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RESUMO 

Para que as inovações sejam introduzidas com sucesso em uma empresa é 
fundamental que haja um processo contínuo de aprendizagem e geração de 
conhecimento, sendo que nas pequenas e médias empresas esse processo de 
aprendizagem está centrado na figura do empreendedor. Nas empresas de serviço, 
particularmente as que pertencem ao segmento turístico, a adoção de inovações é 
uma condição essencial para sobrevivência, pois além da sazonalidade que 
caracteriza os serviços turísticos, o segmento enfrenta um ambiente altamente 
instável, com clientes que buscam cada vez mais serviços diferenciados. Diante 
disto, o presente trabalho buscou identificar os tipos de inovação adotados pelas 
empresas turísticas de pequeno e médio porte da cidade de Aracaju e analisar como 
os empreendedores aprendem a inovar. Para alcançar esse objetivo, foi construído 
um modelo conceitual baseado na tipologia de inovação adotada pela Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2005), no conceito de 
aprendizagem interorganizacional de Larsson et al. (1998), na tipologia de 
aprendizagem adotada por Conlon (2004) e nas dimensões dos modelos de 
aprendizagem de Nonaka e Takeuchi (1997), Rae e Carswell (2000) e Politis (2005). 
A estratégia de pesquisa adotada foi a de estudo de casos múltiplos e foram 
analisados oito casos de hotéis/pousadas e agências de viagem de pequeno e 
médio porte localizados na cidade de Aracaju. Para coletar os dados, foi utilizado um 
roteiro de entrevista semiestruturado, aplicado pessoalmente aos proprietários dos 
hotéis/pousadas e agências de viagem. De forma adicional, visando garantir a 
qualidade do estudo, foram também utilizadas as técnicas de análise documental e 
de observação direta. A partir da análise dos dados foi possível verificar que as 
empresas pesquisadas estão buscando inovar de diversas formas, e as inovações 
implementadas incluem os quatro tipos de inovação definidos pela OCDE (2005): 
inovações de serviço, processo, organizacionais e de marketing. No que se refere a 
influência da aprendizagem empreendedora para introdução destas inovações, 
verificou-se que os empreendedores passam por um processo contínuo de 
aprendizagem para inovar, e este aprendizado ocorre tanto individualmente, como a 
partir dos relacionamentos estabelecidos com outros indivíduos (aprendizagem 
grupal) ou instituições (aprendizado interorganizacional), sendo a aprendizagem 
individual, que ocorre através da observação e das experiências práticas do 
empreendedor, destacada como uma das principais formas de aprendizado para 
inovação. 
 

Palavras-Chave: inovação, aprendizagem empreendedora, empresas turísticas 
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ABSTRACT 

In order to introduce innovations successfully in a company is vital to have a 
continuous process of learning and knowledge creation, and in small and medium-
sized companies this learning process is centered on the entrepreneur´s character. 
In service companies, particularly those belonging to the tourism segment, the use of 
innovations is an essential condition for survival, and besides seasonality that 
characterizes tourism services, the segment faces a highly unstable environment, 
with customers looking for differentiated services more and more. Hence, the present 
study identified the types of innovation used by small and medium-sized tourism 
companies in Aracaju and analyzed how entrepreneurs learn to innovate. To achieve 
this goal,  a conceptual model was built based on the type of innovation used by the 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 2005), according 
to Larsson´s interorganizational learning concept et al. (1998), learning type adopted 
by Conlon (2004) and Nonaka´s and Takeuchi´s learning dimension models (1997), 
Rae and Carswell (2000) and Politis (2005). The research strategy adopted was to 
study multiple cases and eight cases concerning small and medium-sized hotels/inns 
and travel agencies in Aracaju city. To collect data, we used a semistructured 
interview guide, applied personally to the owners of the hotels / inns and travel 
agencies. In addition, in order to ensure the quality of the study, we also used the 
techniques of document analysis and direct observation. From the data analysis it 
was possible to verify that the surveyed companies are trying to innovate in different 
ways, and the implemented innovations include the four types of innovation defined 
by the OECD (2005): service innovations, process, organizational and marketing. 
Concerning the influence of the entrepreneurial learning  for introducing these 
innovations, it was found that the entrepreneurs undergo a continuous learning 
process to innovate, and this learning occurs both as individual and from established 
relationships with other individuals (group learning) or institutions (interorganizational 
learning) being individual learning the one that occurs through observation and 
practical experience of the entrepreneur, highlighted as a major form of learning for 
innovation. 
 
Keywords: innovation, entrepreneurial learning, tourism companies 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na atual dinâmica competitiva de mercado, a habilidade para inovar vem 

sendo considerada como um recurso fundamental para a estabilidade empresarial, 

visto que a adoção de práticas inovadoras gera condições para que a empresa 

possa competir com seus concorrentes e atender as exigências do mercado 

consumidor, que evoluem ao longo do tempo (SILVA; SOUSA; FREITAS, 2012). 

De acordo com Schumpeter (1982), a inovação caracteriza-se pela 

recombinação de recursos existentes e pode ocorrer por meio da criação de novos 

produtos ou métodos de produção, criação de novos mercados consumidores, 

desenvolvimento de novas fontes de fornecimento de matéria-prima e alterações na 

estrutura organizacional. O autor explica que uma característica essencial da 

inovação é sua capacidade de proporcionar crescimento econômico e a adição de 

valor e vantagem competitiva para a empresa, no mercado em que atua. Assim, 

destacam Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a inovação pode ser considerada como algo 

que agregue valor social ou riqueza, gerando ganhos para a empresa que a pôs em 

prática. 

As práticas inovadoras, argumentam Ferreira e Cunha (2008), estão 

associadas a processos de melhoria contínua, os quais proporcionam as 

organizações benefícios diversos tais como: minimização de custos, melhoria  nos 

processos organizacionais, o aumento de produtividade e da eficiência, e agregação 

de valor aos produtos, criando assim, um diferencial no mercado. Além disso, as 

inovações oferecem novas soluções para problemas que possam existir na 

organização por meio da produção, assimilação e exploração bem sucedidas de 

novidades nas esferas econômicas e sociais (MOREIRA; QUEIROZ, 2006).  

A introdução de inovações nas empresas, de acordo com Bittencourt (2012), 

está diretamente relacionada com o processo de aprendizagem, pois, conforme 

destacam Henriques et al. (2008), toda inovação pode ser caracterizada como um 

processo de aprendizado no qual novos conhecimentos são criados ou 

compartilhados. Nesse sentido, Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que a introdução 

de inovações nos negócios se dá por meio da criação, difusão e incorporação de 

novos conhecimentos em produtos, serviços e processos. Assim, a geração de 
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inovações está condicionada a busca constante de novas capacitações e 

conhecimentos, pois é por meio de sua capacidade para aprender e do acúmulo de 

conhecimento que a empresa consegue inovar (VARGAS, 2002). 

De acordo com Malerba (1992), a aprendizagem organizacional caracteriza-

se por ser um processo intertemporal e cumulativo, que proporciona a ampliação 

dos conhecimentos da firma, viabilizando a incorporação de inovações e a 

exploração de novos mercados. Lemos (2000) destaca que o aprendizado é uma 

das principais maneiras através das quais as organizações, países e indivíduos 

podem fazer frente às mudanças, adquirir competências e estimular a geração de 

inovações. 

No contexto das pequenas empresas, explicam Deakins, O’Neill e Mileham 

(2000), o processo de aprendizagem e geração de inovações depende intensamente 

do empreendedor, pois ele é o coração do empreendimento (BITENCOURT, 2005), 

é quem define estratégias e toma decisões (ZHANG; MACPHERSON; JONES, 

2011).  

Segundo Rae e Carswell (2000), a aprendizagem empreendedora caracteriza-

se por ser um processo social contínuo de aprendizagem individual, por meio do 

qual as pessoas aprendem a partir de sua própria experiência e da dos outros. É 

através deste processo, explica Rae (2000), que os empreendedores adquirem as 

competências necessárias para iniciar e gerenciar novos negócios, tais como: 

capacidade para identificar oportunidades, lidar com riscos, criatividade e inovação.  

Diante dos argumentos apresentados, fica evidente a importância do 

processo de aprendizagem, mais especificamente a aprendizagem empreendedora, 

para a introdução de inovação nos pequenos negócios. Entretanto, apesar de haver 

consenso de que a aprendizagem é uma condição indispensável para geração de 

inovação, poucos estudos organizacionais exploram a relação entre esses temas. 

(ISIDRO-FILHO; GUIMARÃES, 2010). Além disso, apesar da relevância da 

aprendizagem empreendedora para os pequenos negócios, pouca atenção tem sido 

dada aos estudos que tratam desta temática (RAVASI; TURATI, 2005). De acordo 

com Deakins, O’Neill e Mileham (2000),  a literatura sobre aprendizagem está focada 

principalmente em grandes organizações, sendo que o papel da aprendizagem 

empreendedora para o sucesso em pequenas empresas tem sido amplamente 

negligenciado.  
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Assim, o presente estudo pretende preencher esta lacuna do conhecimento 

ao buscar identificar as inovações adotadas por empresas de pequeno e médio 

porte e analisar de que forma o processo de aprendizagem empreendedora contribui 

para adoção dessas inovações.  

Para alcançar esse objetivo, foi proposto neste estudo um modelo conceitual 

tomando como referência a tipologia de inovação adotada pela Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2005), o conceito de 

aprendizagem interorganizacional de Larsson et al. (1998), a tipologia de 

aprendizagem adotada por Conlon (2004) e as dimensões dos modelos de 

aprendizagem de Nonaka e Takeuchi (1997), Rae e Carswell (2000) e Politis (2005). 

Esse modelo conceitual concebe que as inovações adotadas por uma 

empresa turística podem ser de quatro tipos: inovação de serviço; inovação de 

processo; inovação organizacional; e inovação de marketing. 

No que se refere à tipologia e às dimensões de aprendizagem adotadas, o 

modelo propõe que a aprendizagem empreendedora pode ocorrer de três formas: 

individual, grupal e interorganizacional, sendo que a combinação dessas três formas 

de aprendizagem possibilita a introdução de inovações nas organizações.  

A proposição destas dimensões de aprendizagem empreendedora se justifica 

mediante argumentos apresentados por Jarvis (1987) e Warren (2004). De acordo 

com os autores, embora o processo de aprendizagem empreendedora se inicie a 

partir das experiências individuais, o gestor não vivencia suas experiências de forma 

isolada, ele estabelece várias interações com outras pessoas e organizações, 

compartilhando determinados conhecimentos, crenças e práticas.  

Nas pequenas empresas, o processo de aprendizagem dos empreendedores 

e a geração de inovações é particularmente importante, pois conforme ressaltam 

Silva Neto e Teixeira (2011), a inovação surge como uma alternativa para tentar 

reduzir as altas taxas de mortalidade apresentada pelas MPE’s e elevar a sua 

competitividade. Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

(SEBRAE, 2011a; 2011b) indicam que, embora as MPE’s ocupem papel de 

destaque no cenário econômico, respondendo por 6,1 milhões de estabelecimentos, 

51,6% dos empregos formais privados no país e cerca de 40% da massa de 

salários, estas  empresas apresentam elevadas taxas de mortalidade, com 26,9% 

das micro e pequenas empresas encerrando as suas atividades no segundo ano de 

existência.   
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De acordo com Benedetti (2006), as ações inovadoras desenvolvidas em 

empresas de pequeno porte desempenham um importante papel para o crescimento 

da organização, e garantem a competitividade e a lucratividade do negócio. Nesse 

sentido, o estudo realizado pelo Sebrae (2009) com 4.200 micro e pequenas 

empresas apontou que empresas que são consideradas inovadoras faturam mais 

que as empresas não inovadoras, o que evidencia a importância da inovação para 

as empresas de pequeno porte. Entretanto, ao avaliar o grau de inovação destas 

MPEs, esse estudo evidenciou que 54% das MPE’s brasileiras são não inovadoras, 

isto é não realizaram, nos últimos doze anteriores a realização do estudo, nenhuma 

inovação de produto, processo e mercado.  

Corroborando com os resultados apresentados pela pesquisa do Sebrae em 

2009, dados da pesquisa Global Entrerpreneurship Monitor (GEM, 2011) indicaram 

que dentre os 54 países participantes da pesquisa o Brasil fica na 36ª posição com 

relação a adoção de inovações. Este resultado, embora seja superior ao apontado 

pela pesquisa GEM (2010), que constatou que o empreendedor brasileiro é o que 

possui o menor conteúdo inovador em seus negócios, ainda é muito baixo quando 

comparado com os outros países analisados. 

Nas pequenas empresas do setor de serviços, que correspondem a 33,3% do 

total de MPE’s existentes no Brasil (SEBRAE, 2011a), a atuação do empreendedor, 

em seu processo contínuo de aprendizado e geração de inovações, é de suma 

importância, pois o setor vem apresentado taxas de crescimento elevadas, o que 

resulta em maior competitividade entre as empresas (NORA; SILUK, 2011) e coloca 

a inovação como um elemento central para competitividade das empresas do setor 

(STEVENS; DIMITRIADIS, 2005). Além disso, Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) 

explicam que o setor de serviços desempenha um papel essencial para a economia 

de uma sociedade, pois serve como elo entre os diversos setores econômicos, além 

de ocupar importante papel na geração de empregos. Dados do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED, 2012) mostram que em fevereiro de 2012 

o setor foi responsável pela geração de 61,9% do emprego total no Brasil.  

Vale destacar ainda que o estudo da inovação no setor de serviços se justifica 

na medida em que se configura como um campo de estudo recente e pouco 

explorado (NODARI et al., 2012), pois a maioria dos estudos desenvolvidos sobre 

inovação se concentram nas indústrias, tornando, assim, a compreensão acerca do 

processo de inovação em serviços bastante incipiente (MANUAL DE OSLO, 2004). 
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Como parte do setor de serviços, o estudo de inovações no setor de turismo 

merece destaque em função do vertiginoso crescimento da implantação de ações 

inovadoras nas empresas turísticas (YU; KLEMENT, 2006).  De acordo com 

Ottenbacher (2007), a importância da inovação no turismo está associada às 

características da atividade, pois além da sazonalidade que caracteriza os serviços 

turísticos, o segmento enfrenta um ambiente altamente instável, com clientes que 

buscam cada vez mais serviços diferenciados. Tais características apresentadas 

pela atividade turística exigem que as empresas do setor alterem constantemente 

seus serviços para atender as exigências do mercado consumidor e se manterem de 

maneira competitiva no mercado (GORNI; DREHER; MACHADO, 2009).  

Além disso, fornecer produtos turísticos inovadores e bem coordenados, 

proporciona benefícios não só para as empresas do setor turístico, como também 

para as regiões em que estas se desenvolvem, pois os consumidores avaliam a sua 

experiência de viagem em um sentido global e baseiam suas avaliações no 

consumo de parte ou todos os serviços e produtos da cadeia produtiva (BUHALIS, 

2000).  

Vale destacar ainda que o estudo da inovação no turismo mostra-se 

pertinente em função do papel desempenhado pela atividade no desenvolvimento 

econômico e social. De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT, 

2011), o turismo é uma das atividades econômicas que mais cresce sendo 

responsável por 5% do PIB mundial e 30 % da exportação de serviços globais. Além 

disso, a atividade turística é responsável pela geração de milhões de empregos. Em 

2011, gerou 255 milhões de empregos diretos e indiretos, o que corresponde a um 

em cada doze postos de trabalho criados (WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL  

- WTTC, 2011).  

No Brasil, de acordo com o Ministério do Turismo (MTUR, 2011), entre 2007 e 

2010, o número de turistas subiu de 155,9 milhões para 186 milhões, o que 

representa um crescimento de 20%. Este crescimento resulta, principalmente, do 

aumento da renda do brasileiro e do interesse em colocar o turismo entre as 

prioridades de consumo. Além disso, com a realização de megaeventos esportivos 

marcados para os próximos anos no país, estão sendo realizados pesados 

investimentos públicos e privados para construção de estádios, portos, aeroportos, 

além dos recursos destinados à segurança, telecomunicações, saúde e meio 
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ambiente, o que segundo o MTUR indica uma tendência de expansão ainda 

maior do mercado turístico. 

Em Sergipe, o turismo também está em ascensão. De acordo com a 

Secretaria de Turismo de Sergipe (SETUR/SE, 2011), no primeiro semestre de 2011 

o setor apresentou um crescimento de 5% no fluxo turístico, o que mostra o 

dinamismo da atividade turística no estado, e representa um crescimento na geração 

de empregos, a ampliação de hotéis e de todos os setores que estão envolvidos 

com o turismo. (SETUR/SE, 2011). Além disso, dados da Associação Brasileira da 

Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE, 2012) indicam que a ocupação dos hotéis 

em janeiro de 2012 cresceu 17% em relação ao mesmo período de 2011, 

apresentando a melhor média de ocupação de todos os tempos.   

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Diante do contexto apresentado, formula-se o seguinte problema de pesquisa: 

Como os empreendedores de pequenos e médios negócios turísticos da cidade 

de Aracaju aprendem a inovar e quais os tipos de inovação adotados nessas 

empresas? 

1.1 OBJETIVOS 

Com base na problemática exposta, os seguintes objetivos são apresentados 

tendo em vista à elucidação do problema de pesquisa. 

Objetivo Geral 

Analisar como os empreendedores de pequenos e médios negócios turísticos 

da cidade de Aracaju aprendem a inovar e quais os tipos de inovação adotados 

nessas empresas.  

Objetivos Específicos 

 

 Delinear o perfil dos empreendedores e as características das empresas 

turísticas de pequeno e médio porte da cidade de Aracaju;  
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 Analisar como os empreendedores dessas empresas aprendem a inovar com 

base nas dimensões de aprendizagem individual, grupal e interorganizacional;  

 
 Identificar os tipos de inovação adotados nessas empresas; 

 
 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com Lemos (2000), no mundo contemporâneo a capacidade para 

inovar é considerada um elemento fundamental para competitividade das empresas, 

sendo que a aprendizagem e a geração de conhecimentos configuram-se como as 

principais fontes para geração de inovações. Leuch et al. (2006) afirmam que o 

processo de aprendizagem cria uma base de conhecimentos, que capacita as 

organizações para um processo contínuo de inovação. 

Nas pequenas empresas, conforme explicitado anteriormente, o processo de 

aprendizagem e a introdução de inovações dependem intensamente do 

empreendedor. Diante disso, este estudo se justifica teoricamente na medida que 

une os temas inovação e aprendizagem empreendedora, que embora estejam 

fortemente associados, são pouco explorados de forma conjunta na literatura. 

Assim, esta pesquisa irá contribuir para o avanço e ampliação do conhecimento ao 

explicar de que forma ocorre o processo de aprendizagem empreendedora e como 

este processo influencia na introdução de inovações em empresas de pequeno 

porte. 

No plano prático, a contribuição desta pesquisa está associada com a 

possibilidade de conscientizar os empresários a respeito da importância do processo 

contínuo de aprendizagem e da geração de inovações, a fim de obter vantagem 

competitiva nos seus negócios. Além disso, este trabalho pode proporcionar o 

desenvolvimento de metodologias com sugestões do que se deve aprender para 

inovar. 

Finalmente, o resultado desta pesquisa, quando apresentado no meio 

acadêmico, poderá propiciar base de dados para futuros estudos, estimulando 

investigações teóricas e gerando novos conhecimentos sobre o tema. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está estruturada em seis seções.  

A primeira seção apresenta a introdução, onde são abordadas questões 

relacionadas à contextualização do tema de estudo e o problema de pesquisa, 

seguidos pelo objetivo geral e os objetivos específicos e a justificativa teórica e 

prática deste estudo. 

A segunda seção apresenta a fundamentação teórica, que está subdividida 

em quatro tópicos: Inovação; Aprendizagem; Inovação e Aprendizagem, e por fim o 

Modelo Conceitual adotado neste estudo. 

Na terceira seção são descritos os procedimentos metodológicos utilizados. 

Neste seção são apresentadas as questões de pesquisa; o delineamento da 

pesquisa; os critérios para seleção dos casos; as fontes de evidências e métodos 

escolhidos para análise dos casos; e definições constitutivas, categorias e 

elementos de análise do estudo. 

A seção quatro foi destinada a descrição e análise individual dos casos 

pesquisados neste estudo, sendo que cada um dos casos foi descrito com base nas 

categorias de análise adotadas no estudo.  

A seção cinco realiza uma análise comparativa dos casos pesquisados, onde 

são enfatizadas semelhanças e diferenças entre os casos, além de se realizar uma 

comparação com a literatura abordada no estudo. 

Na sexta seção constam as conclusões do estudo com as devidas sugestões 

para futuras pesquisas. Por fim, foram discriminadas as referências bibliográficas 

utilizadas na formulação da fundamentação teórico-empírica da pesquisa, seguidas 

pelos apêndices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção é apresentada a fundamentação teórica do estudo, que está 

dividida em três partes: inicialmente será apresentada uma revisão acerca do tema 

inovação, na segunda parte discute-se sobre a aprendizagem organizacional, 

individual e empreendedora, na terceira parte, é apresentada a inter-relação entre os 

dois temas centrais deste estudo: inovação e aprendizagem. Por fim, na quarta parte 

é apresentado o modelo conceitual adotado neste estudo.  

 

2.1 INOVAÇÃO 

 

Nesta parte da fundamentação teórica apresenta-se uma visão geral acerca 

do tema inovação com a revisão das principais definições e tipos de inovação. Além 

disso, serão também discutidos alguns aspectos mais específicos tais como: a 

inovação nas pequenas empresas e a inovação em serviços e no turismo. 

 

2.1.1 Inovação: Importância Social e Econômica e Definições 

 

A inovação tem sido tema recorrente em diversos estudos, e vem sendo 

explorada por distintas perspectivas teóricas, tais como Economia, a Sociologia e a 

Administração (RESENDE JUNIOR; GUIMARÃES, 2012). Tal atenção dedicada ao 

tema pode ser explicada pelo fato de que diante da atual dinâmica competitiva em 

que os produtos e serviços tendem a se transformar cada vez mais rápido em  

commodities, a empresa que não inova está fadada ao insucesso e, ao longo do 

tempo, perde seu poder de competir (TIGRE, 2006). Assim, a inovação que antes 

era tida um diferencial, hoje já se configura como imperativo (BESSANT; TIDD, 

2009). 

Uma das primeiras contribuições acerca da importância da inovação para 

competitividade das empresas foi fornecida por Schumpeter na década de 40 

(CAMPOS, 2011). A tese schumpeteriana considera que a geração de inovações 

possibilita às organizações diferenciar-se de seus concorrentes, ganhar 

competitividade e apropriar-se de lucros elevados, ainda que temporariamente 

(PAYÉS; ROQUE DA SILVA; TEIXEIRA, 2008).  
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De acordo com Nicolsky (2008), a inovação destina-se a dar mais 

competitividade aos produtos/serviços da organização, ampliando a sua participação 

no mercado, criando inclusive condições para que as empresas possam competir 

internacionalmente. Além disso, a adoção de práticas inovadoras proporciona uma 

melhoria nos processos da organização, redução de custos aumento da 

produtividade, e agregação de valor aos produtos/serviços, criando um diferencial no 

mercado (HENRIQUES et al. 2008). Esse resultado foi comprovado na Pesquisa 

sobre Inovação Tecnológica (PINTEC, 2008), a qual apontou que 88,3% das 

empresas que adotaram práticas inovadoras apresentam pelo menos um impacto 

positivo proveniente da adoção de tais práticas, tais como: aumento da participação 

da empresa no mercado, melhoria da qualidade dos produtos ou serviços 

produzidos e aumento da capacidade produtiva.  

Dessa forma, ao investir em inovações, as empresas têm maiores chances de 

dominar o mercado e competir com os concorrentes, na medida em que a adoção de 

práticas inovadoras permite as organizações manterem seus posicionamentos nos 

segmentos em que atuam e superarem os novos concorrentes que surgem 

continuamente (MOURA et al. 2008). 

Além da importância para a competitividade das empresas, a inovação 

também é considerada como um motor do desenvolvimento econômico e social, que 

maximiza a riqueza das nações, incrementando sua prosperidade (PACAGNELLA 

JÚNIOR  et al. 2010). Segundo dados da OCDE (2005), os indicadores de 

crescimento das nações evidenciam que a inovação influencia de forma decisiva no 

crescimento da produtividade industrial e na qualidade de vida da população, 

provocando transformações benéficas para a sociedade (FREEMAN, 1989).  

Entretanto, apesar da reconhecida importância da inovação, não existe 

consenso acerca da definição do termo. De acordo com Plonski (2005), a variedade 

de entendimentos em relação ao termo, é uma das principais dificuldades em se 

estudar a inovação, que frequentemente é confundida com invenção. 

Nesse sentido, Schumpeter (1982) destaca que ao tratar da temática 

inovação é fundamental que se estabeleça a diferença entre inovação e invenção. 

Segundo o autor, a inovação envolve a criação de um novo produto/serviço ou 

processo, ou a melhoria dos produtos e processos existentes, a criação de novos 

mercados, o desenvolvimento de novas fontes de fornecimento de matéria-prima e 

mudanças na estrutura organizacional.  
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A invenção, por sua vez, pressupõe apenas a criação de algo novo, sem 

nenhuma preocupação com aspectos de ordem econômica, enquanto a inovação 

está associada à criação de um produto novo que possa ser comercializado, ou seja, 

a inovação envolve tanto invenção, como comercialização (SCHUMPETER, 1982). 

Essa percepção é corroborada por Tálamo (2002), ao considerar que a inovação é 

algo mais amplo, que vai além da invenção. Segundo esse autor, existe uma série 

de etapas entre uma invenção e o consumo final, passando pelas atividades 

funcionais de uma empresa, como desenvolvimento, compras e produção, antes da 

disponibilização do novo produto ao mercado consumidor ou do uso comercial de 

um novo processo ou equipamento. Assim, a inovação compreende a 

disponibilização de uma invenção ao consumo em larga escala. 

Para Freeman (1994), o conceito de inovação está diretamente associado a 

obtenção de lucro. De acordo com o autor, inovação caracteriza-se por ser um 

fenômeno que se utiliza do conhecimento existente, ou o modifica, visando a 

solução dos problemas organizacionais e a obtenção de lucro.  

Já Davenport (1994), caracteriza a inovação como um instrumento que gera 

mudanças importantes e radicais, transformando e reestruturando as atividades do 

processo produtivo, gerando resultados visíveis e eficazes. Nessa mesma linha 

conceitual, Damanpour (1996) afirma que as inovações são concebidas como uma 

forma de mudar uma organização em resposta às transformações que ocorrem no 

ambiente externo ou como uma ação que vise influenciar esse ambiente, 

possibilitando desta forma, que as organizações se antecipem e não apenas 

acompanhem as mudanças. 

Além disso, Van de Ven et al. (1999 apud MACHADO e BARZOTTO, 2012) 

acrescentam que um aspecto fundamental ao se definir o termo inovação está 

associado a percepção dos indivíduos de que determinada ideia é nova. De acordo 

com os autores, uma ideia é inovadora, quando for considerada como tal pelos 

indivíduos envolvidos no processo de inovação, mesmo que esta ideia seja 

considerada por outras pessoas como uma imitação de algo existente, o que é 

corroborado por Rogers (1995) ao afirmar que uma inovação é uma ideia ou um 

método que são compreendidos como novos por um indivíduo. Assim, uma 

novidade, que não seja percebida como nova, tem suas propriedades inovadoras 

praticamente invalidadas. 
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Fiates, Serra e Ferreira (2008), por outro lado, argumentam que inovar não 

significa simplesmente gerar novos produtos. A inovação, explica Higgins (1995), 

deve criar um valor significativo para uma pessoa, um grupo de pessoas, uma 

organização ou sociedade. Assim, uma inovação é relevante apenas se cria valor 

para os clientes e atende às suas expectativas, necessidades e anseios 

(DAMANPOUR, 1991).  

Para Girardi (2002), por sua vez, o conceito de inovação está diretamente 

relacionado com a criatividade. Para o autor, a criatividade é um elemento 

fundamental para que a inovação ocorra, visto que, a capacidade criativa é a chave 

para geração de novas ideias e base para o processo de mudança. Entretanto, 

Decelle, (2004 apud HJALAGER 2010) destaca que deve ficar claro que a inovação 

difere da criatividade, pois a criatividade está relacionada com a produção de novas 

ideias, novos enfoques e invenções, enquanto que a inovação associa-se à 

aplicação de ideias inéditas e criativas e à aplicação de invenções. Assim, as 

organizações podem ser criativas, sem ser inovadoras. 

Ainda no campo das definições, vale destacar o conceito oferecido pelo 

Manual de Oslo, que considera a inovação como a introdução de um produto ou um 

processo novo ou melhorado, ou ainda um método de marketing inovador ou um 

novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de 

trabalho ou nas relações estabelecidas com stakeholders externos à organização 

(OCDE, 2005). 

 

2.1.2 Tipos de Inovação 

 

Além da diversidade de conceitos existentes acerca do termo inovação, foram 

desenvolvidas também uma série de tipologias de inovação. Uma das primeiras 

tipologias foi desenvolvida por Van de Ven (1986), que argumenta que a inovação 

pode ocorrer tanto na área técnica como administrativa da organização. As 

inovações administrativas, explica o autor, são aquelas que estão relacionadas com 

a gestão da organização. Elas referem-se às alterações que ocorrem na estrutura da 

organização ou nas atividades administrativas, e pertencem aos objetivos 

administrativos da organização. As inovações técnicas, por sua vez, são aquelas 

que fazem parte dos objetivos técnicos da organização e ocorrem nos produtos e/ou 
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serviços e nos processos de produção (DAMANPOUR, 1991). De acordo com Cruz 

(2003), as inovações técnicas podem ainda ser divididas em outras duas categorias: 

worldwide technological innovation, quando a organização implementa um produto 

ou processo que é novo para o mundo, e firm-only technological innovation, quando 

a organização introduz um produto ou processo que é inovador apenas para a 

empresa, e que já foi adotado por outras organizações.  

Uma outra classificação acerca dos tipos de inovação é fornecida pelo Manual 

de Oslo, que considera a existência de quatro tipos de inovação: inovação de 

produto, processo, organizacional e de marketing. A inovação de produto consiste 

na introdução de um produto/serviço novo, ou aperfeiçoado, que apresente 

alterações significativas em suas características. A inovação de processo, por sua 

vez, inclui a implementação de métodos de produção novos ou melhorados. Este 

tipo de inovação, ressalta Davenport (1994), gera benefícios no processo produtivo, 

não influenciando necessariamente o produto final.  Já a inovação de marketing está 

associada a adoção de um método de marketing inovador, que pode envolver 

modificações no design, posicionamento, promoção ou preço do produto. Por fim, a 

inovação organizacional inclui a adoção de novos métodos gerenciais, introdução de 

estruturas organizacionais significativamente modificadas e implantação de novas 

orientações estratégicas.  

Rosenberg (1976), por sua vez, classificou as inovações de acordo com o 

nível de novidade em radicais e incrementais. As inovações radicais, segundo 

Freeman, 1994) estão relacionadas à implementação de um produto/serviço ou 

processo inteiramente novo. Geralmente, esse tipo de inovação é consequência 

direta de uma série de pesquisas desenvolvidas pela empresa ou por terceiros. Já 

as inovações incrementais, são aquelas que ocorrem por meio de por melhorias 

contínuas nos produtos ou processos e, de modo geral, são resultado de 

aperfeiçoamentos ocorridos durante o processo produtivo. O autor destaca ainda 

que, as inovações incrementais não provocam mudanças muito profundas como 

ocorre nas inovações radicais. Entretanto, não se deve desprezar este tipo de 

inovação, pois por meio dela as organizações podem alcançar vantagens como: 

aumento na produtividade e na qualidade de seus produtos (FREEMAN, 1994).  

A tipologia radical e incremental também foi utilizada por Afuah (2003). 

Entretanto, o critério utilizado pelo referido autor para diferenciar estes dois tipos de 

inovação foi o nível de competências exigidas para alcançá-las. Dessa forma, uma 
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inovação é considerada radical se o conhecimento necessário para explorá-la é 

muito diferente do existente. Por sua vez, a inovação incremental é aquela em que o 

conhecimento exigido para elaborar novos produtos e/ou processos baseia-se no 

conhecimento que a organização já possui. 

Ainda no que se refere às inovações do tipo radical e incremental, Davila, 

Epstein e Shelton (2007) destacam que a inovação incremental é o tipo 

predominante na maioria das empresas. De acordo com os autores, através deste 

tipo de inovação, a empresa consegue extrair o máximo valor possível dos produtos 

e serviços já existentes sem a necessidade de fazer grandes investimentos.  Além 

disso, embora apresentem um grau moderado de novidade, este tipo de inovação 

gera um grande impacto nos resultados organizacionais, na medida em que melhora 

sistemas ou produtos já existentes, tornando-os mais baratos, melhores e mais 

rápidos (SCHERER; CARLOMAGNO, 2009) 

Por fim, vale mencionar ainda um outro tipo de inovação: a inovação de valor, 

a qual compreende a introdução de produtos/serviços de baixo custo, que ainda não 

foram ofertados pelo setor, em detrimento de atributos dispendiosos, que poderão 

ser suprimidos, sem prejudicar o valor que é percebido pelos consumidores. Este 

tipo de inovação permite que as empresas entrem em novos segmentos de mercado 

ou mesmo criem novos mercados (KIM; MAUBORGNE, 2005).  

No quadro 01 a seguir, é apresentado um resumo dos tipos de inovação, 

baseado na revisão de literatura sobre o tema. 

 

Quadro 01: Tipos de Inovação 
Tipos de Inovação 

Autor Tipologia 
 
Van de Ven (1986) 

- Inovação Técnica 
- Inovação Administrativa 

 
Rosenberg (1976) 

- Inovação Radical 
- Inovação Incremental 

 
 
OCDE (2005) 

- Inovação de Produto 
- Inovação de Processo 
- Inovação Organizacional 
- Inovação de Marketing 

Kim e Mauborgne (2005) - Inovação de Valor 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base na Revisão Teórica 

 

Verifica-se que há diversas formas de implementar inovações nas empresas. 

Entretanto, inovar não é uma tarefa simples. Nesse sentido, a pesquisa Pintec  

(2008) aponta que pelo menos 49,8% das empresas que inovam tem algum 
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problema ou obstáculo ao adotar práticas inovadoras, sendo que os principais 

entraves para inovar estão associados a questões de natureza econômica, tais 

como: altos custos da inovação, riscos econômicos excessivos e falta de fontes de 

financiamento. 

 Corroborando com os dados apresentados pela Pintec, Silva, Sousa e Freitas 

(2012) destacam que o processo de inovação está atrelado a uma série de 

dificuldades que influenciam a decisão de adotar ou não práticas inovadoras.  Essas 

dificuldades, segundo os autores, podem ser de origem econômica, de mercado ou 

interna. As dificuldades de origem econômica estão associadas a fatores como: altos 

riscos de inovação; custos de inovação elevados; carência de fontes de 

financiamento e recursos para investir em inovação. Já as dificuldades de mercado 

referem-se a fatores como: barreiras de normas ou legislação; falta de sensibilidade 

dos clientes a novos produtos; mercado dominado por empresas estabelecidas; 

incerteza da existência de demanda por produtos inovadores. Por fim, as 

dificuldades internas relacionam-se com os seguintes fatores: rigidez na organização 

da empresa; falta de pessoal qualificado; falta de conhecimento acerca da tecnologia 

e mercado; dificuldades de formar acordos de cooperação. 

Santiago (2002) acrescenta ainda dois outros fatores que dificultam a 

implantação da inovação em uma empresa: a falta de percepção quanto às 

vantagens provenientes da adoção de práticas inovadoras, bem como, a 

necessidade de trabalho em equipe, pois, de modo geral, o desenvolvimento do 

processo de inovação exige a participação de todos os indivíduos envolvidos neste 

processo. De acordo com o referido autor, se não houver um bom gerenciamento do 

trabalho em equipe, dificilmente o processo de inovação alcançará um estágio de 

consolidação.  

Para superar estas dificuldades e implementar inovações com sucesso, 

Galbraith e Lawler (1997)  destacam que o processo de inovação requer: (a) um 

indivíduo que defenda a ideia e se dedique ao êxito desta; (b) um  responsável pela 

busca de fontes de financiamento para viabilizar o desenvolvimento do projeto; e (c) 

um patrocinador que viabilize a experimentação de novos projetos e incentive o 

surgimento de ideias eficazes.  

