afirma que isto pode ocorrer devido ao fato de que apenas a capacidade de inovar 

da empresa não garante melhor desempenho, ela precisa implementar a inovação 

na organização. 

Da mesma forma, estudo realizado por Abiola (2013) corrobora este 

resultado, quando afirma não encontrar influência positiva da inovatividade 

organizacional sobre o desempenho financeiro das empresas de pequeno e médio 

porte em pesquisa realizada na Nigéria. Os resultados estatísticos também não 

puderam comprovar o relacionamento entre os construtos nesta pesquisa. 

O resultado aqui apresentado, de que a inovatividade organizacional não 

exerce influência sobre o desempenho organizacional também pode ser decorrente 

da escala de inovatividade organizacional utilizada neste estudo. A proposta de 

Shoham et al. (2012) para mensurar este construto é recente e ainda precisa ser 

testada em diferentes países e setores, conforme afirmam os autores. O 

questionário proposto pelos autores foi aplicado inicialmente em empresas o setor 

público e, desta vez, testado em meios de hospedagens do estado de Santa 

Catarina. 

 

Hipótese 3: A orientação para a aprendizagem tem relacionamento positivo 

com o desempenho organizacional. 

 

Igualmente a hipótese anterior, a H3 também não foi confirmada, o que 

apresenta um resultado antagônico se comparado com grande parte das pesquisas 



124 
 
  

 
 

existentes relacionando o tema. Perin et al. (2006), Abbade (2012) e Shoham et al. 

(2012) e seus estudos expostos anteriormente, encontraram uma significância 

positiva entre estes dois construtos, o que indica que empresas orientadas para a 

aprendizagem poderiam obter melhor desempenho organizacional. 

Entretanto, o resultado apresentado neste estudo pode também pode ser 

confirmado pelo estudo de Abbade, Zanini e Souza (2012), o qual identificou em sua 

pesquisa que a orientação para a aprendizagem não possui significância direta no 

relacionamento com o desempenho organizacional, a não ser se mediada pela 

orientação para o mercado. Porém, a orientação para aprendizagem sozinha não 

pode influenciar de forma positiva o desempenho da empresa. 

Pode-se aqui também citar a pesquisa de Ferraresi (2010), o qual investigou o 

relacionamento positivo entre a gestão do conhecimento e os resultados das 

empresas também teve sua hipótese rejeitada, ou seja, os testes estatísticos não 

comprovaram significância nesta relação.  

Infere-se também que a rejeição desta hipótese pode ser devido ao fato de os 

meios de hospedagem que compõem esta amostra serem, em sua maioria, de 

pequeno porte (63%), pois possuem até 19 funcionários, o que muitas vezes os 

caracteriza por hotéis familiares, os quais muitas vezes não percebem um 

crescimento significativo nos seus resultados relacionados com o desempenho da 

organização.   

Com base no exposto, considera-se finalizada a exposição dos resultados do 

estudo. O capítulo 5 aborda as considerações finais das análises e resultados desse 

estudo, com o objetivo de apresentar suas implicações acadêmicas e empresariais, 

limitações e sugestões de trabalhos futuros que busquem aprofundar o tema aqui 

abordado. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Este capítulo apresenta as considerações finais das análises e resultados 

deste trabalho, com o objetivo de compreender suas implicações acadêmicas e 

empresariais, limitações e sugestões de trabalhos futuros. Esta pesquisa, que teve 

como objetivo geral analisar o relacionamento entre orientação para a 

aprendizagem, inovatividade organizacional e desempenho organizacional nos 

meios de hospedagem de Santa Catarina, contou com uma amostra de 162 meios 

de hospedagem. 

Inicialmente, o desenvolvimento da fundamentação teórica elaborada a partir 

de estudos já realizados sobre os temas permitiu tecer um modelo teórico. Este foi 

validado e ajustado separadamente, e após foi realizada a validação e ajuste do 

modelo integrado (híbrido).  Desta forma, obteve-se um melhor ajuste do modelo o 

qual permitiu a realização do teste de hipóteses da pesquisa. 

 

5.1 CONCLUSÕES SOBRE A ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

Com o intuito de atingir o primeiro objetivo específico, o qual era caracterizar 

os meios de hospedagem do estado de Santa Catarina pertencentes à amostra 

desta pesquisa, os gestores foram indagados sobre questões de identificação do 

próprio perfil e do meio de hospedagem. A amostra desta pesquisa compreendeu, 

em sua maioria, meios de hospedagem pertencentes aos municípios de 

Florianópolis e Balneário Camboriú, estes que representam, respectivamente, 21,6% 

e 13% do total de empreendimentos.  Já em relação à caracterização dos meios de 

hospedagem, a amostra é composta predominantemente por hotéis (60,5%), 

seguida pelas pousadas (32,1%).  

A maior parte dos meios de hospedagem desta pesquisa possui entre 21 e 50 

UH´s (30,9%), seguidos por empreendendimentos de até 20 (29%) UH´s. Quanto ao 

segmento dos meios de hospedagem desta amostra, eles atuam 

predominantemente no segmento de lazer (31,5%), seguido pela atuação 

predominantemente na área de negócios (27,8%).  
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No que tange ao tempo de atuação no mercado, a maior parte dos meios de 

hospedagem está há mais de 10 anos (76,5%). Referente ao número de 

funcionários existentes nos meios de hospedagem analisados, destaca-se que a 

maior parte deles possui até 19 funcionários, o que caracteriza os empreendimentos 

como sendo de pequeno porte. O levantamento do gênero dos gestores indicou que 

a amostra é composta por 50,6% de autodeclarados homens, o que é a maioria. 

O grau de escolaridade dos gestores entrevistados infere uma boa 

qualificação para o cargo em que atuam, pois a maioria deles possui formação 

superior, e já concluiu ou está fazendo pós-graduação.  Quanto à idade, os gestores, 

em sua maioria, estão na faixa etária entre 26 e 55 anos de idade (42,6%).  

Em relação às funções exercidas pelos respondentes desta pesquisa, merece 

destaque o cargo de Gerente Geral, que compreende 42,6% dos entrevistados nesta 

amostra. Finalmente, quanto ao tempo de atuação dos gestores na empresa, 42% 

dos entrevistados estão na empresa por um período inferior a 5 anos e já 

alcançaram cargos gerenciais. Entretanto, outra parcela, de 39,5% dos 

respondentes, afirma já estar na empresa há mais de 10 anos.  

 

5.2  CONCLUSÕES SOBRE A ANÁLISE UNIVARIADA DOS CONSTRUTOS 

 

A análise univariada buscou reconhecer o padrão médio de respostas da 

amostra para cada uma das variáveis observáveis (manifestas) dos construtos. A 

seguir serão apresentados os resultados para cada um dos construtos 

individualmente. 

Em relação à orientação para aprendizagem, evidenciou-se que os 

respondentes demostraram considerar a aprendizagem como um fator importante 

para as empresas. Os resultados mostram que os gestores devem preocupar-se 

com o fato de envolver a equipe nas tomadas de decisões, uma vez que esta 

variável foi a que apresentou a menor média dentre as analisadas para este 

construto. 

Sendo assim, de forma geral, a maior parte dos respondentes marcou suas 

respostas no ponto 5, o que representa que a empresa possui uma preocupação e 

procura proporcionar aos colaboradores um ambiente de aprendizagem na empresa. 

Os gestores afirmam que a falta de investimento em aprendizagem poderá 
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comprometer a organização, e também indicam que para isso disponibilizam todos 

os dados necessários para que os funcionários possam desempenhar suas funções. 

Dentre as respostas, a que se destacou com maior média foi a variável que afirma 

que os gestores não veem a aprendizagem como um custo para as empresas, e sim 

como um investimento.  

Já a variável que apresentou menor média foi a OA7 (2,96), na qual os 

gestores responderam que “A organização não possui recursos suficientes para 

implementar processos de aprendizagem sistemáticos e adequados”. Esta média 

indica uma neutralidade dos respondentes, os quais podem ou não acreditar que a 

empresa não possui recursos suficientes para a aprendizagem. Fato que pode ser 

devido à amostra ser em sua grande parte de hotéis de pequeno porte.  

Outro ponto que vale destacar é sobre o envolvimento da equipe nas tomadas 

de decisões acerca das áreas que necessitam melhorias, o qual apresentou uma 

média superior a três pontos, e demonstra a preocupação dos gestores no 

envolvimento de seus funcionários em tomadas de decisões.  