Além disso, Barbieri e Álvares (2003) ressaltam que para que as barreiras 

referentes ao processo inovativo sejam superadas, faz-se necessária a conjugação 

de uma série de fatores internos à organização para que se crie um ambiente 
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propício a inovação. Dentre estes fatores, Mendel (2004) destaca aspectos como: 

ambiente físico adequado, comunicação interna eficiente, estrutura organizacional 

flexível, trabalho em equipe, disponibilidade de recursos, aprendizagem 

organizacional para disseminar conhecimentos, sistema de reconhecimento e 

recompensa, constante capacitação dos colaboradores, e autonomia, que favoreça a 

participação dos colaboradores. 

Assim, o desenvolvimento e a implantação de inovações em uma organização 

estão fortemente relacionados com a existência de um ambiente interno que 

favoreça o surgimento e aplicação de ideias criativas e a acumulação de 

conhecimentos (BARAÑANO, 2005). 

 

2.1.3 Inovação na Pequena Empresa 

 

As micro e pequenas empresas (MPE) ocupam posição de destaque no 

cenário mundial, tanto em termos econômicos quanto sociais, sendo responsáveis 

por grande parte da geração de emprego e renda de uma nação (OLIVEIRA, 2008). 

No Brasil, de acordo com dados do Sebrae (2011a), as empresas de pequeno porte 

representam 99% das empresas existentes, 51,6% dos empregos formais e cerca de 

40% da massa salarial, sendo responsáveis por equilibrar boa parte da economia. 

Setorialmente, o comércio é o setor que possui o maior número de 

estabelecimentos, respondendo por 51,5% do total de estabelecimentos de MPE, e 

o que mais emprega (41,3%), seguido pelo setor de serviços que representa 33,3% 

do número de estabelecimentos e emprega 27,1%. Por último, estão os setores 

indústria e construção civil, respectivamente com (10,7%) e (4,5%) do total de 

estabelecimentos de MPE, e que empregam (23,4%) e (8,2%) da população.  

Entretanto, apesar da importância destas empresas para o dinamismo 

econômico e social, elas apresentam elevadas taxas de mortalidade, o que é 

confirmado por dados do SEBRAE (2011b) que apontam que no Brasil, em média, 

26,9% das empresas de pequeno porte encerram as suas atividades até o segundo 

ano de existência.   

Diante deste contexto, a inovação surge como uma alternativa viável, que 

possibilita as micro e pequenas empresas aumentar suas chances de sobrevivência 

e manter a competitividade no mercado (LAFORET; TANN, 2006), pois conforme 

explicam Fernandes Pereira et al.(2009), a inovação confere às pequenas empresas 
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uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, ampliando as 

possibilidades de sucesso e longevidade dos negócios, o que segundo Bhaskaran 

(2006),  as torna capazes de competir com as grandes empresas.   

Entretanto, embora a inovação seja considerada como essencial para os 

pequenos negócios, o estudo da inovação nestas empresas é controverso, pois 

enquanto alguns autores defendem que a inovação seria um privilégio restrito as 

grandes empresas (SCHUMPETER 1982; GALBRAITH, 1956), outros afirmam que 

são as pequenas empresas as que possuem maior capacidade inovadora (ZORTEA-

JOHNSTON; DARROCH; MATEAR, 2011; NATÁRIO; COUTO; SOUZA, 2010; 

LAFORET ;TANN, 2006; CHRISTENSEN, 2001). 

De acordo com a pesquisa Pintec (2008), o tamanho da empresa tem relação 

direta com a capacidade para inovar, sendo que as empresas de maior porte 

apresentam taxas de inovação bem superiores, quando comparadas as de pequeno 

porte. Nesse sentido, a pesquisa apontou que entre as grandes empresas, a taxa de 

inovação é de 71,9%, enquanto nas pequenas empresas essa taxa é de apenas 

36,9%.  Vale destacar que esses resultados não levam em consideração as 

empresas de base tecnológica, visto que, como estas empresas têm a função 

primordial de inovar, as suas taxas de inovação independem do porte.  

Corroborando com os resultados obtidos na pesquisa supracitada, Bachmann 

e Destefani (2008), afirmam que o tamanho é um dos fatores que mais interferem no 

processo de inovação das organizações. Para os autores, as empresas de grande 

porte apresentam vantagens na adoção de práticas inovadoras quando comparadas 

com as pequenas empresas, pois a adoção de inovações traz, junto com 

possibilidades de sucesso, um grande risco. Nos casos de grandes organizações, o 

custo de possíveis erros provenientes de experiências inovadoras mal sucedidas é 

compensado pelos casos de sucesso. Nas MPE’s, entretanto, a adoção de uma 

inovação, por mais simples que seja, pode levar a resultados que a empresa não 

tenha condições de suportar, o que gera um maior conservadorismo do pequeno 

empresário na adoção de inovações. 

Além disso, para Gomes e Kruglianskas (2009), as organizações de grande 

porte apresentam uma capacidade para inovar infinitamente superior, quando 

comparadas as pequenas empresas, em função da sua estrutura de gestão, que 

proporciona a estas organizações maior independência na realização da atividade 

de inovação e o acesso a um maior número de oportunidades, características estas, 
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que conferem vantagens competitivas importantes na realização das atividades de 

inovação. 

Damanpour (1996) destaca ainda que as empresas de maior porte 

apresentam uma maior disponibilidade de recursos financeiros, que podem ser 

investidos na adoção de práticas inovadoras, facilitando assim o processo inovativo. 

Nessa mesma linha de pensamento, Boone, Carroll e Witteloostuijn (2004) afirmam 

que as grandes empresas apresentam maior propensão para inovar, pois possuem 

maior poder de mercado e maior influência no spread de inovações.  

As pequenas empresas, por sua vez, ao contrário das grandes, não dispõem 

de uma ampla quantidade de recursos destinados ao processo de inovações, 

raramente possuem um setor voltado para pesquisa e desenvolvimento e, em geral, 

vivem cercadas de dúvidas em função das alterações na política econômica, pela 

redução do ciclo de vida do produto, pelos concorrentes que possuem maior 

vantagem competitiva, fatores que dificultam o processo inovativo (MELLO; 

MACHADO; JESUS, 2010).  

Campos (2011) acrescenta ainda que além das características desfavoráveis 

das pequenas empresas, a maioria dessas empresas, de forma geral, não 

compreendem a importância da inovação para seu funcionamento e manutenção no 

mercado. O referido autor verificou, em estudo realizado em Minas Gerais, que 

inovar não tem sido uma prioridade para as pequenas empresas, uma vez que seus 

gestores estão envolvidos na resolução de aspectos rotineiros da empresa tais como 

organização, planejamento e produção. Além disso, foi identificado que o acesso a 

recursos para inovar é um dos principais entraves à gestão da inovação em 

empresas de pequeno porte.  

Freitas, Campos e Campos (2006) apontam que um dos maiores entraves 

para adoção de práticas inovadoras pelas pequenas empresas está relacionado ao 

baixo nível de conhecimento e a pouca aceitação por parte dos dirigentes das 

empresas de pequeno porte. Os autores realizaram um estudo em PME’s de 

construção civil na cidade de Fortaleza, e verificaram que os gestores destas 

empresas apresentam um grau de aceitação mediano no que se refere às inovações 

utilizadas no setor, e a principal barreira à adoção de inovações é a relação custo-

benefício. Além disso, observou-se que muitas das novas técnicas e produtos só são 

adotados pelas empresas do setor em virtude de determinações legais. 
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Além disso, de acordo com o Manual de Oslo (OCDE, 2006), as PME’s 

encaram uma série de outras barreiras que inviabilizam o desenvolvimento de 

atividades inovativas, tais como: a) dificuldades de acesso a financiamento; b) falta 

de mão de obra qualificada para desenvolver as atividades de inovação; c) ausência 

de infraestrutura; d) carência de informação acerca das tecnologias ou dos 

mercados necessários para desenvolver uma inovação; e) dificuldade de encontrar 

parceiros apropriados para projetos conjuntos de inovação. 

Para Vuola e Hameri (2006), por sua vez, a maior dificuldade enfrentada 

pelas empresas de pequeno porte, no que se refere à inovação, está relacionada às 

atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), as quais, de acordo com os 

autores, constituem-se no elemento que mais reflete o empenho das organizações 

em adotar práticas inovadoras. Entretanto, em função dos elevados custos para se 

investir em P&D, da incerteza do retorno financeiro e da inviabilidade para produção 

em pequena escala, esta atividade é impraticável em empresas de pequeno porte. 

Por outro lado, autores como Quinn (1985), Laforet e Tann, (2006), Zortea-

Johnston, Darroch e Matear, (2011) argumentam que as pequenas empresas são as 

mais inovadoras, ou que pelo menos possuem um ambiente organizacional mais 

propicio à inovação, visto que não possuem altos custos de operação como as 

grandes empresas, além de serem mais flexíveis e rápidas. Estas empresas, 

explicam Santos e Olave (2012), estão melhor preparadas para responder a 

mudanças na demanda de mercado, pois possuem maior flexibilidade e capacidade 

de adaptação a diferentes escalas de produção, assim como a um ambiente de alta 

incerteza. 

Na mesma linha de pensamento, Gomes (2012) afirma que as PME’s têm 

uma estrutura mais simplificada, que possibilita aos seus colaboradores estarem em 

contato direto com a gerência da empresa, e proporciona maior liberdade a estes 

para opinar na geração de ideias contribuintes ao desenvolvimento de novos 

projetos no ambiente de trabalho. Assim, explicam Silva et al. (2003), de forma geral, 

as empresas de pequeno porte obtêm melhores resultados na adoção de práticas 

inovadoras do que as de maior porte, apesar das inúmeras vantagens apresentadas 

pelas grandes empresas quando a temática é inovação.   

No quadro 02 a seguir, são discriminadas as principais vantagens e 

desvantagens das empresas de pequeno porte para inovar com base na literatura 

revisada sobre o tema: 
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Quadro 02: Vantagens e Desvantagens das Pequenas Empresas para Inovar 
Vantagens e Desvantagens das Pequenas Empresas para Inovar 

Vantagens Desvantagens 

Flexibilidade Alta Incerteza (Risco) 

Custo de Operações Reduzido Carência de Recursos Financeiros 

Estrutura Enxuta Ausência do departamento de P&D 

 Maior facilidade de Comunicação Falta de Mão de Obra qualificada 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base em Santos e Olave (2012); Bachmann e Destefani 
(2008); Gomes (2012); Laforet e Tann, (2006); Zortea-Johnston, Darroch e Matear, (2011); Vuola e 
Hameri (2006), Manual de Oslo ( 2006). 
 

As tradicionais dificuldades enfrentadas pelas empresas de pequeno porte 

para inovar, como o investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento, 

podem ser superadas por meio de estratégias alternativas como o estabelecimento 

de parcerias com universidades, institutos de pesquisa e empresas (VUOLA; 

HAMERI, 2006). Nesse sentido, Botelho, Carrijo e Kamasaki (2007), alegam que as 

pesquisas desenvolvidas no âmbito do enfoque neo-schumpeteriano apontaram a 

inviabilidade de tratar a atividade de inovação somente a partir de gastos formais 

P&D. De acordo com estes autores, as redes de relações estabelecidas pelas 

empresas com clientes, fornecedores, com outras empresas e com instituições de 

pesquisa e/ou universidades influenciam de forma expressiva as atividades 

produtivas em geral, e as inovativas em particular.  

As afirmações apresentadas acima são corroboradas por Meza (2009), que 

em estudo realizado em uma empresa de pequeno porte no Paraná verificou que, 

por meio da formação de um Arranjo Produtivo na Região e adoção de estratégias 

de parceria tecnológica, a empresa conseguiu superar as restrições típicas de uma 

MPE relacionadas à escala, preço e qualidade, e foi capaz de promover inovações 

em produtos, processos e gestão de pessoas, alinhando os objetivos das estratégias 

de inovação aos objetivos estratégicos gerais da organização. 

Campos (2011) destaca ainda que uma outra estratégia que pode ser adotada 

pelas empresas de pequeno porte para superar as dificuldades associadas ao 

processo inovativo, é focar suas práticas inovadoras em inovações do tipo 

incremental. De acordo com o autor, a inovação nas PMEs não deve estar voltada 

apenas para elaboração de novos produtos, como também em processos produtivos 

e processos de apoio tais como marketing, logística e vendas.  
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Este tipo de inovação, ressalta Bhaskaran (2006), proporciona vantagens 

competitivas substanciais para PME’s. Para estas empresas, atividades 

relacionadas com a introdução de produtos diferenciados, a extensão das linhas de 

produção, a criação e implementação de novas estratégias para penetração no 

mercado, a identificação e desenvolvimento de novas fontes de suprimento, a 

criação de novas formas de comercialização, novas estruturas organizacionais e 

novos modelos promocionais são considerados inovações. 

Nessa mesma linha, Fontanini, Carvalho e Scandelari (2004) propõem uma 

série de ações que podem ser realizadas pelas empresas de pequeno porte para 

implementar inovações também pela via incremental. Para estes autores, ações, 

como qualificação dos funcionários, parcerias com universidades e projetos de 

melhoria contínua, são alternativas viáveis para que as pequenas e médias 

empresas desenvolvam iniciativas inovadoras. 

Nesse sentido, Lemos (2000) afirma que cabe aos gestores das empresas de 

pequeno porte compreender que a inovação não se dá apenas através da 

implantação de uma nova tecnologia, mas que ela pode acontecer de forma 

contínua, no dia-a-dia das organizações, desde os mais simples procedimentos até 

os mais complexos. O autor afirma ainda que a inovação não precisa ser 

obrigatoriamente algo inédito. Qualquer mudança na estrutura ou na gestão da 

organização, como também em seus processos, constitui uma inovação, que pode 

proporcionar melhores formas de negociação, busca de novos produtos ou 

aprimoramento dos já existentes e melhores relacionamentos com fontes externas. 

Diante disto, fica claro que não é o porte que determina o potencial para 

inovar, pois, conforme explicam La Rovere e Medeiros (2000), as organizações 

independentemente do porte possuem vantagens e desvantagens para gerar 

inovações. Dessa forma, o que determina a capacidade inovadora de uma empresa 

não é o seu tamanho, mas as suas atitudes. Assim, empresas que realizam 

investimentos sistemáticos em inovação, fomentam o desenvolvimento de inovações 

de produtos e processos, praticam a gestão da inovação, buscam a capacitação 

contínua do seu corpo técnico e estreitam relacionamentos com as universidades e 

instituições de pesquisa têm mais chances de serem mais inovadoras do que as 

demais (SILVA NETO; TEIXEIRA, 2011). 
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2.1.4 Inovação em Serviços 

 

Os estudos acerca da inovação no setor de serviços são relativamente 

recentes. De acordo com Miles (2003), apesar da importância do setor para 

economia dos países, apenas a partir da década de 90 a inovação em serviços 

começou a receber atenção de pesquisadores, pois conforme destacam Gadrey, 

Gallouj e Weinstein, (1994) a maioria dos estudos anteriores voltados a 

compreensão do fenômeno da inovação concentravam-se no setor industrial.  

Entretanto, Bernardes e Andreassi (2008) apontam que as pesquisas mais 

recentes acerca do papel das atividades de serviços no processo de inovação estão 

indo de encontro com as abordagens tradicionais, que associam os serviços a 

atividades pouco intensivas em tecnologia, de baixa produtividade e qualificação dos 

recursos humanos, vistos como usuários passivos do progresso técnico e dos 

conhecimentos gerados na indústria. Nesse sentido, relatam os autores, uma das 

mudanças mais marcantes está relacionada ao papel dos setores de serviços 

intensivos em informação, tecnologia e ciência nas chamadas economias baseadas 

em conhecimento e aprendizado. 

A inovação em serviços, explicam Sundbo e Gallouj (1998), compreende a 

mudança de um negócio através da introdução de um novo componente ou da 

combinação de antigos componentes, devendo ser um fenômeno que possa ser 

replicado. Além disso, explicam os autores, as inovações de serviço, geralmente, 

são constituídas por pequenos ajustes em processos e caracteriza-se por ser um 

fenômeno muito mais incremental do que radical, com um tempo de 

desenvolvimento relativamente menor, além de serem de fácil imitação pelos 

concorrentes.  

Vasconcellos e Marx (2011, p.445) acrescentam ainda que a inovação em 

serviços caracteriza-se pela ―introdução de uma característica ou um conjunto de 

características (tecnológicas ou não tecnológicas) que propiciem a prestação de um 

serviço para o usuário final de uma nova maneira, ou de uma maneira melhorada‖, 

sendo que o conjunto dessas características adicionadas ao serviço deve agregar 

valor e gerar benefícios para seus usuários. 

De acordo com Zawislak e Vargas (2006), a discussão acerca da inovação 

em serviços é muito contraditória. De um lado, autores se questionam sobre a 

legitimidade de se utilizar um conceito inovação em empresas do setor de serviços, 
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ou seja, analisam se o setor possui a capacidade de gerar inovações internamente, 

ou se as mudanças verificadas são apenas subprodutos das inovações que ocorrem 

na indústria. Por outro lado, onde este debate encontra-se superado, surge um outro 

ponto: a necessidade de se criar uma teoria exclusiva para tratar a inovação em 

serviços. Isto é, admitindo-se que as organizações do setor de serviços são capazes 

de inovar, até que ponto este processo se distingue do que ocorre nas indústrias, e 

que, portanto, mereçam uma explicação exclusiva. 

No que se refere à legitimidade de trabalhar com o conceito de inovação no 

setor de serviços, Yucelen e Yigitbas (2010) destacam que há um mito de que o 

setor de serviços é incapaz de gerar inovações internamente, e que, as inovações 

que surgem no setor são oriundas da industria. Entretanto, explicam Hu, Horng e 

Sun (2009) e Sipe e Testa (2009) no atual cenário econômico, dominado por 

serviços, o que se observa é que o setor de serviços está se tornando cada vez mais 

inovador. 

Nessa mesma linha de pensamento, o Manual de Oslo (2004) explica que o 

setor de serviços tem capacidade de inovar. Entretanto, há uma grande dificuldade 

em se reconhecer a capacidade inovativa do setor, em função da natureza imaterial 

do processo de inovação em serviços, que torna este processo de difícil mensuração 

e entendimento. Além disso, o Manual explica que as indústrias de serviços são 

menores e menos concentradas que a indústria manufatureira, o que gera 

implicações metodológicas para as pesquisas por amostragem e para estimar o 

setor. Tais características, ressaltam Gallouj e Weinstein (1997), dificultam a 

mensuração da contribuição do setor de serviços para o fenômeno da inovação. 

Para superar estas dificuldades, Sundbo e Gallouj (1998) propõem a criação 

de alguns indicadores para mensurar as inovações em serviços tais como: aquisição 

de patentes, treinamento ou informações sobre custos de desenvolvimento e 

marketing. De acordo com os autores, o uso destes indicadores permitiria uma 

melhor avaliação e compreensão do fenômeno da inovação em serviços, o que pode 

contribuir para derrubar a crença de que o setor de serviços não inova. Além disso, 

Gallouj (1998) sugere que as inovações do setor sejam analisadas a partir de uma 

visão Schumpeteriana, em que entende-se que o setor tem outras formas de inovar, 

não apenas através de alterações ―tecnológicas‖, mas de alterações econômicas, 

sociais ou institucionais. 
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Já no tocante a necessidade de uma teoria exclusiva para a inovação no setor 

de serviços, Gallouj (1998) propõe a existência de 3 abordagens teóricas principais 

para explicar as inovações que ocorrem no setor: abordagem tecnicista, abordagem 

baseada em serviços e a abordagem integradora. A abordagem tecnicista pressupõe 

que a inovação em serviços ocorre a partir da adoção de inovações tecnológicas 

provenientes do setor industrial. Assim, de acordo com esta abordagem, a inovação 

é entendida como a introdução de quaisquer equipamentos ou sistemas técnicos na 

organização prestadora de serviços.  

A abordagem baseada em serviços, por sua vez, evidencia as especificidades 

de inovação em serviços, em especial as inovações ad hoc.  Esta abordagem, 

explica Gallouj (1998), é especialmente definida por uma distinção entre serviços 

essenciais e periféricos, sendo os serviços essenciais aqueles que constituem a 

parte intangível do serviço, que representa o motivo de sua existência, e os serviços 

periféricos, explica Sarkar (2010), aqueles agregados ao essencial, de pouca 

importância, independente, podendo apresentar uma evidência tangível.  

Por fim, a abordagem integradora é aquela que concilia inovação de produtos 

e serviços sob uma única teoria de inovação, ou seja, propõem tipologias de formas 

de inovação que podem ser utilizadas tanto para serviços, quanto para produtos.  

Neste trabalho a inovação em serviços é analisada de acordo com a 

abordagem baseada em serviços, pois, conforme explicam Gorni, Dreher e Machado 

(2009), os serviços possuem algumas características especificas que os tornam 

diferentes dos produtos manufaturados, tais como: a intangibilidade; a 

simultaneidade, a perecibilidade e baixa proteção da propriedade intelectual. Tais 

características, particulares dos serviços, fazem com que os modelos e tipologias de 

inovação adotados no setor industrial não sejam aplicáveis ao setor de serviços 

(SUNDBO, 1997; TETHER; HIPP, 2002). 

Nessa linha de pensamento, Gadrey, Gallouj e Weinstein (1994) afirmam que 

as teorias de inovação desenvolvidas com base na indústria são inadequadas para 

explicar as inovações em serviços. Os autores consideram que os conceitos 

provenientes da indústria podem até ser aproveitados, desde que sejam ajustados 

as particularidades do setor de serviços, visto que as inovações implantadas em 

empresas de serviço apresentam algumas diferenças quando comparadas as 

indústrias. Vasconcelos e Marx (2011) explicam que, enquanto nas indústrias as 

inovações de produto ocorrem independente da inovação de processo, no setor de 
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serviços isso é praticamente impossível, pois há simultaneidade entre produção e 

consumo. Dessa forma, a inovação em serviços geralmente implica mudanças em 

elementos do processo produtivo e do produto/serviço ao mesmo tempo (SUNDBO; 

GALLOUJ, 1998). 

Bernardes e Bessa (2007) chamam atenção para outras particularidades que 

diferenciam a inovação em serviços da inovação em produtos, e que justifica tratá-

las de forma diferenciada. Uma das grandes especificidades da inovação no setor de 

serviços, destacam os autores, está no fato de que nas indústrias o processo de 

inovações está diretamente associado às atividades de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D). Já nas empresas de serviço, as atividades de P&D ocorrem com menor 

frequência, pois poucas empresas do setor possuem laboratório de pesquisa e 

desenvolvimento ou um departamento especifico para inovação (SUNDBO; 

GALLOUJ, 1998). Esse pensamento é corroborado pela OCDE (2005) ao afirmar 

que as inovações em serviços dependem muito mais da aquisição de conhecimento 

do que dos investimentos em P&D.  

Entretanto, embora não sejam efetuados elevados investimentos em P&D, e 

as inovações, de modo geral, não sejam baseadas em tecnologia, os principais 

estudiosos defendem que o setor de serviços é inovativo (VASCONCELLOS; MARX, 

2011), e apresenta diferenças notáveis quando comparado ao setor industrial, o que 

justifica o desenvolvimento de uma teoria específica sobre inovação em serviços 

(BARRAS, 1986).  

Para Sundbo e Gallouj (1998), a inovação em serviços pode ser classificada 

em cinco tipos: a) inovações de produto/ serviço, que ocorrem mediante o 

desenvolvimento e fornecimento de um novo serviço; b) inovações organizacionais, 

que referem-se à introdução de novas formas de gerenciamento, ou alterações na 

estrutura organizacional; c) inovações de mercado, que estão associadas a criação 

de novos mercados consumidores. d) inovações de processo: que estão 

relacionadas a novas formas de produzir e oferecer um serviço, e são subdivididas 

em duas categorias: uma relacionada aos métodos de produção — back office; e a 

outra com os processos de atendimento e entrega ao cliente — front Office; e) 

inovação ad hoc, que desempenha um papel significativo especialmente em 

empresas de serviços baseadas no conhecimento, como as consultorias. Esse tipo 

de inovação busca desenvolver soluções adequadas aos problemas particulares de 

determinado cliente.  
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Além dos cinco tipos de inovação explicados acima, os referidos autores 

afirmam que a inovação em serviços, pode ainda ser classificada em dois outros 

tipos: innovation pull e innovation push. Sendo que a innovation pull é orientada pela 

necessidade do cliente, enquanto a innovation push e orientada pela percepção de 

uma lacuna pela empresa. 

De acordo com Gorni, Dreher e Machado (2009), por meio da implementação 

dos diversos tipos de ações inovadoras, as empresas de serviço podem alcançar 

uma série de vantagens competitivas em relação a seus concorrentes tais como: a 

melhoria da qualidade e a redução de custos.  

Entretanto, embora as ações inovadoras possam proporcionar tais vantagens, 

Sundbo e Gallouj (1998) destacam que a inovação em serviços a ainda é gerenciada 

de forma bastante contingencial, e as organizações pertencentes ao setor não se 

encontram totalmente conscientes acerca da importância da inovação e de como 

desenvolvê-la, a fim de obter vantagens competitiva em relação aos seus 

concorrentes, o que evidencia que as empresas de serviço ainda não sabem ao 

certo como organizar e gerenciar suas atividades de inovação, restando ainda um 

longo caminho a percorrer no que se refere a implementação de inovações no setor. 

 

2.1.5 Inovação em Turismo 

 

A atividade turística, inserida na sociedade moderna e no mercado mundial, 

está passando por mudanças cada vez mais intensas, as quais se processam em 

um ritmo intenso e acelerado (BENI, 2003; CAMARGO, 2003). Diante disto, as 

organizações pertencentes ao setor turístico estão buscando maneiras diversas de 

adquirir vantagens competitivas que lhes possibilitem diferenciar-se de seus 

concorrentes (RUSCHMANN; SOLHA, 2003). Assim, o grande desafio para a 

atividade turística é ofertar produtos e serviços inovadores, que ampliem a 

lucratividade e desenvolvam ainda mais a atratividade e competitividade dos 

destinos e organizações.   

Para Gorni, Dreher e Machado (2009), investir em inovação é essencial para 

o desenvolvimento da atividade turística, pois as organizações devem buscar a 

melhoria na qualidade dos serviços e maior eficiência com o intuito de atender às 

necessidades e exigências dos clientes. O que é complementado por Moura et al. 

(2008) ao afirmarem que a inovação é uma alternativa que possibilita as 
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organizações não só preservarem seus posicionamentos nos segmentos em que 

operam, como também superarem os novos concorrentes que surgem 

constantemente. 

No setor turístico, destaca Alves (2011, p.3), inovações podem ocorrer por 

meio de ações diversas, tais como: ―desempenho superior (best-in-class), estilo e 

design superiores, produtos e serviços multi-propósitos, inovações de fronteira (on-

the-edge), produtos e serviços de luxo, marcas populares para o mercado de massa, 

serviço excepcional, maiores confiabilidade e durabilidade, conveniência, canais de 

distribuição únicos e preço diferencial (lower price)‖.  

Além disso, de acordo com estudo realizado por Firmino (2007) a inovação no 

turismo pode incluir ainda: oferta de produtos/serviços novos ou melhorados; 

elevação da qualidade; apostar nos recursos humanos e na aprendizagem; 

satisfação dos novos desejos do cliente; marketing; novas destinações turísticas; 

novas tecnologias; novos mercados e a adoção de medidas sustentáveis. 

Álvares e Lourenço (2011), por sua vez, destacam que a inovação no setor 

turístico pode ocorrer através da potencialização de atrativos naturais e/ou culturais 

de um destino turístico. Nesse sentido, o estudo realizado pelas autoras, nas 

cidades de Ouro Preto e Salvador, indicou que a inovação em turismo ocorreu por 

meio da revitalização de atrativos turísticos das cidades.  

As referidas autoras destacam ainda que uma outra inovação que gera 

impactos bastante positivos para os destinos turísticos são os programas de 

certificação profissional, que buscam definir padrões de competência de empresas 

e/ou dos profissionais, elevando a qualidade dos serviços ofertados. 

Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005), outra forma de inovar no turismo 

está associada a adoção de ferramentas de tecnologia da informação (TI). A adoção 

da TI, segundo os autores, pode proporcionar vantagens diversas para as empresas 

tais como: criação de barreira à entrada de concorrentes por meio de iniciativas para 

fidelizar e gerenciar o relacionamento com os seus clientes; maximização dos lucros 

por meio da utilização de tecnologias de informação em tempo real com foco nas 

operações possibilitando o atendimento a um número crescente de clientes; 

aumento da produtividade através da utilização de sistemas de computadores para 

gerenciar as operações, melhorando, dessa forma, o desempenho da organização; e 

uma oportunidade para criação de novos produtos e serviços, por meio da utilização 

de banco de dados que contenha o perfil dos clientes. 
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Diante de tais vantagens advindas da adoção da tecnologia da informação, 

Moraes (2007) destaca que a TI vem sendo explorada de forma intensiva por 

empresas de turismo, em especial nas agências de viagem e empreendimentos 

hoteleiros, como ferramenta indispensável para garantir a competitividade dos 

negócios. 

Nas agências de viagem, destaca a autora, a inovação através da tecnologia 

da informação se processa mediante a adoção de softwares que podem ser usados 

tanto pelo agente de viagem como pelo cliente. Um dos softwares mais usados são 

os sistemas de reserva, que permitem que as agências acessem a informação e 

façam reservas de passagens aéreas, hotéis/pousadas, locação de carros, dentre 

outros serviços.  

Além disso, outra inovação que vem sendo adotada por empresas de turismo, 

através de ferramentas de TI, é a viagem virtual.  Conforme explica Moraes (2007), a 

viagem virtual permite aos clientes experimentar um local antes mesmo de haver 

deslocamento efetivo de uma viagem, por meio de ferramentas como cd-room e 

internet. 

Entretanto, embora existam diversas possibilidades para inovar no turismo, 

Mattsson, Sundbo e Jensen (2005), destacam que os investimentos de inovação no 

turismo apresentam-se em desvantagem em relação a outras empresas do setor de 

serviços. Essa desvantagem, ressaltam os autores, pode estar associada ao fato de 

que as inovações em turismo, são relativamente fáceis de imitar, principalmente 

aquelas em que os processos de primeira linha são altamente visíveis, e o nível de 

tecnologia é baixo.  

Além disso, há uma série de outros fatores que limitam a inovação na 

atividade turística, tais como: baixos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento, 

escassez de recursos, falta de vontade de assumir riscos, a falta de confiança e 

cooperação entre empresários do turismo, baixos níveis de educação e formação de 

pessoal, a alta rotatividade, salários baixos e turnos de trabalho não convencionais 

(WEIDENFELD; WILLIAMS; BUTLER, 2010).  

Apesar destas limitações para inovação no turismo, Hjalager (2010) destaca 

que a atividade turística vem demonstrando ao longo do tempo uma importante 

capacidade de inovação e criatividade. Capacidade esta, que segundo Ottenbacher 

(2007), proporciona as organizações do setor não apenas condições para 

sobreviver, como também são determinantes para sua estabilidade e lucratividade 
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no longo prazo, pois ao gerar produtos turísticos inovadores e especializados, as 

empresas do setor turístico poderão atrair demanda intencional e diferenciar seus 

serviços. Assim, a inovação cria um diferencial no mercado, e possibilita o alcance 

de vantagem competitiva, pois os clientes/turistas preocupam-se em valorizar o 

dinheiro de que dispõem para o lazer, buscando novas experiências e uma gama de 

produtos e serviços sofisticados e criativos (PANOSSO NETTO; MAZARO, 2011).  

Além disso, fornecer produtos turísticos inovadores e bem coordenados 

proporciona benefícios, não só para as empresas do setor turístico, como também 

para as regiões em que estas se desenvolvem, pois os consumidores avaliam a sua 

experiência de viagem em um sentido global e baseiam suas avaliações no 

consumo de parte ou todos os serviços e produtos da cadeia produtiva (BUHALIS, 

2000).  

 

2.1 APRENDIZAGEM 

 

Nesta parte da fundamentação teórica, será apresentada uma revisão acerca 

do tema aprendizagem, iniciando pela aprendizagem individual, para em seguida 

tratar da aprendizagem empreendedora. Vale destacar, que a aprendizagem pode 

ser analisada sobre duas perspectivas principais: organizacional e individual. Neste 

estudo, o enfoque recairá sobre o aprendizado individual, visto que nas pequenas 

empresas, que são o objeto de estudo desta pesquisa, o aprendizado é concentrado 

na figura de um indivíduo: o empreendedor.  

 

2.1.1 Aprendizagem Individual  

 

O sucesso das organizações modernas depende de sua capacidade de 

aprender, pois as empresas não podem sustentar-se em práticas estabelecidas por 

longos períodos (LUCENA, 2005). Elas precisam criar novos processos, ou seja, 

aprender novas maneiras de fazer as coisas (EASTERBY-SMITH; SNELL; 

GHERARDI, 1998, apud LUCENA, 2005).  

Entretanto, ―transformar-se em uma organização que aprende não se constitui 

em um processo rápido, feito por decisões de última hora‖ (LEUCH et al., 2006, p.1). 

A ideia de aprendizagem, segundo Versiani e Fischer (2008), comporta a noção de 
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que as organizações devem ser um estado permanente de aperfeiçoamento, 

transformando-se em algo mais do que são no presente.  

De acordo com Simon (1991 apud NODARI, 2010), a aprendizagem 

organizacional pode ocorrer de duas maneiras: a primeira quando seus próprios 

membros aprendem, e a segunda quando são contratadas pessoas que tragam 

novos conhecimentos à organização.  

Dessa forma, Senge (2004) argumenta que a aprendizagem organizacional só 

é possível se houver aprendizagem individual, pois conforme explica Dogson (1993, 

p.377) ―os indivíduos são a entidade primária do aprendizado das organizações e 

são estes indivíduos que criam formas organizacionais que possibilitam o 

aprendizado e facilitam a transformação organizacional‖.  

Para Nonaka e Takeushi (1997), a aprendizagem é um processo envolve a 

criação e transformação do conhecimento. Segundo os autores, há dois tipos de 

conhecimento: o tácito, que resulta das experiências vivenciadas pelo indivíduo, e o 

explícito, que é o conhecimento transcrito em documentos e relatórios, sendo que a 

criação do conhecimento envolve a interação contínua e dinâmica entre estes dois 

tipos de conhecimento.  

Visando explicar de que forma ocorre o processo de aprendizagem, Nonaka e 

Takeuchi (1997), elaboraram um modelo, que concebe a aprendizagem como um 

processo em espiral, que compreende quatro etapas básicas: socialização, 

externalização, combinação e internalização. A socialização envolve o 

compartilhamento de conhecimentos tácitos, habilidades e experiências entre os 

indivíduos. Em seguida, na externalização, o conhecimento compartilhado é 

codificado, ou seja, ocorre a transformação do conhecimento tácito em 

conhecimento explicito. Na etapa de combinação, por sua vez, há uma mistura entre 

os novos conhecimentos e os conhecimentos já existentes na organização. Por 

último, na fase de internalização, o conhecimento explícito é transformado em tácito, 

por meio da prática do conhecimento codificado. Durante a prática, novas ideias 

podem surgir e exigir o compartilhamento de conhecimento tácito entre os 

indivíduos, iniciando novo processo de conversão e interação.  

Os autores destacam ainda que o processo de aprendizagem e construção de 

conhecimento caracteriza-se por ser um fenômeno que ocorre nos níveis individual, 

grupal, organizacional e interoganizacional, o que é confirmado por Antonello (2007), 
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ao afirmar que a aprendizagem é um processo contínuo e sistêmico em interníveis 

de aquisição e formação de novos conhecimentos. 

Na figura 01 é apresentado o modelo desenvolvido por Nonaka e Takeuchi: 

 

Figura 01: Espiral de Criação de Conhecimento Organizacional 

 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997) 

 

Segundo Didier e Lucena (2008), a aprendizagem individual pode ser 

conceituada de várias maneiras, sendo que grande parte das definições está 

associada à mudança de comportamento e experiência. Entretanto, muitos 

estudiosos afirmam que essas definições não consideram elementos importantes do 

complexo fenômeno em questão (LUCENA; CUNHA, 2004). Nesse sentido, Merriam 

e Caffarella (1999) propõem a existência de cinco orientações teóricas básicas para 

explicar o fenômeno da aprendizagem individual, são elas: a) behaviorista, b) 

cognitivista, c) humanista, d) aprendizagem social; e) construtivista.  

Na corrente behaviorista o aspecto central é comportamento observável, 

sendo que a aprendizagem ocorre por meio de uma mudança de comportamento. 