A análise univariada do construto inovatividade organizacional permite a 

compreensão de que, dentre as cinco dimensões inicialmente analisadas, três delas 

(criatividade, abertura a mudanças, orientação futura) apresentaram valores médios 

altos entre as respostas, variando entre 3,16 e 4,37. Já as outras dimensões, 

assunção de risco e proatividade apresentaram valores médios mais baixos, os 

quais variaram entre 2,63 e 3,69.  

A partir destes resultados evidencia-se que, uma vez que os respondentes 

afirmam serem criativos, buscam novas formas de oferecer serviços e são abertos a 

novas sugestões e mudanças na empresa, ao mesmo tempo falta “acreditarem mais 

no seu próprio taco” e se anteciparem às mudanças que ocorrem no mercado. 

Por fim, a análise univariada do construto desempenho organizacional, 

demonstra que existe uma tendência da média geral das respostas situar-se em 

torno de 3, sendo que os resultados variaram de 3,35 até 3,64. Isto demonstra que a 

maior parte dos gestores é neutra para estas respostas, e que alguns afirmam estar 

um pouco satisfeitos com os resultados no que se refere ao desempenho da 

empresa.  
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5.3  CONCLUSÕES SOBRE A ANÁLISE MULTIVARIADA DOS CONSTRUTOS 

 

A fim de validar o modelo teórico adotado, utilizou-se da percepção de 162 

gestores que foram entrevistados na realização desta pesquisa. Os procedimentos 

de validação dos construtos utilizados para elaborar o modelo geral de mensuração 

buscaram inicialmente identificar a unidimensionalidade e confiabilidade das escalas 

por meio da análise fatorial exploratória. Posteriormente, a técnica utilizada para a 

análise fatorial confirmatória foi a Modelagem de Equações Estruturais. 

A partir da confirmação da unidimensionalidade e confiabilidade dos 

construtos, foi possível construir um modelo de mensuração com 24 variáveis 

manifestas ou observáveis. Este modelo foi então avaliado por meio da MEE, 

analisando as medidas de ajustamento do modelo, nível de significância e a 

magnitude dos coeficientes de regressão estimados para as relações propostas 

pelas hipóteses desta pesquisa. Os resultados da AFC permitiram concluir que o 

modelo possui um ajustamento satisfatório. Depois disso, foi possível identificar, 

perante os resultados de significância, cargas fatoriais padronizadas e variância, as 

hipóteses deste estudo. 

 

5.3.1 Orientação para aprendizagem e inovatividade organizacional 

 

A hipótese H1 (a orientação para a aprendizagem influencia positivamente a 

inovatividade organizacional) foi confirmada, sendo que os resultados apresentaram 

uma carga fatorial padronizada de 0,616, ou seja, maior do que 0,50, e uma 

significância de (p<0,05). 

A confirmação desta hipótese permite responder ao segundo objetivo 

específico, o qual consistiu em avaliar a influência que a orientação para a 

aprendizagem exerce sobre a inovatividade organizacional. Conclui-se assim que a 

orientação para a aprendizagem pode ser caracterizada como um forte influenciador 

para a inovatividade organizacional, sendo que quanto maior for a orientação para 

aprendizagem, maior a inovatividade organizacional. 
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5.3.2 Inovatividade organizacional e desempenho organizacional 

 

Em relação à hipótese H2 (a inovatividade organizacional tem relacionamento 

positivo com o desempenho organizacional), esta não pôde ser confirmada, sendo 

que as evidências empíricas são fracas para atestar que existe relacionamento 

positivo entre a inovatividade organizacional e o desempenho organizacional. A 

relação entre os construtos apresentou uma carga fatorial padronizada de 0,171, ou 

seja, menor do que o esperado que é >0,50. O nível de significância de 0,192 ficou 

muito acima do esperado (p<0,05). 

A rejeição desta hipótese permite responder ao terceiro objetivo específico, o 

qual buscou analisar a relação entre inovatividade organizacional no desempenho 

organizacional. O resultado da pesquisa permite afirmar que não existe um 

relacionamento positivo entre a inovatividade organizacional e desempenho 

organizacional, evidenciando que a inovatividade organizacional não influencia de 

forma positiva o desempenho das empresas da amostra analisada. 

 

5.3.3 Orientação para aprendizagem e desempenho organizacional 

 

A hipótese H3 (a orientação para a aprendizagem tem relacionamento 

positivo com o desempenho organizacional), também foi rejeitada, uma vez que não 

existem comprovações estatísticas de que a orientação para aprendizagem pode se 

relacionar positivamente com o desempenho organizacional.  

A relação entre os construtos apresentou uma carga fatorial padronizada 

negativa de -,093, sendo muito abaixo do esperado que é >0,50. O nível de 

significância foi de 0,460, o que foge aos padrões estabelecidos (p<0,05). O 

resultado desta hipótese permite responder ao quarto objetivo específico desta 

pesquisa, que era de identificar a relação entre orientação para a aprendizagem e 

desempenho organizacional.  

Este resultado permite afirmar que a orientação para aprendizagem não 

influencia de forma positiva o desempenho organizacional, ou seja, esta não pode 

ser considerada como um precursor que leva a empresa a um melhor resultado 

organizacional. 
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No que se refere ao objetivo geral deste trabalho, que pretendeu analisar o 

relacionamento entre orientação para a aprendizagem, inovatividade organizacional 

e desempenho organizacional nos meios de hospedagem de Santa Catarina, foram 

comprovadas em parte as expectativas iniciais da pesquisa. 

De forma resumida, pode-se escrever os resultados da avaliação e do 

ajustamento do modelo estrutural da seguinte forma: (1) a orientação para 

aprendizagem  exerce uma influência positiva e direta sobre a inovatividade 

organizacional; (2) a inovatividade organizacional não exerce influência significativa 

sobre o desempenho organizacional; (3) a orientação para aprendizagem não possui 

relacionamento positivo com o desempenho organizacional.  

A partir desses resultados é possível inferir que, para esta amostra 

pesquisada, a orientação para a aprendizagem exerce influência positiva sobre a 

inovatividade organizacional, entretanto, estas duas, não interferem de forma direta 

no desempenho organizacional. Essas constatações trazem à luz uma série de 

implicações deste estudo para o âmbito acadêmico, assim como para o gerencial, as 

quais serão relatadas a seguir. 

 

5.4  IMPLICAÇÕES ACADÊMICAS E GERENCIAIS 

 

Inicialmente, para a academia, esta pesquisa promoveu o desenvolvimento do 

estudo acerca dos temas inovatividade organizacional e orientação para 

aprendizagem, que ainda são um tanto incipientes no Brasil.  

O teste da escala de mensuração e inovatividade organizacional desenvolvida 

e proposta por Shoham et al. (2012) apresentou resultados interessantes nesta 

aplicação em ambiente brasileiro. A escala, conforme citado pelos autores, 

precisava ser testada em outras realidades e nações, uma vez que foi aplicada em 

empresas do setor público. 

Com a aplicação da análise fatorial exploratória, os resultados indicaram que 

a escala, ao invés de possuir cinco dimensões, resultou em quatro dimensões. As 

dimensões criatividade e abertura para mudanças foram identificadas como 

pertencentes ao mesmo fator, ou seja, elas mensuravam a mesma dimensão.  

Por fim, a pesquisa evidenciou um novo modelo de mensuração dos 

construtos orientação para aprendizagem, inovatividade organizacional e 
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desempenho organizacional. A análise fatorial confirmatória por meio da MEE 

demonstrou que este modelo atende aos índices mínimos esperados, e que assim 

está bem ajustado.  

Os resultados da pesquisa também podem fornecer informações importantes 

aos gestores de meios de hospedagem, uma vez que trazem informações relevantes 

sobre como a orientação para aprendizagem, inovatividade organizacional e o 

desempenho organizacional estão sendo avaliados nas empresas. 

As análises univariadas permitem inferir que no que tange à orientação para 

aprendizagem, esta de forma geral está sendo valorizada nas empresas. Os 

gestores acreditam que isto é um investimento para a organização, e não um custo. 

Entretanto, um ponto que ainda pode ser melhorado na gestão da aprendizagem nas 

empresas é o fato da disponibilização de recursos que permitem a implementação 

de mecanismos para a aprendizagem organizacional.  

Quanto à análise da inovatividade organizacional, existem pontos que 

merecem atenção dos gestores dos meios de hospedagem. Ao mesmo tempo em 

que estes são criativos, abertos a mudanças e possuem orientação futura, eles têm 

medo de arriscar-se, não gostam de assumir altos riscos e não são proativos. 

Isso muitas vezes pode fazer com que a empresa deixe de aproveitar 

oportunidades que aparecem e, consequentemente, de se destacar no mercado 

perante os demais, uma vez que esta não se antecipa às mudanças que ocorrem no 

mercado. Mesmo ela possuindo a orientação futura e criatividade, falta colocar em 

prática as novas formas encontradas para realizar seus negócios. Desta forma, 

estas empresas são aquelas que se adaptam ao mercado, e não as que introduzem 

mudanças nele. 

Sendo assim, não foi possível identificar um relacionamento positivo tanto da 

orientação para aprendizagem como da inovatividade organizacional com o 

desempenho organizacional. Isto pode se dever ao fato de que falta a 

implementação de algumas ações inovadoras por estas empresas. Elas são 

orientadas para a aprendizagem, o que influencia de forma positiva a inovatividade 

organizacional, ou seja, elas possuem interesse e visão para inovar. Contudo, não 

colocam em prática as ações encontradas, o que foi demonstrado nos resultados de 

assunção de risco e proatividade nestas empresas.  
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Infere-se aqui também a importância deste estudo que está em consonância 

com o novo plano do turismo de 2012, o qual destaca a importância do 

conhecimento e inovação para o setor turístico. Este relacionamento pode aqui ser 

confirmado, uma vez que encontrou que existe um relacionamento positivo entre a 

orientação para a aprendizagem e a inovatividade organizacional. 

 

5.5  LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE FUTURAS PESQUISAS 

 

Embora esse estudo tenha alcançado seu objetivo de avaliar a relação entre a 

orientação para aprendizagem, inovatividade organizacional e desempenho 

organizacional, apresentam-se nesta seção algumas limitações quanto a seu escopo 

e processo. 

Inicialmente, a limitação desta pesquisa refere-se à composição da amostra 

utilizada. Os gestores entrevistados pertencem a diferentes tipos de meios de 

hospedagem, sem classificação de porte, segmento, entre outros, o que pode 

oferecer uma inconsistência de resultados. Vale ressaltar que ainda não existe no 

Brasil uma classificação oficial dos meios de hospedagem, a qual está em 

construção, o que pode fragilizar os estudos nesta área. 

Outra limitação da pesquisa pode ser inerente ao próprio método, pois 

quando se utiliza questionário como instrumento de coleta de dados, os 

respondentes podem muitas vezes não compreender o sentido real da pergunta, o 

que pode levá-los a marcar qualquer opção, retirando assim a credibilidade dos 

resultados. Entretanto, antes da aplicação do questionário foi realizado um pré-teste, 

conforme descrito na seção 3.3.2, o que objetivou minimizar a falta e entendimento 

das questões. Frente a esta limitação, sugere-se que futuros pesquisadores realizem 

estudos qualitativos, por meio de estudo de caso, o qual poderia trazer maior clareza 

e compreensão dos resultados acerca destes temas. 

Por conseguinte, pode também ser considerada uma limitação o tamanho da 

amostra, a qual compreendeu 162 meios de hospedagem do estado de Santa 

Catarina, de um universo de 2.499 empreendimentos, o que pode limitar a 

generalização dos resultados. Como sugestão de futuras pesquisas, pode-se 

apontar a replicação deste estudo com uma amostra maior, até a nível nacional. 
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Sugere-se também que novos estudos sejam realizados utilizando a nova 

escala de mensuração de inovatividade organizacional aqui proposta tanto neste, 

como em outros setores da economia, a fim de identificar se ela realmente é válida.  

Seria interessante pesquisar em empresas de bases tecnológicas, as quais devido à 

sua própria natureza possuem características de inovatividade.  

Outra recomendação é que futuros estudos relacionem outros construtos 

juntamente com a inovatividade organizacional e orientação para aprendizagem, a 

fim de verificar se estes têm possibilidade de influenciar positivamente o 

desempenho organizacional. Como exemplos, poder-se-ia estudar o relacionamento 

com orientação empreendedora ou a orientação para o mercado. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 
  

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABBADE, E. B. O Efeito da orientação para a Aprendizagem no Desempenho 
Organizacional das Empresas da Região Central do Rio Grande Do Sul. REGE, São 
Paulo, v. 19, n. 2, p. 241-262, abr./jun. 2012. 
 
ABBADE, E. B.; ZANINI, R. R.; SOUZA, A. M. Orientação para Aprendizagem, 
Orientação para Mercado e desempenho organizacional: evidências 
empíricas. Revista de Administração Contemporânea, v. 16, n. 1, p. 118-136, 
2012. 
 
ABBADE, E. B.; VIZZOTTO, T. P; NORO, G. B. Avaliação da orientação para a 
aprendizagem: Um estudo de caso na empresa Supertex de Santa Maria/RS. 
Revista de Negócios, Blumenau, v.17, n.2, p.21–40, Abril/Junho de 2012.  
 
ABIOLA, I. Organizational Learning, Innovativeness and Financial Performance  
of Small And Medium Enterprises (Smes) In Nigeria. European Journal of 
Business and Management. v.5, n.2, 2013. 
 

 

ALMEIDA, A. R. D.; BOTELHO, D. Construção de questionários. IN: BOTELHO, 

Delane; ZOUAIN, Deborah Moraes. Pesquisa quantitativa em administração. 

São Paulo: Atlas, 2006.  

 
ANDREASSI, T.; SBRAGIA, R. Relações entre indicadores de P&D e de resultado 
empresarial. Revista de Administração, São Paulo, v.37, n.1, p.72-84, jan./mar. 
2002.  
 
ARANHA, F.; ZAMBALDI, F. Análise Fatorial em Administração. São Paulo: 
CENGAGE Learning, 2008. 
 
ATUAHENE-GIMA, K.; KO, A. An empirical investigation of the effect  of market 
orientation and entrepreneurship orientation alignment on social  product innovation. 
Organization Science, v. 12, n. 1. p. 54-74, 2001. 
 
BAKER, M.J. Selecting a research methodology. The marketing review, v.1, p.373-
397, 2001. 
 
BAKER, W.E.; SINKULA,  J. The synergistic effect of market orientation and learning 
orientation on organizational performance. Journal of Academic Marketing 
Science, v. 27, n. 4, p. 411 –27, 1999. 
 
BAKER, W.E.; SINKULA,  J. Does market orientation facilitate balanced innovation 
programs? An organizational learning perspective. The Journal of Product 
Innovation Management, v. 24. p. 316-334, 2007. 
 
BARNEY, J. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of 
Management, v. 7, n. 1, p. 99-120, 1991.  



135 
 
  

 
 

 
BARRAS, R. Towards a theory of innovation in services. Research Policy, North-
Holland, n. 15, p. 161-173, 1986. 
 
BINDER, P; KESSLER, A.; MAIR, M.; STUMMER, K. Organizational innovativeness 
And its results: a qualitative Analysis of Sme hotels in Vienna. Journal of Hospitality 
& Tourism Research, v. 20, n. 10, p. 1 –25, 2013. 
 

BREI, V. A.; LIBERALI NETO, G.. O uso da técnica de modelagem em equações 

estruturais na área de marketing: um estudo comparativo entre publicações no 

Brasil e no exterior. Revista de Administração Contemporânea. v. 10, n. 4, p. 131 - 

151, 2006.  

 
BROCKMAN, B.K., MORGAN, R.M. The role of existing knowledge in new product 
innovativeness and performance. Decision Sciences v.34, p. 385–419, 2003. 

 

BROWN, J. R.; DEV, C. S. Improving productivity in a service business: evidence 
from the Hotel Industry. Journal of Service Research. v. 2, n. 4, p. 339 - 354, 2000.  
 
BUENO, G. S.  et al. Gestão estratégica do conhecimento.  Revista  FAE, Curitiba, 
v.7, n.1, p.101-102, jan./jun. 2004 
 
CALANTONE, R. J.; CAVUSGIL, S. T.; ZHAO, Y. Learning orientation, firm 
innovation capability, and firm performance. Industrial Marketing Management, v. 
31, p. 515–524, 2002. 
 