Nessa visão, a mudança de comportamento é determinada pelo ambiente, através 

de reforços positivos ou negativos a determinado comportamento. Na corrente 

cognitivista, por sua vez, é o aprendiz quem possui o controle, e não o ambiente 



46 

 

como acreditam os behavioristas. Os cognitivistas acreditam que o homem é um ser 

ativo, que organiza eventos e lhe atribui significados.  

Já a corrente humanista de aprendizagem tem como foco a perspectiva do 

potencial humano para o crescimento. Para os humanistas, as pessoas podem 

controlar seu destino, possuem liberdade para agir e se desenvolver. Nessa 

corrente, há uma ênfase para o autodirecionamento dos indivíduos no processo de 

aprendizagem.  Para os teóricos da aprendizagem social, as pessoas aprendem por 

meio dos relacionamentos estabelecidos com outros indivíduos em diferentes 

contextos sociais. Por fim, para os construtivistas, a aprendizagem caracteriza-se 

como um processo de construção de significados, que é criado pelo indivíduo a 

partir de suas experiências prévias.   

Seguindo uma orientação behaviorista, Kim (1998) argumenta que um 

aspecto fundamental no processo de aprendizagem é a mudança de 

comportamento. De acordo com o autor, a aprendizagem individual é concebida 

como um processo que resulta na mudança de comportamento, no qual o indivíduo 

assimila um dado, reflete sobre suas experiências passadas, e, em seguida, entra 

em ação. Marsick e Watkins (1997) corroboram com o referido autor ao afirmar que 

a aprendizagem se inicia no momento que o indivíduo vivencia uma determinada 

situação, que ativa um processo de reflexão, e a pessoa percebe que a conduta 

adotada diante daquela situação não é mais adequada, e faz necessária uma 

reavaliação e reconstrução do evento, o que leva à geração de novos insights e 

mudanças de comportamento. 

Para Dewey (1976), por sua vez, a aprendizagem é compreendida numa 

perspectiva construcionista, onde o aspecto central no processo de aprendizagem 

não é a mudança de comportamento, mas sim as experiências individuais, pois é por 

meio das experiências vivenciadas no cotidiano, que os indivíduos decidem sobre 

como se comportar diante de determinadas circunstâncias. O referido autor foi um 

dos precursores na abordagem da aprendizagem por experiência, e elaborou uma 

teoria da aprendizagem, baseada no princípio da continuidade. De acordo com este 

princípio, a aprendizagem ocorre a partir de problemas vivenciados no cotidiano, que 

levam os indivíduos a questionar-se, refletir e re-elaborar suas experiências, visando 

a solução do problema inicial. Além disso, Dewey (1976) explica que, de acordo com 

este princípio, as experiências vividas pelos indivíduos encontram-se interligadas e 
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que toda experiência toma algo das experiências já vivenciadas e altera de alguma 

forma as experiências futuras.  

Assim como Dewey (1976), Kolb (1984) sugere que a aprendizagem é um 

processo experencial, no qual o conhecimento é criado através da transformação da 

experiência. De acordo com o autor, a aprendizagem envolve as experiências, a 

reflexão sobre estas experiências, a memória, e a utilização dos conhecimentos 

próprios em situações de interpretação do ambiente, bem como a criação de novos 

planos de ação. Dessa forma, toda aprendizagem passa a ser vista como 

reaprendizagem, já que, para ser considerada aprendizagem, os aprendizes estarão, 

na verdade, sempre reconstruindo e ressignificando as experiências que vivenciam.  

Além disso, o autor destaca que a aprendizagem experiencial sugere uma 

perspectiva holística em que são combinadas: a experiência, a percepção, a 

cognição e o comportamento, através de um processo que envolve tentativa e erro. 

O referido autor propôs um modelo de aprendizagem, conhecido como ciclo 

de aprendizagem experencial, no qual a aprendizagem é concebida como um 

processo cíclico que compreende quatro etapas: (1) a experiência concreta; (2) a 

conceitualização abstrata; (3) a observação reflexiva e (4) a experimentação ativa. A 

experiência concreta ocorre quando o indivíduo se envolve com novas situações, 

novas experiências. Já a conceitualização abstrata refere-se à maneira como o 

indivíduo observa e reflete acerca da nova situação. A terceira etapa, observação 

reflexiva, está associada às habilidades analíticas pelas quais os conceitos e ideias 

integrativas podem ser geradas por meio da observação. Finalmente, a 

experimentação ativa relaciona-se às habilidades de tomada de decisão e solução 

de problemas que as novas ideias e conceitos podem criar através das observações 

(KOLB, 1984). 

O modelo desenvolvido pelo autor pode ser visualizado na figura 02 a seguir: 
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Figura 02: Aprendizagem Experencial de Kolb (1984) 

 
Fonte: Adaptado de Kolb (1984) 

 

Embora o modelo de Kolb (1984) seja amplamente utilizado nos estudos 

acerca da aprendizagem, ele sofreu algumas críticas. De acordo com Jarvis (1987), 

o ciclo de aprendizagem desenvolvido por Kolb (1984) entra em conflito com as 

discussões acadêmicas acerca da aprendizagem, na medida em que, sugere que a 

experiência é concreta e diferente do abstrato. Para o autor, há uma relação muito 

estreita entre a reflexão e a experimentação ativa, que possuem uma influência 

mútua, visto que as habilidades são obtidas por meio da interação entre 

experimentação e reflexão, até que sejam internalizadas, gerando um indivíduo mais 

experiente. 

Além disso, o autor critica o modelo de Kolb, pelo fato do modelo proposto 

negligenciar a importância dos relacionamentos desenvolvidos pelos indivíduos em 

seu processo de aprendizagem. Jarvis (1987) compreende o processo de 

aprendizagem individual dentro da perspectiva da aprendizagem social. Assim, o 

autor considera que o indivíduo não vivencia suas experiências, relacionadas com o 

trabalho, isoladamente. No cotidiano, ele estabelece uma série de relações com 

outras pessoas, com as quais troca conhecimentos e experiências, o que é 

corroborado por Lave e Wenger (1991), ao afirmar que o processo de aprendizagem 

dos indivíduos ocorre não só a partir de suas experiências individuais, mas a partir 
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do estabelecimento de relacionamentos com outras pessoas, em circunstâncias 

específicas.  

Nesse sentido, Galer e Van der Heidjen (2001) explicam que a interação entre 

os indivíduos no contexto social e o compartilhamento de experiências proporciona 

um aprendizado em conjunto, sendo que as diferentes experiências entre os 

indivíduos que interagem é fundamental para o desenvolvimento da própria 

criatividade da organização em reagir a mudanças, implementar planos de ação, e 

organizar métodos de trabalho. 

Desse modo, explicam Didier e Lucena (2008), diante da importância das 

interações dos indivíduos, no seu contexto social, para o processo de aprendizagem, 

os pesquisadores criaram o conceito de ―aprendizagem situada‖, a qual concebe que 

as interações que ocorrem no contexto social são essenciais para a aprendizagem. 

Segundo Lave e Wengner (1991), o conceito de aprendizagem situada 

baseia-se no caráter relacional da aprendizagem e na negociação de significados, 

isto é, os indivíduos aprendem com os outros e, participando da prática, negociam e 

renegociam significados.  

De acordo com os referidos autores, a aprendizagem situada busca 

compreender a natureza da atividade da aprendizagem a partir das pessoas 

envolvidas, sendo que os indivíduos são agentes ativos, que influenciam e são 

influenciados pelo contexto. Além disso, outro conceito fundamental da 

aprendizagem situada é o de comunidade de prática, que é compreendida como um 

agrupamento informal, definido não somente por seus participantes, mas pelas 

maneiras compartilhadas com que eles fazem as coisas e compreendem eventos 

(GHERARDI; NICOLINI; ODELLA, 1998). De acordo com Lave e Wenger (1991), as 

comunidades de prática caracterizam-se por um contínuo compartilhamento de 

conhecimento, o que possibilita o desenvolvimento de uma visão comum entre os 

participantes da comunidade, o entendimento de seu trabalho e como este se ajusta 

ao ambiente. 

Além do compartilhamento de conhecimento e experiências, Wenger (1998) 

afirma que uma comunidade de prática apresenta três características fundamentais: 

a) engajamento mútuo, que está relacionado às competências de cada 

participante(o que cada um sabe fazer e a habilidade que possui para conectar-se 

ao que não sabe e não faz) b) empreendimento conjunto, que associa-se ao motivo 

pela qual as pessoas decidem formar uma comunidade de prática, e ao que é 
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definido pelos participantes durante o processo de constituição da comunidade de 

prática; e c) repertório compartilhado, que inclui símbolos, palavras, artefatos, 

rotinas, formas de fazer, conceitos, e formam um ―patrimônio‖, que é produzido e 

incorporado pela comunidade ao longo de sua história.  

Diante do que foi apresentado, observa-se que existem diversas maneiras de 

estudar o fenômeno da aprendizagem individual. Neste trabalho tomou-se como 

base as abordagens construtivista e da aprendizagem social, pois acredita-se que a 

melhor forma de se estudar o processo de aprendizagem deve levar em conta não 

só as experiências do indivíduo (abordagem construtivista), como as suas interações 

com diferentes indivíduos no contexto social (aprendizagem social). 

 

 

2.1.2 Aprendizagem Empreendedora 

 

A aprendizagem desempenha um papel crucial na atividade profissional do 

empreendedor, visto que para o empreendedor é essencial permanecer em um 

processo continuado de aprendizagem, em que possa continuar a aprender 

indefinidamente, a fim de alcançar tanto seus objetivos pessoais, como os 

organizacionais (FILION, 1991). 

Nas pequenas empresas, que são o foco deste estudo, o processo de 

aprendizagem empreendedora ocupa papel de destaque, pois é o empreendedor 

que conhece o negócio em todos os aspectos. Ele é a chave do conhecimento 

nestas organizações, pois atua filtrando e controlando o fluxo de informação, em 

virtude de seu conhecimento, de sua experiência e de sua posição. Dessa forma, é 

essa pessoa que define como será o processo de aprendizagem dentro da 

organização (SHRIVASTAVA, 1983 apud ZAMPIER, 2010). 

A aprendizagem empreendedora, explicam Rae e Carswell (2000), pode ser 

definida como um processo social contínuo, por meio do qual os indivíduos 

aprendem através de suas experiências e das experiências de outros indivíduos. 

Definição semelhante é fornecida por Politis (2005), ao afirmar que a 

aprendizagem empreendedora caracteriza-se por ser um processo experiencial, 

desenvolvido ao longo da carreira do empreendedor, onde as experiências pessoais 

do empresário são transformadas em conhecimento, que por sua vez pode ser 

usado para orientar a escolha de novas experiências. 
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Cope (2005), por sua vez, explica que aprendizagem dos empreendedores é 

um processo dinâmico, que está diretamente relacionado a eventos que ocorrem em 

um contexto de mudança, onde aprender representa um continuum na concepção e 

desenvolvimento dos negócios. O autor ressalta ainda que a aprendizagem 

empreendedora caracteriza-se por ser um processo de reflexão, agregação e 

aplicação, que envolve a transformação das experiências empreendedoras em 

aprendizagem funcional.  

Já para Minniti e Bygrave (2001), a aprendizagem empreendedora é um 

processo que inclui replicação e experimentação, e que aumenta a convicção do 

empreendedor em determinadas ações e desenvolve o conteúdo de seu estoque de 

conhecimentos, habilidades e atitudes. 

O processo de aprendizagem empreendedora, destaca Man (2006), pode ser 

explicado a partir de três abordagens teóricas: cognitiva, experiencial e networking. 

A abordagem cognitiva, explica o autor, considera a aprendizagem como um 

trabalho mental de aquisição e estruturação do conhecimento, sendo que as atitudes 

individuais, aspectos emocionais e fatores de personalidade afetam o processo de 

aprendizagem.  A abordagem experencial, por sua vez, baseia-se no modelo de 

aprendizagem experencial de Kolb (1984), segundo o qual, aprendizagem é um 

processo pelo qual os conceitos surgem e são continuamente alterados pela 

experiência.  

De acordo com esta abordagem, a aprendizagem empresarial envolve uma 

interpretação ativa de experiências. Nesse sentido, Politis (2005) explica que a 

simples existência da experiência anterior não é suficiente para que o aprendizado 

ocorra. Para que o processo de aprendizagem se concretize, é essencial que as 

experiências anteriores passem por um processo de transformação. Ainda de acordo 

com a autora, existem três tipos de experiência anterior que influenciam o processo 

de aprendizagem empresarial: a experiência na criação de negócios, experiência em 

cargos de gestão, e experiência em um setor especifico.  

Ainda no âmbito da abordagem experencial da aprendizagem, vale destacar o 

estudo de Politis (2008) que buscou verificar de que forma as experiências 

vivenciadas pelos empreendedores influenciam o seu processo de aprendizagem. 

Os resultados do referido estudo indicaram que empreendedores com experiência 

anterior na criação de negócios, chamados de empresários habituais, tinham mais 

habilidades para conduzir seus negócios do que os empreendedores sem 



52 

 

experiência anterior, identificados como empresários novatos. De acordo com a 

autora, os empreendedores habituais apresentam uma maior capacidade para 

identificar e explorar as oportunidades e lidar com a incerteza organizacional.  Além 

disso, empreendedores com experiência anterior tendem a visualizar o fracasso 

como uma fonte valiosa de aprendizagem (POLITIS, 2008). Esse resultado foi 

confirmado por Zampier em 2010, que concluiu que as experiências com fracassos 

estimulam os empresários a procurar novas oportunidades e experimentar novos 

métodos de aprendizagem. A autora acrescenta ainda que as experiências de 

sucesso também são importantes na medida em que os sucessos proporcionam 

segurança ao empreendedor.  

 Assim, explica Politis (2008), as experiências vivenciadas pelos 

empreendedores com a criação de negócios, influenciam o sucesso de seus 

empreendimentos, na medida em que eles usam suas experiências anteriores de 

sucesso ou fracasso para conduzir seus negócios.   

Nesta mesma linha de pensamento, vale ainda destacar a contribuição de 

Cope (2010), que também analisou o aprendizado dos empreendedores através dos 

fracassos. De acordo com o autor, embora o fracasso ou perda de um investimento 

seja um resultado indesejado, ele gera aprendizado. Aprender por meio dos erros 

representa uma das tarefas mais desafiadoras que o empreendedor pode enfrentar, 

emergindo desse processo aprendizado a ser revisto e sobre o qual o empreendedor 

constrói um repertório de informações valiosas para o desenvolvimento de ações 

preventivas no futuro, aumentado assim o nível de preparo do empreendedor para 

outras atividades empreendedoras (COPE, 2010).  

Uma outra abordagem de aprendizagem destacada por Man (2006), é a de 

networking, que evidencia a natureza contextual da aprendizagem. De acordo com 

esta abordagem, as habilidades e conhecimentos dos empreendedores são, em sua 

maioria, obtidos por meio de sua relação social dentro e fora de suas organizações. 

Nesse sentido, Ho (2006) explica que a aprendizagem empreendedora é um 

processo que ocorre na prática, por meio das observações e dos relacionamentos 

desenvolvidos pelos empresários, o que é confirmado por Ravasi et al. (2004 apud 

HO, 2006), ao afirmar que a aprendizagem empreendedora é um processo coletivo 

que envolve tanto atores internos, quanto atores externos a organização.  

Ainda no tocante a abordagem networking, vale destacar a aprendizagem que 

ocorre através da imersão em redes. De acordo com Gois e Machado (2012), o 



53 

 

processo de aprendizagem por meio de redes representa um mecanismo de 

transferência e compartilhamento de conhecimento por empreendedores, por meio 

de atividades individuais e de grupos internos, podendo abranger inclusive redes 

interorganizacionais. A colaboração através de redes permite uma aproximação 

entre os atores e a construção de conhecimento e hipóteses que podem ser 

extremamente úteis para o reconhecimento e desenvolvimento de oportunidades, 

dificilmente identificáveis por atores isolados. Além disso, constitui-se num potencial 

mecanismo de aprendizagem, que proporciona uma melhor visualização de falhas 

ou deficiências nas rotinas e que contribui para o desenvolvimento de estratégias de 

atuação (TEECE; PISANO; SHUEN 1997). 

Para Moraes e Hoeltgebaum (2003), por sua vez, a compreensão do 

fenômeno da aprendizagem empreendedora deve levar em consideração o ciclo de 

vida da organização. Assim, explicam as autoras, o processo de aprendizagem 

empreendedora constitui-se de três etapas: aprendizagem para empreender, 

aprendizagem gerencial e aprendizagem estratégica. A aprendizagem para 

empreender refere-se a como o empreendedor adquiriu as habilidades que lhe 

possibilitou abrir seu próprio negócio. Já a aprendizagem gerencial, está associada a 

como o empreendedor aprendeu a gerenciar seu próprio negócio. Por fim, a 

aprendizagem estratégica envolve a aquisição de conhecimentos, habilidades e 

condutas que possibilitam ao empreendedor agir estrategicamente em seu negócio. 

Ainda no que se refere a aprendizagem dos empreendedores, Man (2006) 

afirma que esse processo de aprendizagem não é ocasional. De acordo com o autor, 

os empresários devem ser capazes de aprender continuamente, pois para 

sobreviver em um ambiente empresarial competitivo e em constante mudança, eles 

precisam adquirir novas habilidades ou conhecimentos, ou atualizá-las 

continuamente.  No estudo realizado pelo autor, verificou-se que o aprendizado dos 

empreendedores não é limitado a um determinado contexto ou momento. Pelo 

contrário, ela ocorre em várias situações, durante todo o desenvolvimento pessoal e 

profissional do empreendedor.  

Entretanto, embora os empresários adotem uma postura proativa de 

aprendizagem, a aprendizagem dos empreendedores ocorre de forma seletiva e 

proposital, com foco no que realmente é útil para seus papéis de trabalho e de 

desenvolvimento futuro. Assim, a aprendizagem empresarial é impulsionada por 

necessidades práticas (MAN, 2006). Nesse sentido, estudo realizado por Lucena em 
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2007 indicou que os empreendedores aprendiam devido à existência de certas 

demandas em seus ambientes de trabalho, tais como a necessidade de enfrentar a 

competição ou de obter determinado conhecimento.  

Além disso, Guardani e Romito (2008) afirmam que o processo de 

aprendizagem empreendedora pode ser tanto formal, quanto informal e acidental. A 

aprendizagem formal, explica Conlon (2004), é aquela que ocorre em salas de aula, 

através de programas de treinamento e instrutores, e caracteriza-se por ser um 

processo estruturado, institucionalizado, que envolve avaliação do aprendizado. Este 

tipo de aprendizagem, embora seja importante, apresenta algumas limitações, visto 

que o processo de transferência de conhecimento é dissociado da prática, voltando-

se apenas para transferência da parte explícita do conhecimento, além de 

desprivilegiar as interações sociais que potencializam a aprendizagem (PAMPONET-

DE-ALMEIDA; SOUZA-SILVA, 2012).   

A aprendizagem informal, por sua vez, caracteriza-se por ser não 

institucionalizada e predominantemente experencial. Este tipo de aprendizagem, 

explica Conlon (2004), é não-intencional, e baseia-se nas oportunidades de 

aprendizagem que ocorrem no cotidiano dos indivíduos. A aprendizagem informal 

privilegia as interações informais, por meio da qual os gestores refletem sobre 

estratégias e os processos organizacionais em tempo real, aprendendo no próprio 

ambiente de trabalho a partir das experiências individuais e coletivas (ABBAD; 

PILATE; PANTOJA, 2003). Além disso, acrescentam Coelho Jr. e Mourão (2011), 

este tipo de aprendizagem por não ser planejada e não necessitar de uma 

infraestrutura para se concretizar, não gera altos custos para as organizações como 

em programas formais de aprendizagem. 

Uma outra forma de aprendizagem empreendedora destacada na literatura é 

aquela que ocorre por meio da orientação com um mentor (HISRICH; PETERS, 

2004). O mentor, explicam Hisrich e Peters (2004), geralmente é uma pessoa mais 

experiente e com maior conhecimento acerca do mundo em que o empreendedor 

está entrando, e representa função de apoiar e facilitar a realização do sonho do 

empreendedor, na medida em que ele possui habilidade e o conhecimento que este 

deseja adquirir. Na relação estabelecida com o mentor, o empreendedor vai 

adquirindo competências, autoconfiança e comportamentos profissionais positivos 

os quais contribuirão com o processo de tomada de decisões quanto aos seus 

objetivos e sua trajetória profissional (KRAM, 2007 apud PAMPONET-DE-ALMEIDA; 
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SOUZA-SILVA, 2012). Assim, o aprendizado através de um mentor é eficiente na 

media em que este fornece as "ferramentas" necessárias para lidar com incidentes 

críticos durante as etapas iniciais do negócio (SULLIVAN, 2000). 

Diante do que foi apresentado, é possível constatar que os empreendedores 

podem aprender de formas diversas. Conforme explicam Rae e Carswell (2000), os 

empreendedores podem aprender a partir de suas experiências direta, das práticas, 

dos sucessos e fracassos, assim como pelas relações estabelecidas com outras 

pessoas, tais como: familiares, consultores, empregados, fornecedores, clientes, 

outros empreendedores, professores, e mentores, sendo que estas diversas formas 

de aprender, destacam Deakins, O’neill e Mileham (2000), são fundamentais para o 

desenvolvimento dos negócios, na medida em que um processo de aprendizagem 

bem sucedido proporciona aos empreendedores a aquisição de qualificações, 

conhecimentos e habilidades requeridas para gerir os seus negócios nos diferentes 

estágios de desenvolvimento. Além disso, é por meio da aprendizagem, que 

empreendedores adquirem capacidade para reconhecer oportunidades, organizar e 

gerir seus empreendimentos, conectar recursos necessários para gerar valor para o 

negócio (RAE; CARSWELL, 2000).  

 
2.2.4 Modelos de Aprendizagem Empreendedora 
 

Ainda no tocante a aprendizagem empreendedora, convém destacar alguns 

modelos desenvolvidos por estudiosos com a finalidade de melhor compreender de 

que forma ocorre este processo.  

Uma primeira referência é o modelo conceitual proposto por Rae e Carswell 

(2000), que propõe que a aprendizagem empreendedora é influenciada por uma 

série de fatores que inter-relacionados proporcionam a aprendizagem dos 

empreendedores. Dentre estes fatores, os autores destacam os seguintes: a 

motivação para aprender; o estabelecimento de objetivos ambiciosos, habilidades e 

competências desenvolvidas a partir das experiências anteriores, capacidade de 

aprender rapidamente de forma ativa e por fim a aprendizagem através de 

relacionamentos sociais, tais como relações estabelecidas com a família, com 

mentores, outros empresários e funcionários. A figura 03 ilustra graficamente este 

modelo. 
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Figura 03: Modelo de Aprendizagem Empreendedora de Rae e Carswell (2000) 

 

Fonte: Rae e Carswell (2000) 

Um segundo modelo que serve como referência para a compreensão do 

processo de aprendizagem empreendedora é o modelo proposto por Rae (2004). 

Esse modelo considera o indivíduo dentro de seu contexto social e abrange 3 

dimensões: 1) formação pessoal e social; 2) aprendizagem contextual; 3) 

empreendimento negociado. Cada uma dessas três dimensões foi subdividida em 

subtemas, conforme pode ser visualizado na figura 04 a seguir: 
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  Figura 04: Modelo de Aprendizagem Empreendedora de Rae (2004) 

 
  Fonte: Rae (2004) 

 

A primeira dimensão é a formação pessoal e social através da qual o 

indivíduo desenvolve sua identidade empreendedora. De acordo com Rae (2004), 

não adianta apenas adquirir conhecimentos e habilidades empreendedoras, é 

necessário que o indivíduo assuma uma identidade, que expresse quem ele é, como 

ele quer ser reconhecido pelos outros no mundo social.  

Essa formação pessoal e social, de acordo com o autor, envolve quatro 

subdimensões: construção narrativa da identidade, relações familiares, identidade 

como prática e tensão entre identidade atual e futura. A ―construção da identidade‖ 

concebe que os indivíduos desenvolvem sua identidade ao longo do tempo, através 

das mudanças, do desenvolvimento e das experiências vivenciadas. Essa identidade 

é construída a partir da história de vida do empreendedor, da sua biografia. A 

segunda subdimensão são as ―relações familiares‖, as quais podem estimular ou 

desestimular a formação da identidade empreendedora a depender das atitudes, 

expectativas e cobranças em torno do indivíduo. A terceira subdimensão é a 

―identidade como prática‖. De acordo com o autor, é através das práticas, das 

atividades e papeis desempenhados na sociedade que as pessoas formam sua 



58 

 

identidade. É a partir dessas práticas que os indivíduos descobrem seus talentos 

naturais e habilidades, e aprendem como estes podem ser aplicados dentro das 

redes de relacionamentos sociais e em determinadas situações. Por fim, a última 

subdimensão considerada é a ―conflito entre a identidade atual e futura‖, que ocorre 

quando o indivíduo está descontente com sua situação no presente e busca 

mudanças através da criação de novos negócios. 

A segunda dimensão do modelo é a aprendizagem contextual que ocorre 

através do compartilhamento de experiências individuais com outras pessoas, por 

meio da participação em redes de relacionamentos. Por meio desses 

relacionamentos e das experiências, as pessoas aprendem e podem desenvolver 

capacidade para identificar oportunidades. Ainda no que se refere a aprendizagem 

contextual, Rae (2004), destaca que ela pode ocorrer através de três formas 

principais: por meio da imersão no setor; identificação de oportunidade por meio de 

participação cultural e teorias sobre as práticas de ação empreendedora. 

A ―aprendizagem através da imersão no setor‖ se dá por meio das 

competências, experiências, e relacionamentos sociais estabelecidos pelos 

indivíduos no ambiente de trabalho. Este tipo de aprendizagem, geralmente ocorre 

quando os indivíduos se inserem no setor trabalhando como empregados e 

adquirem experiência e know-how em uma área específica, que os capacita a criar 

seus próprios negócios.  

Com relação ao ―reconhecimento de oportunidade‖ por meio de participação 

cultural, Rae (2004) afirma que oportunidades são evidentes para todos aqueles que 

estão alerta e aprendem a reconhecê-las, usando conhecimento, experiência e 

comportamento, sendo que a participação em redes de relacionamentos sociais, 

culturais e em áreas de interesse, torna os indivíduos mais capacitados para 

reconhecer futuras possibilidades, identificar e agir em uma oportunidade para criar 

novos negócios no contexto que elas conhecem.  

A terceira e última subdimensão dentro da aprendizagem contextual são as 

―teorias sobre as práticas de ação empreendedora‖. Tais teorias, explica Rae (2004) 

são desenvolvidas a partir do conhecimento e experiência que se adquire com a 

aprendizagem contextual. Essas teorias funcionam como uma ferramenta que 

proporciona ao indivíduo a capacidade de vislumbrar conexões e desenvolver 

significados entre aspectos de sua vida e ações práticas. 
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A última dimensão considerada neste modelo é o empreendimento 

negociado, segundo a qual as ideias e anseios dos indivíduos são realizados 

mediante um processo negociado de trocas com outras pessoas que estão 

relacionadas ao empreendimento, tais como: consumidores, fornecedores, 

investidores, empregados ou sócios. Esta dimensão inclui quatro subdimensões: 

negócio conjunto/parcerias; significados partilhados; alterações de papéis ao longo 

do tempo. 

A primeira subdimensão ―negócio conjunto/parcerias‖ considera que o 

negócio não é criado por uma única pessoa, mas através de interações bem 

sucedidas com outras pessoas. Assim, o negócio é um produto do empreendimento 

conjunto, tornando-se necessário que as pessoas aprendam a trabalhar juntas, de 

maneira participativa, criando e compartilhando crenças, sonhos e aspirações para 

serem realizados. 

A subdimensão ―significados partilhados‖, por sua vez, está associada ao fato 

de que em um empreendimento conjunto, as pessoas desenvolvem teorias de como 

os indivíduos devem trabalhar, e tais teorias devem ser compartilhadas dentro do 

negócio. Assim, o que é aprendido não pertence a uma única pessoa, mas é 

compartilhado entre todos os membros. 

A terceira subdimensão envolve ―alterações de papéis ao longo do tempo‖, a 

qual está relacionada ao processo de aprendizagem e negociação contínua, uma 

vez que a medida que o empreendimento progride, sua operacionalização se torna 

mais complexa e gera uma série de alterações no negócio, com modificações em 

sua estrutura e no papel desenvolvido pelas pessoas na empresa.  

A última subdimensão considerada no modelo é a ―inserção em redes de 

relacionamentos externas‖. Tal subdimensão revela a necessidade de se 

desenvolver relacionamentos com pessoas chaves para o negócio tais como: 

consumidores, fornecedores, investidores, líderes, consultores, entre outros. 

Um terceiro modelo é o desenvolvido por Politis (2005). De acordo com a 

autora, as experiências vivenciadas pelo empreendedor são essenciais para a 

aprendizagem, pois os conhecimentos são resultantes destas experiências e 

exercem influência sobre as escolhas estratégicas feitas pelos empreendedores em 

seus novos negócios. Assim, Politis (2005) desenvolveu um modelo que considera a 

aprendizagem empreendedora como um processo experencial.  
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O foco do modelo da referida autora está no processo de transformação das 

experiências dos empreendedores, ao invés de somente ligar uma experiência 

particular ao conhecimento obtido da experiência. Assim, o modelo desenvolve um 

enfoque mais dinâmico da aprendizagem empreendedora, pois foca no processo 

intermediário entre as experiências empreendedoras e o desenvolvimento de seus 

conhecimentos e como estes são transformados continuamente.  

Conforme explica a autora, para compreender o processo de aprendizagem 

empreendedora como um processo experiencial é fundamental que se faça uma 

distinção entre experiência do empreendedor e o conhecimento por ele adquirido, 

sendo que a experiência do empreendedor é decorrente de uma observação direta, 

ou a participação em eventos associados com criação de novos negócios, enquanto 

que o conhecimento experiencialmente adquirido é resultante do que o 

empreendedor tem encontrado e o que representa o conhecimento derivado desta 

experiência particular.  

O modelo desenvolvido por Politis (2005) será detalhado a seguir e pode ser 

visualizado na figura 05: 

 
Figura 05: Aprendizagem Empresarial como um Processo Experiencial 

  Fonte: Politis (2005) 
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A primeira variável considerada no modelo é o conhecimento 

empreendedor. Segundo Politis (2005), o conceito de aprendizagem quando 

associado a figura do empreendedor, refere-se a habilidade de reconhecer 

oportunidades e de aprender como superar os tradicionais obstáculos na 

organização e gestão de novos empreendimentos. Assim, destaca a autora, o 

processo de aprendizagem empreendedora gera dois resultados principais: o 

aumento da eficácia no reconhecimento de oportunidades, que é considerada uma 

das habilidades mais importantes de um empreendedor de sucesso, e o aumento da 

eficácia em lidar com as responsabilidades oriundas do novo negócio, o que reduz 

as possibilidades de mortalidade precoce do novo empreendimento. 

A segunda categoria é a experiência da carreira empreendedora.  De 

acordo com Politis (2005) as experiências vivenciadas pelo empreendedor exercem 

um papel crucial sobre o sucesso dos empreendimentos e são fundamentais para 

aprendizagem empreendedora, sendo que há basicamente três tipos de experiência 

relevantes para aprendizagem dos empreendedores: a experiência na criação de 

outros negócios, em gestão de empresas e experiência de trabalho no setor 

especifico que se pretende atuar. Cada um destes tipos de experiências coloca os 

indivíduos diante de situações com as quais ele pode se deparar na execução de um 

novo empreendimento, facilitando assim a aquisição de conhecimento que ajudaria a 

resolver situações semelhantes no futuro. 

Entretanto, destaca ainda que, embora a experiência seja fundamental para a 

aprendizagem empreendedora, a simples existência da experiência não é suficiente 

para que a aprendizagem ocorra. De acordo com a autora para que o empreendedor 

aprenda, suas experiências pessoais devem ser continuamente transformadas em 

conhecimento, através dos processos de exploitation e do exploration. O exploitation 

refere-se à exploração do que já se conhece, e o exploration, associa-se a 

exploração de novas possibilidades, diferentes das anteriores. Politis (2005) explica 

que nenhuma dessas duas maneiras de transformar experiência em conhecimento é 

melhor do que a outra, sendo que o equilíbrio entre o exploitation e exploration é 

fundamental para assegurar a eficácia da aprendizagem empreendedora. 

Tais processos de transformação de experiência em conhecimento 

empreendedor são influenciados por três fatores: a) resultados de eventos prévios 

dos empreendedores, que podem ser replicados no caso de experiências bem 
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sucedidas, ou evitados em casos de insucesso; b) racionalidade dominante do 

empreendedor; a qual segundo Sarasvathy (2001), pode ser causal ou de efeito, 

sendo que racionalidade causal pode ou não envolver pensamento criativo, 

enquanto a racionalidade de efeito é inerentemente criativa. Assim, empreendedores 

que usam o raciocínio causal dão preferência ao processo de exploitation, e os que 

usam a racionalidade de efeito, preferem o processo de exploration; c) orientação de 

carreira do empreendedor, visto que os empreendedores podem assumir diferentes 

orientações e, portanto, assumir diferentes comportamentos. Assim, enquanto 

alguns preferem buscar novas oportunidades, outros preferem manter a rotina.  

 

2.2 INOVAÇÃO E APRENDIZAGEM 

Ao se estudar os temas inovação e aprendizagem é fundamental que se 

compreenda as relações entre eles. Nesta parte da fundamentação teórica serão 

apresentados estudos que tratam da inter-relação entre os temas centrais deste 

estudo: inovação e aprendizagem, visando compreender de que forma o processo 

de aprendizagem influencia a adoção de inovações nas organizações. 

De acordo com Fernandes e Santos (2008), a aprendizagem é considerada 

um fator preponderante para o êxito das inovações nas organizações, pois conforme 

destaca Teece (2005), o aprendizado configura-se como um processo pelo qual a 

replicação e a experimentação permitem que as atividades sejam executadas de 

forma mais eficiente e que novas oportunidades de produção sejam identificadas. 

Para Oliveira (2008) e Hansen (2003) a inter-relação entre os temas está 

associada ao fato de que os processos de aprendizagem e suas implicações na 

geração de conhecimento são a base a partir da qual pode-se realizar mudanças 

tecnológicas e inovações, pois conforme explicam Isidro-Filho e Guimarães (2010), a 

inovação é vista como o resultado da aplicação de novos conhecimentos em rotinas, 

processos e procedimentos. Assim, a sobrevivência das organizações no longo 

prazo depende cada vez mais da sua habilidade para inovar e para manter um 

processo de aprendizado contínuo, que possibilite sua constante evolução 

(PEREIRA; DATHEIN, 2012). 

Nessa mesma linha de pensamento Penrose (2006) explica que as 

organizações são instituições dotadas de capacidade de acumulação de 
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conhecimento. Esta capacidade, segundo o autor, vem sendo considerada como o 

motor para geração de inovações nas organizações. Por sua vez, em grande medida 

as inovações têm sido consequência da evolução da empresa, que depende 

diretamente do processo de aprendizado desenvolvido nos ambientes interno e 

interativo em que a empresa atua.  

Para autores como Starkey (1997) e Lundvall (1992), a importância do 

aprendizado para geração de inovações em uma organização, associa-se ao fato de 

que o aprendizado torna as organizações mais flexíveis e ágeis, para que estas 

possam lidar com um ambiente cheio de incertezas, possibilitando uma avaliação de 

diferentes possibilidades, criando portanto um ambiente mais favorável a introdução 

de inovações. Assim, destacam os autores, uma empresa só é capaz de inovar se 

estiver em constante processo de aprendizagem.  

Motta e Vasconcelos (2004) também estudaram a relação existente entre 

inovação e aprendizagem, e afirmaram que a inovação nas organizações se dá 

através de uma atividade de aprendizagem organizacional, a qual se configura como 

um processo de institucionalização de regras, estilos de gestão e procedimentos, 

que proporciona a aquisição e o tratamento de novas informações promovendo o 

questionamento contínuo dos padrões cognitivos e técnicos vigentes nas 

organizações. 

Uma outra contribuição acerca dos temas inovação e aprendizagem foi 

fornecida por Bessant e Tidd (2009), ao argumentarem que a inovação é uma 

habilidade, e como tal deve ser aprendida. Este processo de aprendizagem, de 

acordo com os autores, acontece ao longo do tempo, e pode ocorrer através da 

tentativa ou do erro, através das experiências, bem como através do relacionamento 

com outras pessoas. 