CARVALHO, C. E. Indicadores de desempenho utilizados na indústria 

hoteleira. Tese de doutorado, PPGA, UNIVALI, 2008.  

 
CARVALHO, C. E. Relacionamento entre ambiente organizacional, capacidades, 
orientação estratégica e desempenho: um estudo no setor hoteleiro. Tese, PPGA, 
UNIVALI, 2011. 
 
CASTRO JR, D. F. L. Estratégias para a hotelaria executiva catarinense: uma 
análise entre as capacidades mercadológicas, diferenciação de serviços e 
desempenho. Tese, PPGA, UNIVALI, 2013. 
 
COHEN, W. M.; LEVINTHAL, D. A. Innovation and learning: the two faces of R&D. 
The Economic Journal, v. 99, p. 569-596, 1990.  
 
COVIN, J.G.; SLEVIN, D.P. Strategic management of small firms in hostile and 
benign environments. Strategic Management Journal, v. 10, p. 75–87, 1989.  
 
COZZARIN, B. P. Innovation quality and manufacturing firms' performance in 
Canada. Economics of Innovation & New Technology, v.13, n.3, p.199-216, abr. 
2004.  
 



136 
 
  

 
 

DAMANPOUR, F. Organizational innovation: A meta-analysis of effects of 
determinants and moderators. Academy of Management Journal, n. 34, v. 3, p. 
555 – 590, 1991. 
 
DAMANPOUR, F. ``Organizational complexity and innovation: developing and testing 
multiple contingency models'', Management Science, v. 42, n. 5, p. 693-716, 1996. 

DAVENPORT, T. H. Process Innovation: Reengineering Work through Information 
Technology. Harvard Business School Press, Cambridge, 1992. 

DAVENPORT, T., PRUSAK, L. Ecologia da informação: por que só a tecnologia 
não basta para o sucesso na era da informação. São Paulo: Futura, 1998.  
 
DE GEUS, A. A empresa viva: como as organizações podem aprendem a prosperar 
a se perpetuar. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 
 
DESHPANDE, R.; FARLEY, J. U. Organizational culture, market orientation, 
innovativeness and firm performance. International Journal of Research in 
Marketing, v. 22, p. 3 – 22, 2004. 
 
DESHPANDE, R., FARLEY, J., WEBSTER, F. Corporate culture, customer 
orientation, and innovativeness in Japanese firms: a quadrad analysis. Journal of 
Marketing, v. 57, p. 23–37, 1993. 

 

DEV, C.; ZHOU, K. Z.; BROWN, J.; AGARWAL, S. Customer orientation or 

competitor orientation: which marketing strategy has a higher payoff for hotel brands? 

Cornell Hospitality Quarterly. v. 50, n. 1, p. 19 - 28, 2009.  

 
DIEHL, A. A.; TATIM, D. C. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas. 
São Paulo: Prentice-Hall, 2004. 
 
DRUCKER, P. Sociedade pós-capitalista. São Paulo: Pioneira, 1993.  
 
ESCOBAR, M.A.R. Relação das Capacidades Dinâmicas e Orientação 
Empreendedora com o Desempenho em Agências de Viagens Moderada pelo 
Ambiente Organizacional Percebido. Tese (Doutorado em Administração e 
Turismo) - Universidade do Vale do Itajaí, Biguaçu (SC) 2012.  
 
FÁVERO, L.P.; BELFIORE, P.;SILVA, F. L.; CHAN, B.L. Análise de dados:  
modelagem multivariada para tomada de decisões. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009.  
 
FARREL, M. A. Antecedents and Consequences of A Learning Orientation. 
Marketing Bulletin, v. 10, p. 38-51, 1999. 
 
FERRARESI, A. Gestão do conhecimento, orientação para o mercado, 
inovatividade e resultados organizacionais: um estudo em empresas instaladas no 
Brasil. São Paulo, 2010. 213fls. Tese (Doutorado em Administração) – Faculdade e 
Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo. 



137 
 
  

 
 

 

FINNEY, S. J.; DISTEFANO, C. Non-normal and categorical data in structural 

equation modeling. In: HANCOK, Gregory R.; MUELLER, Ralph O. Structural 

Equation Modeling: A Second Course. Charlotte, NC: Information Age Publishing, 

2006.  

 
FLEURY, M. T. L.; OLIVEIRA Jr., M. de M. Gestão estratégica do conhecimento: 
integrando aprendizagem, conhecimento e competências. São Paulo Atlas, 2001.  
 
FREEMAN, C. Innovation and long cycles of economic development. In: 
SEMINÁRIO INTERNACIONAL. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 
1982.  
 
GADREY, J.; GALLOUJ, F.; WEINSTEIN, O. New modes of innovation: how services 
benefit industry. International Journal of Service Industry Management.  
Bradford, v. 6, n. 3, 1994. 
 
GALLOUJ, F.; SANSON, K. Economia da inovação: um balanço dos debates 
recentes. In: BERNARDES, R. e ANDREASSI, T. Inovação em serviços intensivos 
em conhecimento. São Paulo: Saraiva, p. 03-27, 2007. 
 
GARCIA, R.; CALANTONE, R. A critical look at technological innovation typology and 
innovativeness terminology: a literature review." Journal of Product Innovation 
Management, v. 19, n. 2, p.110-132, 2002.  
 
GARVER, M.S.; MENTZER, J.T. Logistics research methods: employing structural 
equation modeling to test for construct validity. Journal of Business Logistics, v.20, 
n.1, p.33-57, 1999. 
 
GARVIN, D. A. Building a learning organization. Harvard Business Review, n. 4, v. 
71, p. 78-92 Jul./Ago, 1993.  
 
GLOET, M.; TERZIOVSKI, M. Exploring the relationship between knowledge  
management practices and innovation performance. Journal of  Manufacturing 
Technology Management, v. 15, n. 5, p. 402-409, 2004. 
 
GOBARA, C.; ROSSONI, L.; KATO, E. M.; DOSSA, A. A.; HOCAYEN-DA-SILVA, A. 
J. A Influência Das Dimensões Da Cultura Organizacional Na Inovação Em 
Serviços: Uma Análise Do Setor Hoteleiro. Base – Revista de Administração e 
Contabilidade da Unisinos, v. 7, n. 4, p. 252-265, outubro/dezembro 2010. 
 
GOPALAKRISHNAN, S., DAMANPOUR, F. The impact of organizational context on 
innovation adoption in commercial banks. IEEE Transactions on Engineering 
Management v. 47, p. 14–25, 2000. 
 
GRANT, R. M. Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic 
Management Journal, 17 (Winter Special Issue) , p. 109-122, 1996. 
 



138 
 
  

 
 

GUPTA, A. K.; GOVIDARAJAN, V. Business unit strategy, managerial 
characteristics, and business unit effectiveness at strategy implementation. 
Academy of Management Journal, v.27, n.1, 25-41, 1984. 
 
HABER, S.; REICHEL, A. Identifying performance measures of small ventures - the  
case of the tourism industry. Journal of Small Business Management, v. 43, n.3, p. 
257-286, 2005.  
 
HAIR Jr., J.F. et al. Análise Multivariada de Dados. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2005.  
 
HAIR Jr., J. F.; BLACK, W. C.; BABIN, B. J.; ANDERSON, R. E.; TATHAM R. L.; 
Análise multivariada de dados. 5. ed., Porto Alegre: Bookman, 2009.  
 
HAN, J. K.; KIM, N.; SRIVASTAVA, R. Market orientation and organizational 
performance: is innovation a missing link? Journal of Marketing, v.62, n.4, p.30-45, 
1998.  
 
HENARD, D.; SZYMANSKI, D.  “Why Some New Products Are More Successful 
Than Others,” Journal of Marketing Research, v. 28, August, p. 362–79, 2001. 
 
HOQUE, Z. Linking environmental uncertainty to non-financial performance 
measures and performance: a research note. The British Accounting Review. v. 
37, p. 471 - 481, 2005.  
 