Assim, destacam Pereira e Dathein (2012), o processo de aprendizado tem se 

configurado como um elo entre geração e disseminação de inovações, uma vez que, 

conforme explicam Leuch et al. (2006, p.1), ―no âmbito empresarial, o aprendizado é 

considerado um dos sustentáculos das organizações e é tido como essencial para a 

formação de uma base de conhecimentos que possibilite capacitá-las para um 

processo contínuo de inovação‖. 

A base de conhecimentos gerada pelo processo de aprendizagem, explicam 

Nonaka e Takeuchi (1997), é composta por conhecimentos tácitos e explícitos, 

sendo que o conhecimento tácito é considerado uma vantagem competitiva única 



64 

 

que só pode ser adquirida pela experiência prática dos profissionais. Portanto, o 

processo de inovação nas organizações requer muito mais conhecimento tácito do 

que explicito, pois não há uma fórmula exata ou receita para a inovação (TIGRE, 

2006). 

De forma mais especifica, no que se refere ao relacionamento entre a 

aprendizagem dos empreendedores e inovação, Rae (2006) afirma que há uma 

clara conexão entre o processo de aprendizagem empreendedora e inovação. 

Nesse sentido, os resultados do estudo realizado por Zampier (2010) indicam que o 

processo de aprendizagem dos empreendedores, principalmente aquele proveniente 

das suas experiências, exerce importante influência na adoção de inovações pelas 

empresas, na medida em que as experiências vivenciadas pelos empreendedores 

os torna capacitados a decidir o momento certo de inovar e em que inovar. 

Ainda no âmbito da aprendizagem empreendedora e sua relação com a 

inovação, Politis e Gabrielsson (2005), ressaltam que, durante o processo de 

aprendizagem, os empreendedores exploram novas possibilidades e experiências, 

os que o capacita para geração de inovações, na medida em que acumulam novos 

conhecimentos.  

Além disso, Priyanto e Sandjojo (2005) destacam que é por meio da 

aprendizagem que o empreendedor desenvolve suas competências e habilidades, o 

que é confirmado por Rae (2000), ao afirmar que através da aprendizagem os 

empreendedores desenvolvem as competências empreendedoras dentre as quais 

pode-se destacar a capacidade de criatividade e inovação.  

Diante dos argumentos apresentados, fica clara a influência do processo de 

aprendizagem na geração da inovação, pois à medida que as pessoas na 

organização acumulam conhecimento, fica mais propício o surgimento de inovações 

com maior extensão de mudança.  

Assim, em qualquer pesquisa acerca dos processos de inovação, a 

exploração de variáveis de aprendizagem é uma regra, uma vez que em seus 

processos de inovação as empresas mesclam diversas formas de aprendizado, as 

quais obedecem, por sua vez, a diferentes práticas e particularidades do ambiente 

em que estão inseridas (BITTENCOURT, 2012). 
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2.4 MODELO CONCEITUAL DO ESTUDO 

Para nortear esta pesquisa e identificar os tipos de inovações adotadas pelas 

empresas foco deste estudo, e de que forma os empreendedores aprenderam a 

inovar, foi proposto um modelo conceitual tomando como referência a tipologia de 

inovação proposta pela OCDE (2005), o conceito de aprendizagem 

interorganizacional de Larsson et al. (1998), a tipologia de aprendizagem adotada 

por Conlon (2004) e dimensões dos modelos de aprendizagem de Nonaka e 

Takeuchi (1997), Rae e Carswell (2000) e Politis (2005).  

Com relação à tipologia de inovação proposta pela OCDE (2005), as 

inovações adotadas por uma empresa podem ser classificadas em quatro tipos: 

inovação de serviço, que inclui a introdução de serviço novo ou melhorado no que se 

refere a suas características ou a seus possíveis usos; inovação de processo, que 

envolve a implementação de métodos de produção ou distribuição novos ou 

melhorados; inovação organizacional, que refere-se a introdução de um novo 

método organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do 

local de trabalho ou nos relacionamentos com stakeholders; e inovação de 

marketing, que inclui a implementação de um método de marketing novo, que 

envolva mudanças na concepção do serviço, no seu posicionamento, promoção ou 

na formação de preço. 

No que se refere ao conceito de aprendizagem interorganizacional, baseou-se 

em Larsson et al. (1998), que consideram a aprendizagem interorganizacional como 

um processo de aquisição de conhecimento entre um conjunto de organizações, que 

pode ocorre tanto através da transferência de conhecimento já existente de uma 

organização para outra, como também por meio da criação de conhecimento 

completamente novo através da interação entre as organizações. 

Já com relação à tipologia de aprendizagem proposta por Conlon (2004), a 

aprendizagem pode ser de dois tipos: aprendizagem formal, que é aquela que ocorre 

em salas de aula, através de programas de treinamento e instrutores; aprendizagem 

informal/acidental, que baseia-se nas oportunidades de aprendizagem que ocorrem 

no cotidiano dos indivíduos, incluindo a observação e interações informais, como as 

redes de relacionamento.  

No tocante às dimensões dos modelos de aprendizagem adotados, foram 

selecionadas, dos modelos de aprendizagem de Nonaka e Takeuchi (1997), Rae e 



66 

 

Carswell (2000) e Politis (2005), algumas dimensões que melhor se ajustam ao 

estudo. Esses modelos abrangem uma série de possibilidades de aprendizagem, 

envolvendo desde o aprendizado que o empreendedor obtém a partir de suas 

experiências e atividades diárias, até o aprendizado que ocorre a partir dos 

relacionamentos que ele estabelece com outras pessoas e organizações. 

No quadro 03, a seguir, podem ser verificadas as dimensões dos modelos 

originais e as dimensões que foram adotadas para o modelo proposto neste estudo: 

 

Quadro 03: Dimensões de Aprendizagem adotadas no Modelo Conceitual 

Dimensões dos Modelos Originais de 
Aprendizagem 

Dimensões de Aprendizagem adotadas pelo 
Modelo Proposto neste estudo 

A aprendizagem é um processo que compreende 
quatro etapas: socialização, externalização, 
combinação e internalização, e ocorre nos níveis 
individual, grupal, organizacional e 
interoganizacional (NONAKA; TAKEUCHI, 1997) 

 
Aprendizagem como um processo que ocorre 
nos níveis individual, grupal e interoganizacional. 

A aprendizagem empreendedora é influenciada 
por diversos fatores: motivação para aprender; 
estabelecimento de objetivos; habilidades 
desenvolvidas a partir das experiências; 
capacidade de aprender ativamente e a 
aprendizagem através de relacionamentos 
sociais (RAE;CARSWELL, 2000). 

 
 
 
A aprendizagem empreendedora ocorre através 
de relacionamentos sociais. 
 

A aprendizagem empreendedora é um processo 
experencial que envolve quatro dimensões: 
experiências da carreira empreendedora; 
conhecimento empreendedor; transformação do 
conhecimento; fatores que influenciam o 
processo de transformação (POLITIS, 2005).  

 
A aprendizagem empreendedora é influenciada 
pelas experiências da carreira empreendedora 
(experiência na criação de empresas, na 
administração, experiência especifica no setor); 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Nonaka e Takeuchi (1997); Politis (2005); Rae e Carswell 

(2000); 

Com relação às dimensões de aprendizagem adotadas, é conveniente 

destacar que os níveis de aprendizagem do modelo de Nonaka e Takeuchi (1997) 

não foram utilizados neste estudo no sentido da aprendizagem cumulativa de 

conhecimento entre níveis, mas sim como  um processo de aprendizagem que pode 

ocorrer individualmente, grupalmente, ou através de relacionamentos 

interorganizacionais. 

A partir do conceito de aprendizagem interorganizacional, das tipologias de 

inovação e de aprendizagem, e das dimensões dos modelos de aprendizagem 

adotadas, foi formulado um novo modelo que concebe que as inovações adotadas 

por uma organização pode ser de quatro tipos: serviço, processo, organizacional e 

marketing, e que a aprendizagem para adoção dessas inovações pode ser: 

individual, grupal e interorganizacional. 
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A aprendizagem individual é aquela que ocorre através das diversas 

experiências vivenciadas pelo empreendedor, tais como: experiência com a criação 

e administração de outros negócios, e a experiência em um setor especifico, esta 

última obtida geralmente quando se trabalha no setor como empregado (POLITIS, 

2005). Além disso, a aprendizagem individual envolve também o aprendizado obtido 

por meio da participação em treinamentos/cursos, bem como através da observação 

de concorrentes ou parceiros (CONLON, 2004).  

A aprendizagem grupal compreende o aprendizado que ocorre por meio da 

troca de conhecimento e experiência com outras pessoas tais como: familiares, 

consultores, empregados, fornecedores, clientes, outros empreendedores, 

professores, e mentores (RAE; CARSWELL, 2000; CONLON, 2004).  

Por fim, a aprendizagem interorganizacional é aquela que ocorre a partir dos 

relacionamentos mantidos pela organização com outras empresas ou instituições. 

Na figura 06 pode ser visualizado o Modelo Proposto para o Estudo.
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Figura 06: Modelo Conceitual Proposto para o Estudo 
 

- Inovação de Serviço 
 
- Inovação de Processo 
 
- Inovação Organizacional 
 
- Inovação de Marketing 
 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Nonaka e Takeuchi (1997); Politis (2005); Rae e Carswell (2000); Conlon (2004); Larsson et al, (1998); OCDE (2005) 

- Aprendizagem Individual (NONAKA; TAKEUCHI, 1997) 
Experiências da carreira empreendedora; Experiência na criação de empresas; Experiência com administração; Experiência no setor (POLITIS, 2005) 
Aprendizagem Formal (treinamentos, sala de aula) (CONLON, 2004) 
Aprendizagem Acidental (observação) (CONLON, 2004) 
 
- Aprendizagem Grupal (NONAKA; TAKEUCHI, 1997) 
Aprendizagem informal através de relacionamentos estabelecidos com outras pessoas, tais como: familiares, consultores, empregados, fornecedores, clientes, 
outros empreendedores, professores, e mentores (RAE; CARSWELL, 2000; CONLON, 2004) 
 
- Aprendizagem Interorganizacional (NONAKA; TAKEUCHI, 1997) 
Aprendizagem através de relacionamentos estabelecidos com outras organizações (LASSSON et al.,1998) 

Aprendizagem Empreendedora 

Tipos de Inovação 



69 

 

3. METODOLOGIA 

 

Nesta seção será apresentada a metodologia adotada para o 

desenvolvimento deste estudo. De acordo com Giglio e Hernandes (2012), a 

metodologia compreende o conjunto de escolhas que o pesquisador faz para realizar 

uma pesquisa. Dentre estas escolhas, destacam os autores, estão decisões sobre 

estratégias, métodos e técnicas de coleta, organização, análise e interpretação dos 

dados.  Inicialmente serão apresentadas as questões de pesquisa que nortearam 

esse estudo; em seguida serão apresentadas a classificação e o delineamento da 

pesquisa; os critérios para escolha dos casos, definições constitutivas e categorias 

analíticas; os critérios de validade e confiabilidade; como será feita a análise dos 

dados e, por fim, as limitações do estudo. 

 

3.1 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

De acordo com Creswell (2009), as questões de pesquisa são formuladas a 

partir dos objetivos do estudo, sendo consideradas de extrema importância para 

realização de uma pesquisa, na medida que representam o que o investigador 

deseja esclarecer. 

Dessa forma, considerando o objetivo geral e os objetivos específicos, já 

apresentados na introdução deste estudo, foram elaboradas as seguintes questões 

de pesquisa: 

 
 Qual o perfil dos empreendedores e as características das empresas turísticas 

de pequeno e médio porte da cidade de Aracaju?  

 

 Como os empreendedores dessas empresas aprendem a inovar com base nas 

dimensões de aprendizagem individual, grupal e interorganizacional? 

 
 Quais os tipos de inovações adotados por essas empresas? 
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3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Pode-se classificar este trabalho como qualitativo na medida em que foram 

adotadas técnicas de coleta e análise de dados visando gerar resultados a partir dos 

significados dos elementos que caracterizam o fenômeno estudado, sem preocupar-

se com a frequência que se repetem no contexto do estudo. Na pesquisa qualitativa 

o pesquisador tem uma visão holística do fenômeno estudado, facilitando a 

identificação dos múltiplos fatores envolvidos no fenômeno, bem como a exploração 

de contradições e paradoxos (CRESWELL, 2009; VIEIRA, 2004). 

Ainda no que se refere à classificação da pesquisa, Saunders, Lewis e 

Thornhill (2007) afirmam que é possível categorizá-la em três grupos: exploratória, 

descritiva e explicativa. A pesquisa exploratória tem como objetivo explorar temas 

sobre os quais há poucos estudos desenvolvidos (NEUMAN, 1997), constituindo-se 

num meio valioso para buscar novos conhecimentos e analisar fenômenos sob uma 

nova luz (ROBSON 1993 apud SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL (2007). A 

pesquisa descritiva, por sua vez, tem como objetivo retratar as características de 

uma pessoa, evento ou situação. Por fim, os estudos explicativos, são aqueles que 

buscam estabelecer uma relação causal entre variáveis (SAUNDERS; LEWIS; 

THORNHILL (2007) 

O presente estudo caracteriza-se por ser exploratório e descritivo. É 

exploratório em função do reduzido número de estudos teórico-empíricos que 

estudam o processo de aprendizagem empreendedora e sua influência na adoção 

de inovações. É descritivo, pois visa a descrever as inovações adotadas por 

empresas turísticas e como os empreendedores aprendem a inovar. 

Com relação a abordagem de pesquisa, os estudos podem ser classificados 

em indutivo, dedutivo (SAUNDERS; LEWIS; THORNILL, 2007) ou de abordagem 

mista (ALI ; BIRLEY, 1999). De acordo com Morgan e Smircich (1980), as 

abordagens indutiva e dedutiva representam extremos opostos de um continuum, 

sendo que na abordagem dedutiva se desenvolve a teoria e hipóteses, as quais 

serão posteriormente testadas, enquanto que na abordagem indutiva são coletados 

dados para um posterior desenvolvimento de teoria como resultado da análise 

desses dados (SAUNDERS; LEWIS; THORNILL, 2007). A abordagem mista, por sua 

vez, pressupõe a mescla dos raciocínios indutivo e dedutivo em uma mesma 

pesquisa e sua adoção na pesquisa social pode gerar vantagens, já que tanto 
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pesquisadores qualitativos podem se beneficiar com a especificação de constructos 

a priori, como os pesquisadores quantitativos podem se beneficiar do raciocínio 

indutivo na elaboração de hipóteses (LEÃO; MELLO; VIERA, 2009). Assim, este 

estudo adotará uma abordagem mista, pois se utilizará da teoria existente na forma 

de constructo (ALI; BIRLEY, 1999). 

No que se refere à perspectiva temporal, esta pesquisa pode ser classificada 

como transversal, pois estuda o fenômeno em um determinado período (NEUMAN, 

1997; SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2007), sem a preocupação de 

acompanhar o seu comportamento ao longo do tempo. 

Por fim, convém destacar que o nível de análise adotado é o organizacional, 

representado por empresas turísticas da cidade de Aracaju, e a unidade de análise 

são os empreendedores na perspectiva do processo de aprendizagem para a 

geração de inovações. 

 

3.3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Para essa pesquisa adotou-se o método de estudo de caso, o qual, de acordo 

com Eisenhardt (1989, p.534), ―é uma estratégia de pesquisa que se concentra na 

compreensão das dinâmicas presentes dentro de um único cenário‖, em situações 

em que os limites entre o fenômeno que se estuda e o contexto não estão 

visivelmente estabelecidas (YIN, 2001). 

Godoy (1995) acrescenta ainda que a estratégia dos estudos de caso tem 

sido adotada quando os pesquisadores buscam responder às questões do tipo 

―como‖ e ―por quê‖, quando há pequena probabilidade de controle sobre os eventos 

estudados e quando o foco de interesse é sobre fenômenos contemporâneos, que 

só poderão ser analisados dentro de um contexto da vida real.  

Mais especificamente, esta pesquisa adotou o método de estudo de casos 

múltiplos. Este método foi considerado o mais indicado para o estudo na medida em 

que permitirá uma melhor compreensão do fenômeno, pois ao se analisar mais de 

um caso é possível obter maior profundidade e riqueza analítica, o que segundo Yin 

(2001) possibilita a geração de resultados mais convincentes, sendo o estudo, por 

consequência, considerado mais robusto. 
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3.4 ESCOLHA DOS CASOS 

 

No que se refere a escolha dos casos, Eisenhardt (1989) explica que em 

estudos de casos múltiplos é recomendável selecionar entre quatro e dez casos. De 

acordo com a autora, um número inferior a quatro casos pode gerar resultados não 

convincentes, ao passo que um número maior do que dez casos pode gerar um 

volume de dados muito grande para análise. Entretanto, a autora afirma que é muito 

difícil determinar um número exato de casos, sendo que o ideal é parar de adicionar 

casos quando se percebe uma saturação teórica, ou seja, quando os pesquisadores 

verificarem que o fenômeno estudado já foi visto antes ou que o aprendizado 

incremental está sendo mínimo. Assim, para este estudo, foram escolhidos oito 

empresas de pequeno e médio porte pertencentes ao setor turístico da cidade de 

Aracaju, pois acredita-se que com esse número é possível chegar à saturação do 

limite teórico. 

Com relação ao critério de escolha, foram selecionados casos de 

hotéis/pousadas e agências de viagem de pequeno e médio porte através do critério 

da tipicidade, visto que foram escolhidas empresas de forma intencional em função 

do seu porte. Para classificação de porte destas empresas, adotou-se a 

classificação do Sebrae, que considera como pequenas empresas de serviços 

aquelas que possuem entre 10 e 49 funcionários, e como empresas de médio porte 

aquelas que possuem entre 50 e 99 funcionários. 

 

3.5 FONTES DE EVIDÊNCIA 

 

Em estudos de caso, as evidências podem vir de fontes diversas tais como: 

documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação e artefatos físicos, sendo 

que, conforme explica Yin (2001), a utilização de mais de uma fonte de evidência 

garante maior qualidade aos estudos de caso, pois proporciona o desenvolvimento e 

a investigação de vários aspectos em relação ao mesmo fenômeno, gerando 

resultados mais convincentes e apurados. 

Desta forma, visando garantir a qualidade deste estudo utilizaram-se três 

fontes de evidência: entrevistas, análise documental e observações. 

As entrevistas foram realizadas com os proprietários dos hotéis e agências de 

viagens selecionados, através de um roteiro de entrevista semiestruturado. De 
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acordo com Saunders, Lewis e Thornhill (2007), a entrevista semiestruturada é 

aquela em que o pesquisador segue um roteiro previamente elaborado, que pode 

ser alterado durante o desenvolvimento da entrevista, caso seja necessário. Este 

tipo de entrevista, explica Flick (2004), constitui-se numa ferramenta de 

levantamento de dados que proporciona aos pesquisadores algumas vantagens, 

como maior flexibilidade, ao permitir que o pesquisador altere o roteiro de entrevista, 

retirando ou incluindo questões ou ainda efetuando mudanças na sua ordem, de 

acordo com as respostas obtidas. Além disso, em comparação com as entrevistas 

padronizadas ou com os questionários facilitam o processo de obtenção de 

informações, a partir do ponto de vista dos entrevistados.  

Ainda no que se refere a coleta de dados através de entrevistas, convém 

destacar que com vistas a melhor aproveitar as informações coletadas nas 

entrevistas e facilitar o processo de registro dos dados, todas as entrevistas foram 

gravadas e posteriormente transcritas, classificadas e codificadas, para a realização 

das análises. 

Com relação a análise documental,  foram coletados documentos como: 

folhetos e folders, além de informações obtidas nos sites das empresas objeto deste 

estudo. A análise destes documentos tem como objetivo comprovar a veracidade de 

informações obtidas nas entrevistas, pois conforme explica Yin (2001) a principal 

utilidade dos documentos é corroborar as evidências coletadas a partir de outras 

fontes. 

De forma adicional, foi utilizada a técnica da observação direta, que visa 

capturar aparências, acontecimentos e/ou comportamentos/condutas (GODOY, 

1995), permitindo a coleta de informações complementares sobre o que está sendo 

estudado (YIN, 2001). Neste estudo, as provas observacionais foram coletadas 

como meio de comprovar a existência das inovações. Assim, durante a realização 

de entrevistas foram observadas os tipos de inovação implementadas nos hotéis e 

agências de viagem, tais como sistemas de informação, mudanças na estrutura dos 

quartos, bem como na forma de prestar os serviços aos clientes, incluindo aí 

inovações no atendimento, serviço de quarto, entre outras. 

 

 
3.6 DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS E CATEGORIAS ANALÍTICAS 
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De acordo com Kerlinger (1980) há dois tipos de definições: constitutiva e 

operacional. As definições constitutivas, explica o autor, são as clássicas definições 

de dicionário, em que se procura definir palavras com outras palavras. Essas 

definições são importantes, pois permitem comunicar os termos da pesquisa de 

forma não ambígua, facilitando o entendimento do estudo. As definições 

operacionais, por sua vez, representam a ponte entre conceitos e observações. Elas 

buscam atribuir significado a um constructo determinando as operações necessárias 

para medi-lo ou manipulá-lo (KERLINGER, 1980). 

Nos estudos qualitativos, como não há preocupação com mensuração de 

indicadores, as definições operacionais são representadas por categorias analíticas, 

que possibilitam a organização dos elementos de análise agrupados por parentesco 

de sentido (LAVILLE; DIONNE, 1999). 

 

3.6.1 Definições Constitutivas 

 

A seguir, são apresentadas as definições constitutivas que são relevantes 

para este estudo: 

Inovação 

A inovação caracteriza-se pela introdução de um produto ou processo novo ou 

aperfeiçoado, ou ainda um método de marketing inovador ou novo método 

organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nos 

relacionamentos com stakeholders externos (OCDE, 2005). 

Inovação de Serviço 

Compreende a introdução de um serviço novo ou melhorado no que se refere a suas 

características ou a seus usos previstos (OCDE, 2005). 

Inovação de Processo 

A inovação de processo inclui a implementação de métodos de produção novos ou 

melhorados, incluindo alterações nas técnicas, equipamentos e/ou softwares 

(OCDE, 2005).  

Inovação Organizacional 
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Caracteriza-se pela adoção de um novo método organizacional nas práticas de 

negócios da empresa, na organização do local de trabalho ou nas relações externas 

(OCDE, 2005).  

Inovação de Marketing 

A inovação de marketing caracteriza-se pela introdução de um novo método de 

marketing envolvendo mudanças significativas na concepção do serviço, no seu 

posicionamento, promoção e preço (OCDE, 2005).  

Aprendizagem  

A aprendizagem pode ser definida como um processo contínuo de construção 

e formação de competências, baseado na aquisição de novos conhecimentos, os 

quais proporcionam a criação de novos mapas cognitivos que permitem as pessoas 

compreenderem a si próprias, a organização e o ambiente exterior, assumindo uma 

nova conduta em relação ao trabalho, à organização e ao mundo externo (FLEURY; 

FLEURY, 2000) 

Aprendizagem Empreendedora  

Processo social contínuo por meio do qual os indivíduos aprendem através de 

sua própria experiência e da experiência dos outros (RAE; CARSWELL, 2000), 

sendo que, é através deste processo que os empreendedores adquirem as 

competências necessárias para iniciar e gerir novos empreendimentos (RAE, 2000). 

Aprendizagem Individual 

A aprendizagem individual é o processo experencial por meio do qual o 

indivíduo aprende a partir dos problemas vivenciados no cotidiano, que levam os 

indivíduos a questionar-se, refletir e reformular suas experiências, visando a solução 

do problema inicial (DEWEY , 1976).  

Aprendizagem Grupal 

A aprendizagem grupal pode ser definida como uma ação coletiva realizada 

em grupo que possibilita as pessoas aprender com suas próprias experiências e 

também com as experiências de outros membros do grupo (ELLIS, et al., 2003). Por 
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meio da aprendizagem em grupo, destacam Kinceler e Todesco (2010), são 

compartilhadas experiências que possam ser repetidas em outros contextos da vida 

profissional e pessoal. 

Aprendizagem Interorganizacional 

A aprendizagem interorganizacional caracteriza-se por ser um processo de 

aquisição de conhecimento entre um conjunto de organizações, que pode ocorre 

tanto através da transferência de conhecimento já existente de uma organização 

para outra, como também por meio da criação de conhecimento completamente 

novo através da interação entre as organizações (LARSSON et al. ,1998). 

 

3.6.2 Categorias Analíticas 

 

O quadro 04 detalha as categorias analíticas e os elementos de análise que 

formaram a base para este estudo. 

 

Quadro 04: Categorias Analíticas e Elementos de Análise 
Questões de Pesquisa Categorias 

Analíticas 
Elementos de Análise 

 
 
 
Qual o perfil dos 
empreendedores e as 
características das empresas 
turísticas de pequeno e médio 
porte da cidade de Aracaju?  
 

 
 
 

Perfil dos 
empreendedores 

e  
características das 

empresas  
 

- Gênero 
- Idade 
- Escolaridade;  
- Experiência profissional 
- Local de Nascimento  
 
- Tempo de mercado 
-Localização 
- Estrutura da Empresa 
- Porte da Empresa 
- Numero de empregados 
- Serviços oferecidos 
- Clientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como os empreendedores  
dessas empresas aprendem a 

 
 

Aprendizagem 
Individual e 

contribuição para 
adoção de 
inovações  

 

 
- Experiência com a criação de outras 
empresas; experiência com gestão; 
experiência no setor; Participação em cursos e 
Treinamentos; Observação (POLITIS, 2005; 
CONLON,2004) 
 
 

 
 

Aprendizagem 
Grupal e influência 

na adoção de 
inovações 

 

 
- Funcionários; fornecedores; clientes; 
familiares; amigos; consultores, outros 
empreendedores, professores, e mentores 
(RAE;CARSWELL, 2000; CONLON, 2004) 
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inovar com base nas 
dimensões de aprendizagem 
individual, grupal e 
interorganizacional?  
 

 
Aprendizagem 

Interorganizacional 
e contribuição 

para adoção de 
inovações 

 

 
- Relacionamento estabelecidos com outras 
organizações (LARSSON et al., 1998) 
 
 

 
Quais os tipos de inovação 
adotados por essas empresas? 

 
Tipos de Inovação  

 

- Inovação produto/serviço; Inovação 
processo; Inovação organizacional; Inovação 
de marketing (OCDE, 2005) 
 

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora (2013) 
 
 
 
 
3.7 CRITÉRIOS DE VALIDADE E CONFIABILIDADE 

 

Conforme explicam Saunders, Lewis, Thornill (2007), para que uma pesquisa 

tenha credibilidade, ela deve atender a dois critérios básicos: confiabilidade e 

validade. Nesse sentido Yin (2001) destaca algumas táticas que podem ser 

utilizadas para garantir o atendimento a estes critérios. 

No que se refere a confiabilidade, o referido autor, explica que os resultados 

de um estudo são confiáveis quando as operações realizadas na pesquisa são 

repetidas e são obtidos os mesmos resultados. Nesse sentido, o autor sugere que o 

desenvolvimento de um protocolo para estudo de caso é um elemento indispensável 

para aumentar a confiabilidade da pesquisa, na medida em que serve para orientar o 

pesquisador na condução do estudo de caso (YIN, 2001). 

Assim, visando garantir a confiabilidade desta pesquisa e sistematizar os 

procedimentos que serão adotados, facilitando a replicação da pesquisa por futuros 

pesquisadores, elaborou-se um protocolo composto pelas seguintes etapas:  

 

1. Elaborar um roteiro de entrevista com base nas categorias analíticas do 
modelo conceitual do estudo; 
 

2. Identificar empresas turísticas da cidade de Aracaju de pequeno e médio 
porte; 
 

3.  Realizar o pré-teste do roteiro de entrevista com uma empresa turística; 
 

4. Analisar os dados coletados no pré-teste; 
 

5.  Realizar alterações, caso necessário, no roteiro de entrevista; 
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6. Fazer contato com os empreendedores para verificar a possibilidade de 
participarem do estudo; 

 
7. Agendar as entrevistas com os empreendedores; 

 
8. Ligar e confirmar as entrevistas; 

 
9. Realizar as entrevistas e a observação direta durante as visitas a cada 

empreendimento; 
 

10. Fazer o levantamento dos documentos e dos registros em arquivos, 
documentos e sites de cada instituição; 

 
11.  Transcrever as entrevistas; 

 
12.  Descrever e analisar as informações provenientes das entrevistas, das 

observações, dos documentos e dos registros de cada caso, individualmente; 
 

13.  Realizar a descrição de cada caso individualmente; 
 

14.  Fazer a análise comparativa dos casos; 
 

15.  Elaborar o relatório final do estudo de multicasos.  
   
 

Já no tocante a validade, Yin (2001) explica que os resultados dos estudos de 

caso devem possuir validade de constructo, validade externa e interna, sendo que 

esta última é característica de estudos explanatórios não se aplicando, portanto, a 

esta pesquisa que apresenta caráter exploratório-descritvo.  

No que se refere a validade de constructo, Yin (2001) explica que ela está 

associada a determinação de medidas operacionais corretas para os conceitos 

estudados. Assim, visando assegurá-la foram estabelecidas de definições 

constitutivas dos termos mais relevantes para pesquisa e categorias analíticas do 

estudo com o intuito de saber exatamente o que se queria estudar, descrever. Além 

disso, foram utilizadas múltiplas fontes de evidência, visando incentivar linhas 

convergentes de investigação.  

A validade externa, por sua vez, busca estabelecer o domínio ao qual as 

descobertas de um estudo podem ser generalizadas (Yin, 2001). Nesse sentido, a 

validade externa deste estudo será obtida por meio da comparação dos resultados 

com a teoria existente, bem como através da lógica de replicação. 
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3.8  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados deste estudo foram analisados qualitativamente por meio da análise 

de conteúdo, a qual de acordo com Bardin (1977) é um conjunto de técnicas para 

análise de diálogos, que visa obter, por meio de procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/reprodução das 

mensagens.  

A análise de conteúdo dos dados coletados seguiu um conjunto de seis 

etapas sugerido por Creswell (2009) para se realizar a análise de dados em 

pesquisas qualitativa, conforme pode ser observado a seguir: 

- Etapa 1 – Organização e preparação os dados para análise;  

- Etapa 2 – Leitura de todos os dados coletados; 

- Etapa 3- Análise detalhada com um processo de codificação; 

- Etapa 4 – Utilizar o processo de codificação para gerar uma descrição do cenário 

ou das pessoas, bem como das categorias ou dos temas para análise; 

- Etapa 5 – Desenvolvimento de uma narrativa qualitativa para transmitir os 

resultados da análise 

- Etapa 6- Interpretação dos dados. 

Após a análise individual de cada caso, por meio das etapas anteriormente 

descritas, utilizou-se a técnica de cross-case analysis. De acordo com Eisenhardt 

(1989), a técnica de cross-case analysis busca descobrir padrões entre os casos, 

possibilitando que sejam enfatizadas as semelhanças e diferenças entre os casos, 

bem como comparar os resultados obtidos com os estudos apresentados na revisão 

teórica.  

A técnica de cross-case analysis, pode ser realizada por meio de três táticas: 

1) A primeira tática é selecionar categorias e buscar por semelhanças dentro do 

grupo associadas a diferenças entre grupos; 2) A segunda tática é buscar diferenças 

e similaridades entre casos, o que pode forçar a emergência de novas categorias e 

conceitos não antecipados pelo pesquisador; 3) A terceira tática é dividir os dados 
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por suas fontes, visando buscar os insights a partir da análise de cada dado 

originado de uma fonte diferente em separado (EISENHARDT, 1989).  

Para este estudo foram utilizadas as táticas de número 2 e 3 destacadas no 

parágrafo anterior, com vistas a realizar uma análise mais profunda que vá além das 

impressões iniciais e captar novos significados que possam emergir dos dados 

(EISENHARDT, 1989).  

 

3.9 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa apresenta algumas limitações que, basicamente, estão 

relacionadas com o método de pesquisa adotado, pois ,segundo Yin (2001), existem 

diversas críticas ao método de estudo de caso. Conforme destaca o referido autor, 

as críticas ao método estão associadas a quatro fatores: 1) a falta de rigor de alguns 

pesquisadores ao conduzir estudos de caso; 2) a impossibilidade de se fazer 

generalizações científicas; 3) o excessivo tempo demandado para realização do 

estudo; 4) e a influência do pesquisador nas conclusões do estudo. 

No presente estudo, as limitações estão associadas à dificuldade de acesso 

aos entrevistados, pois muitos não têm interesse e/ou disponibilidade em participar 

do estudo, além da possibilidade de respostas tendenciosas e imprecisas, em 

função do interesse em não revelar acontecimentos considerados confidenciais. 

Além disso, outra limitação desta pesquisa está associada à impossibilidade de 

se fazer uma generalização estatística dos resultados obtidos, pois conforme explica 

Yin (2001), os estudos de caso não utilizam a lógica da amostragem, e portanto os 

casos analisados não podem ser considerados uma amostra representativa da 

população. Dessa forma, destaca o autor, os estudos de caso não visam a 

generalização estatística, mas sim a analítica, onde se adota uma teoria já existente 

como modelo com a qual são comparados os resultados empíricos obtidos no 

estudo de caso. 

 

4. DESCRIÇÂO DOS CASOS 
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Nesta seção será apresentada a descrição dos casos. Os oito casos serão 

apresentados individualmente levando em consideração as categorias de análise, 

baseadas nos objetivos e no modelo conceitual adotado neste estudo. 

 

4.1 O CASO DO HOTEL 1 

 

O hotel 1 localiza-se no bairro Atalaia, na cidade de Aracaju, e foi fundado no 

ano de 1986, em um terreno onde anteriormente funcionava o sítio do pai do 

empresário. Segundo o entrevistado, a ideia inicial foi de construir casas de veraneio 

para alugar, entretanto o hotel mostrou-se como uma opção mais viável de negócio, 

porque enquanto as casas de veraneio só seriam alugadas na alta estação, o hotel 

teria movimento durante todo ano, pois, além dos turistas de lazer, haveria também 

turistas de negócios. Com relação ao número de funcionários, o hotel conta com 

uma equipe de 38 colaboradores, o que permite classificá-lo como uma empresa de 

pequeno porte. 

No que se refere à estrutura física, o hotel possui 64 unidades habitacionais, 

das quais 7 são chalés e 57 são apartamentos, todos equipados com ar 

condicionado, TV, cofre eletrônico, camas box e varanda. No caso dos chalés, além 

dessa estrutura, há ainda um lavabo e uma sala equipada com ventilador de teto e 

sofá cama. Além dos chalés e apartamentos, a estrutura física do hotel possui ainda 

restaurante, piscina, playground, estacionamento interno, salão de jogos, sala de TV 

e salão de eventos. Dentre os serviços oferecidos, o empreendedor destacou: 

internet wireless, lavanderia, room service 24 horas e café da manhã. Por fim, com 

relação aos clientes do hotel, 30% dos clientes são de lazer, 60% de negócios e 

10% de eventos. 

No hotel 1 entrevistou-se o proprietário que tem 51 anos, possui nível superior 

na área de gestão em Turismo, é natural da cidade de Aracaju e antes de criar o 

hotel trabalhava em um banco federal onde era funcionário público. O entrevistado 

explicou que, logo que o hotel foi fundado, ele exercia as duas atividades 

(funcionário público e diretor do hotel) em paralelo, mas com o crescimento do hotel, 

ele largou o serviço público, aderindo ao Plano de Demissão Voluntária do banco, 

para dedicar-se exclusivamente ao negócio. 
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4.1.1 Inovações de Serviço e Aprendizagem Empreendedora  

 

O objetivo central desse estudo foi analisar como os empreendedores de 

pequenos e médios negócios turísticos da cidade de Aracaju aprendem a inovar e 

quais os tipos de inovação adotados nessas empresas. Nesse sentido, questionou-

se inicialmente ao entrevistado acerca das inovações de serviço implementadas no 

seu hotel.  

Uma primeira inovação de serviço destacada refere-se à oferta de chalés 

como opção para hospedagem, conforme pode-se observar no depoimento do 

entrevistado:  

 
Nós oferecemos aqui no hotel uma opção inovadora de hospedagem, que 
são os chalés, que apresentam na sua estrutura quarto, sala, banheiro, 
lavabo e varanda. Quase não existem hotéis aqui na cidade que oferecem 
essa opção de hospedagem. Os chalés representam uma opção mais 
aconchegante para uma família que viaja com os filhos, porque ficam todos 
juntos, invés de ficarem separados nos tradicionais apartamentos. Além 
disso, os chalés permitem que os hóspedes tenham mais contato com a 
natureza, porque eles ficam na área verde do hotel. 