HOYLE, R.H. The structural Equation Modeling: basic concepts and fundamental 
issues. In: HOYLE, R.H. (Ed). Structural equation modeling: Concepts, issues, 
and applications. Thousand Oaks/CA: Sage Publications, 1995. (p. 1-15). 
Disponível em: 
http://books.google.com.br/books?id=zFMYJqVeQUEC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=M
Accallum+model+specification&source=bl&ots=dJFkMIQh14&sig=DAQhsyaNfrf6RE3
ukps1eYjY-D8&hl=pt-BR&sa=X&ei=BZA4Uo6EOIv-
8QSLhYGgDg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=MAccallum%20model%20speci
fication&f=false. Acesso em: 17-11-2013. 
 
HULT, G. T. M.; HURLEY, R. F.; KNIGHT, G. A, K. Innovativeness: Its antecedents 
and impact on business performance. Industrial Marketing Management, v. 33, n.5, 
p. 429-438, 2004. 
 
HULT, G. T. M.; KETCHEN, D. J. “Does Market Orientation Matter? A Test of the 
Relationship between Positional Advantage and Performance,” Strategic 
Management Journal v. 22, n. 9, p. 899–906, 2001. 
 
HULT, G. T. M.; KETCHEN; D. J; NICHOLS JR., E. Organizational learning as a 
strategic resource in supply management. Journal of Operations Management, v. 
21, p. 541–556, 2003. 
 
HULT, G.T.M., HURLEY, R.F., GIUNIPERO, L.C., NICHOLS JR., E.L. Organizational 
learning in global supply management: a model and test of internal users and 
corporate buyers. Decision Sciences, v. 31, n. 2, p. 293–325, 2000. 

http://books.google.com.br/books?id=zFMYJqVeQUEC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=MAccallum+model+specification&source=bl&ots=dJFkMIQh14&sig=DAQhsyaNfrf6RE3ukps1eYjY-D8&hl=pt-BR&sa=X&ei=BZA4Uo6EOIv-8QSLhYGgDg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=MAccallum%20model%20specification&f=false
http://books.google.com.br/books?id=zFMYJqVeQUEC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=MAccallum+model+specification&source=bl&ots=dJFkMIQh14&sig=DAQhsyaNfrf6RE3ukps1eYjY-D8&hl=pt-BR&sa=X&ei=BZA4Uo6EOIv-8QSLhYGgDg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=MAccallum%20model%20specification&f=false
http://books.google.com.br/books?id=zFMYJqVeQUEC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=MAccallum+model+specification&source=bl&ots=dJFkMIQh14&sig=DAQhsyaNfrf6RE3ukps1eYjY-D8&hl=pt-BR&sa=X&ei=BZA4Uo6EOIv-8QSLhYGgDg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=MAccallum%20model%20specification&f=false
http://books.google.com.br/books?id=zFMYJqVeQUEC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=MAccallum+model+specification&source=bl&ots=dJFkMIQh14&sig=DAQhsyaNfrf6RE3ukps1eYjY-D8&hl=pt-BR&sa=X&ei=BZA4Uo6EOIv-8QSLhYGgDg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=MAccallum%20model%20specification&f=false
http://books.google.com.br/books?id=zFMYJqVeQUEC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=MAccallum+model+specification&source=bl&ots=dJFkMIQh14&sig=DAQhsyaNfrf6RE3ukps1eYjY-D8&hl=pt-BR&sa=X&ei=BZA4Uo6EOIv-8QSLhYGgDg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=MAccallum%20model%20specification&f=false


139 
 
  

 
 

 
HURLEY, R. F.; HULT, G. T. M.  Innovation, market orientation, and organizational 
learning: An integration and empirical examination. Journal of Marketing, v. 62, p. 
42–54, 1998. 
 
HURLEY, R.F.; HULT, G.T.M.; KNIGHT, G.A., “Innovativeness: its antecedents and 
impact on business performance”, Industrial Marketing Management, v. 33, p. 429-
38, 2003. 
 
HUYSMAN, M. Contrabalançando tendenciosidades: uma revisão crítica da literatura 
sobre aprendizagem organizacional. In: EASTERBY-SMITH, M.; BURGOUYNE, J.; 
ARAÚJO, L. Aprendizagem organizacional e organização de aprendizagem. São 
Paulo: Atlas, 2001. 
 

ISMAIL, J. A.; DALBOR, M. C.; MILLS, J. E. Lodging-segment variability: using 

RevPAR to analyze. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly. v. 43, 

n. 12, p. 73 - 80, 2002.  

 
JAWORSKI, B. J.; KOHLI, A. K.; Market orientation: antecedents and 
consequences. Journal of Marketing, v. 57, n.3, p. 53 - 72, Jul/ 1993.  
 

JOGARATNAN, G.; TSE, E. C.; OLSEN, M. D. An empirical analisys of 

entrepreneurship and performance in the restaurant industry. Journal of Hospitality 

& Tourism Research. v. 23, n.4, p. 339 - 353, 1999.  

 
KAYA, N.; PATTON, J. The effects of knowledge-based resources, market 
orientation and learning orientation on innovation performance: an empirical study of 
Turkish firms. Journal of International Development, v. 23, p. 204–219, 2011. 
 
KHANDEKAR, A.; SHARMA, A. Organizational learning and performance:  
understanding the Indian scenario in present global context. Education & Training, 
v. 48, n. 8, p. 682-692, 2006. 
 
KLINE, R.B. Principles and practice of structural equation modeling. 3ª ed. New 
York, Guilford, 2011. Disponível em: http://books.google.com.br/books?id=-

MDPILyu3DAC&printsec=frontcover&hl=pt-
BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Acesso em 18-11-2013. 
 
KOHLI, A; JAWORSKI, B. Market orientation: the construct, research propositions, 
and managerial implications. Journal of  Marketing; v. 54, p.1-18, 1990. 
 
KOTLER, P. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e 
controle. São Paulo: Atlas, 5ª edição. (Obra original publicada em 1974) 1998. 
 
LEE, T.-S.; TSAI, H.-J.  “The effects of business operation mode on market 
orientation, learning orientation and innovativeness”, Industrial Management&Data 
Systems, v. 105,  n. 3, p. 325-48, 2005. 
 
LEOPOLDINO, C. B.; LOIOLA, E. Desempenho organizacional e aprendizagem 

http://books.google.com.br/books?id=-MDPILyu3DAC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=-MDPILyu3DAC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=-MDPILyu3DAC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


140 
 
  

 
 

organizacional: o que podemos aprender sobre essa relação? Anais do Encontro 
Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em  
Administração, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 34, 2010. 
 
LIN, C. CH; PENG, C. H.; KAO, D. T. The innovativeness effect of market orientation 
and learning orientation on business performance. International Journal of 
Manpower  v. 29, n. 8, p. 752-772, 2008. 
 
LINDBLOM, A.; TIKKANEN, H. Knowledge creation and business format 
franchising. Management Decision, v. 48, n. 2, p. 179-188, 2010. 
 

LIZOTE, S. Relação entre competências empreendedoras, comprometimento 
organizacional, comportamento intraempreendedor e desempenho em 
universidades. Tese de doutorado da Universidade do Vale do Itajaí, 2013. 
 
LÓPEZ-NICOLÁS, C.; MEROÑO-CERDÁN, A. L. Strategic knowledge management, 
innovation and performance. International Journal of Information Magement, v. 
31, p. 502-509, 2011. 
 
LUBECK et al. Inovação em serviços de transporte publico. Organizações em 
contexto, São Bernardo do Campo, v. 8, n. 15, jan.-jun. 2012. 
 
LUMPKIN, G. T., DESS, G. G. Clarifying the entrepreneurial orientation construct and 
linking it to  performance. Academy of Management Review, v. 21, n. 1, p. 135-172, 
1996. 
 
LYNCH, P.; WALSH, M.; HARRINGTON, D. Defining and dimensionalizing 
organizational innovativeness. Paper presented at the 2010 ICHRIE Conference, 
San Juan, Puerto Rico, 2010. 
 
MACCALLUM, R.C. Model specification: Procedures, strategies, and related issues. 
In: HOYLE, R.H. (Ed). Structural equation modeling: Concepts, issues, and 
applications. Thousand Oaks/CA: Sage Publications, 1995. (p. 16-36). Disponível 
em: 
http://books.google.com.br/books?id=zFMYJqVeQUEC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=M
Accallum+model+specification&source=bl&ots=dJFkMIQh14&sig=DAQhsyaNfrf6RE3
ukps1eYjY-D8&hl=pt-BR&sa=X&ei=BZA4Uo6EOIv-
8QSLhYGgDg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=MAccallum%20model%20speci
fication&f=false. Acesso em: 17-11-2013. 
 