 

Essa inovação, de acordo com o empresário, surgiu através de conversas 

com seu pai, que participou da criação do hotel, e de observações de outras 

empresas. O empreendedor relatou que seu pai sempre quis disponibilizar aos 

clientes uma forma de hospedagem diferente dos tradicionais apartamentos que já 

eram ofertados pelos hotéis da cidade, e eles começaram a observar outros hotéis, 

até que encontraram os chalés como uma opção: 

Logo que decidimos criar o hotel, meu pai conversou comigo sobre a sua 
vontade de criar uma forma de hospedagem diferente dos apartamentos 
que já eram oferecidos pelos outros hotéis, mas ele não sabia bem que 
forma de hospedagem seria essa. Aí, nós começamos a observar outros 
hotéis e suas formas de hospedagem, até que vimos um hotel que tinha 
chalés; nos identificamos com aquilo, trouxemos a ideia para o nosso hotel 
e passamos a oferecer esse serviço. 

 

Uma segunda inovação de serviço refere-se à reforma e ampliação do hotel. 

O entrevistado destacou que foram construídos 18 novos apartamentos, e que os 

chalés estão sendo reformados, com a mudança dos pisos, das camas, aparelhos 

de TV e ar condicionado. 
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Estas inovações surgiram a partir do relacionamento do empresário com sua 

irmã e com seus funcionários, que nas reuniões que ocorrem no hotel já sugeriam 

que havia necessidade de sua ampliação. Com relação a modernização dos chalés, 

por sua vez, houve influência não só dos funcionários e de sua irmã, mas também 

de seus clientes, conforme destaca o empresário: 

Meus clientes vinham constantemente me fazendo sugestões para que 
mudasse os chalés, trocasse as TVs, os aparelhos de ar condicionado, as 
camas, para que os chalés se tornassem mais modernos e compatíveis com 
os outros apartamentos. Foi a partir daí que decidir adotar estas inovações 
nos chalés. Além disso, meus funcionários e minha irmã, que gerencia o 
hotel comigo, já vinham me alertando sobre a necessidade de mudanças 
nos chalés. 

 
 Outra inovação de serviço adotada pelo hotel refere-se à oferta do serviço de 

quarto no período de 24 horas, com a disponibilização de refeições para os 

hóspedes a qualquer hora, pois anteriormente o hotel oferecia apenas o café da 

manhã. O aprendizado para esta inovação foi grupal, através do relacionamento do 

empreendedor com seus clientes, que constantemente solicitavam a implantação do 

serviço no hotel, visto que na cidade de Aracaju muitos voos chegam durante a 

madrugada e os hóspedes não tinham nenhum local para fazer refeições.  

Foi destacada ainda como inovação de serviço a oferta de novos serviços no 

bar da piscina do hotel. De acordo com o empresário, no bar só eram servidas 

bebidas e tira-gostos muito simples. Atualmente, o cardápio foi ampliado, oferecendo 

mais opções para os hóspedes. O aprendizado para essa inovação ocorreu a partir 

da observação de outros estabelecimentos hoteleiros, conforme comenta o 

entrevistado: 

Eu viajo nas férias e sempre observo o serviço dos hotéis em que me 
hospedo para ver se tem algo inovador que possa trazer para meu hotel. 
Nessas observações comecei a perceber que os bares da piscina, eram 
verdadeiros restaurantes, com a disponibilização de diversas opções de 
petiscos e drinks. Aí pensei, tenho que me modernizar e alterar o serviço de 
bar do meu hotel, e foi a partir daí que ampliamos nosso cardápio, o que 
trouxe maior satisfação para nossos clientes. 

 

Por fim, o empresário ressaltou como inovações de serviço a climatização do 

restaurante do hotel e a oferta de almoço e jantar para os hóspedes. Essas 

inovações, segundo o entrevistado, foram aprendidas através do relacionamento 

com seus clientes: 

A gente aprende muito a partir das relações que estabelecemos com os 
clientes, porque eles não visitam só o nosso hotel. Eles trazem uma série de 
experiências vivenciadas nos outros hotéis, e mostram para a gente o que a 
gente tá atrasado em relação aos outros, o que está bom. Eles são uma 
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espécie de bússola, de termômetro, para a gente. Aí, muitos deles já 
vinham nos orientando sobre a necessidade de climatizar nosso restaurante 
e de oferecer outras refeições além do café da manhã, e nós aceitamos as 
ideias deles.  

 

4.1.2 Inovação de Processo de Aprendizagem Empreendedora 

  

 No que se refere às inovações de processo, o entrevistado destacou, 

inicialmente, algumas inovações sustentáveis como, por exemplo, o uso de energia 

solar para aquecimento da água dos chuveiros. Além disso, o empresário relatou 

que o sistema para captação dessa energia foi modernizado, conforme destaca no 

depoimento a seguir: 

Quando começamos a usar energia solar aqui na pousada, nós fizemos um 
sistema completamente artesanal. Entretanto, o sistema estava muito 
arcaico, e decidimos comprar equipamentos novos. Agora, nós compramos 
o equipamento para captação da energia solar em empresas especializadas 
que já vendem o equipamento pronto.  

  

A implantação da coleta seletiva para separar o lixo orgânico do inorgânico foi 

outra inovação de processo destacada. O empresário explicou que foram 

disponibilizadas, em todo o hotel, lixeiras com cores diferentes para cada tipo de 

lixo. Além disso, o empresário relatou que modificou o processo de lavagem de 

toalhas do hotel, que antes eram lavadas diariamente, e agora, só são lavadas se o 

hóspede solicitar, visando reduzir o consumo de água e produtos químicos. De 

acordo com o entrevistado, foram colocadas plaquinhas no banheiro solicitando que 

se o cliente não quiser que sua toalha seja lavada deixe ela pendurada no box e 

dobrada:  

Nós decidimos alterar o processo de lavagem de toalhas. Antes elas eram 
lavadas diariamente, agora só lavamos se o hóspede solicitar. Afinal, 
porque em casa ninguém troca de toalha todo dia e no hotel tem que trocar? 
Colocamos plaquinhas no banheiro solicitando que se o cliente não quiser 
que sua toalha seja lavada deixe ela pendurada no box e dobrada. Nessas 
plaquinhas falamos ainda a respeito do consumo de água exagerado para 
tentar conscientizar o nosso hóspede. 

 

 O empresário destacou ainda como inovações de processo sustentáveis, a 

utilização de água de poço nas descargas dos banheiros do hotel, e a construção de 

um sistema para captação de água pluvial, que será utilizada tanto nas descargas 

nos banheiros, quanto para irrigação. 
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 O aprendizado para essas inovações de processo com caráter sustentável se 

deu de duas formas: grupalmente, através do relacionamento do empresário com o 

seu irmão, e individualmente, a partir da observação de outros hotéis e da 

participação em cursos, conforme destaca:  

O aprendizado para essas inovações veio por meio do relacionamento com 
meu irmão que mora no exterior e lá fora tudo chega mais rápido. Quando 
nem se falava em sustentabilidade aqui no Brasil, lá já eram adotadas 
várias medidas. E meu irmão sempre me dava dicas. Além disso, eu viajo 
bastante e comecei a ver essa onda de sustentabilidade em outros 
empreendimentos e comecei a aplicar aqui no hotel. Eu também participei 
de cursos oferecidos pelo Sebrae, e pelo Ministério do Turismo em que 
trouxe várias ideias inovadoras sobre sustentabilidade que poderiam ser 
aplicadas no hotel. 

 

Ainda no que se refere às inovações de processo, estão sendo implantadas 

alterações na cozinha. De acordo com o empreendedor, foram adquiridos 

equipamentos mais modernos e adequados para cozinha, e a área da cozinha será 

ampliada, para ficar com um tamanho compatível com o tamanho e com as 

necessidades do hotel. Além disso, serão feitas alterações na estrutura da cozinha 

com a substituição de bancadas de granito por outras de aço, as quais são mais 

higiênicas, alteração do revestimento e mudanças no sistema de entrada e saída 

que passará a ser circular.  

Outra inovação de processo refere-se à alteração do processo de 

manipulação dos alimentos e preparo das refeições. O empresário afirmou que o 

processo de lavagem e desinfecção dos alimentos foi modificado para seguir as 

exigências da Anvisa, sendo que as verduras e legumes consumidos in natura estão 

passando por um processo de higienização mais rígido. Além disso, agora toda 

matéria prima para elaboração das refeições são fatiadas e porcionadas.  

Estas inovações na estrutura da cozinha, na manipulação dos alimentos e na 

elaboração dos pratos foram aprendidas a partir do relacionamento 

interorganizacional com o Senai, que auxiliou indicando todas a especificações 

técnicas que o hotel deveria adotar para adequar sua cozinha, bem como por meio 

de treinamento que os funcionários receberam. Além disso, o empresário destacou 

também a influência do aprendizado grupal, através da contratação de uma 

consultora que o auxiliou em todo processo de reestruturação da cozinha. 

A fonte de aprendizado para estas inovações de processo na cozinha foram 
o Senai e uma consultoria que fizemos.Fizemos uma parceria com o Senai, 
e ele nos auxiliou ensinando técnicas para manipulação dos alimentos e 
preparo das refeições. Já no que se refere à estrutura, todo o aprendizado 
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ocorreu a partir de um consultoria que contratamos. A consultora nos 
ensinou como deveria ser a estrutura da cozinha e que materiais 
deveríamos usar.  

 

A alteração na forma de servir o café foi outra inovação de processo. O 

entrevistado afirmou que ocorreram alterações no sistema de reposição de líquidos 

quentes (leite, água e café), que anteriormente eram repostos por funcionários que 

transitavam pelo restaurante com jarras, correndo o risco de que algum líquido 

caísse nos clientes, causando acidentes. Agora com a reforma da cozinha, o 

sistema de reposição de líquidos quentes será feito internamente, dentro da cozinha, 

para eliminar os riscos de acidente. O aprendizado para esta inovação se deu 

através do relacionamento do empreendedor com sua irmã, conforme explica: 

Eu já queria mudar o sistema de repor líquidos quentes aqui do hotel em 
função dos riscos de acidente. Aí minha irmã, que trabalha aqui no hotel 
comigo, fez uma viagem, e no hotel em que ela se hospedou viu que o 
sistema de reposição dos líquidos era interno, e trouxe a ideia para mim.  

 

Ainda no que se refere às inovações de processo, o entrevistado relatou que 

foram introduzidas alterações na forma de servir o café da manhã através da compra 

de balcões self service a quente e a frio, visando conservar a temperatura dos 

alimentos que são servidos no café da manhã. Esta inovação foi aprendida a partir 

do relacionamento do empreendedor com o Senai, que indicou a necessidade de 

adoção destes novos equipamentos para melhor conservação dos alimentos: 

Como eu te disse, firmamos uma parceria com o Senai, e durante essa 
parceria, além de nos auxiliar com as técnicas de preparação de pratos e 
manipulação de alimentos, eles também nos explicaram que seria 
importante comprar esses balcões para conservar os alimentos servidos no 
café da manhã. 

 

Por fim, foi destacada a adoção de um sistema de gestão no hotel, que além 

de auxiliar nas reservas do hotel, também é utilizado para gestão financeira. Além 

disso, o empreendedor explicou que o sistema passará a ser utilizado para gerenciar 

a parte do restaurante, pois com a ampliação dos serviços oferecidos é necessário 

controle mais apurado.  

 Para adoção deste novo sistema houve influência do aprendizado grupal, a 

partir dos relacionamentos estabelecidos com fornecedores dos softwares, conforme 

relata: 

Nós adotamos esse software gerencial porque já havia necessidade, e 
também pela indicação do próprio fornecedor. Ele veio nos visitar e mostrou 



87 

 

tudo que o sistema fazia e quais os benefícios de implantar esse sistema 
gerencial.  

 
 

4.1.3 Inovações Organizacionais e Aprendizagem Empreendedora 

 

 No tocante às inovações do tipo organizacional, o empresário destacou a 

descentralização da gestão, conforme relata:  

  

Nós estamos inovando na gestão do hotel na medida em que estamos 
procurando descentralizar ao máximo as atividades. Antigamente, tudo, 
absolutamente tudo, era feito por mim. Até se um chuveiro quebrasse era 
eu quem resolvia. Isso me ocupava bastante. Hoje estou procurando 
descentralizar ao máximo, delegando poderes a outros funcionários, para 
que eu me concentre no planejamento estratégico do hotel. 

  

Além disso, o empresário ressaltou que o hotel está aos poucos adquirindo 

uma estrutura departamentalizada com a criação de setores como o de recursos 

humanos e de finanças. Essas inovações na gestão foram aprendidas de maneira 

individual, através da participação do empreendedor em cursos de gestão realizados 

no Sebrae: 

Eu sempre procuro participar dos cursos oferecidos pelo Sebrae. E nesses 
cursos eu tenho aprendido que há uma tendência que os empresários 
fiquem focados na parte estratégica da organização e deleguem atividades 
mais operacionais para os seus funcionários. Além disso, aprendi também 
que com o crescimento da empresa é necessário criar departamentos para 
dividir as tarefas. 

 

4.1.4 Inovações de Marketing e Aprendizagem Empreendedora 

 

Por fim, foram analisadas as inovações de marketing adotadas pelo hotel e 

como estas foram aprendidas. Inicialmente o empreendedor afirmou que uma 

inovação de marketing adotada recentemente refere-se à utilização das redes 

sociais para divulgação do empreendimento. O empresário explicou que criou uma 

página no facebook, onde são divulgadas notícias relacionadas ao hotel, pacotes 

promocionais, além de eventos que ocorrem na cidade. Ele destacou ainda que as 

redes sociais são uma maneira inovadora, prática e gratuita de divulgação, e que 

tem um alcance maior que muita propaganda, como comenta: 

Adotamos uma inovação de marketing no hotel que se refere à criação de 
uma página no facebook. Essa página é sempre atualizada, e eu coloco 
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noticias sobre o hotel, promoções, e informações sobre eventos que vão 
ocorrer na cidade, visando atrair turistas. Esta inovação de marketing, além 
de ser gratuita, tem um alcance que eu nunca imaginei, porque eu tenho um 
amigo que curte minha página, ai o amigo dele vê, entra lá gosta do que vê 
e por ai vai. Então é um jeito barato fácil e eficaz de se fazer marketing 
 

Segundo o empresário esta inovação foi aprendida através da observação 

dos concorrentes, conforme argumenta: 

 
Eu procuro sempre observar os outros hotéis, sejam eles meus 
concorrentes ou não. Então quando eu vi todo mundo aderir às redes 
sociais para divulgar seus empreendimentos, eu vi que não tinha saída e 
que eu tinha que entrar nessa onda também. 
 

A reformulação do site do hotel foi outra inovação de marketing destacada. 

Segundo o empresário, a reformulação incluiu um novo layout e disponibilização de 

informações sobre o destino. Além disso, houve a inclusão do tour virtual no site da 

pousada. Por meio deste tour o cliente pode ―viajar‖ por toda estrutura do hotel e 

conhecer suas acomodações. Essa inovação foi aprendida por meio da observação, 

bem como através do relacionamento com clientes, conforme destaca: 

Eu comecei a observar os sites de alguns hotéis e pousadas e vi esse tour 
virtual, em que o cliente passeia pelo hotel e achei bem bacana. Aí alguns 
meses depois eu tive um cliente aqui no hotel que por coincidência 
trabalhava desenvolvendo esses tours virtuais para hotéis. Ele começou a 
conversar comigo, me explicou como funcionava, os preços, e aí pronto, 
juntou as duas coisas e eu adotei essa inovação. 

 
A partir da análise do caso do Hotel 1, foi elaborado o quadro 05, que agrupa 

os dados coletados dentro do modelo conceitual deste estudo. 
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Quadro 05: Aplicação do Modelo Conceitual no Caso do Hotel 1 
 
 

Inovações de Serviço 
 

- oferta de chalés como opção para 
hospedagem; 
-ampliação do hotel com a 
construção de mais 18 
apartamentos;  
- modernização dos chalés; 
- oferta do serviço de room service 
24 horas;  
- oferta de novos serviços no bar 
da piscina;  
- climatização do restaurante do 
hotel;  
- oferta de almoço e jantar para os 
hóspedes. 

Inovações de Processo 
 
- uso de energia solar;  
- alteração do sistema de captação de 
energia solar;  
- coleta seletiva;  
- alterações no processo de lavagem de 
toalhas;  
- utilização de água de poço; 
- construção de um sistema de captação 
de água da chuva;  
-alterações da estrutura da cozinha;  
-aquisição de novos equipamentos para 
cozinha;  
-alterações no processo de manipulação 
dos alimentos e preparo das refeições;  
- alterações no sistema de reposição de 
líquidos quentes;  
- compra de novos equipamentos para 
servir o café da manhã;  
- aquisição de sistema de gestão; 
 

Inovações Organizacionais 
 
- descentralização da gestão;  
- departamentalização 

Inovações de Marketing 

 
- utilização das redes sociais para 
divulgar o empreendimento;  
- reformulação do site do hotel 

Aprendizagem Empreendedora 
 
-Aprendizagem Individual: 
 observação de outros hotéis;  
 
- Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com familiares (pai 
e irmãos); funcionários; clientes 

 

Aprendizagem Empreendedora 
 
- Aprendizagem Individual: observação 
de outros hotéis; participação em 
cursos 
   
- Aprendizagem Grupal: relacionamento 
com familiares (irmão); consultores; 
   
- Aprendizagem Interorganizacional: 
relacionamento com Senai 

Aprendizagem Empreendedora 
  
- Aprendizagem Individual: 
participação em cursos 
  
- Aprendizagem grupal: 
relacionamento com fornecedores 

Aprendizagem Empreendedora 
 
 - Aprendizagem Individual: 
observação dos concorrentes; 
   
- Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com clientes 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

 

Aprendizagem Empreendedora 

Tipos de Inovação 
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4.2 O CASO DO HOTEL 2 

 
 

O hotel 2 foi fundado no ano de 2009, localiza-se no bairro Aruana, na cidade 

de Aracaju e possui 46 funcionários, sendo classificado como uma empresa de 

pequeno porte. Com relação à estrutura física, o hotel possui uma área de 10327m², 

onde estão construídos 54 apartamentos. Todos os apartamentos são equipados 

com televisões do tipo LCD, ar condicionado, secador, cofre eletrônico, e varanda 

com vista para o mar. Além disso, o hotel conta com uma ampla área verde, redário, 

brinquedoteca para as crianças, academia, bangalôs de espaço zen, salão de jogos, 

piscina, estacionamento interno, cafeteria, auditório (com capacidade para 80 

pessoas) e 2 restaurantes, um interno ao hotel onde é servido o café da manhã, e 

um outro externo onde são servidas as outras refeições. 

Dentre os serviços ofertados pelo hotel pode-se destacar lavanderia, internet 

wireless, cyber café, room service 24 horas, serviço de massoterapeuta, além de 

agência de receptivo, locadora de veículos, e loja de conveniência. Por fim, no que 

se refere à carteira de clientes, o empresário destacou que durante a alta estação 

sua clientela é 100% de lazer, mas que nas outras épocas do ano os clientes são 

divididos em 80% de lazer e 20% de negócios e eventos. 

O proprietário do hotel 2 tem 44 anos, possui formação técnica na área 

agrícola, é natural da cidade de Lagarto, e antes de criar o hotel trabalhou como 

servidor público na Emdagro, exercendo o cargo de técnico agrícola por 14 anos. 

Iniciou sua carreira empreendedora, no ano de 1985, quando ainda trabalhava no 

serviço público, com a criação de um restaurante de comida a quilo em sua cidade 

natal. Anos depois o empresário montou outras empresas, até que em fevereiro de 

2009 criou o hotel em análise.  

 

4.2.1 Inovações de Serviço e Aprendizagem Empreendedora 

 

No que se refere às inovações adotadas no hotel, inicialmente questionou-se 

ao empresário acerca das inovações de serviço. Nesse sentido, o entrevistado 

destacou que a própria concepção do hotel é inovadora, na medida em que é um 
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hotel ecológico e voltado para o lazer, diferentemente da maioria dos hotéis da 

cidade que tem uma estrutura de hotel corporativo: 

Olhe, eu considero que a nossa concepção de hotel é bastante inovadora 
para a cidade de Aracaju. Quando decidi criar o hotel eu queria uma coisa 
inovadora, que não tivesse aqui, então pensei em um hotel voltado para o 
lazer, e que não tivesse aquela estrutura de hotel corporativo, como é 
grande parte dos hotéis aqui da cidade. Eu quis explorar esse ambiente de 
praia que temos aqui e fazer um hotel em que o meu hóspede se sentisse 
em contato com a natureza. Então fizemos um hotel com muito verde, com 
uma área de reserva de mata de restinga, usando a topografia natural do 
terreno. É uma concepção voltada para o lado eco, por isso embora 
tenhamos uma grande área, mais de 10 mil m², temos um número de 
apartamentos relativamente pequeno para essa área. 

 

Para alinhar-se a essa concepção inovadora do hotel, o empresário destacou 

que além dessa estrutura com valorização da natureza, o hotel oferece uma gama 

de serviços inovadores que foram implementadas para atender ao cliente de lazer. 

Dentre os serviços inovadores oferecidos, o empresário destacou os seguintes: a 

construção de uma brinquedoteca para as crianças, a disponibilização de bangalôs e 

redários para relaxamento dos hóspedes. 

Como te disse inicialmente, nosso hotel tem esse lado eco e tem também 
foco no lazer, então além de uma estrutura totalmente diferenciada em que 
o cliente tem contato com a natureza, nós investimos maciçamente em itens 
de lazer para que o hóspede tenha dentro mesmo do hotel uma série de 
opções de diversão.  
 

Uma outra inovação de serviço adotada no hotel refere-se à construção do 

―bar molhado‖, um bar que funciona dentro da piscina, conforme destaca o 

entrevistado: 

Nós decidimos criar um bar molhado na piscina porque a maioria dos 
nossos clientes são clientes de lazer, que vem para cá relaxar e se divertir, 
e nessas situações o que o hóspede quer é aproveitar a piscina e tomar um 
drink, um espumante, uma cerveja, comer um petisco. Então, criamos o bar 
dentro da piscina mesmo para que o nosso cliente não precise sair da 
piscina para comer ou beber. 

 O serviço de SPA foi outra inovação de serviço destacada. O empresário 

relatou que o projeto do SPA está em elaboração e será construído ainda este ano. 

O SPA vai oferecer aos hóspedes serviços diversos, tais como: massagens de 

relaxamento, tratamentos estéticos faciais e corporais.  

O aprendizado para essas inovações ocorreu individualmente, por meio da 

observação de outros hotéis, conforme explica o empresário: 

Essas ideias de hotel eco e voltado para o lazer, e todos esses serviços 
inovadores como bar molhado, espaço zen, foram desenvolvidas por meio 
da observação de outros hotéis. A partir do momento que coloquei na minha 
cabeça que queria fazer um hotel diferente eu comecei a visitar hotéis 
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diversos Brasil afora e nessas visitas eu me identifiquei com esses hotéis 
estilo eco e voltados para o lazer, e trouxe para cá tudo que achava 
interessante. 

O empreendedor destacou ainda como uma inovação de serviço, a decoração 

dos apartamentos do hotel, que foi feita por artesãos locais, valorizando a cultura 

sergipana. Essa inovação foi aprendida de forma grupal, a partir do relacionamento 

com a arquiteta que fez o projeto do hotel, e sugeriu que essa decoração tinha tudo 

a ver com a concepção do hotel. 

Por fim, o empresário destacou a climatização do restaurante do hotel e da 

academia, bem como a reestruturação desta, por meio da compra de equipamentos 

novos e mais modernos.  

Essas inovações, segundo o empresário, foram aprendidas por meio do 

relacionamento com os hóspedes que fizeram sugestões: 

Os nossos hóspedes vinham constantemente sugerindo que 
climatizássemos a academia e o restaurante, em função do calor que faz 
aqui na cidade. Então nós atendemos a sugestão deles porque vimos que 
tinha fundamento. Nós aprendemos muito com nossos hóspedes. Eles dão 
um feedback muito bom para o hotel. Então tudo que eles sugerem que nós 
vemos que tem fundamento, nós atendemos. 

 

4.2.2 Inovação de Processo de Aprendizagem Empreendedora 

 

No que se refere às inovações de processo implementadas no hotel, o 

entrevistado destacou inicialmente o uso da energia solar para iluminação do hotel 

em áreas comuns e para aquecimento da água, conforme pode ser observado no 

depoimento a seguir: 

Aqui no hotel usamos energia solar nas entradas dos blocos de 
apartamentos, onde colocamos telhas translúcidas para que, durante o dia, 
o próprio sol ilumine essas áreas não sendo necessária a utilização de 
energia elétrica. Além disso, todos os corredores têm domos no teto, que 
são aquelas aberturas para captar a luminosidade do sol. Também 
utilizamos essa energia solar para aquecer a água que usamos nos 
chuveiros dos apartamentos, assim economizamos energia e protegemos o 
meio ambiente. 

 O empresário destacou ainda como inovação de processo o uso de água de 

poço para irrigação de áreas comuns do hotel e a introdução da coleta seletiva do 

lixo. Observou-se em toda a extensão do hotel a existência de três tipos de lixeira 

para o descarte do lixo. 

 A adoção dessas inovações de processo sofreu a influência tanto do 

aprendizado individual, através da observação de outras empresas hoteleiras, como 
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do aprendizado grupal, por meio do relacionamento com os clientes, conforme 

destacou o empreendedor: 

Essa ideia de inovar voltado para sustentabilidade surgiu por meio da 
observação de outros hotéis. Quando decidi criar esse hotel, fiz viagens 
para conhecer hotéis e quando optei por criar um hotel com essa concepção 
eco, vi que todos os hotéis que tinham essa concepção adotavam medidas 
sustentáveis. Então eu tinha que me adequar. Além disso, a própria 
clientela exige isso. Hoje em dia, os clientes estão mais conscientes e 
querem que nós sejamos conscientes ambientalmente. 

 
A alteração na forma de descartar o óleo que é utilizado na cozinha do hotel 

foi outra inovação destacada. O entrevistado explicou que antigamente o óleo era 

eliminado como lixo comum, mas que atualmente ele é armazenado e doado para 

uma empresa que fabrica sabão, o que tornou o processo de descarte do óleo 

sustentável, reduzindo assim os impactos ambientais. Essa inovação foi aprendida a 

partir do relacionamento estabelecido com o fornecedor de sabonetes do hotel, que 

informou ao empreendedor que o óleo utilizado na cozinha poderia ser doado para 

empresas produtoras de sabão, ou para cooperativas que fizessem uso desse óleo. 

Ainda no âmbito das inovações de processo, foram adquiridos novos 

equipamentos para cozinha do hotel, tais como câmaras frigoríficas visando um 

melhor armazenamento dos alimentos. O aprendizado para esta inovação, conforme 

relatou o empreendedor, ocorreu a partir do relacionamento com funcionários: 

Essa ideia surgiu a partir de um funcionário meu que trabalha na cozinha. 
Ele já trabalhou na cozinha de outro hotel, e lá ele trabalhava com câmaras 
frigoríficas. Ele me explicou que seria melhor que usássemos as câmaras, 
porque elas conservam melhor os alimentos do que os tradicionais freezers. 
Então adquirimos esses novos equipamentos. 

  
Outra inovação de processo adotada refere-se a alterações no sistema de 

monitoramento do hotel, por meio da aquisição de novos equipamentos. De acordo 

com o empresário, antigamente o sistema era ligado em um computador do hotel o 

que tornava o sistema lento e sobrecarregado. Atualmente, o sistema funciona em 

um equipamento próprio para ele, o que o tornou mais eficiente. Essa inovação se 

deu por meio do contato com o fornecedor do sistema: 

A gente tinha um sistema de monitoramento aqui, mas ele já não tava 
atendendo nossas necessidades, estava muito lento. Aí procuramos o 
fornecedor do sistema, explicamos a situação, e ele nos mostrou um novo 
equipamento que faria nosso sistema melhorar, nos ensinou como 
funcionava e resolvemos adquirir. 
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Além do sistema de monitoramento, foi adquirido um sistema de informação 

gerencial que auxilia na tomada de decisão e na gestão do negócio, conforme 

destaca o empresário:  

Nós compramos um sistema gerencial que ajuda bastante na gestão do 
hotel na medida em que ele gera diversos tipos de relatórios e gráficos das 
diversas áreas, como: financeiro, recursos humanos, e a partir desses 
relatórios a gente traça estratégias, toma decisões. Eu considero que a 
adoção desse sistema é fundamental para a gestão do negócio, 
principalmente à medida que ele está crescendo. 

 

Essa inovação, conforme explicou o empreendedor, foi aprendida a partir de 

suas experiências anteriores como empresário, pois no restaurante que montou 

antes de criar o hotel, ele comprou um sistema semelhante e viu que aquilo auxiliava 

em muito na gestão do negócio. 

Por fim, o empresário ressaltou que utiliza madeira de reflorestamento e pisos 

cimentícios em toda extensão do hotel. Os pisos cimentícios além de ter uma 

durabilidade muito maior que os pisos de cerâmica ou amadeirados, são 

ecologicamente corretos, pois o seu processo de produção não elimina gases 

poluentes na atmosfera. A escolha desses pisos para o hotel se deu a partir da 

participação em feiras voltadas para hotéis, como explica: 

Todos os anos eu participo de feiras voltadas para hotéis. Nessas feiras tem 
tudo que você imaginar para hotel. Aí, em uma dessas feiras eu conheci 
esse tipo de piso novo, que além de ter maior durabilidade é 
ecologicamente correto e se encaixa no nosso perfil de hotel eco. Aí 
resolvemos colocar este piso em todo hotel. 

 

4.2.3 Inovações Organizacionais e Aprendizagem Empreendedora 

 

 No que se refere às inovações organizacionais adotadas pelo hotel, o 

entrevistado destacou que o hotel está se preparando para fazer parte do novo 

sistema de classificação para meios de hospedagem criado pelo Ministério do 

Turismo: o Sbclass:  

Nós estamos nos preparando para fazer parte do novo sistema de 
classificação para meios de hospedagem, que foi criado pelo Ministério do 
Turismo: o Sbclass. Nenhum hotel aqui na cidade faz parte dessa 
classificação ainda. No Brasil todo são apenas 30 hotéis, então é um 
diferencial. Esse sistema classifica os hotéis em 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas e 
nós estamos lutando pela bandeira de 5 estrelas. Para isso, nós estamos 
fazendo algumas readequações porque o Ministério do Turismo faz uma 
série de exigências para que o hotel se enquadre nessa classificação.  

 



95 

 

Essa inovação foi aprendida grupalmente, a partir do relacionamento com seu 

gerente, que lhe explicou a importância de adotar esta classificação, como destaca o 

empreendedor: 

Meu gerente está sempre se capacitando e conhecendo as novidades do 
setor turístico. Aí, quando ele tomou conhecimento do Sbclass veio me 
explicar a importância da gente adotar essa classificação que já é usada por 
países no exterior e agora está começando a ser adotada por hotéis aqui no 
país. Ele me explicou que com essa classificação vamos estar dentro dos 
padrões de qualidade exigidos, já que para ser classificado nesse sistema 
nós passamos por uma criteriosa avaliação, e vamos passar também para o 
cliente uma maior segurança quando ele verificar que estamos cadastrados, 
e atendemos aos requisitos exigidos para ter essa classificação. 

 

4.2.4 Inovações de Marketing e Aprendizagem Empreendedora 

 

Questionado acerca das inovações de marketing implementadas no hotel, o 

empresário destacou a alteração da identidade visual do hotel. De acordo com ele, 

está sendo elaborado um novo pórtico para entrada do hotel, visando criar uma 

identidade visual mais moderna.  

 Outra inovação de marketing está relacionada ao uso das redes sociais. De 

acordo com o entrevistado, há dois anos o hotel criou uma página no facebook 

utilizada para divulgar o hotel e o estado de Sergipe, além de servir como um 

espaço de contato direto com os clientes, como comenta o empreendedor: 

Há cerca de 2 anos nós começamos a utilizar o facebook como meio de 
divulgação do hotel e também do destino Sergipe. Lá nós colocamos fotos 
do hotel, pacotes promocionais, locais que podem ser visitados no Estado. 
Além disso, o face serve como um canal direto para contato com os 
hóspedes, pois ali eles deixam suas impressões sobre o hotel, solicitam 
orçamentos, pedem informações sobre a cidade. Por incrível que pareça, as 
solicitações de orçamento e de informações hoje é maior pelo facebook do 
que pelo site do hotel.   

 

As inovações de marketing destacadas anteriormente foram aprendidas de 

forma grupal, através do relacionamento com o gerente do hotel, conforme explica: 

Periodicamente eu me reúno com meu gerente geral para definir novas 
estratégias a serem adotadas no hotel, e como ele é formado em 
publicidade, ele me faz sugestões sobre inovações de marketing. Foi 
nessas reuniões, há cerca de dois anos atrás, que ele me deu a ideia de 
entrar nas redes sociais, e mais recentemente ele me deu a ideia do novo 
pórtico para entrada do hotel para dar uma roupagem mais inovadora para o 
hotel. 

 
Por fim, ainda no tocante as inovações de marketing, o empresário afirmou 

que foram feitas modificações na pesquisa de satisfação realizada pelo hotel com os 
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hóspedes. Essa pesquisa sempre ocorreu através de questionários que são 

deixados na recepção e na cafeteria do hotel para que o hóspede deixe sua opinião 

sobre o hotel e sugestões de melhoria. Atualmente, além desses questionários que 

ficam nas áreas comuns do hotel, periodicamente são realizadas enquetes 

diretamente com os hóspedes, como explica o entrevistado: 

Desde que iniciamos o hotel, nós adotamos uma pesquisa de satisfação, 
que ocorre por meio de questionários deixados na recepção e na cafeteria 
do hotel para que o cliente responda. Recentemente adotamos uma nova 
metodologia para esta pesquisa. Além desses questionários, 
periodicamente, nós fazemos enquetes diretamente com os hóspedes. 

 

Essa mudança no sistema de pesquisa com clientes foi aprendida 

individualmente, a partir da observação de outros hotéis, como menciona o 

entrevistado: 

Eu e meu gerente já vínhamos observando que os questionários que ficam 
nas áreas do hotel muitas vezes são esquecidos pelos hóspedes, e a gente 
estava buscando uma solução. Aí, nas minhas férias eu me hospedei em 
um hotel, e por coincidência participei de uma pesquisa em que fui 
questionado diretamente por um funcionário do hotel. Achei bacana e vi que 
era a solução que a gente procurava para o hotel, e copiei. 

 

A partir da análise do caso do Hotel 2, foi elaborado o quadro 06, que agrupa 

os dados coletado dentro do modelo conceitual deste estudo. 
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Quadro 06: Aplicação do Modelo Conceitual no Caso do Hotel 2 
 

Inovações de Serviço 
 
- concepção do hotel eco e voltado 
para o lazer;  
- brinquedoteca para as crianças;  
- disponibilização bangalôs de 
espaços zen e redários para 
relaxamento dos hóspedes;  
- bar molhado;  
- serviço de SPA;  
- decoração dos apartamentos, com 
a valorização da cultura local;  
- climatização do restaurante interno 
ao hotel e da academia;  
- reestruturação da academia; 

Inovações de Processo 
 
- uso da energia do sol; 
-  coleta seletiva do lixo; 
- utilização de água de poço para 
irrigação de áreas comuns;  
-novo processo de descarte do óleo de 
cozinha; 
- aquisição de novos equipamentos 
para cozinha;   
-alterações no sistema de 
monitoramento do hotel; 
- utilização de pisos cimenticios; 
- adoção de sistemas de informação 
gerencial; 
 

Inovações Organizacionais 
 
- adoção de nova classificação 
para o hotel (SBCLASS) 

Inovações de Marketing 
 
- alteração da identidade visual do 
hotel; 
- uso das redes sociais;  
-alterações na pesquisa de 
satisfação. 
 

Aprendizagem Empreendedora 
 

  - Aprendizagem Individual: 
observação de outros hotéis; 
  
  - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com fornecedores; 
clientes. 
 

Aprendizagem Empreendedora 
 

 - Aprendizagem Individual: 
observação de outros hotéis; 
participação em feiras; 
 
  - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com clientes; 
fornecedores; funcionários 
 

Aprendizagem Empreendedora 
 

  - Aprendizagem Individual: 
experiências anteriores com 
gestão; 
 
  - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com funcionários 
 

Aprendizagem Empreendedora 
 
  - Aprendizagem Individual: 
observação de outros hotéis;  
 
  - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com funcionários 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

 

Aprendizagem Empreendedora  

Tipos de Inovação 
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4.3 O CASO DO HOTEL 3 

 
O hotel 3 é uma empresa de médio porte, localiza-se no bairro Farolândia, 

possui 52 colaboradores e foi fundado no ano de 2004. Dos seus clientes, 60% são 

de negócios, 10% de lazer e 30 % de eventos.  