MALHOTRA, N. K. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: 

Bookman, 2001.  

 
MARAVELAKIS, E., N.; BILALIS, A.; ANTONIADIS, K. A.; JONES, V.;  MOUSTAKIS. 
Measuring and benchmarking the innovativeness of SMEs: A three-dimensional 
fuzzy logic approach. Production Planning and Control, v. 17, n. 3, p. 283-292, 
2006. 
 

http://books.google.com.br/books?id=zFMYJqVeQUEC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=MAccallum+model+specification&source=bl&ots=dJFkMIQh14&sig=DAQhsyaNfrf6RE3ukps1eYjY-D8&hl=pt-BR&sa=X&ei=BZA4Uo6EOIv-8QSLhYGgDg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=MAccallum%20model%20specification&f=false
http://books.google.com.br/books?id=zFMYJqVeQUEC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=MAccallum+model+specification&source=bl&ots=dJFkMIQh14&sig=DAQhsyaNfrf6RE3ukps1eYjY-D8&hl=pt-BR&sa=X&ei=BZA4Uo6EOIv-8QSLhYGgDg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=MAccallum%20model%20specification&f=false
http://books.google.com.br/books?id=zFMYJqVeQUEC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=MAccallum+model+specification&source=bl&ots=dJFkMIQh14&sig=DAQhsyaNfrf6RE3ukps1eYjY-D8&hl=pt-BR&sa=X&ei=BZA4Uo6EOIv-8QSLhYGgDg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=MAccallum%20model%20specification&f=false
http://books.google.com.br/books?id=zFMYJqVeQUEC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=MAccallum+model+specification&source=bl&ots=dJFkMIQh14&sig=DAQhsyaNfrf6RE3ukps1eYjY-D8&hl=pt-BR&sa=X&ei=BZA4Uo6EOIv-8QSLhYGgDg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=MAccallum%20model%20specification&f=false
http://books.google.com.br/books?id=zFMYJqVeQUEC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=MAccallum+model+specification&source=bl&ots=dJFkMIQh14&sig=DAQhsyaNfrf6RE3ukps1eYjY-D8&hl=pt-BR&sa=X&ei=BZA4Uo6EOIv-8QSLhYGgDg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=MAccallum%20model%20specification&f=false


141 
 
  

 
 

MARTENS, C. D. P. Proposição de um conjunto consolidado de elementos para 
guiar ações visando a orientação empreendedora em organizações de 
software. Tese de Doutorado, Escola de Administração, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2009. 
 
MARTENS, C. D. P; FREITAS, H. Desenvolvimento de Orientação Empreendedora 
em empresas de software: proposições preliminares. Revista Eletrônica de 
Administração, v. 69, n.2, maio/agosto, 2011.  
 
 
MARTENS, C. D. P.; FREITAS, H. M. R.; BOISSIN, J. P.; BEHR, A. Elementos da 
inovatividade no setor software: estudo exploratório Em organizações 
empreendedoras do rio grande do sul. Revista de Administração e Inovação, São 
Paulo, v. 8, n. 1, p. 248 - 279, jan./mar. 2011. 
 
MARTINS, E. S. Comportamento estratégico, ambidestria, incerteza ambiental e 
desempenho no processo de formulação de estratégias de empresas vinícolas 
brasileiras. Tese de doutorado da Universidade do Vale do Itajaí, 2012. 
 
MARTINS, E. C.; TERBLANCHE, F. Building organisational culture that stimulates 
creativity and innovation. European Journal of Innovation Management, v. 6, n. 1, 
p. 64-74 2003. 
 
MENGUC, B.; AUH, S. Creating a firm-level dynamic capability through capitalizing 
on market orientation and innovativeness. Journal of Academic Marketing 
Science, v.34, n. 1, p. 63–73, 2006. 
 
MERRIAM, S. Qualitative research and case study applications in education. 
San Francisco: Jossey-Bass, 1998. 
 
MILES, I. Innovation in Services.  Policy research in Engineering Science and  
Technology. University of Manchester, out. 2003. 
 
MILLER, D. The correlates of entrepreneurship in three types of firms. 
Management Science, v. 29, n.7, 770-791, 1983.  
 
MINISTÉRIO DO TURISMO.  Plano Nacional de turismo. Mai. 2012. Disponível em 
<http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/noticias/todas_noticias/Noticias_dow

nload/PNT_2013-2016.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2013. 
 
MINISTÉRIO DO TURISMO.  Turismo já representa 3,7% do PIB. Out. 2012. 
Disponível em <http://www.turismo.gov.br/turismo/noticias/todas_noticias/20121010-
2.html> . Acesso em: 10 jun. 2013. 
 
MULLEN, T.P.; LYLES, M.A.  “Toward improving management development’s 
contribution to organizational learning”, Human Resource Planning, v. 16 n. 2, p. 
35-49, 1993. 
 
NADLER, D. A.; GERSTEIN, M. S.; SHAW, R. B. Arquitetura  organizacional: a 
chave para a mudança empresarial. 5. ed. Rio de Janeiro,  Campus, 1993. 

http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/noticias/todas_noticias/Noticias_download/PNT_2013-2016.pdf
http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/noticias/todas_noticias/Noticias_download/PNT_2013-2016.pdf


142 
 
  

 
 

 
NIETO, M., QUEVEDO, P. Absorptive capacity, technological opportunity, knowledge 
spillovers, and innovative effort. Technovation v. 25, p. 1141–1157, 2005. 
 
NONAKA, I.; TAKEUCHI, I. A criação do conhecimento nas empresas. Rio de 
Janeiro: Campus: 1997.  
 
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 
(OECD); STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
(EUROSTAT). Oslo Manual: guidelines for collecting and interpreting innovation 
data. 3.ed. Paris: OECD, 2005.  
 
OLSON, E.; SLATER, S.; HULT, G. T. M. The performance implications of fit among 
business strategy, marketing organization structure, and strategic behavior. Journal 
of Marketing, v. 69, n.3, p. 49 – 65, 2005. 
 
O`NEILL, J. W.; MATTILA, A. S. Hotel branding strategy: its relationship to guest 
satisfaction and room revenue. Journal of Hospitality & Tourism Research. v. 28, 
n.2, p. 156 - 165, 2004 
 
ÖZÚAHIN, M.; ZEHIR, C.; ACAR, A. Z. Linking leadership style to firm performance: 
the mediating effect of the learning orientation.  Procedia Social and Behavioral 
Sciences v. 24, p.1546–1559, 2011.  
 

PAVÃO, Y. M. P. A capacidade de gestão dos stakeholders e o ambiente 

Organizacional: Relações e impactos no desempenho das cooperativas do Brasil.  

Tese de doutorado da Universidade do Vale do Itajaí, 2012. 

 

PENROSE, E. The Theory of the Growth of the Firm. 3 ed. Oxford University 
Press. (Obra original publicada em 1959) 1995. 
 
PERIN, M. G.; SAMPAIO, C. H. Performance empresarial: uma comparação entre 
indicadores subjetivos e objetivos. IN: XXIII Encontro da Associação Nacional dos 
Programas de Pós-graduação em Administração - ANPAD, Fóz do Iguaçú - PR, 
Anais... Rio do Janeiro: ANPAD, 1999.  
 
PERIN, M. G., SAMPAIO, C. H., DUHÁ, A. H., BITTENCOURT, C. C. Processo De 
Aprendizagem Organizacional E Desempenho Empresarial: O Caso Da Indústria 
Eletroeletrônica No Brasil. Rae-Eletrônica, v. 5, n. 2, 2006. 
 
PERIN, M. G.; SAMPAIO, C. H.; FALEIRO, S. N. O impacto da orientação para o  
mercado e da orientação para aprendizagem sobre a inovação de produto: uma 
comparação entre a indústria eletroeletrônica e o setor de ensino universitário de 
administração. Revista de Administração Contemporânea, v. 8, n. 1, p. 79-103, 
2004. 
 
PETERAF, M. The cornerstones of competitive advantage: a resource-based view. 
Strategic Management Journal, v. 14. p. 179-191, 1993.  
 



143 
 
  

 
 

POLANYI, M. The tacit dimension. Gloucester: Peter Smith, 1983.  
 
PORTER, M. E. Vantagem competitiva. 13 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1989.  
 
POZZEBON, M.; FREITAS, H. M. R. Pela aplicabilidade - com maior rigor científico 
dos estudos de caso em sistema de informações. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO  
NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO (EnANPAD), 
21., 1997, Rio das Pedras. Anais... Rio das Pedras: ANPAD, 1997.  
 
PRIETO, I. M.; REVILLA, E. Assessing the impact of learning capability on business 
performance: empirical evidence from Spain. Management Learning, v. 37, n. 4, p. 
499-522, 2006. 
 
REED, R.; DEFILLIPPI, R. J. Causal ambiguity, barriers to imitation and sustainable 
competitive advantage. Academy of Management Review, n. 15, v.1, p. 88−102, 
1990. 
 
REIS, E. Estatística Multivariada Aplicada. Lisboa: Edições Silabo Ltda, 1997.  
 
RHEE, J; PARK, T.; LEE H. Drivers of  Innovativeness and Performance for 
Innovative SMEs in South Korea: Mediation of Learning Orientation, Technovation, 
v. 30, n.1, p. 65-75, 2010. 
 
RIBAS, J.R.; VIEIRA, P. R. C. Análise Multivariada com o uso do SPSS. Rio de 
Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2011. 
 
RIBEIRO, E. B.S.; KORELO, J. C.; SILVA, D. M. L.; PRADO, P. H. M. Inovatividade 
organizacional e seus antecedentes: um estudo aplicado às tecnologias para 
Pecuária. Revista de Administração, São Paulo, v.46, n.4, p.342-357, 
out./nov./dez. 2011. 
 
ROBERTSON, T. S., WIND, Y. Organizational psychographics and innovativeness. 
Journal of Consumer Research, v. 7, p. 24-31, 1980. 
 
ROBERTSON, T. S., WIND, Y. Organizational cosmopolitanism and innovativeness. 
Academy of Management Journal, v.26, n. 2, p. 332-338, 1983. 
 
SCHUMPETER, J. A. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação 
sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. (POSSAS, M. S., Trad.). São 
Paulo: Nova cultural. (Obra original publicada em 1911), 1997.  
 
SHOHAM,  A.;  VIGODA-GADOT,  E.;  RUVIO,  A.;  SCHWABSKY,  N. Testing  an 
organizational  innovativeness  integrative  model  across cultures.  Journal  of  
Engineering  Technology  and  Management.  v. 29, n.2,  p. 226–240, 2012. 
 
SENGE, P., M.. A Quinta Disciplina: Arte e Prática da Organização que Aprende . 7ª 
ed. São Paulo, Best Seller, 1996.  
 
SINKULA, J.; BAKER, W.; NOORDEWIER, T. A framework for market-based 
organizational learning. Journal of Marketing, v. 58, p. 305 – 318, 1997. 



144 
 
  

 
 

 
SINKULA, J. M. Market information processing and organizational learning. Journal 
of Marketing. v. 58, p. 35-45, January, 1994.  
 
SINKULA, J. M. Market-based success, organizational routines, and unlearning. The 
Journal of Business & Industrial Marketing, v. 17, n. 4. p. 253-269, 2002. 
 
SLATER, S. F.; NARVER, J. C. Market orientation and the learning organization. 
Journal of Marketing, Vol. 59 Issue 3, p. 63-75, Jul 1995.  
 
SUBRAMANIAN,  A. Innovativeness:  redefining  the  concept.  Journal  of  
Engineering  and  Technology  Management, v.13, n 3-4, p. 223–243, 1996. 
 
SULIYANTO, A; RAHAB, P. The Role of Market Orientation and Learning Orientation 
in Improving Innovativeness and Performance of Small and Medium Enterprises. 
Asian Social Science, v. 8, n. 1; January 2012. 
 
SUNDBO, J.; GALLOUJ, F. Innovation in services. Oslo, STEP group, SI4S 
Synthesis Paper n. 2, Work package 3/4, p. 1-40, 1998. 
 
SUJAN, H.; WEITZ, B. A.; KUMAR, N. Learning orientation, working smart, and 
effective selling. Journal of Marketing, v. 58, n. 3, p. 39–52, 1994. 
 
SVEIBY, K. E. A nova riqueza das organizações: gerenciando e avaliando 
patrimônios do conhecimento. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 
 
TAJEDDINI, K. Effect of customer orientation and entrepreneurial orientation on  
innovativeness: evidence from the hotel industry in Switzerland.  Tourism 
Management, v. 31, p.221–231, 2010. 
 
TAJEDDINI, K.; TRUEMAN, M.; LARSEN, G. Examining the effect of market 
orientation on innovativeness. Journal of Marketing Management, v. 22,p. 529-551, 
2006. 
 
TAKEUCHI,H; NONAKA, I. Gestão do conhecimento. Porto Alegre: Bookman, 
2008. 
 
TARAFDAR, M; GORDON, S. R. Systems competencies on process innovation: A 
resource-based view. The Journal of Strategic Information Systems. v. 16, n. 
4, p. 353-392, 2007. 
 
TEECE, D; PISANO, G. SCHUEN, A. Dynamic capabilities and strategic 
management. Strategic Management Journal. v. 18, n. 7, p. 509-533, 1997.  
 
TETHER, B. Do Services innovate (differently)? insights from the european 
innobarometer Survey. Industry and Innovation. v. 12, n. 2; 2005. 
 
TIDD, J.; BESSANT, J.; PAVITT, K. Gestão da inovação. 3.ed. Porto Alegre: 
Bookman, (Obra original publicada em 1997), 2008.  
 



145 
 
  

 
 

VENKATRAMAN, N.; RAMANUJAM, V. Measurement of business performance in  
strategy research: a comparison of approaches. Academy of Management Journal, 
v. 11, n. 4, p. 801-814, 1986. 
 
WALSH, M.; LYNCH, P.; HARRINGTON, D. A Capability-Based Framework for 
Tourism Innovativeness. Irish Journal of Management, p. 21-41, 2011. 
 
WANG, C. L. “Entrepreneurial Orientation, Learning Orientation, and Firm 
Performance,” Entrepreneurship Theory and Practice v. 32, n. 4, p. 635– 657, 
2008. 
 
WANG, C. L.; AHMED, P. K.  The development and validation of the organisational 
innovativeness construct using confirmatory factor analysis. European Journal of 
Innovation Management, v. 7, p. 303-313, 2004. 
 
WANG, Clement K.; ANG, Bee L. Determinants of venture performance in Singapore.  
Journal of Small Business Management. v. 42, n. 4, p. 347 - 363, 2004.  
 
WERNERFELT, B. A resource-based view of the firm. Strategic Management 
Journal. v. 5, p. 171-180, 1984.  
 
WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL. Travel & Tourism Economic Impact 
2012 Brazil. Disponível em 
<http://wttc.org/site_media/uploads/downloads/brazil2012.pdf>.  Acesso em: 10 jun. 
2013. 
 
YEUNG, A. C. L; LAI, K. H.; YEE, R. W. Y. Organizational learning, innovativeness, 
and organizational performance: a qualitative investigation. International Journal of 
Production Research, v. 45, n. 11, p. 2459–2477, 2007. 
 