No que se refere à estrutura física, o hotel possui 82 apartamentos, equipados 

com televisores do tipo LCD 32 polegadas, TV a cabo, conexão a cabo, cofre 

eletrônico, frigobar e ar condicionado. Além disso, o hotel possui seis salas de 

eventos, restaurante, fitness center, sauna, piscina com bar, estacionamento, 

business center e um lounge na cobertura do hotel onde são realizados eventos. 

Entre os serviços oferecidos pode-se destacar: aluguel de sala de eventos para 

convenções, translado aeroporto/rodoviária- hotel, room service 24 horas, 

lavanderia, internet wi-fi e restaurante com serviço de café da manhã, almoço e 

jantar.  

A proprietária do hotel 3 tem 31 anos, é natural da cidade de Aracaju, e possui 

nível superior em Psicologia, com pós-graduação em Psicanálise e Gestão de 

Pessoas. Além disso, atualmente está concluindo o curso de MBA em Gestão 

Empresarial. Com relação as suas experiências profissionais, a entrevistada 

destacou que a sua primeira experiência foi no hotel, entretanto, paralelamente à 

gestão do hotel, a empreendedora desenvolvia outras atividades. Ela relatou que 

antigamente possuía um consultório onde atuava como psicóloga, e também 

trabalhava em uma empresa de hortifrutigranjeiro, que pertence aos seus pais. 

Entretanto, com o crescimento do hotel ficou impossível conciliar todas as atividades 

conforme explica: 

Minha primeira experiência profissional foi aqui no hotel mesmo. Só que, 
antigamente, em paralelo com as atividades do hotel eu também trabalhava 
como psicóloga num consultório que montei para mim, e também ajudava 
meus pais na empresa de hortifrutigranjeiro deles. Mas, com o passar do 
tempo, o hotel foi crescendo e exigindo uma maior dedicação. Foi quando 
decidi largar as outras atividades e ficar só com o hotel. Tem 8 anos que 
estou me dedicando exclusivamente ao hotel. 
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4.3.1 Inovações de Serviço e Aprendizagem Empreendedora 

 

Questionada a respeito dos novos serviços implementados no hotel, a 

entrevistada destacou a ampliação do hotel, que antes tinha apenas 22 

apartamentos, e atualmente possui 82.  Além do aumento do número de quartos, a 

ampliação do hotel incluiu ainda a construção de novos espaços, tais como 

academia e sauna, conforme pode ser observado no depoimento a seguir: 

No ano de 2009, nós ampliamos o hotel, o que era uma pousada de 22 
apartamentos se transformou em um hotel de 82 apartamentos. Além disso, 
nesse processo de ampliação nós construímos o Fitness Center, que é 
nossa academia, e uma sauna. E passamos a oferecer esses novos 
serviços aos nossos hóspedes. 

 

A empresária destacou ainda que durante o processo de ampliação, todos os 

quartos foram modernizados com a troca da mobília, a exemplo das portas, das 

cortinas, das camas, que passaram a ser do tipo box americana e das fechaduras, 

que antes eram manuais passaram a ser automáticas.  

O aprendizado para essas inovações ocorreu de forma individual, através da 

observação. A empresária explicou que no momento em que decidiu que o hotel 

seria ampliado, realizou várias viagens para destinos diversos, conheceu os hotéis 

mais modernos e a partir do conhecimento adquirido reformulou o hotel: 

Na época que decidimos reformar o hotel, eu fiz viagens para destinos 
diversos e visitei os hotéis mais modernos que existiam na época, e nessas 
visitas eu observava tudo que tinha nesses hotéis e que não tinha no meu, e 
fui copiando o que achava legal. 
 

A oferta de serviços de beleza para os hóspedes foi outra inovação 

destacada. De acordo com a empreendedora, está sendo construído um salão está 

onde antes funcionava um dos restaurantes de hotel. Neste salão, serão oferecidos 

os mais diversos serviços para os clientes: depilação, corte de cabelo, escova, 

conforme destaca: 

Aqui no hotel nós tínhamos dois restaurantes, um deles foi construído para 
nos dar suporte na época da ampliação do hotel, e foi mantido após a 
reforma.  Aí, ficamos com dois restaurantes, só que o restaurante mais novo 
era melhor, mais moderno, e os clientes não queriam mais ir para o antigo. 
Surgiu a ideia de construir no lugar desse restaurante, um salão de beleza 
para agregar um valor maior ao empreendimento. Esse salão vai ofertar 
serviços como massagem, depilação, manicure, pedicure, toda parte de 
cabelo: corte, escova.  

 

O conhecimento para implantar esta inovação foi obtido individualmente, por 

meio da observação da concorrência. A empresária afirmou que em outras cidades e 
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até mesmo em Aracaju os hotéis estão passando a oferecer serviços de beleza para 

seus hóspedes como forma de agregar valor. Além disso, os próprios clientes 

também funcionaram como fonte de conhecimento, na medida em que começaram a 

sugerir a oferta desse tipo de serviço. 

Ainda no campo das inovações de serviço, a empresária destacou que 

recentemente criou uma espécie de loja de conveniência, onde os clientes podem 

comprar produtos como xampu, desodorante, creme dental, escova de dente. A 

empresária explicou que o aprendizado para essa inovação ocorreu a partir de 

conversas com um cliente, que sugeriu a venda desse tipo de produto pelo hotel: 

Olhe, eu aprendi isso com um cliente. Ele me sugeriu que eu colocasse uma 
vitrine aqui no hotel para vender produtos como xampu, desodorante, 
escova de dente, creme dental, para que o cliente não precise se deslocar 
para uma loja de conveniência para comprar esses produtos. Depois dessa 
sugestão, comecei a observar que realmente muitos dos nossos hóspedes 
vinham à recepção solicitando este tipo de produto, e como no hotel não 
tinha, eles tinham que sair para comprar. Aí resolvi atender a sugestão do 
cliente, e implantei a lojinha e isso tá fluindo super bem. Houve ótima 
aceitação. 

 

Um outro serviço inovador do hotel refere-se ao aluguel de bicicletas para que 

os hóspedes possam desfrutar da ciclovia que foi recentemente construída nas 

imediações do hotel. Além disso, a empresária afirmou que também passou a 

oferecer a seus clientes passeios para Orla de Atalaia. O aprendizado para adoção 

desses dois novos serviços se deu através do relacionamento com os clientes que já 

vinham solicitando esse tipo de serviço. 

A empresária ressaltou ainda que estará lançando nos próximos dias um novo 

serviço para atender tanto aos hóspedes do hotel, quanto aos clientes externos. 

Esse novo serviço é um happy hour, com música ao vivo, que ocorrerá todas às 

quintas feiras no lounge, localizado na cobertura do hotel. O aprendizado para essa 

inovação, mais uma vez, veio a partir do relacionamento com seus clientes, 

conforme pode ser observado nos comentários da empreendedora a seguir: 

Eu já queria fazer alguma coisa diferente no espaço do lounge, porque é um 
espaço maravilhoso que não era bem aproveitado. Por coincidência, um 
cliente começou a conversar comigo e sugeriu que utilizássemos esse 
espaço do lounge para fazer um happy hour, porque às vezes o hóspede 
está cansado, não quer ir para rua, mas quer ouvir uma boa música, tomar 
um drink.  

 

Por fim, a entrevistada destacou inovações que ocorreram no serviço da 

cozinha do hotel, que passou a ser tanto nacional quanto internacional, oferecendo 
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assim pratos mais sofisticados. Para dar suporte a essa inovação, ela explicou que 

foram contratados chefs de cozinha, pois antes havia apenas cozinheiros 

tradicionais que faziam ―o arroz com feijão‖. Essa inovação foi aprendida através da 

observação dos concorrentes, pois em suas viagens e passagens por outros hotéis 

a empresária percebeu que a oferta de pratos mais elaborados nos restaurantes é 

uma tendência na hotelaria e seu hotel não poderia ficar de fora. 

 

4.3.2 Inovação de Processo de Aprendizagem Empreendedora 

 

No tocante às inovações de processo implementadas no hotel, a 

empreendedora destacou que há cerca de quatro anos, o processo de aquecimento 

da água dos chuveiros deixou de ser realizado com energia elétrica e passou a 

ocorrer por meio da energia solar. Além disso, nesta mesma época as torneiras dos 

banheiros deixaram de ser manuais e passaram a ser automáticas, possibilitando a 

redução do consumo de água.  

Para adoção dessas inovações, a empresária destacou a influência tanto do 

aprendizado grupal, por meio do relacionamento com os clientes e com um 

consultor, quanto do aprendizado individual, através da observação: 

Olhe, essa medidas nós adotamos, em primeiro lugar, porque ,hoje, nosso 
cliente exige que sejamos sustentáveis. Nossos hóspedes há muito tempo 
solicitavam a adoção dessas práticas. Além disso, a gente teve ajuda de um 
consultor, que nos indicou a importância de tornar nossos processos 
ambientalmente corretos. Somado a esses fatores, também aprendemos 
observando. Nós vimos que a maior parte dos hotéis já estava adotando 
medidas de sustentabilidade e a gente precisava se alinhar. 

 
Outra inovação de processo refere-se à alteração na forma de descartar o 

óleo de cozinha que antes era eliminado junto com o lixo comum, e, agora, é doado 

para empresas produtoras de sabão. Além disso, ocorreu uma alteração no 

processo de lavagem de toalhas e lençóis do hotel, que deixou de ser diário, 

conforme pode ser observado no depoimento da entrevistada: 

Nós também adotamos uma medida de conscientização com os clientes, 
para que eles reutilizem lençol e toalha, porque lavar toalha e lençol todo 
dia é uma gasto de água e sabão desnecessário, sendo que em casa 
ninguém usa uma toalha e um lençol por dia. Aí, nós colocamos plaquinhas 
nos quartos solicitando que se não quiser que troque o lençol e a toalha, 
que deixem dobrado.  
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Essas inovações foram aprendidas pela empreendedora a partir da 

participação em curso promovido pelo Ministério do Turismo em parceria com o 

Sebrae, em que foram ensinadas medidas sustentáveis que poderiam ser 

implementadas por hotéis sem nenhum custo. 

 A empreendedora afirmou ainda que adotou uma inovação na forma de 

prestar o serviço de translado do hotel para o aeroporto/rodoviária. A entrevistada 

explicou que, anteriormente, o translado era feito no horário que o cliente solicitasse, 

o que gerava custos adicionais para o hotel. Atualmente, os horários do translado 

são padronizados, e o cliente deve adequar-se a esses horários: 

Recentemente, nós modificamos a forma de prestar o serviço de translado 
do hotel para o aeroporto/rodoviária. Antigamente, a gente marcava o 
horário de saída das vans pelo horário que o cliente pedia. Por exemplo, 
Patrícia quer ir para o aeroporto às 2 horas, aí, a gente ia e levava. Aí, vem 
Maria, quer ir 2:10, a gente ia e levava, então o carro ficava pra lá e pra cá, 
e a gente gastava muito com combustível, desgastava o funcionário. Agora 
isso mudou, nós colocamos os horários de saída da van, e o hóspede que 
tem que se adequar a esses horários, escolhendo o melhor horário dentre 
os disponíveis.  

 

A ideia de padronizar os horários do translado, conforme relatou a 

empreendedora, foi dada por um funcionário, durante uma reunião: 

Essa ideia veio de um funcionário meu. A gente estava na reunião 
discutindo sobre os gastos do serviço de translado e tal, aí, um funcionário 
veio com essa ideia e deu super certo. Eu aprendo muito com meus 
funcionários nas reuniões. A gente sempre troca idéias, e é muito produtivo! 

 

Acerca das inovações de processo a entrevistada lembrou ainda que o 

processo de lavagem de roupas do hotel foi modernizado por meio da mecanização 

da lavanderia: 

Outra inovação foi na nossa lavanderia, que até 2009 era braçal. Até essa 
data, havia apenas uma máquina de lavar, daquelas caseiras mesmo, e a 
kalandra que é a maquina de passar lençol, que a gente já tinha. Aí em 
2009, com a ampliação do hotel, a gente comprou máquinas 
industrializadas para lavar e secar, e o processo de lavagem se tornou 
completamente mecanizado. Com essas máquinas, todo material é dosado, 
isso reduz o consumo de produtos, e possibilita um melhor processo de 
lavagem.  

 

A aprendizagem para esta inovação ocorreu por meio de uma consultoria, que 

indicou a necessidade de mecanizar a lavanderia do hotel, para que o processo de 

lavagem se tornasse mais eficaz. Além disso, houve também a influência do 

aprendizado individual, através da participação da empreendedora em feiras de 
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equipamentos voltados para hotéis, onde conheceu os equipamentos mais 

modernos que poderiam ser usados na lavanderia. 

Outra inovação de processo ocorreu no sistema de monitoramento do hotel, 

que foi modernizado por meio da compra de equipamentos novos, tais como: 

câmeras de melhor resolução e equipamentos que armazenam as gravações por 

mais tempo. Essa inovação também foi aprendida através da participação da 

empreendedora em feiras de equipamentos para hotel: 

Todos os anos nós participamos de uma feira para hotéis, que acontece em 
São Paulo, a Equipotel. Nessa feira, nós conhecemos tudo que há de mais 
moderno em termos de equipamentos para hotel, e foi lá que conhecemos 
os novos equipamentos para lavanderia e para o sistema de 
monitoramento. 
 

Por último, a empreendedora destacou inovações na cozinha do hotel, que 

teve sua área ampliada, e foi reestruturada com a substituição de equipamentos em 

madeira, por outros de inox e granito. Além disso, foram adquiridos novos 

equipamentos, tais como: câmaras frigoríficas em substituição aos freezers. A 

empresária afirmou ainda que o processo de manipulação de alimentos foi 

modificado, com a introdução de técnicas que tornam o processo mais higiênico e 

eficiente. 

O aprendizado dessas inovações ocorreu a partir da parceria do hotel com o 

Sebrae e o Senai, conforme a entrevistada explica: 

Essas inovações que fizemos na estrutura da cozinha e a compra de 
equipamentos surgiram a partir da nossa parceira com o Sebrae, porque 
como nós participávamos do Selo Sebrae, constantemente consultores de 
lá nos visitavam, e numa dessas visitas eles deram dicas sobre 
necessidades de mudanças na nossa cozinha. Além disso, houve influência 
também do Senai, no que se refere às modificações na manipulação dos 
alimentos, pois todas as técnicas foram aprendidas por nossos funcionários 
em cursos ofertados pelo Senai. 

4.3.3 Inovações Organizacionais e Aprendizagem Empreendedora 

 
Com relação às inovações organizacionais, a entrevistada destacou 

inicialmente a reestruturação do setor de vendas do hotel, por meio da adoção de 

uma nova estratégia: 

Nós estamos adotando novas estratégias de venda. Estamos colocando 
nossos funcionários da área de vendas na rua para visitar nossos clientes. 
Antigamente, as vendas ocorriam só aqui no hotel, por telefone ou e-mail, 
havendo um certo distanciamento  para com nossos clientes. Agora, com 
essa estratégia vamos estar mais próximos deles fisicamente, vai ter mais 
aquela coisa do corpo a corpo.  
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Outra inovação organizacional se refere à contratação de estagiários, pois a 

empresa tinha apenas funcionários efetivos. Essas mudanças, conforme explicou a 

empreendedora, foram aprendidas através de uma consultoria que está sendo 

realizada atualmente no hotel: 

Essas ideias vieram de um consultor, com o qual estamos trabalhando 
atualmente. Ele me sugeriu que adotássemos novas estratégias no setor de 
vendas, por meio da realização de visitas por parte de nossos funcionários 
aos nossos clientes para ter uma maior aproximação com eles. E para 
desenvolver essa função, ele sugeriu contratar um estagiário da área de 
turismo. E eu topei, porque comecei a observar que em várias empresas os 
bons estagiários estão sendo efetivados e estão sendo muito melhores do 
que funcionários que estão há 5, 6 anos na empresa. Então, vale a pena ter 
estagiário. O custo é muito mais baixo do que um funcionário, e ali pode ser 
o seu funcionário do futuro. 

   

A empreendedora destacou também como inovação organizacional a divisão 

do hotel em setores: setor de reservas, faturamento, comercial, que antes eram 

centralizados na recepção. Além disso, foram criados novos setores como o de 

eventos e de recursos humanos, sendo que cada um desses setores tem o seu líder. 

Essas mudanças permitiram que a gestão do hotel se tornasse mais 

descentralizada, pois antes qualquer problema que surgisse em qualquer área do 

hotel tinha que ser resolvido pela proprietária. Atualmente, os lideres de área 

resolvem os possíveis problemas que venham a surgir, como explica: 

 
Cada setor tem um líder que é responsável pelo seu setor. Então eu já não 
preciso ir resolver um problema que ocorre na recepção, por exemplo, 
porque o chefe de recepção é quem faz isso. Se algo dá errado no 
restaurante, eu não preciso me desgastar com o garçom, o líder da área vai 
lá e resolve. Isso me desafogou bastante e ainda tornou meus funcionários 
mais proativos.  

 

Ainda com relação às inovações do tipo organizacional, a entrevistada 

ressaltou que ocorreram mudanças nas reuniões do hotel, que só eram realizadas 

quando ocorria algum problema grave e serviam apenas para ―dar puxões de orelha‖ 

nos funcionários. Atualmente, são realizadas reuniões periódicas, que visam a troca 

de conhecimentos: 

Nosso modo de realizar reuniões mudou muito. Antigamente, nossas 
reuniões não eram periódicas, só ocorriam quando tinha um problema no 
hotel e a gente fazia reunião com o intuito de dar bronca, puxões de orelha 
nos funcionários, mas vimos que isso não funciona. Passamos a realizar 
reuniões semanalmente, cada líder tem um dia e horário de reunião com 
sua equipe, e depois ele se reúne com a gerência para passar os resultados 
da sua equipe. Além disso, as reuniões, hoje, não têm mais como objetivo 
dar bronca, e sim trocar conhecimentos. 
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A empresária explicou que essas mudanças na gestão foram aprendidas por 

meio da participação em cursos, conforme relata: 

Os conhecimentos para realizar essa reestruturação na gestão e no modelo 
de reuniões do hotel veio a partir de cursos de gestão que participei pelo 
Sebrae, bem como pelos aprendizados que venho conseguindo com minha 
especialização, que também é na área de gestão. Nesses cursos eu aprendi 
que há uma tendência para e descentralização da gestão, com a criação de 
líderes dentro da empresa, o que propicia a formação de funcionários mais 
proativos, e permite que a direção geral da empresa se preocupe mais com 
aspectos estratégicos da organização. Além disso, aprendi também sobre a 
importância de se realizar reuniões periódicas, que buscassem não apenas 
dar broncas, mas apresentar os bons resultados do hotel e o que pode 
melhorar. 

 
 

4.3.4 Inovações de Marketing e Aprendizagem Empreendedora 

 

No que se refere às inovações de marketing, a empreendedora destacou que 

o hotel está adotando novas estratégias de divulgação por meio do uso de novas 

mídias, como o rádio. Além disso, está sendo feita uma plotagem com a logomarca 

do hotel no aeroporto da cidade, visando a divulgação do hotel e dos serviços 

oferecidos. O conhecimento para esta inovação foi obtido a partir de um serviço de 

consultoria que está sendo realizado no hotel.  

 Outra inovação de marketing refere-se à reformulação do site do hotel, que foi 

totalmente alterado, com a formulação de um novo layout e a inclusão de novos links 

como ―tour virtual‖ e atendimento on-line, conforme destaca a empreendedora: 

A gente tá reformulando nosso site. O site está super moderno! As 
mudanças no site incluem, por exemplo, a maneira de abrir o site, o layout. 
Foram também incluídas novas funções como o tour virtual, que é um 
passeio que você faz dentro do hotel pelo seu computador. Além disso, o 
novo site tem atendimento on-line, que funciona da seguinte forma: na hora 
que você entrar no site, você vai colocar o período que você que reservar, o 
tipo de quarto, e isso cai diretamente no e-mail do hotel e a central de 
reservas vai responder.  

  

A entrevistada ressaltou ainda como inovação de marketing o uso de redes 

sociais como twiter e facebook, para divulgar o hotel, as promoções oferecidas e a 

cidade de Aracaju. Além disso, estão sendo adotadas inovações no facebook, com o 

sorteio diário de brindes para as pessoas que acompanham a página do hotel: 

Há cerca de dois anos começamos a usar as redes socais para divulgar 
nosso hotel, que é uma forma barata de divulgação. O nosso facebook, 
inclusive, tá bombando! Agora, além de servir pra divulgar o hotel e os 
eventos da nossa cidade, vamos começar a realizar sorteios de brindes 
como canecas, diárias, café da manhã, entre outras coisas.    
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Essas inovações adotadas no site e o uso de redes sociais foram aprendidas 

através de relacionamento com fornecedores. A empresária explicou que tem 

contrato com empresas de publicidade, que sempre indicam quais os meios mais 

modernos e viáveis de se fazer a propaganda do hotel. 

A partir da análise do caso do Hotel 3, foi elaborado o quadro 07, que agrupa 

os dados coletados dentro do modelo conceitual deste estudo. 
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Quadro 07: Aplicação do Modelo Conceitual no Caso do hotel 3 
 

Inovações de Serviço 
 
 
- ampliação do hotel; 
-  modernização dos apartamentos; 
- sauna; 
-  fitness Center; 
- salão de beleza;  
-loja de conveniência;  
- aluguel de bicicletas;  
- passeio para Orla de Atalaia;  
- happy hour no lounge;  
- cozinha nacional e internacional. 

Inovações de Processo 
 
- uso de energia solar;  
-  implantação de torneiras automáticas; 
-  alteração do processo de descarte do óleo 
de cozinha;  
- alteração no processo de lavagem de 
toalhas e lençóis;  
- alteração do translado do hotel para o 
aeroporto/rodoviária;  
- mecanização da lavanderia;  
- alteração do sistema de monitoramento do 
hotel;  
- reestruturação da cozinha do hotel;  
- compra de novos equipamentos para 
cozinha;  
- alteração da manipulação dos alimentos 

Inovações Organizacionais 
 

 
- reestruturação do setor de vendas do 
hotel;  
- contratação de estagiários;  
- setorização do hotel;  
- descentralização da gestão;  
- alterações no sistema de reuniões; 

Inovações de Marketing 
 
 
- uso de novas mídias de 
divulgação (rádio; plotagem no 
aeroporto; facebook, twiter);  
- reformulação do site.  
 

Aprendizagem Empreendedora 
  
- Aprendizagem Individual: 
observação;  
 
  - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com clientes; 

Aprendizagem Empreendedora 
  
 - Aprendizagem Individual: participação 
em cursos; participação em feiras;  
 
  - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com clientes; 
funcionários; consultores; 
 
  - Aprendizagem Interorganizacional: 
relacionamento com o Senai e Sebrae. 
 

Aprendizagem Empreendedora 
 
  - Aprendizagem Individual: 
participação em cursos; 
 
  - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com consultores;  
 

Aprendizagem Empreendedora 
 
  - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com 
consultores;fornecedores. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

 

Aprendizagem Empreendedora 

Tipos de Inovação  
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4.4 O CASO DA POUSADA 1 

 

O quarto caso desse estudo é uma pousada de pequeno porte, que se 

localiza no bairro Coroa do Meio, na cidade de Aracaju. Foi fundada no ano de 1998. 

Começou como um motel para depois se transformar em pousada. Possui 21 

colaboradores e os seus clientes estão divididos entre clientes de negócio e lazer, 

que representam 60% e 40%, respectivamente. 

A estrutura física da pousada possui 60 apartamentos, todos equipados com 

ar condicionado, frigobar, televisão e chuveiro elétrico. Além disso, a pousada possui 

piscina, restaurante, estacionamento interno e sala para reuniões. Com relação aos 

serviços oferecidos, pode-se destacar: internet wi-fi, café da manhã, room service 

24h, lavanderia, piscina, estacionamento privativo e loja de conveniência.  

O entrevistado da pousada 1 tem 62 anos, é natural da cidade de Aracaju e 

possui nível superior em Matemática. Com relação às experiências profissionais 

anteriores à criação da pousada, o entrevistado destacou que trabalhou como 

professor durante alguns anos, ensinando na rede pública, e depois trabalhou como 

analista em um órgão público federal. Além disso, paralelamente às atividades que 

desenvolveu no serviço público o empresário relatou que tinha um pequeno negócio 

onde comercializava carros.    

 

4.4.1 Inovações de Serviço e Aprendizagem Empreendedora 

 

 Com relação às inovações de serviço, o empreendedor relatou que ampliou a 

oferta de apartamentos para seus clientes, através da reestruturação física da 

pousada, conforme explica: 

Nós começamos a pousada aqui com 9 apartamentos, aí surgiu a 
oportunidade de comprar um terreno vizinho. Eu comprei, expandi a 
pousada, e hoje temos 60 apartamentos para acomodação de nossos 
hóspedes. 

  

Além da ampliação da pousada, o empresário destacou que os apartamentos 

passaram por um processo de modernização, que incluiu a troca dos aparelhos de 

ar condicionados do tipo janela, por outros aparelhos mais modernos do tipo split, e 

troca dos aparelhos de televisão antigos por televisores de LED.  
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Outro serviço novo da pousada refere-se à criação de uma loja de 

conveniência dentro da pousada, onde são disponibilizados aos hóspedes produtos 

como sabonetes, chinelos, aparelho de barbear, protetor solar, conforme explica o 

empreendedor:  

Eu criei uma espécie de loja de conveniência para venda de alguns 
produtos que os hóspedes muitas vezes me pediam, como por exemplo, 
barbeador, havaiana, bronzeador, protetor solar, sabonete, hidratante, entre 
outras coisas. Ai o que o cliente compra é colocado na conta do 
apartamento, e cobrado quando ele vai fazer o check-out. 

 

O aprendizado para essas inovações ocorreu de forma grupal, a partir do 

relacionamento estabelecido pelo empreendedor com seus clientes. O empresário 

destacou que seus clientes são uma valiosa fonte de conhecimentos, e que trazem 

muitas ideias inovadoras: 

Eu procuro sempre conversar com meus clientes. Eles são uma fonte de 
conhecimento muito importante, porque eles trazem para a gente as 
experiências deles em outros hotéis. Há muito tempo os clientes vinham 
sugerindo a necessidade de expandir o hotel e modernizar os quartos. Eles 
diziam que nosso atendimento era muito bom, mas que precisávamos 
mudar a estrutura [...] a ideia da lojinha de conveniência também foi 
aprendida com um cliente que chegou pra mim e disse: ―rapaz porque você 
não coloca um expositor aqui na recepção para vender produtos, porque 
sempre tem um cliente que precisa comprar um desodorante, um protetor 
solar‖  

 

Ainda no tocante às inovações de serviço, o entrevistado ressaltou que a 

pousada criou um novo serviço: o room service 24 horas, que consiste em 

disponibilizar refeições dos mais diversos tipos a qualquer hora do dia para os 

hóspedes. 

Esta inovação foi aprendida individualmente, através de observações de 

outros hotéis, em que o empreendedor verificou que esse serviço era oferecido por 

grande parte dos hotéis: 

Nas minhas férias eu sempre viajo, e nessas viagens comecei a observar 
que todos os hotéis em que me hospedava havia esse serviço. Então 
pensei, tenho que levar para meu hotel, porque eu não posso ficar para trás! 
Aí implantei aqui!  

 

Por fim, o empresário destacou que inovou na decoração das paredes do 

hotel, em que é utilizada uma pintura original remetendo a ―coisas da terra‖, tais 

como: papagaios, coqueiros e artistas sergipanos. Essa inovação foi aprendida 

através da sua relação com funcionários. O empresário explicou que um funcionário 

que mora na Orlinha viu essa pintura e sugeriu que fosse feito na pousada algo 
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semelhante, para trazer um diferencial.  

  

4.4.2 Inovação de Processo e Aprendizagem Empreendedora 

 

No que se refere às inovações de processo, o entrevistado destacou 

inicialmente algumas inovações de caráter sustentável, tais como: a utilização da 

energia solar para o aquecimento da água dos chuveiros, ao invés do uso de 

energia elétrica como acontecia antigamente: 

Nós trabalhamos aqui com aquecimento solar. Compramos todo o 
equipamento e usamos a energia do sol para aquecer a água dos 
chuveiros. Essa inovação me rende bons frutos até hoje. Em primeiro lugar 
porque meus hóspedes sempre elogiam. É impressionante como essa coisa 
de ser sustentável hoje em dia nos agrega valor. Além disso, eu tive uma 
redução no meu consumo de energia muito satisfatória, cerca de 20%, sem 
falar nos equipamentos que eu deixei de comprar, como resistência dos 
chuveiros.  

 

A aprendizagem para esta inovação ocorreu através da observação de outros 

hotéis e empresas. O entrevistado destacou que começou a observar que a energia 

solar vinha sendo amplamente adotada por diversas empresas, que demonstravam 

satisfação com o uso dessa energia alternativa.  

Além do uso da energia solar para o aquecimento da água, o empresário 

afirmou que está planejando a compra de placas de energia para fazer a iluminação 

das áreas externas da pousada. O aprendizado para esta inovação veio através do 

contato com uma fornecedora, conforme explica: 

Eu tomei conhecimento dessas placas por meio de uma fornecedora. Ela 
veio aqui no hotel e me explicou que também daria para usar a energia do 
sol na nossa área externa por meio dessas placas. Eu gostei da ideia e 
agora estamos negociando a compra das placas. 

 

Outra medida inovadora com caráter sustentável é a utilização de água de 

poço na pousada. O empresário explicou que para utilizar essa água foi montada 

uma estação de tratamento, para que a água captada seja tratada e utilizada. O 

aprendizado para esta inovação veio de experiências profissionais anteriores do 

entrevistado, como se pode observar no depoimento: 

Essa inovação foi fruto da minha experiência profissional, porque eu 
trabalhei na Deso, e lá eu aprendi como tratar a água. Ai pensei, porque não 
fazer isso aqui na pousada? Já que a água é um recurso tão escasso e eu 
tenho meio de tratar uma água disponível e torna-la pronta para o uso. 
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Além dessas medidas sustentáveis, foram destacadas ainda como inovações 

de processo, a aquisição de um sistema de monitoramento para a pousada. Além 

disso, o empresário relatou que este sistema está sendo modernizado, através da 

compra de novas câmeras que gravam em alta definição para que as imagens 

possam ser melhor visualizadas.  

No caso desta inovação, o aprendizado surgiu a partir do relacionamento com 

clientes, que indicaram a necessidade da pousada possuir um sistema de 

monitoramento, como comenta o entrevistado: 

Nossos clientes há muito tempo nos falavam que era necessário que a 
pousada tivesse um sistema para dar maior segurança a eles, mas eu não 
via necessidade. Até que apareceu um hóspede dizendo que foi roubado, e 
ai vimos que realmente tínhamos que ter um sistema de segurança para 
evitar problemas futuros.  

 
Além da aquisição do sistema de monitoramento, o empreendedor destacou a 

adoção de um sistema de gestão, que auxilia na administração da pousada: 

Nós adquirimos um sistema de gestão que facilita a administração do hotel, 
na medida em que ele gera relatórios das mais diversas áreas. Basta 
alimentar o sistema. Entretanto, ele ainda não é totalmente utilizado, porque 
não sabemos manuseá-lo muito bem, estamos usando atualmente apenas a 
parte de reserva, check in, check out e perfil do cliente. 

 
A aprendizagem para essa inovação ocorreu através do relacionamento com 

seus filhos, que agora estão participando da gestão da pousada. Além disso, houve 

influência do fornecedor do sistema, que visitou a pousada e explicou como o 

sistema funciona e quais são seus benefícios. 

Por fim, o empresário afirmou que foram feitas alterações nos processos 

realizados na cozinha, por meio da introdução de novos procedimentos na cozinha, 

tais como: uso de touca, luva, além de técnicas para esterilização de utensílios e 

para guarda e conserva dos alimentos.  Além disso, foram também realizadas 

alterações na estrutura da cozinha, por meio da substituição de materiais em 

madeira, por outros em aço ou vidro.  

Ainda no que se refere às alterações nos processos realizados na cozinha, o 

empreendedor destacou a mecanização do processo de lavagem e secagem de 

louça, através da compra de máquinas de lavar e secar, e  a aquisição de novos 

equipamentos, tais como: fogões mais modernos, uma máquina de gelo: 

A gente mudou praticamente tudo na cozinha, desde a estrutura até o modo 
de preparar a comida. A nossa cozinha tinha uma estrutura e procedimentos 
de uma cozinha caseira.Hoje posso dizer que nossa cozinha segue os 
padrões de uma cozinha industrial. Mudamos a estrutura trocando tudo que 
tinha em madeira por aço e vidro, compramos alguns equipamentos novos 
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como fogões e uma máquina de fazer gelo. Compramos também uma 
máquina de lavar e secar louça, o que tornou o processo de lavagem e 
secagem mais rápido e econômico [...]  além disso, introduzimos 
procedimentos na cozinha quanto a esterilização de utensílios e conserva 
dos alimentos, e nosso funcionários passaram a usar uniforme com luvas, 
toucas, que antes eles não utilizavam. 

 

Todas essas inovações implementadas na cozinha foram aprendidas por 

meio de consultorias realizadas pelo Sebrae, conforme explica: 

A gente fazia parte do Selo Sebrae de Qualidade, e o pessoal do Sebrae 
fazia consultoria de graça para a gente. Ai eles vieram visitar nossa cozinha 
e sugeriu que nós mudássemos os equipamentos que eram em madeira, e 
mecanizássemos o processo de lavagem. Além disso, eles ensinaram uma 
série de técnicas e procedimentos que deveriam ser adotados pelos nossos 
funcionários. 
 

4.4.3 Inovações Organizacionais e Aprendizagem Empreendedora 

  
  Com relação às inovações organizacionais adotadas na pousada, o 

empreendedor destacou a descentralização da gestão. Ele ressaltou que, há cerca 

de quatro anos, contratou um funcionário para ser gerente da pousada e aos poucos 

ir assumindo suas funções. Além disso, seus filhos passaram a trabalhar na 

pousada auxiliando na gestão, como comenta: 

Desde que criei a pousada até pouco tempo atrás a administração da 
pousada ficava muito centrada em mim. Tudo era eu quem resolvia. Mas de 
uns 3 anos para cá isso vem se alterando. Eu contratei um gerente que 
constantemente participa de cursos e treinamentos para que ele vá me 
substituindo em algumas funções. Meus dois filhos agora estão trabalhando 
aqui também, e estão me auxiliando na administração, o que tornou a 
gestão da pousada mais independente de mim. 

 

Essa inovação foi aprendida a partir de sua própria experiência de vida. O 

empreendedor explicou que suas experiências lhe permitiram perceber que não 

poderia tomar conta de tudo sozinho, porque se cansava muito e a pousada ficava 

excessivamente dependente da sua presença.  

 

4.4.4 Inovações de Marketing e Aprendizagem Empreendedora 

 

No tocante às inovações de marketing, o empreendedor destacou que o site 

da pousada foi todo reformulado tornando o acesso mais fácil. Além disso, foram 

incluídas no site fotos da pousada, bem como informações sobre os principais 

eventos e pontos turísticos da cidade: 
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Nós repaginamos o nosso site. Demos uma nova roupagem, deixamos ele 
mais moderno, mais fácil de acessar, incluímos fotos de todos os cômodos 
da pousada e noticias da cidade, como por exemplo, principais pontos 
turísticos da cidade, os passeios que o turista pode fazer aqui. Também 
aproveitamos e colocamos os principais eventos da cidade, como são João, 
pré-caju, visando divulgar o nosso destino também.   

 
Outra inovação de marketing relatada refere-se ao uso das redes sociais para 

divulgação da pousada. O empreendedor ressaltou que o facebook e o twiter se 

mostraram como um meio gratuito e eficiente para fazer a divulgação da pousada, 

pois tudo nas redes sociais se propaga muito rapidamente.  

A parceria firmada com o Google para divulgação do hotel foi outra inovação 

de marketing destacada pelo empreendedor, conforme pode-se observar no 

depoimento: 

Nós fechamos um contrato com o Google para ampliar a divulgação da 
pousada. Aí toda vez que uma pessoa busca hotéis e pousadas em 
Aracaju, nossa pousada é uma das primeiras a aparecer.  

 

O aprendizado para adoção destas inovações de marketing ocorreu de forma 

grupal, a partir do relacionamento com os seus filhos, conforme destaca: 

Olhe, o conhecimento para estas inovações eu obtive por meio do 
relacionamento com meus filhos. A minha filha é formada em publicidade e 
a gente começou a trocar uma ideia. Ela disse que o site estava muito 
arcaico, que precisava de uma mudança para que ele pudesse vender 
melhor a pousada, e eu não pensei duas vezes. Aceitei a sugestão dela e 
renovamos todo o site como te disse. No caso do facebook e do twiter, foi 
meu filho que me deu o toque que deveríamos começar a usar as redes 
socais, porque é um tendência mundial. Todas as empresas estão usando e 
nós não poderíamos ficar de fora né? Ele também me sugeriu que 
fechássemos essa parceria com o Google para que nossa pousada 
aparecesse logo na primeira página quando se pesquisa hotéis na cidade, e 
assim mais pessoas veriam nossa pousada.  

 

A partir da análise do caso da Pousada 1, foi elaborado o quadro 08, que 

agrupa os dados coletados dentro do modelo conceitual deste estudo. 
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Quadro 08: Aplicação do Modelo Conceitual no Caso da Pousada 1 
 

Inovações de Serviço 
 
- ampliação da pousada;  
- modernização dos quartos;  
- loja de conveniência; 
 - room service 24 horas;  
- inovação na decoração 

Inovações de Processo 

- utilização da energia do sol; 
- uso de água de poço; 
- aquisição e modernização de um 
sistema de monitoramento; 
- adoção de um sistema de gestão; 
- alterações na estrutura da cozinha;  
- adoção de novos procedimentos na 
cozinha; 
- compra de novos equipamentos 
para cozinha;  
- mecanização da lavagem da louça; 
 

Inovações Organizacionais 
 
- descentralização da gestão; 

Inovações de Marketing 
 
 
- reformulação do site da 
pousada; 
-  uso das redes sociais para fazer 
a propaganda;  
- divulgação do hotel no Google. 

Aprendizagem Empreendedora 
 

  - Aprendizagem Individual: 
observação de outros hotéis;  
 
  - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com clientes; 
funcionários; 
 

Aprendizagem Empreendedora 
 
  - Aprendizagem Individual: 
observação; experiências 
profissionais anteriores;  
 
  - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com fornecedores; 
clientes; 
 
  - Aprendizagem 
Interorganizacional: relacionamento 
com Sebrae; 
 

Aprendizagem Empreendedora 
 
  - Aprendizagem individual: 
experiências do dia a dia; 
 
  - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com familiares 
(filhos); fornecedores;  
 

Aprendizagem Empreendedora 
 
  - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com familiares; 
     
 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

 

Aprendizagem Empreendedora 

Tipos de Inovação  
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4.5 O CASO DA POUSADA 2 

 

A pousada 2 é uma empresa de pequeno porte. Foi fundada em 1997, 

localiza-se no bairro Coroa do Meio e possui 10 colaboradores.  A sua estrutura 

física compreende piscina, bar, restaurante, estacionamento privativo e 31 

apartamentos, todos equipados com banheiro, ar condicionado, televisão, TV a 

cabo, frigobar e chuveiro elétrico, sendo que alguns dos apartamentos também 

possuem varanda. 

Dentre os serviços oferecidos pela pousada pode-se destacar: internet 

wireless, serviço de quarto 24 horas, piscina, sauna, café da manhã, restaurante, 

lavanderia, agenciamento de passeios e locação de veículos. No que se refere aos 

clientes da pousada, a maior parte é constituída por clientes de negócio, que 

correspondem a 80%, sendo o restante dividido entre turistas de lazer e de eventos. 

A entrevistada da pousada 2 tem 55 anos, é graduada em Serviço Social, 

natural da cidade de São Paulo e antes de fundar o hotel, a sua única experiência 

profissional foi como vendedora de uma loja de roupas. A ideia de fundar a pousada 

surgiu quando a empresária se mudou de São Paulo para a cidade de Aracaju, e viu 

na criação da pousada uma maneira de ter uma renda e fixar-se na cidade. 

 

4.5.1 Inovações de Serviço e Aprendizagem Empreendedora 

 

Questionada sobre as inovações de serviço implementadas nos últimos 5 

anos na pousada, a empresária destacou, inicialmente, a oferta de um ―kit de café 

da manhã‖ para os hóspedes que precisam sair do hotel antes do horário que o café 

é servido na pousada, conforme explica: 

Muitos hóspedes da gente precisam sair do hotel antes do horário que o 
café é servido, seja para ir pegar um voo, ou para ir para algum passeio. 
Então, há alguns meses passamos a oferecer um kit de café da manhã com 
geléia, torrada, manteiga e biscoito pra esses hóspedes que saem antes do 
café da manhã, e aí, nossos clientes não ficam desamparados, tendo que 
comprar café da manhã. Eles já saem daqui com seu kit! 

 

A aprendizagem para essa inovação, segundo a empresária, ocorreu 

individualmente, através da observação de outros hotéis.  Ela salientou ainda que no 

setor turístico aprende-se muito observando: 
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Eu posso te dizer que o aprendizado por observação é uma das formas 
mais importantes para adquirir conhecimentos. No setor de turismo a gente 
aprende muito observando os concorrentes, até porque, a gente não pode 
ficar pra trás senão perde espaço no mercado. Eu estou sempre 
observando as outras empresas do setor e buscando trazer para meu 
negócio aquilo que é interessante e se ajusta ao nosso perfil. No caso 
desse kit de café da manhã, por exemplo, eu me hospedei em um hotel e 
tive que sair antes do café da manhã para ir a um passeio, e o hotel me 
ofereceu um kit de café da manhã, já que eu não estaria no hotel no horário 
do café. Achei aquilo tão interessante que trouxe essa ideia aqui para 
pousada. 

 
 Outra inovação de serviço adotada refere-se a mudanças no serviço de café 

da manhã da pousada, que deixou de ser servido no sistema de buffet, onde as 

comidas ficavam expostas e acabavam estragando rapidamente, e passou a ser 

servido por meio de porções individuais, conforme explica: 

 
Antigamente, no nosso café da manhã as comidas ficavam expostas em 
uma mesa, e o cliente ia se servindo, só que a comida estava se estragando 
muito rápido e estava havendo muito desperdício. Então, começamos a 
trabalhar com porções individuais, que funciona da seguinte forma: a gente 
coloca pacotinhos lacrados com duas torradas, dois biscoitos, açúcar, entre 
outras coisas. Aí, o cliente vai lá e pega quantos pacotinhos quiser. Agora, 
com essas porções individuais os alimentos ficam conservados por mais 
tempo, reduzindo o desperdício. 

 
 O aprendizado para esta inovação veio através de uma funcionária que 

trabalha na cozinha, que explicou que os alimentos estavam se estragando muito 

rápido e sugeriu que a pousada passasse a trabalhar com o café da manhã 

porcionado. 

Ainda no que se refere às inovações de serviço, a entrevistada destacou que 

as receitas feitas na pousada, as quais ficavam expostas em um mural, agora são 

disponibilizadas no site da pousada, o que tornou esse serviço mais acessível para 

os clientes, que não precisam mais copiar as receitas do mural. Os conhecimentos 

para essa inovação foram adquiridos grupalmente a partir do relacionamento com 

sua filha, conforme explica: 

Conversando com minha filha, ela chegou e me disse: mãe porque não 
pegamos essas receitas que ficam no mural da pousada e disponibilizamos 
ela no site para que os clientes não tenham mais o trabalho de copiar a 
receita antes de ir embora do hotel? E vi que era uma boa ideia, porque 
agora meus clientes podem acessar as receitas de qualquer lugar e na hora 
que quiserem.  

 

Foram citadas ainda outras inovações de serviço tais como: a disponibilização 

de um laptop para os hóspedes e a implantação de internet wireless, que antes era 

acessada apenas em uma sala destinada a essa finalidade. Agora, os clientes 
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podem se conectar do próprio quarto, o que traz maior comodidade para eles, como 

explica a entrevistada: 

Nós decidimos implantar a internet sem fio porque havia muitas queixas dos 
clientes que queriam usar a internet dos seus quartos com maior 
privacidade. Agora, nossos clientes podem se conectar a internet com maior 
comodidade. Além disso, nós compramos um laptop para deixar disponível 
para os hóspedes, porque sempre tem alguém que esquece o seu, ou que 
não traz.  

 

O aprendizado para esta inovação foi individual, e ocorreu a partir da 

observação de outros hotéis. A empresária relatou que começou a observar que 

todos os hotéis estavam usando a internet sem fio, e que não existiam mais as salas 

para acesso a internet.  

A empreendedora afirmou ainda que a pousada passou a oferecer o serviço 

de meia diária, inovação esta, que foi aprendida com seus próprios clientes: 

Bem, uma inovação que adotamos aqui, fruto do nosso relacionamento com 
clientes, foi a adoção da meia diária. Muitos clientes, especialmente os de 
negócios, vinham para cidade e não completavam uma diária inteira, aí eles 
começaram a sugerir a meia diária, que era o sistema já adotado por várias 
pousadas. Então, decidimos acatar e adotamos a meia diária, e nossos 
clientes ficaram bastante satisfeitos. 

 
 

4.5.2 Inovações de Processo e Aprendizagem Empreendedora 

 

Com relação às inovações de processo, a empreendedora destacou a 

mecanização do processo de lavagem e secagem de roupas, que antes era feito 

manualmente. Ela explicou que foram compradas máquinas de lavar e secar roupa, 

o que proporcionou maior eficiência no processo de lavagem e secagem, bem como 

a redução do desperdício de produtos químicos, que agora são colocados de 

maneira padronizada nas máquinas: 

Nós adotamos uma inovação na nossa lavanderia. A gente mecanizou tudo! 
Antigamente, as roupas eram lavadas à mão, era tudo muito lento. Depois 
de lavadas, eram colocadas para secar em um varal. Você imagina na 
época de inverno a confusão que era para secar essas roupas sem sol? 
Agora com a mecanização ficou tudo mais rápido, fácil, sem falar na 
redução de desperdício com produtos como amaciante e sabão em pó, que 
agora são colocados em quantidade padronizada, por meio de dosadores. 

 

Além da mecanização do processo de lavagem de roupas, a entrevistada 

destacou que as toalhas dos hóspedes, que antes eram lavadas diariamente, agora 

são lavadas apenas se os hóspedes solicitarem, conforme destaca: 
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Nós colocamos umas plaquinhas nos banheiros dos quartos pedindo que o 
hóspede que não quisesse que lavasse a toalha, deixasse a toalha dobrada 
no banheiro. Nós adotamos essa medida porque pensamos: em casa 
ninguém lava toalha todo dia, então, porque tem que lavar no hotel?  

 
O aprendizado para estas inovações de processo ocorreu de maneira 

individual, através da participação em cursos e treinamentos, conforme pode ser 

observado no depoimento da entrevistada: 

A minha participação em cursos possibilitou que eu adotasse algumas 
inovações na pousada como, por exemplo, a mecanização da lavanderia, 
pois, em um treinamento para gestão de negócios hoteleiros que participei 
nos ensinaram que a lavanderia de um hotel deve ser mecanizada para que 
produtos como sabão, amaciante, cloro, entre outros, sejam colocados em 
uma medida padronizada. Também aprendi em um curso oferecido pelo 
Ministério do Turismo uma série de práticas sustentáveis que poderiam ser 
adotadas nas empresas turísticas, como, por exemplo, essa questão da 
lavagem de toalhas, que deixou de ser diária.  

 

Outra inovação de processo está relacionada à forma de prestar o serviço no 

bar da piscina. A empresária explicou que antes existia um funcionário em tempo 

integral no bar, o que gerava custos, principalmente na baixa estação, em que o 

serviço praticamente não era utilizado. Com as inovações introduzidas, o funcionário 

foi realocado para outra área do hotel, e foi instalada uma campainha para o cliente 

tocar se precisar de algo. Assim que o cliente toca, um funcionário se dirige à piscina 

e o atende. Essa inovação proporcionou uma redução nos custos para pousada, 

sem comprometer o bom atendimento dos clientes. 

Essa inovação foi aprendida com o marido da empresária, que tem 

experiência em gestão e sugeriu esta mudança, visando reduzir custos. Sem 

comprometer, entretanto, a qualidade do serviço. 

Ainda no que se refere às inovações de processo, a empreendedora ressaltou 

que foram adotadas inovações no sistema de segurança da pousada, por meio da 

compra de novos equipamentos para o armazenamento das filmagens feitas pelo 

sistema. Anteriormente, o sistema tinha uma memória muito pequena e as 

gravações eram apagadas diariamente, o que reduzia em muito a funcionalidade do 

sistema de segurança: 

Nós adotamos uma inovação no sistema de segurança, porque o sistema 
que a gente tinha não dava conta do recado. As imagens gravadas eram 
apagadas todo dia. Então, praticamente, o sistema não tinha funcionalidade, 
porque ninguém tinha condições de passar o dia assistindo as filmagens. 
Diante disso, nós compramos novos equipamentos que guardam as 
filmagens por 3 meses. 
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A aprendizagem para esta inovação ocorreu grupalmente, através do 

relacionamento mantido pela empreendedora com seus fornecedores, conforme 

explica: 

 

A modernização do nosso sistema de segurança surgiu a partir do meu 
contato com um fornecedor. Nós estávamos conversando, e eu falei a ele 
sobre essa deficiência do sistema daqui do hotel. Ele me explicou que já 
existiam novas técnicas de armazenagem, que possibilitariam utilizar melhor 
o sistema e me apresentou essas novas opções e eu modernizei o sistema. 
Eu procuro me relacionar bem com os fornecedores e fazer amizade com 
eles, porque eles sempre têm algo de novo para transmitir para a gente.  

 

Por fim, a entrevistada afirmou que foram realizadas inovações na cozinha da 

pousada, por meio da compra de novos equipamentos, e da implementação de um 

manual de boas práticas em parceria com o Sebrae. Este manual, segundo a 

empresária, visa adequar a cozinha para uma melhor conservação e preparo das 

refeições, por meio da adoção de especificações técnicas, tais como: revestimento 

da dispensa, troca de prateleiras de madeira por outras de aço que são mais 

adequadas, dentre outras mudanças. Além disso, foram adotados novos 

procedimentos por parte dos funcionários da cozinha no que se refere ao preparo 

das refeições: 

A cozinha da pousada foi toda alterada. Essas alterações envolveram 
compra de equipamentos mais modernos como fogões e geladeiras. Além 
disso, mudamos toda a estrutura. A cozinha, hoje, é toda revestida em 
azulejo branco, e tudo que era em madeira foi trocada por aço inoxidável. 
Também foram adotados novos procedimentos por parte dos funcionários, 
que agora trabalham com roupas brancas especificas, e foram adotadas 
novas técnicas para higienização e preparo dos pratos. Agora, tudo fica 
guardado porcionado em vasilhames com etiquetas, e o processo de 
higienização dos alimentos é todo padronizado. 

 

No caso desta inovação, o aprendizado ocorreu a partir dos relacionamentos 

interorganizacionais com o Sebrae, que auxiliou na adequação da estrutura da 

cozinha por meio de uma consultoria, e com o Senai, que treinou os funcionários da 

cozinha para que eles adotassem procedimentos adequados para manipulação dos 

alimentos e preparo das refeições.  
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4.5.3 Inovações Organizacionais e Aprendizagem Empreendedora 

 

No que se refere às inovações organizacionais implementadas no hotel, a 

empresária explicou que uma inovação de gestão adotada está relacionada às 

alterações no modelo de reuniões da pousada, que anteriormente não eram 

realizadas periodicamente e não tinham uma estrutura bem definida. Atualmente, as 

reuniões ocorrem quinzenalmente, seguem um padrão definido e são registradas em 

ata: 

Antigamente, as nossas reuniões não tinham um padrão. A gente ia para as 
reuniões sem um roteiro sobre o que seria discutido, e ficava todo mundo 
meio perdido. Era tudo muito amador! Nós também não tínhamos 
periodicidade. Hoje, isso mudou, as reuniões são realizadas de quinze em 
quinze dias. Além disso, agora, nós preparamos uma pauta com todos os 
pontos a serem discutidos na reunião, e tudo é registrado em uma ata, que 
é assinada por todos os presentes. Com essas mudanças, nossas reuniões 
ficaram mais organizadas e passaram a surtir mais efeito.  

 

O aprendizado para essa inovação ocorreu individualmente, através da 

participação em um curso de gestão, em que a empresária aprendeu técnicas que 

deveriam ser adotadas para que as reuniões de uma organização fossem bem 

sucedidas e gerassem o resultado esperado. 

Outra inovação organizacional foi a descentralização da gestão, que ocorreu 

por meio da delegação de tarefas aos funcionários, os quais passaram a ter 

autonomia para tomar decisões que antes só poderiam ser tomadas pela 

proprietária. Além disso, a empresária explicou que passou para sua filha a gestão 

de recursos humanos e marketing, e que, agora, ela cuida apenas das finanças e da 

parte de planejamento da pousada. 

No que se refere ao aprendizado para essa inovação, verificou-se que ele se 

deu a partir do relacionamento com sua filha e com seu marido: 

Meu marido e minha filha estão me ajudando nessa reestruturação da 
gestão. Meu marido trabalha há muitos anos na gestão de uma 
multinacional, e ele me explicou a necessidade de descentralizar a gestão 
da pousada, para que eu ficasse mais focada no planejamento estratégico e 
também tornasse meus funcionários mais participativos, ao delegar mais 
funções a eles. Além disso, o relacionamento com minha filha também me 
possibilita novos aprendizados. Ela voltou recentemente do Canadá, onde 
estudou administração, e veio com essas ideias novas de delegar poderes e 
descentralizar a administração. 
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4.5.4 Inovações de Marketing a Aprendizagem Empreendedora 

 
 No tocante às inovações de marketing, a empresária ressaltou as inovações 

desenvolvidas no site da pousada, que foi todo reestruturado, com a inclusão de 

fotos e informações sobre o hotel, além de notícias da cidade de Aracaju e 

informações sobre os principais pontos turísticos. Além da reformulação do site, a 

empreendedora destacou ainda que a pousada está fazendo o uso de redes sociais 

como forma de divulgar o empreendimento: 

Além de modificar nosso site, também passamos a utilizar redes sociais. 
Tudo que colocamos no site, colocamos também no facebook! As receitas 
do mês, as notícias da cidade, nossos pacotes promocionais. E isso dá um 
resultado bacana! Nesse último ano muitos dos nossos hóspedes nos 
conheceram através do facebook. 

 

O aprendizado para estas inovações de marketing se deu a partir do 

relacionamento da empreendedora com sua filha, como podemos observar no 

depoimento da entrevistada:  

Minha filha é rata de computador! Então, tudo que envolve computador é ela 
que me ensina. Aí, há um ano ela disse: mãe a pousada precisa repaginar o 
site, ele está muito antigo, e isso acaba por destruir a imagem da pousada! 
As redes sociais também foi ela que me ensinou. Ela me mostrou como 
funcionava, para que servia e eu achei que seria uma boa adotar essa 
inovação!  

 
A partir da análise do caso da Pousada 2, foi elaborado o quadro 09, que 

agrupa os dados coletados dentro do modelo conceitual deste estudo.
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Quadro 09: Aplicação do Modelo Conceitual no Caso da Pousada 2 
 
 

Inovações de Serviço 
 
 
- kit de café da manhã; 
- café da manhã em porções 
individuais;  
- disponibilização da receita do mês 
no site do hotel;  
- disponibilização de um laptop 
para os hóspedes;  
- implantação de internet wireless;  
- implantação da meia diária 

Inovações de Processo 
 
 
- mecanização do processo de 
lavagem e secagem de roupas; 
- alteração na frequência de lavagem 
de toalhas;  
- compra de novos equipamentos para 
o sistema de monitoramento do hotel; 
- compra de novos equipamentos para 
cozinha;  
- reestruturação da cozinha; 
- adoção de novas técnicas para 
preparo de refeições e manipulação de 
alimentos; 
- alteração na forma de prestar o 
serviço de bar da piscina;  
 

Inovações Organizacionais 
 

 
- alteração no padrão de reuniões; 
- descentralização da gestão; 

Inovações de Marketing 
 
 
- reformulação do site da 
pousada;  
-uso das redes sociais para 
divulgação; 
 

Aprendizagem Empreendedora 
 
  - Aprendizagem individual: 
observação; 
 
  - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com funcionários; 
familiares (filha; marido); clientes.  
 

Aprendizagem Empreendedora 
 
  - Aprendizagem Individual: 
participação em cursos e 
treinamentos; 
 
  - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com fornecedores;  
 
  - Aprendizagem Interorganizacional: 
relacionamento com Sebrae e Senai. 
 

Aprendizagem Empreendedora 
 
  - Aprendizagem individual: 
participação em cursos; 
 
  - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com familiares 
(marido e filha) 
 

Aprendizagem Empreendedora 
 

   - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com familiares 
(filha) 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

Aprendizagem Empreendedora 

 

Tipos de Inovação 
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4.6 O CASO DA AGÊNCIA DE VIAGEM 1 

 

O sexto caso analisado é da agência de viagens 1, que foi fundada no ano de 

2002. Localizada na Praça Camerino, no Centro da cidade de Aracaju. Possui 15 

colaboradores, o que permite classificá-la como uma empresa de pequeno porte. 

Dentre os serviços oferecidos pela agência foram destacados: venda de passagens 

aéreas, reserva de hotéis, excursões, cruzeiros, locação de veículos e serviço de 

receptivo. Com relação aos clientes da agência, o empreendedor afirmou que 50% 

dos seus clientes são pessoas jurídicas, incluindo nesse grupo empresas privadas e 

órgãos públicos, e os outros 50% são pessoas físicas, sendo que 30% são clientes 

de lazer e 20% são clientes de negócio.  

O entrevistado da agência 1 tem 45 anos, é natural de Aracaju e possui nível 

superior em Gestão de Recursos Humanos, com pós-graduação em Psicologia 

Organizacional. No que se refere às experiências profissionais anteriores à criação 

do negócio, o entrevistado destacou que sempre trabalhou no setor turístico, sendo 

que, inicialmente, trabalhou em uma companhia aérea. Posteriormente trabalhou em 

uma agência de viagem, onde ficou como sócio durante 3 anos. Entretanto, a 

sociedade começou a não dar certo, e o empreendedor resolveu dissolvê-la e 

montar uma nova agência. 

 

4.6.1 Inovações de Serviço e Aprendizagem Empreendedora 

 

 Questionado acerca dos novos serviços implementados nos últimos cinco 

anos na agência, o entrevistado destacou que há dois anos passou a oferecer o 

serviço de atendimento on-line, que permite ao cliente solicitar orçamentos, tirar 

dúvidas ou pedir informações através do site da agência: 

Há dois anos nós demos uma mudada no nosso site e colocamos alguns 
novos serviços a disposição do cliente como, por exemplo, o atendimento 
on-line, em que o cliente pode solicitar um orçamento, tirar uma dúvida ou 
pedir informações através do site. Agora, ele não precisa perder tempo 
vindo na agência ou telefonando para cá. Basta ele fazer a solicitação pelo 
site, e logo receberá retorno. 

 
 Além do atendimento on-line, foi incluída no site da agência uma nova 

funcionalidade que permite aos clientes pesquisar preços de passagens aéreas e 
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tarifas de hotéis. O empresário destacou ainda outros serviços inovadores 

disponíveis no site, tais como: conversão de câmbio, fuso horário, e minidicionário, 

onde o cliente pode visualizar algumas expressões básicas em idiomas diversos. 

Outro serviço inovador é a sala vip, que está sendo montada no aeroporto a 

fim de oferecer um suporte aos clientes da agência. Nessa sala, os clientes da 

agência terão acesso à internet, além de poderem desfrutar de lanches e serviço de 

massoterapia, conforme explica: 

Nós estamos lançando uma nova loja no aeroporto da cidade, e lá na loja, 
nós vamos ter um ponto de apoio para nosso clientes, onde vamos oferecer 
massagens para os clientes relaxarem antes do embarque. Além disso, 
vamos disponibilizar também dois notebooks com acesso à internet para 
caso nosso cliente precise utilizar a internet ou imprimir um documento, e 
vamos também ter uma água, cafezinho, chá e biscoitos para oferecer.  

 
 O aprendizado para essas inovações de serviço ocorreu de forma individual a 

partir da observação de outras agências de viagem: 

Eu costumo sempre observar meus concorrentes, porque eu não posso ficar 
para trás. Então observando os sites de outras agências percebi que a 
grande maioria já trabalhava com atendimento on- line, que é uma facilidade 
para o cliente. Aí implantei esse atendimento e também coloquei serviços 
extra como conversor de moeda, fuso horário. Além disso, a ideia da sala 
de apoio no aeroporto junto com a nossa nova loja também surgiu a partir 
da observação. Tem uma agência aqui que tem uma sala vip para os 
clientes dela. Ai pensei: poxa eu podia oferecer algo assim para meus 
clientes, e ai pesquisei e veio essa ideia. 
 

  
 

4.6.2 Inovações de Processo e Aprendizagem Empreendedora 

 
Com relação às inovações de processo, o empresário destacou, inicialmente, 

as mudanças que foram realizadas no processo de vendas. Há cerca de 4 anos, a 

agência adquiriu um sistema moderno em que o vendedor lança todos os dados do 

cliente e da venda, e a partir desses dados lançados são emitidos relatórios diários, 

que permitem melhor acompanhamento das vendas realizadas na agência. Além 

disso, com esse novo sistema, os recibos, que antes eram emitidos manualmente, 

passaram a ser gerados automaticamente pelo sistema, como explica: 

Nós já tínhamos um sistema, mas ele era muito falho, não gerava as 
informações que nós precisávamos. Aí, adquirimos um novo sistema, que é 
super completo. Nesse novo sistema, o vendedor lança os dados dos 
clientes, o que nos permite formar um banco de dados. Também são 
lançados no sistema a forma de pagamento, se foi no cartão ou no dinheiro. 
Também já sai a comissão da agência e do vendedor em cada venda 
realizada. Aí, no final do dia é gerado um relatório que me permite 
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acompanhar todas as vendas feitas naquele dia. Eu vejo quanto de 
comissão ganhamos, qual destino mais vendido, entre outras coisas. 

 
O aprendizado para esta inovação de processo foi grupal e ocorreu por meio 

do relacionamento do empreendedor com um fornecedor, que foi até a agência para 

apresentar o sistema e explicar o seu funcionamento. 

Além da aquisição desse novo sistema, o entrevistado explicou que o 

processo de atendimento aos clientes também foi alterado. Anteriormente, o cliente 

chegava na agência e era atendido por qualquer consultor de vendas. Com as 

inovações introduzidas, o atendimento foi setorizado, de forma que existem 

consultores especializados para o atendimento a clientes corporativos e outros para 

pessoa física, conforme comentou: 

Bem, uma outra inovação foi a que ocorreu na forma de atender os nossos 
clientes. Antigamente, o cliente chegava na agência e era atendido por 
qualquer consultor.  O que acontecia era que chegava um cliente em busca 
de uma viagem de lazer, e ele passava horas ali, queria ver fotos, saber do 
destino, de pontos turísticos a conhecer na cidade que ele vai visitar, e isso 
toma muito tempo. Aí, de repente, chegava um cliente corporativo que 
queria um atendimento rápido e nós estávamos com todos os consultores 
ocupados pelos clientes de lazer, e acabávamos perdendo esse cliente 
corporativo. Além disso, a venda de determinados pacotes, como viagens 
internacionais, e outros pacotes exige do consultor um conhecimento mais 
profundo sobre a área. Então, por todos esses motivos o nosso atendimento 
foi dividido em setores, e hoje temos uma equipe responsável pelo cliente 
corporativo, outra pela pessoa física, e outra para viagens internacionais. 
Assim, com essa divisão, não corremos o risco de perder clientes e ainda 
tornamos nosso atendimento mais especializado e personalizado. 

 
 O aprendizado para esta inovação também foi grupal e ocorreu através do 

relacionamento com funcionários. O empresário explicou que uma consultora de 

vendas, com experiência anterior em outra agência lhe ensinou que a divisão do 

atendimento de acordo com o tipo de cliente proporcionaria um atendimento mais 

personalizado e especializado.  

 

4.6.3 Inovações Organizacionais e Aprendizagem Empreendedora 

 

 Questionado acerca das inovações na gestão, o entrevistado relatou que uma 

inovação organizacional foi a implantação de reuniões mensais na agência. Ele 

explicou que na fase inicial do negócio não fazia reuniões, pois achava que como 

sua agência se tratava de uma empresa de pequeno porte, bastava conversar com 

os funcionários diante da ocorrência de algum problema. Entretanto, com o passar 
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do tempo observou a necessidade de implantar reuniões periódicas, conforme 

explica: 

Como somos uma empresa de pequeno porte, eu achava que não tinha 
necessidade de fazer reunião com meus funcionários, então, meu 
procedimento era conversar com o funcionário quando ocorria um problema. 
Eu ia, conversava com um funcionário, com outro, quando surgia um 
problema e achava que isso resolvia, mas, com o passar do tempo, eu 
percebi que essas conversas não davam resultado. Que quando eu falava 
com o colaborador no dia a dia, sem nenhuma formalidade, entrava por um 
ouvido e saía pelo outro. Então, implantei aqui na agência reuniões 
mensais, não só para dar bronca, como fazia antigamente nas conversas 
informais, mas também para mantê-los informados das nossas metas e 
objetivos, e aí sim, vi surgir efeito. Percebi que minha equipe ficou mais 
comprometida à medida que ela passou a conhecer nossos objetivos.  

   

O aprendizado dessa inovação foi adquirido individualmente pelo 

empreendedor a partir das experiências adquiridas em curso de gestão de recursos 

humanos, em que aprendeu a importância de se realizar reuniões periodicamente, 

não só para falar de problemas, mas também para transmitir aos funcionários os 

objetivos e metas da agência, mantendo-os assim mais envolvidos com a 

organização. 

 

4.6.4 Inovações de Marketing e Aprendizagem Empreendedora 

 

No que se refere às inovações de marketing adotadas pela agência, o 

empresário relatou que há cerca de 4 anos implantou um festival de prêmios, que 

ocorre uma ou duas vezes por ano. Nesse festival são sorteados prêmios como 

passagens aéreas, hospedagens em hotéis e resorts, e ipads.  

Há cerca de quatro anos nós implantamos aqui um festival de prêmios, que 
é uma promoção que fazemos para nossos clientes, uma ou duas vezes por 
ano, e funciona da seguinte forma: nós imprimimos dez mil cupons para 
nossos clientes preencherem e concorrerem a prêmios, que vão desde 
passagens aéreas e hospedagem, até ipads, e o sorteio é realizado ao vivo 
pela ilha FM, e, posteriormente, divulgado no site da agência.  

 

 Essa inovação, segundo o empresário, foi aprendida de forma individual a 

partir da observação de outras agências, que também fazem promoções desse tipo: 

Eu aprendi observando as práticas de outras agências que fazem essas 
promoções, e eu vi que tinha que adotar algo assim, porque hoje em uma 
agência de viagem se você não inova, não traz atrativos para que o cliente 
compre na sua agência. Você não consegue sobreviver, porque hoje o 
cliente pode fazer tudo em casa sozinho. Então, para que ele compre numa 
agência, ele tem que ter algum fator motivador.  
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 Além dessa promoção, o entrevistado destacou ainda que começou a utilizar 

o facebook como forma de divulgar a agência, seus serviços e os pacotes 

promocionais. O aprendizado para esta inovação, relatou o empresário, veio a partir 

de um amigo, que também é seu cliente, e lhe explicou a importância de se utilizar 

as redes sociais, uma vez que é uma forma gratuita e bastante eficaz de se fazer 

propaganda.  

 Uma outra inovação de marketing relacionada à divulgação está associada a 

utilização da televisão para fazer a divulgação da agência, visto que anteriormente 

as únicas mídias utilizadas eram rádio e site: 

Vamos divulgar nossa agência também pela televisão para dar uma maior 
visibilidade para ela, porque por mais que quase todos acessem o facebook 
sempre tem um público que não gosta dessa tecnologia. Usando a televisão 
como meio de divulgação eu sei que vou alcançar todos os públicos. Além 
disso, quero usar a televisão para divulgar nossa nova loja. Quero usar 
todas as formas de divulgação possíveis para essa nossa loja. 

   

 Essa nova forma de divulgação foi aprendida por meio do relacionamento 

com um de seus clientes corporativos: 

Eu tenho como cliente a TV Sergipe, então, há muito tempo eles vinham 
conversando comigo, me fazendo propostas para que eu começasse a 
utilizar o canal para divulgar minha agência. Aí, quando foi agora, diante do 
lançamento da nova loja, achei que seria viável utilizar essa nova mídia. 

 

 
A partir da análise do caso da Agência de Viagem 1, foi elaborado o quadro 

10, que agrupa os dados coletados dentro do modelo conceitual deste estudo. 
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Quadro 10: Aplicação do Modelo Conceitual no Caso da Agência de Viagem 1 
 

Inovações de Serviço 
 
 
- atendimento on-line; 
- pesquisa de preços de 
passagens aéreas e tarifas de 
hotéis pelo site da agência; 
-conversor de cambio, fuso 
horário, e mini dicionário em 
vários idiomas no site; 
- sala vip no aeroporto com 
serviço de massagem e 
lanches. 
 

Inovações de Processo 
 
 
 
- alterações no processo de 
vendas com uso de novos 
sistemas; 
- alteração no processo de 
atendimento (atendimento 
setorizado) 
 

Inovações Organizacionais 
 
 
- implantação de reuniões 
mensais 
 
 

Inovações de Marketing 
 
 
- criação de festival de 
prêmios; 
- utilização de redes sociais e 
televisão para divulgação 

Aprendizagem 
Empreendedora 

 
  - Aprendizagem Individual: 
observação de outras 
agências de viagem. 
 

Aprendizagem 
Empreendedora 

 
  - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com 
fornecedores; funcionários. 
   
 

Aprendizagem 
Empreendedora 

 
  - Aprendizagem individual: 
participação em cursos. 
 

Aprendizagem 
Empreendedora 

 
  - Aprendizagem individual: 
observação de outras 
agências; 
 
- Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com clientes;  
 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

Aprendizagem Empreendedora  

Tipos de Inovação 
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4.7 O CASO DA AGÊNCIA DE VIAGEM 2 

 
O sétimo caso analisado é de uma agência de viagem que se localiza no 

bairro Jardins, na Galeria Tramandaí, onde ocupa 4 salas alugadas. A agência foi 

fundada no ano de 2005 e possui 18 colaboradores, sendo considerada uma 

empresa de pequeno porte. Os serviços oferecidos pela empresa incluem: vendas 

de passagens aéreas nacionais e internacionais, pacotes turísticos, hospedagens, 

organizações de grupos para congressos, eventos, seguro de viagem, cartão de 

telefonia, passes de trem, aluguel de carros no Brasil e no exterior, cruzeiros, 

reservas on-line e serviço de lua de mel. Com relação aos clientes da agência, 

verificou-se que os turistas de lazer correspondem a 60% da clientela, seguidos 

pelos clientes de negócios e eventos que juntos representam 40% dos clientes. 

Na agência em análise foi entrevistada a proprietária que tem 43 anos, possui 

graduação em Turismo e pós-graduação em Marketing, e é natural da cidade de 

Itabi, município de Sergipe. Com relação as suas experiências profissionais 

anteriores à criação da agência, a empresária destacou que desde os seus 14 anos 

de idade já trabalhava como revendedora de produtos de beleza, pois sempre quis 

ser independente financeiramente.  Em seguida, ela trabalhou como vendedora em 

uma loja no comércio de Aracaju, até que em 1989 entrou no ramo do turismo, 

trabalhando como consultora em uma agência de viagens. Após 8 anos trabalhando 

nessa agência, ela criou uma agência de viagens em sociedade com uma amiga. 

Entretanto, em função de alguns problemas, a sociedade foi dissolvida e ela fundou 

a agência em análise neste caso. 

 

4.7.1 Inovações de Serviço e Aprendizagem Empreendedora 

 

 Questionada sobre as inovações de serviço adotadas em sua agência, a 

empreendedora destacou os pacotes de lua de mel, no qual a agência se tornou 

especialista. Esse novo serviço inclui ofertas de pacotes especiais para recém-

casados e atendimento personalizado, conforme explica: 

Um serviço novo que nós não oferecíamos antes são os pacotes 
específicos para lua de mel. A gente não trabalhava com esse nicho de 
mercado. É claro que, anteriormente, se chegasse um casal em busca de 
uma viagem para lua de mel a gente fazia, mas hoje esse serviço é 
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diferenciado. Nós temos pacotes especiais para lua de mel, com 
programações e preços diferenciados e oferecemos um atendimento 
personalizado, com horários diferenciados, já que os noivos geralmente tem 
um tempo muito curto.  