YU, Y.; DONG, X. Y.; SHEN, K. N.; HAO, J. X.  Strategies, technologies, and 
organizational learning for developing organizational innovativeness in emerging 
economies. Journal of Business Research, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 
  

 
 

APÊNDICE A 

 

BLOCO 1: Perfil do respondente e características da empresa 

 

1) Nome da empresa e município:_____________________________________________ 

2) O seu hotel é:    a) (_ _)de Rede   b)(_ _) independente 

3) Qual o seu sexo?  a) (_ _) Masculino b) (_ _) Feminino c) (_ _) Outro 

4) Qual a sua escolaridade? 

a) (_ _) Ensino Fundamental    b) (_ _) Ensino Médio Incompleto  

c) (_ _) Ensino Médio Completo   d) (_ _) Superior Incompleto  

e) (_ _) Superior Completo    f) (_ _) Pós-Graduação 

5) Qual a sua faixa etária? 

a) (_ _) Até 18 anos  b) (_ _) Entre 19 e 25 anos c) (_ _) Entre 26 e 35 anos 

d) (_ _) Entre 36 e 45 anos e) (_ _) Entre 46 e 55 anos f) (_ _) Acima de 55 anos 

6) Qual a sua função na empresa? 

a) (_ _) Gerente Geral    b) (_ _) Gerente Operacional 

c) (_ _) Gerente Comercial    d) (_ _) Coordenador / Supervisor 

e) (_ _) Outro ________________________ 

7) Há quanto tempo você está na empresa? 

a) (_ _) Até 5 anos  b) (_ _) Entre 6 e 10 anos c) (_ _) Acima de 10 anos 

8) Em qual das categorias sua empresa está classificada? 

a) (_ _) 3 estrelas  b) (_ _) 4 estrelas  c) (_ _) 5 estrelas 

9) Entre as opções abaixo, qual a principal área de atuação do seu hotel? 

a) (_ _) Totalmente de negócios 

b) (_ _) Predominantemente de negócios 

c) (_ _) Negócios e lazer em proporções iguais 

d) (_ _) Predominantemente de lazer 

e) (_ _) Totalmente de lazer 

10) Há quanto tempo a sua empresa está no mercado? 

a) (_ _) Até 5 anos  b) (_ _) Entre 6 e 10 anos c) (_ _) Acima de 10 anos 

11) Qual o total de funcionários da empresa? 

a) (_ _) Até 19  b) (_ _) Entre 20 e 99 c) (_ _) Entre 100 e 499 d) (_ _) Mais de 

499. 
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BLOCO 2: ORIENTAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM 

 
Em relação as ações abaixo descritas, assinale de acordo com o grau de 

concordância com que elas acontecem na sua empresa, sendo 1 equivalente a 
discordo totalmente e 5 a concordo totalmente. 

 

 
 
 
BLOCO 3: INOVATIVIDADE ORGANIZACIONAL 

 
Em relação as ações abaixo descritas, assinale de acordo com o grau de 

concordância com que elas acontecem na sua empresa, sendo 1 equivalente a 
discordo totalmente e 5 a concordo totalmente. 

Ações desenvolvidas na 
empresa 

1  
Discordo 

Totalmente 

2 
Discordo 

3 
Neutro 

4 
Concordo 

5   
Concordo 

Totalmente 

19 - A criatividade é 
encorajada na empresa. 

     

20 - Os gerentes aqui 
esperam que as pessoas 
sejam úteis na solução de 
problemas. 

     

           

Ações desenvolvidas na empresa 1  
Discordo 

totalmente 

2 
Discordo 

3 
Neutro 

4 
Concordo 

5 
Concordo 

Totalmente 

12 - Acredita-se que a aprendizagem 
dos funcionários é um investimento 
e não um custo. 

     

13 - Os valores básicos para a 
nossa empresa incluem a 
aprendizagem como fator chave 
para a melhoria dos processos e 
serviços. 

     

14 - Uma vez que se elimina a 
aprendizagem na empresa, estamos 
comprometendo nossa organização. 

     

15 - Concordamos que a habilidade 
de aprendizado é um fator chave 
para a melhoria dos serviços e 
processos. 

     

16 - A equipe é envolvida nas 
tomadas de decisões sobre as áreas 
que necessitam melhorias. 

     

17 - Eu tenho acesso aos dados que 
eu preciso para desempenhar meu 
trabalho de uma maneira eficiente e 
eficaz. 

     

18 - A organização não possui 
recursos suficientes para 
implementar processos de 
aprendizagem sistemáticos e 
adequados. 
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Ações desenvolvidas na 
empresa 

1  
Discordo 

Totalmente 

2 
Discordo 

3 
Neutro 

4 
Concordo 

5  
Concordo 

Totalmente 

21 - Estamos constantemente 
buscando desenvolver e 
oferecer serviços novos e 
melhorados. 

     

22 - Nossa habilidade de 
trabalhar de forma criativa é 
respeitada pela liderança. 

     

23 - Encorajamos a utilização 
de soluções originais quando 
lidamos com problemas no 
local de trabalho. 

     

24 - Estamos engajados e 
apoiamos novas ideias, 
novidades, experimentos, e 
processos criativos. 

     

25 Existem práticas 
estabelecidas na empresa a 
fim de desenvolver a 
criatividade. 

     

26 – A empresa está sempre 
buscando o desenvolvimento 
de novas respostas. 

     

27 – A empresa prontamente 
dá assistência no 
desenvolvimento de novas 
ideias. 

     

28 – A empresa é aberta e 
receptiva a novas ideias. 

     

29 - As pessoas da empresa 
estão sempre buscando por 
novas e recentes formas de 
encarar os problemas. 

     

30 – A empresa busca 
sugestões de mudanças nas 
rotinas de trabalho. 

     

31 – A empresa é receptiva a 
mudanças nas rotinas de 
trabalho. 

     

32 – A empresa coloca em 
prática novos conhecimentos 
aprendidos após capacitações 
e treinamentos. 

     

33 – A empresa estabelece 
uma série de objetivos 
realistas. 

     

34 – A empresa efetivamente 
garante que todos os gestores 
e empregados dividam a 
mesma visão do futuro 

     

35 – A empresa transmite um 
senso claro de direção futura 
aos empregados. 
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Ações desenvolvidas na 
empresa 

1  
Discordo 

Totalmente 

2 
Discordo 

3 
Neutro 

4 
Concordo 

5  
Concordo 

Totalmente 

36 – A empresa tem uma 
visão realista de futuro para 
todos os departamentos e 
empregados. 

     

37 – A empresa reconhece 
oportunidades futuras. 

     

38 – A empresa realiza 
monitoramento do mercado. 

     

39 - A empresa identifica 
futuras necessidades dos 
clientes. 

     

40 – A empresa acredita que 
altos riscos são valiosos para 
grandes recompensas. 

     

41 – A empresa encoraja 
estratégias de alto risco, 
mesmo sabendo que algumas 
poderão falhar. 

     

42 – A empresa gosta de 
assumir altos riscos. 

     

43 – A empresa adota uma 
visão pouco conservadora nas 
decisões. 

     

44 – A empresa possui 
postura forte e agressiva nas 
tomadas de decisões a fim de 
maximizar a probabilidade de 
explorar oportunidades 
potenciais. 

     

45 – A empresa realiza ações 
de grande porte para alcançar 
os objetivos da organização. 

     

46 – A empresa não gosta de 
“jogar em segurança”. 

     

47 – Os funcionários estão 
constantemente buscando 
novas oportunidades para a 
organização. 

     

48 - Tomamos iniciativas em 
busca de moldar o ambiente 
para termos vantagens. 

     

49 - Somos sempre os 
primeiros em introduzir novos 
serviços. 

     

50 - Normalmente tomamos a 
iniciativa de introduzir novas 
técnicas administrativas. 

     

51 - A empresa se antecipa à 
concorrência. 

     

52 - A empresa se antecipa à 
problemas. 

     

53 - A empresa tem 
disponibilidade de pessoas, 
recursos e equipamentos 
necessários para desenvolver 
novos serviços. 
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BLOCO 4: DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

 
Comparando os índices abaixo indique o grau de IMPORTÂNCIA de cada um para 
refletir o desempenho da sua empresa. Quanto mais importante o índice representa 
para você, mais próximo ao número 5 você deve marcar, quanto menor o grau de 
importância, mais próximo ao número 1 você deve marcar. 

 
 

Desempenho 
(-)       Importância    (+) 

1 2 3 4 5 

54 - Vendas totais       

55 - Taxa média de ocupação      

56 - Diária média      

57 - Vendas por unidade habitacional      

58 - Custo médio por diária vendida      

 
Agora comparando os mesmos itens analisados anteriormente, indique em que 
medida sua empresa está SATISFEITA em relação a cada um dos índices de 
desempenho abaixo. Quanto mais satisfeito você está em relação ao índice, mais 
próximo ao número 5 você deve marcar, quanto menos satisfeito você está, mais 
próximo ao número 1 você deve marcar. 

 

 
Desempenho 

(-)       Satisfação    (+) 

1 2 3 4 5 

59 - Vendas totais       

60 - Taxa média de ocupação      

61 - Diária média      

62 - Vendas por unidade habitacional      

63 - Custo médio por diária vendida      

 

64 – Possui interesse em saber os resultados da pesquisa? 

a) (_ _) Sim - Email para envio: _______________________________________ 
b) (_ _) Não 

 
 

 