  
A ideia de oferecer esse novo serviço foi aprendida de forma individual por 

meio da participação da empresária em um workshop, em que assistiu à palestra de 

uma proprietária de uma agência de viagens de Salvador, como destaca:  

Há alguns anos eu participei do workshop Casar-Se, que é realizado 
anualmente, e nesta ocasião eu assisti à palestra de uma proprietária de 
uma agência de viagem de Salvador e ela falou sobre a experiência de 
trabalhar com lua de mel. Eu achei a ideia interessante e inovadora, pois 
não conhecia nenhuma agência aqui em Aracaju que oferecesse o serviço 
especializado para lua de mel, e decidi implantar esse serviço aqui na 
agência e está dando super certo. 

  
Outro serviço novo na agência, é a venda de pacotes para Disney em grupos, 

pois anteriormente a empresa trabalhava apenas com a venda de pacotes 

individuais para esse destino. Essa inovação foi aprendida com o filho da 

proprietária, que lhe sugeriu a viagem para Disney em grupos, conforme explica: 

Antes eu vendia Disney, mas vendia individualmente, não trabalhávamos 
com a formação de grupos e acompanhamento desses grupos. Eu comecei 
a trabalhar com esse público em função de meu filho que completou 15 
anos no ano passado e veio conversar comigo pedindo para que eu levasse 
um grupo dele e dos amigos para Disney. Avaliei a ideia e achei que podia 
ser uma boa para mim, porque existem poucas agências que trabalham 
com este serviço. Aí, decidi fazer o experimento e deu super certo. Esse 
ano estamos organizando novos grupos.   

 

Ainda no tocante às inovações de serviço, a empreendedora relatou que 

passou a disponibilizar no site da agência o serviço de compra on-line, em que o 

cliente pode pesquisar preços de passagens aéreas e hotéis e comprar aquele que 

melhor se ajuste ao seu perfil sem precisar sair de casa. 

Há dois anos reformulamos nosso site e incluímos a opção de compra on-
line, que funciona da seguinte forma: o cliente entra no site e coloca lá o dia 
de ida e volta e saem diversas opções de passagens aéreas e hospedagem 
na cidade que ele irá visitar. Ai ele escolhe aquela opção que melhor se 
adéqua ao seu gosto e ao seu bolso e pode comprar ali mesmo pelo site 
sem precisar sair de casa, só com um simples clique. 

 

 Além da compra on-line, também foi introduzido o serviço de atendimento on-

line, que funciona de segunda a sexta em horário comercial, e permite que o cliente 

tire suas dúvidas com relação a determinados destinos e preços, solicite 

orçamentos, ou marque um horário para atendimento presencial na agência. 
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 O aprendizado para estas inovações se deu de forma individual a partir da 

observação da concorrência e dos clientes, os quais apresentaram uma mudança de 

perfil e passaram a exigir este tipo de serviço: 

Eu sempre estou observando meus concorrentes, que hoje são vários, 
porque a coisa mais fácil do mundo é abrir uma agência de viagem. Nessas 
minhas observações, eu comecei a verificar que em muitos sites de agência 
estavam ofertando o atendimento e a compra on-line. E ai eu vi que tinha 
que oferecer esse serviço porque se não ia perder para concorrência. Além 
disso, adotei essa inovação aqui por meio da observação dos meus 
clientes. Nesses 23 anos que trabalho com turismo percebi uma mudança 
no perfil do cliente. Hoje, ninguém quer perder tempo indo numa agência 
para solicitar orçamento, tirar dúvida. Todo mundo quer fazer isso de casa 
ou do trabalho, ao mesmo tempo em que faz outras coisas. 
  

4.7.2 Inovações de Processo e Aprendizagem Empreendedora 

 

No que se refere às inovações de processo adotadas na agência, a 

empreendedora destacou apenas uma inovação que ocorreu no processo de 

vendas, por meio da aquisição de um sistema. Conforme relatou a empreendedora, 

antes a realização de uma venda levava muito tempo, pois as consultoras deveriam 

pesquisar em diversos sites e sistemas os preços de passagem e de hospedagem, 

até encontrar o melhor preço para repassar para o cliente. Hoje, com o novo 

sistema, tudo está integrado, e, em poucos minutos a consultora consegue encontrar 

os melhores preços e finalizar a venda, como explica: 

Antigamente era um parto para fazer uma venda! As vendedoras tinham 
que pesquisar preços em diversos sistemas diferentes, e em alguns sites de 
operadora, o que tornava o processo de venda muito lento. Há cerca de 4 
anos, nosso sistema de vendas foi todo atualizado e ele é integrado, ou 
seja, basta que a vendedora entre no sistema coloque o destino, e a data e, 
num clique, aparecem todas as opções de preço. Não precisa mais entrar 
em vários sistemas, o que tornou o processo bem mais fácil e eficiente. 

  
 O aprendizado para esta inovação ocorreu de forma grupal por meio de 

relacionamento com fornecedores. A entrevistada relatou que o próprio fornecedor 

do sistema esteve na sua agência para lhe explicar como funcionava o novo 

sistema, e para fazer um teste. Diante dos benefícios apresentados pelo sistema 

novo, a empresária afirmou que decidiu comprá-lo imediatamente. 
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4.7.3 Inovações Organizacionais e Aprendizagem Empreendedora 

 

 O terceiro tipo de inovação analisado refere-se às inovações organizacionais 

introduzidas na agência. A empresária destacou, inicialmente, mudanças que 

ocorreram nas reuniões da empresa, que, antigamente, não tinham periodicidade 

definida e visavam apenas discutir problemas e fazer reclamações com os 

funcionários. Atualmente, com as inovações adotadas, as reuniões ocorrem 

quinzenalmente e tem como objetivo principal a troca de conhecimentos entre os 

participantes, conforme ela relata: 

Antigamente não tínhamos escala para reuniões, elas ocorriam quando 
surgia um problema e eu achava necessário fazer uma reunião. Hoje isso 
mudou, nós temos duas reuniões por mês. Além disso, antes nossas 
reuniões eram muito cansativas, era só para puxar orelha dos funcionários e 
isso não era o tipo de reunião que eu queria. Aí, mudamos o modelo de 
reunião. Nas reuniões atuais a gente procura trocar conhecimento sobre um 
determinado destino turístico, também passamos vídeos sobre atendimento 
ao cliente, e ao final discutimos esses vídeos, e nossas reuniões ficaram 
muito mais proveitosas. Sinto que com esse tipo de reunião todos crescem, 
todos saem dela com algum conhecimento a mais. 

  
O aprendizado para esta inovação ocorreu individualmente através da 

participação de um curso no Sebrae. A empresária afirmou que antes de participar 

deste curso não entendia a importância de se ter uma escala para reuniões e de 

realizá-las periodicamente.  

Outra inovação organizacional refere-se à tentativa de descentralização da 

gestão, pois tudo era demasiadamente concentrado na empreendedora, conforme 

pode-se observar no depoimento a seguir: 

Eu estou tentando alterar o modelo de gestão da agência, porque tudo fica 
centrado em mim, e isso é péssimo! Eu não tenho tempo para mim, nem 
para minha família e até mesmo as coisas da agência ficam atrasadas. Eu 
estou tentando passar algumas funções para meus funcionários. Já passei 
o controle financeiro para uma funcionária, tenho um funcionário de 
marketing também. E estou tentando aos poucos ficar mais livre disso e 
concentrada nas estratégias da empresa e nas vendas, porque o que eu 
mais gosto é essa parte de vendas! Eu amo vender e queria me dedicar 
mais a isso e ao planejamento da agência. 

 
 Esta inovação foi aprendida individualmente a partir das próprias experiências 

da empresária, que percebeu que não tem condições de manter tudo centralizado. 
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4.7.4 Inovações de Marketing e Aprendizagem Empreendedora 

 

 O último aspecto analisado no caso da agência 2 refere-se às inovações de 

marketing e à forma como estas foram aprendidas. A empresária destacou que 

assim que começou a oferecer os serviços de lua de mel, a agência passou a 

divulgar seus serviços no workshop e no guia Casar-SE, pois diante do novo serviço 

foi necessário implantar uma divulgação especifica para o público a que o serviço se 

destinava. Essa nova forma de divulgação foi aprendida através de contatos com 

colegas, conforme explica: 

Logo que começamos a ofertar pacotes de lua de mel, e nos 
especializamos nesse serviço, nós precisamos adotar novas formas de 
divulgação que fossem especificas para o público alvo, que nesse caso são 
os noivos. Aí foi quando o responsável pelo Casar-SE, que é meu colega, 
me procurou e me chamou para participar do guia e do workshop Casar-SE 
como forma de divulgar meu novo serviço, já que estes foram criados 
justamente para divulgar serviços diversos para noivos, e até hoje nós 
somos a única agência da cidade que divulgamos nosso serviço no Casar-
SE.  

  

 Uma outra inovação de marketing foi a modernização do site, que ganhou um 

novo layout, tornando o acesso a ele mais simples. Além disso, a partir dessa 

reformulação também começaram a ser divulgados no site algumas opções de 

pacotes de viagens nacionais e internacionais, cruzeiros e opções de pacotes nos 

feriados. Esta inovação foi aprendida através do relacionamento mantido pela 

empreendedora com o Sebrae, que realizou uma consultoria na sua agência e lhe 

indicou a necessidade de fazer algumas alterações no site da empresa. 

 Ainda no campo das inovações de marketing, a entrevistada afirmou que há 

cerca de 2 anos começou a utilizar redes sociais, como o facebook, twiter, fanpage, 

e instagram para divulgar a agência. Nessas redes sociais são divulgados os 

serviços oferecidos pela agência, além de promoções de passagens, pacotes de 

viagens e divulgação de alguns destinos.  

 A ideia para começar a utilizar as redes sociais surgiu a partir da observação 

de diversas empresas, que estão usando maciçamente as redes socais para 

divulgação: 

Eu comecei a observar o uso de diversas empresas das redes sociais, não 
só as agências de viagem, mas as empresas de um modo geral estão se 
utilizando dessas redes para divulgar seus produtos e estão obtendo 
resultados expressivos, porque é uma forma gratuita de divulgação, e que 
às vezes gera mais resultado do que uma propaganda na televisão. Porque 
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hoje em dia está todo mundo conectado nas redes. Então a partir dessas 
observações, decidi que tínhamos que entrar com tudo nessa onda.  

 

 Foi destacada ainda como inovação de marketing a implantação de um cartão 

fidelidade para os clientes corporativos, que proporcionará a estes clientes a 

obtenção de descontos ou ainda a retirada de passagens ou hospedagem gratuitas, 

conforme explica: 

Nós estamos implantando aqui na agência um cartão fidelidade para nossos 
clientes corporativos, que funciona assim: à medida que o cliente compra 
ele vai acumulando pontos. Quando ele chegar num valor X de pontos ele 
terá direito a descontos ou até mesmo retirada de passagens ou 
hospedagem gratuitas. Estamos adotando esse cartão como uma forma de 
fidelizar o nosso cliente, pois quanto mais ele comprar aqui maiores as 
chances de obter descontos ou ganhar prêmios. 

  

O aprendizado para esta inovação ocorreu individualmente a partir da 

observação de companhias aéreas, que utilizam este tipo de cartão para fidelizar 

seus clientes. 

Por fim, a entrevistada afirmou que está adotando uma nova estratégia de 

marketing para divulgar o serviço de viagens em grupos para Disney. A nova 

estratégia inclui a distribuição de panfletos com pessoas fantasiadas de 

personagens da Disney, como o Mickey e a Minnie. Os conhecimentos para esta 

inovação de marketing foram aprendidos individualmente através da observação de 

outras agências de viagem.  

A partir da análise do caso da Agência de Viagem 2, foi elaborado o quadro 

11, que agrupa os dados coletados dentro do modelo conceitual deste estudo. 
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Quadro 11: Aplicação do Modelo Conceitual no Caso da Agência de Viagem 2 
 

Inovações de Serviço 
 
 
- especialista em lua de mel; 
 - venda de pacotes para Disney 
em grupos;  
- compra on-line;  
- atendimento on-line; 

Inovações de Processo 
 
 
- alteração no processo de 
vendas, por meio do uso de 
sistemas modernos. 
 
 

Inovações Organizacionais 
 
 
- alteração nas reuniões da 
empresa;  
- descentralização da gestão;   

Inovações de Marketing 
 
 
- divulgação dos serviços no 
workshop e guia Casar-se; 
-modernização do site;  
-utilização das redes sociais 
(facebook, twiter, fanpage, e 
instagram) para divulgar a agência; 
- implantação de um cartão 
fidelidade para os clientes 
corporativos; 
- distribuição de panfletos com 
pessoas fantasiadas de 
personagens da Disney 

Aprendizagem Empreendedora 
 
  - Aprendizagem Individual: 
participação em workshop; 
observação. 
 
  - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com familiares 
(filho) 
 

Aprendizagem Empreendedora 
 
  - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com 
fornecedores. 
     

Aprendizagem Empreendedora 
 
  - Aprendizagem Individual: 
participação em cursos; 
experiência com a gestão da 
empresa 
   

Aprendizagem Empreendedora 
 
- Aprendizagem Individual: 
observação; 
 
 - Aprendizagem Grupal: contato 
com colegas;  
 
-Aprendizagem  Interorganizacional: 
relacionamento com Sebrae 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

Aprendizagem Empreendedora  

Tipos de Inovação 
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4.8 O CASO DA AGÊNCIA DE VIAGEM 3 

 

O último caso analisado nesse estudo é o da agência de viagem 3, que foi 

fundada no ano de 1987, localiza-se na Avenida Hermes Fontes, no bairro Salgado 

Filho, em prédio próprio, com 2 andares e diversas salas, e possui uma filial no 

aeroporto. É considerada uma empresa de médio porte, pois possui 55 

colaboradores. Com relação aos serviços prestados, pode-se destacar os seguintes: 

excursões, cruzeiros, viagens de trem, viagens de ônibus, passagens aéreas, 

reserva de hotéis, locação de veículos e serviço de receptivo. No que se refere aos 

clientes da agência, verificou-se que estão divididos da seguinte forma: 25% órgãos 

públicos, 45% pessoa jurídica e 30% pessoa física. 

 Na agência em análise foi entrevistado o proprietário que tem 61 anos, é 

natural da cidade de São Paulo e possui nível superior em Administração com 

Habilitação em Comércio Exterior. Com relação as suas experiências anteriores à 

criação da agência, o entrevistado relatou que desde os seus 14 anos de idade 

trabalha com Turismo, o que acabou por impulsionar a criação do seu negócio, 

conforme é possível observar a seguir: 

Desde os meus 14 anos eu trabalho com turismo. Eu trabalhei em uma 
companhia aérea, onde comecei como Office boy, ai passei para área 
administrativa, inspetoria, auditoria, gerente de divisão, depois fui para 
gerente de base em Rondônia onde fiquei 3 anos. Quando foi em 84 fui 
transferido para Aracaju, onde fiquei como gerente. Aí quando foi em 87 
decidi abrir minha empresa. Naquela época a agência de viagem ainda 
estava engatinhando. Existiam muito poucas agências, e eu tinha muita 
experiência, conhecimento e um bom relacionamento com diversas pessoas 
do setor por eu ser gerente de uma grande companhia aérea na época. 

 

4.8.1 Inovações de Serviço e Aprendizagem Empreendedora 

 

Com relação às inovações de serviço implementadas na agência nos últimos 

5 anos, o empresário afirmou inicialmente que uma das inovações de serviço da sua 

agência refere-se à implantação de uma sala vip no aeroporto para que os seus 

clientes possam esperar pelo seu voo com maior tranquilidade: 

Em março de 2012 nós inauguramos nossa sala vip no aeroporto, que é 
uma exclusividade para nossos clientes. Lá o cliente pode esperar pelo seu 
voo com maior comodidade, desfrutando de um ambiente climatizado com 
internet wi-fi, televisão de alta definição, além de poder degustar petiscos e 
bebidas que são servidos na sala.  
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Para adoção desta inovação o empreendedor destacou a influência do 

aprendizado individual através das suas experiências profissionais adquiridas nos 

anos em que trabalhou no setor turístico: 

Olhe eu posso dizer que o conhecimento necessário para esta inovação eu 
adquiri através das minhas experiências profissionais. Eu trabalhei muitos 
anos em uma companhia aérea grande que oferecia esse serviço, e sempre 
achei um diferencial bacana, os clientes sempre elogiavam.  

 
Outro novo serviço implantado na agência é o check in antecipado, que 

possibilita ao cliente da agência realizar o check in na loja do aeroporto, sem tem 

que enfrentar as longas filas dos balcões das companhias aéreas. O aprendizado 

para esta inovação, conforme explicou o entrevistado, se deu de forma individual a 

partir da observação de outras agências de viagem. 

O empreendedor destacou também como inovação de serviço a implantação 

do ―serviço despertador‖, em que o cliente solicita o horário que quer ser acordado 

no dia de sua viagem, e um dos funcionários da loja do aeroporto telefona para o 

cliente para acordá-lo. Os conhecimentos necessários para esta inovação foram 

adquiridos a partir do relacionamento com seus funcionários: 

A ideia desse serviço inovador surgiu em uma reunião com meus 
colaboradores. Nós estávamos discutindo a necessidade de implantar 
novos serviços, que agregassem valor para nosso cliente, e aí um 
funcionário meu veio com essa ideia do serviço despertador. Como a 
maioria dos voos partem de Aracaju durante a madrugada, e muitos 
passageiros acabam se atrasando ou perdendo o voo, achei que seria uma 
boa, era mais um diferencial para nossa agência. 

  

Ainda no tocante às inovações de serviço, o entrevistado afirmou que criou 

uma loja virtual no site da agência que possibilita aos clientes realizarem suas 

compras sem a necessidade de se deslocar para agência. Na loja virtual o cliente 

pode pesquisar e comprar rapidamente passagens aéreas, realizar reserva em 

hotéis nacionais e internacionais. 

O aprendizado para esta inovação, conforme explicou o empreendedor, 

ocorreu individualmente a partir das observações das práticas dos seus 

concorrentes, que começaram a oferecer este tipo de serviço: 

Com a internet, e a venda de passagens on-line, a gente de agência 
começou a perder muitos clientes, porque se o cliente podia fazer tudo de 
casa ele ia vir em uma agência gastar seu tempo? Ai nós vimos que era 
necessário realizar alguma mudança nos nossos serviços. Foi quando 
começamos a observar outras agências e vimos que elas estavam 
implantando essa compra on-line. E não pensamos duas vezes, criamos 
todo uma estrutura para esse serviço e hoje ele já é muito utilizado.  
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Além da loja virtual, o empreendedor relatou ainda que no site da agência foi 

criado um espaço para os clientes, que permite que eles acompanhem todas as 

compras realizadas na agência: 

Além da loja virtual, passamos a oferecer para nossos clientes a 
possibilidade de acessar pelo site da agência um relatório com todas as 
compras já realizadas por ele aqui na agência. Ele pode imprimir esses 
relatórios e até mesmo recibos eletrônicos. O cliente tem um login, uma 
senha e acessa. Esse serviço facilita a vida do cliente e a nossa, porque 
antigamente muitos clientes vinham aqui depois de algum tempo que 
efetuou a compra para pedir um recibo para comprovar algo na empresa, 
por exemplo, e isso tomava o tempo dele que precisava vir aqui e o de 
nossas consultoras.  

  
Para adoção desta inovação, o empresário afirmou que houve influência do 

aprendizado grupal através da relação mantida com fornecedores, que indicaram a 

possibilidade de implantar esse novo serviço no site: 

Aqui na agência temos um sistema de vendas, e lá tudo que foi vendido fica 
armazenado. Aí quando adquirimos esse sistema, o fornecedor nos explicou 
que nós poderíamos criar um sistema dependente do nosso sistema de 
vendas que possibilitasse aos clientes acessar suas compras, reservas, 
recibos, e achamos que seria uma boa. 
 

O empresário destacou ainda como inovação de serviço a oferta de um novo 

tipo de pacote de viagem: os pacotes para shows que acontecem fora do Estado, 

como por exemplo, o Rock in Rio, Sauípe Fest, dentre outros eventos de grande 

porte. Este novo serviço inclui passagens, hospedagem e transfer do hotel para o 

local do show. Os conhecimentos para adoção desta inovação foram adquiridos 

individualmente a partir da observação: 

A gente sempre tá observando os nossos concorrentes, e vimos que uma 
agência daqui estava vendendo esse tipo de pacote e que estava dando um 
bom retorno. Havia público para isso e nós não sabíamos, mas quando 
vimos que isso estava bombando em outra agência daqui da cidade, a 
gente teve que adotar essa inovação. 

 
 Por fim, o empresário afirmou que foi implantado o serviço ―ligue grátis‖, em 

que o cliente pode ligar gratuitamente de qualquer parte do mundo para solicitar 

suporte à agência. A adoção desse novo serviço foi aprendida a partir do 

relacionamento com os clientes e funcionários, conforme explica: 

À medida que nossa agência começou a crescer e começamos a mandar 
muitos clientes para várias partes do mundo, eles começaram a pedir um 
serviço de suporte, principalmente os que viajavam para o exterior, que 
quando ocorria algum problema tinham dificuldade em entrar em contato, 
porque as ligações são muito caras. Ai diante dessas solicitações dos 
clientes, uma funcionária minha sugeriu a implantação de um 0800 para dar 
suporte aos nossos clientes. 
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4.8.2 Inovações de Processo e Aprendizagem Empreendedora 

 

 No tocante às inovações de processo, o entrevistado destacou apenas a 

alteração no processo de vendas, por meio da aquisição de sistemas avançados, 

que possibilitam a realização das vendas de maneira prática, conforme é possível 

verificar no depoimento a seguir: 

O nosso processo de vendas foi totalmente alterado. Nós adquirimos um 
sistema de reservas avançado em que com um simples clique ele faz uma 
busca nos sistemas de todas as empresas aéreas e consulta 
simultaneamente aquele destino que você quer e nas datas que você quer, 
e saem os preços de todas as companhias aéreas. Também por meio desse 
sistema, é feita a pesquisa de hotéis, em que o consultor coloca a data, a 
cidade, a faixa de preço e saem vários hotéis que tenham disponibilidade 
naquela data.   

  

No caso desta inovação de processo, foi evidenciada a influência do 

aprendizado grupal por meio do relacionamento estabelecido com fornecedores, 

conforme relata: 

A gente trabalha com uma empresa que fornece esse sistema de vendas, ai 
a gente já tinha um sistema, mas como eu te expliquei o processo de 
vendas era muito lento. Aí procuramos o nosso fornecedor e solicitamos um 
sistema mais rápido que tornasse nosso processo de venda mais rápido. 
Ele nos apresentou esse novo sistema, nos explicou como funcionava e 
ofereceu uma versão para teste. Como os resultados obtidos foram muito 
bons compramos o sistema. 

 
 

4.8.3 Inovações Organizacionais e Aprendizagem Empreendedora 
  

Quando questionado acerca das inovações organizacionais implementadas 

na agência, o empresário afirmou que uma das inovações introduzidas nos últimos 

anos foi o processo de descentralização da gestão. Antigamente, tudo dependia 

dele, o que o deixava sobrecarregado e não lhe possibilitava afastar-se da agência 

para tirar férias: 

Durante muito tempo eu trabalhei aqui na agência como um louco, 
abarcando todas as tarefas, tudo dependia de mim. Eu não conseguia nem 
tirar férias. Com a experiência que fui ganhando, vi que isso era prejudicial 
para mim e para própria agência, que tinha que esperar por uma decisão 
minha para absolutamente tudo. Há alguns anos eu iniciei um processo de 
descentralização, em que passei a delegar várias tarefas para os gerentes 
de cada área, o que me deixou mais focado no planejamento de novas 
estratégias e mais livre para viver minha vida pessoal. Hoje tenho a 
liberdade de passar 30 dias fora, e a agência continua a funcionar 
normalmente. 
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A departamentalização foi outra inovação organizacional implementada na 

agência. Segundo o empreendedor, antigamente, as consultoras de venda além de 

realizarem as vendas, faziam também o marketing, e havia apenas um setor 

administrativo geral que cuidava de toda administração. Hoje, entretanto a agência 

está dividida em setores, como: financeiro, vendas, comercial, marketing, e cada um 

desses setores tem um supervisor responsável pela coordenação do setor.  

O processo de aprendizado para estas inovações se deu a partir as próprias 

experiências adquiridas no dia a dia da gestão do negócio, que indicaram a 

necessidade de mudar a estrutura de gestão da empresa. 

À medida que a agência começou a crescer, eu vi que não dava mais para 
manter um único setor para tudo, porque o pessoal estava ficando 
sobrecarregado e as coisas começaram a emperrar. Além da sobrecarga de 
trabalho, comecei a perceber que tinha que deixar pessoas especializadas 
para fazer as coisas. Percebi, por exemplo, que uma vendedora podia não 
ser a pessoa mais adequada para fazer marketing, entendeu? 

 

Por fim, o empresário ressaltou que a agência está implantando um sistema 

de gestão de qualidade para adquirir a certificação da norma ISO 9001. Estão sendo 

feitas uma série de adequações para que a empresa se enquadre nas 

especificações exigidas pela norma. O aprendizado para esta inovação se deu de 

forma grupal a partir do relacionamento com funcionários e consultores, conforme 

relata: 

A ideia de adquirir essa certificação veio dos meus gerentes das áreas de 
comercial e de vendas. Eles vieram conversar comigo sobre a importância 
da agência adquirir essa certificação, para que tivéssemos um sistema de 
gestão da qualidade, e eu achei interessante. Aí procuramos uma empresa 
de consultoria especializada, que está nos auxiliando na implantação desta 
inovação, nos ensinando tudo que devemos fazer para nos adequar às 
exigências da norma ISO 9001. 

 

4.8.4 Inovações de Marketing e Aprendizagem Empreendedora 

 

Por fim, o último tópico analisado refere-se às inovações de marketing e a 

influência do processo de aprendizagem empreendedora para adoção destas 

inovações. O empresário destacou inicialmente uma alteração na pesquisa de 

satisfação realizada com os clientes da agência. Conforme explicou, antigamente os 

questionários da pesquisa de satisfação eram disponibilizados na própria agência 

para que os clientes respondessem. Atualmente, com as inovações introduzidas, o 
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questionário fica disponível no site da agência, para que o cliente responda no 

momento em que tiver tempo e com uma maior privacidade. 

O aprendizado para esta inovação ocorreu de forma grupal a partir do 

relacionamento mantido com o gerente de marketing da agência, que em uma 

reunião lançou a ideia de alterar a pesquisa de satisfação: 

Meu gerente participou de um curso para se reciclar, e depois desse curso 
nós nos reunimos para compartilhar o que foi aprendido e aí ele me explicou 
essa nova forma de realizar pesquisa de satisfação. E como nossa pesquisa 
há muito não vinha gerando os resultados desejados, porque muitos 
clientes não respondiam, eu decidi implantar.  

 

Uma outra inovação de marketing se refere à utilização de novas mídias como 

o facebook e o twiter para divulgar os pacotes, promoções e novidades da agência. 

No caso desta inovação o empresário relatou que houve influência do aprendizado 

individual, através da observação da concorrência: 

 
Eu estou sempre observando a concorrência e procuro me inspirar nas 
melhores práticas de meus concorrentes. Então eu observei que quase 
todas as agências estavam utilizando as redes sociais para realizar a 
divulgação de seus serviços, realizar promoções e isso estava sendo bem 
aceito pelos clientes. Então conversei com meu gerente de marketing e aí 
começamos a usar essas redes sociais. 
 

A partir da análise do caso da Agência de Viagem 3, foi elaborado o quadro 

12, que agrupa os dados dentro do modelo conceitual deste estudo. 
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Quadro 12: Aplicação do Modelo Conceitual no Caso da Agência de Viagem 3 
 
 

Inovações de Serviço 
 
 
- implantação de sala vip no 
aeroporto; 
- check in antecipado; 
- serviço despertador; 
- loja virtual;  
- espaço do cliente no site;  
- novos pacotes de viagem; 
-  ligue grátis 
 

Inovações de Processo 
 
 
- alteração no processo de 
vendas, por meio da aquisição 
de sistemas avançados 

Inovações Organizacionais 
 
 
- descentralização da gestão; 
-departamentalização; 
- implantação da ISO 9001;  
 
 

Inovações de Marketing 
 
 
- alteração da pesquisa de 
satisfação; 
- uso das redes sociais; 
 

Aprendizagem 
Empreendedora 

 
- Aprendizagem Individual: 
experiências profissionais 
anteriores a criação do 
negócio; observação de 
outras empresas; 
  
 - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com 
funcionários; fornecedores; 
clientes. 

 

Aprendizagem 
Empreendedora 

 
- Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com 
fornecedores.   
 

Aprendizagem 
Empreendedora 

 
  - Aprendizagem Individual: 
experiência com a gestão do 
negócio; 
 
  - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com 
funcionários; consultores. 
 

Aprendizagem 
Empreendedora 

 
  - Aprendizagem Individual: 
observação dos concorrentes; 
 
  - Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com 
funcionários. 
   

Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

Aprendizagem Empreendedora  

Tipos de Inovação 
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5. ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS 

 

Finalizada a descrição dos casos, procede-se nesta seção à análise 

comparativa dos oito casos pesquisados, conforme as categorias analíticas e os 

elementos de análise estabelecidos na metodologia e utilizados nas descrições dos 

casos. 

Nesta análise comparativa buscou-se enfatizar as similitudes e diferenças 

entre os casos analisados na seção anterior. Além disso, buscou-se, sempre que 

possível, comparar os resultados deste estudo com os estudos apresentados na 

fundamentação teórica. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DOS EMPREENDIMENTOS E PERFIL DOS 

EMPREENDEDORES 

 

 Na análise das características dos empreendimentos foram considerados 

aspectos como: localização, tempo de mercado, porte da empresa, número de 

empregados e clientes. 

 No que se refere à localização, verificou-se que, enquanto os hotéis/pousadas 

situam-se em locais próximos à Orla de Atalaia, um dos principais pontos turísticos 

da cidade de Aracaju, as agências de viagem estão localizadas em regiões mais 

próximas ao centro da cidade. 

 Com relação ao tempo de funcionamento, observou-se que as empresas 

analisadas já estão consolidadas, pois estão no mercado há mais de cinco anos, 

sendo que apenas o hotel 2 foi criado recentemente, estando no mercado há quatro 

anos, o que o coloca no período considerado crítico da vida empresarial que, de 

acordo com Gouvêa, Silveira e Machado (2009), é de dois a cinco anos. 

 O porte das empresas analisadas é pequeno, levando-se em consideração os 

critérios estabelecidos pelo Sebrae, que considera como pequenas empresas de 

serviços aquelas que possuem entre 10 e 49 funcionários, e como médias 

empresas, aquelas que possuem entre 50 e 99 colaboradores. Apenas o hotel 3 e a 

agência de viagem 3 são de médio porte, pois possuem 52 e 55 colaboradores 

respectivamente. 



144 

 

No tocante ao número de empregados, verificou-se que as empresas 

analisadas empregam uma média de 31 colaboradores, sendo que a pousada 2 é a 

que emprega o menor número de pessoas, com um quadro de funcionários 

composto por dez colaboradores. E a agência de viagem 3 é a que emprega mais 

pessoas, contando com cinquenta e cinco funcionários.  

 Por fim, no que se refere à carteira de clientes, observou-se que nos 

hotéis/pousadas a maior parte dos clientes são turistas de negócio, com exceção do 

hotel 2, em que quase 100% dos clientes são turistas de lazer. Esse resultado é 

similar ao que foi encontrado por Teixeira (2012), que no seu estudo realizado no 

setor hoteleiro de Curitiba, identificou que os hotéis se direcionam principalmente a 

clientes de negócios. Nas agências de viagem, por sua vez, verificou-se que os 

clientes são, em sua maioria, pessoas jurídicas, com exceção da agência 2, onde 

mais de 50% dos clientes são turistas de lazer.  

No quadro 13 a seguir é apresentado um resumo das características das 

empresas pesquisadas: 

 

Quadro 13: Características dos Empreendimentos 

 Localização Ano de 
Fundação 

Porte Número de 
Empregados 

Clientes 

Hotel 1 Bairro Atalaia 1986 Pequeno 38 60% - negócios;  
40%- lazer e eventos.  
 

Hotel 2 Bairro 
Aruana 

2009 Pequeno 46 80% - lazer;  
20%- negócios e 
eventos. 
 

Hotel 3 Bairro 
Farolândia 

2004 Médio 52 60%- negócios; 
40%-lazer e eventos. 
 

Pousada 1 Bairro Coroa 
do Meio 

1998 Pequeno 21 60%- negócios; 
40% - lazer  
 

Pousada 2 Bairro Coroa 
do Meio 

1997 Pequeno 10 80%- negócios; 
20% - lazer e eventos. 
 

Agência de 
Viagem 1 

Bairro Centro 2002 Pequeno 15 50%- pessoa jurídica; 
50%- pessoa física.  
 

Agência de 
Viagem 2 

Bairro 
Jardins 

2005 Pequeno 18 60% - lazer;  
40%- negócios e 
eventos. 
 

Agência de 
Viagem 3 

Bairro 
Salgado 

Filho 

1987 Médio 55 45%- pessoa jurídica; 
30% - pessoa física; 
25%- órgãos públicos. 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) 
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Já no que se refere ao perfil dos empresários, observou-se que eles 

encontram-se na faixa etária entre 40 e 62 anos, com exceção da empreendedora 

do hotel 3, que tem 31 anos. Com relação ao gênero, verificou-se que há uma 

predominância masculina, resultado este, que difere do que foi encontrado por 

Teixeira (2012), que verificou que no setor turístico há equilíbrio entre 

empreendedores do sexo masculino e feminino. 

No tocante à escolaridade dos entrevistados, verificou-se que o nível é alto, 

pois apenas o empreendedor do hotel 2 não possui nível superior. Todos os demais 

empresários são graduados, sendo dois deles em Turismo, e os demais em áreas 

variadas como Psicologia, Matemática, Recursos Humanos e Administração. 

Resultados similares foram encontrados no estudo de Teixeira (2005), realizado com 

empresários do setor hoteleiro em Sergipe, em que também observou-se que o nível 

de escolaridade dos empresários de turismo era alto. 

Outro aspecto analisado refere-se às experiências profissionais dos 

empreendedores antes de criarem seus negócios. Observou-se que no caso das 

agências de viagem todos os entrevistados possuíam experiência anterior no setor, 

seja trabalhando em outras agências de viagem ou em companhias aéreas. Já no 

caso dos hotéis, os empreendedores não possuíam experiência anterior com 

turismo. Esses resultados também foram encontrados nos estudos de Teixeira, 

realizados em 2005 e 2010, nos quais se verificou que uma pequena parcela dos 

empreendedores do setor turístico tinha experiência anterior no setor. 

Por fim, no tocante à naturalidade dos empresários entrevistados, ficou 

evidenciado que seis deles são sergipanos, e dois são naturais da região Sudeste. 

Esse resultado foi semelhante ao encontrado na pesquisa sobre o setor hoteleiro 

sergipano, realizada por Teixeira (2005), que identificou que 66,7% dos empresários 

do setor são sergipanos e 10% oriundos da região sudeste. 

No quadro 14 a seguir é apresentado um resumo do perfil dos 

empreendedores pesquisados. 

 

Quadro 14: Perfil dos Empreendedores 

 Gênero Idade Naturalidade Escolaridade Experiências 
Profissionais 

Hotel 1 Masculino 51 anos Aracaju Nível Superior  
(Gestão em 

Turismo) 

Servidor 
Público 

 
Hotel 2 Masculino 44 anos Lagarto Nível Técnico Servidor 



146 

 

(Agrícola) 
 

Público e 
Empresário 

Hotel 3 Feminino 31 anos Aracaju Nível Superior 
(Psicologia) 

 

Psicóloga e 
Gestão de 

outras 
empresas 

Pousada 1 Masculino 62 anos Aracaju Nível Superior 
(Matemática) 

 

Funcionário 
Público e 

Empresário 
Pousada 2 Feminino 55 anos São Paulo Nível Superior 

(Serviço Social) 
Vendedora 

 
Agência de 
Viagem 1 

Masculino 45 anos Aracaju Nível Superior 
(Gestão de 
Recursos 
Humanos) 

Setor turístico 
e Empresário 

 

Agência de 
Viagem 2 

Feminino 43 anos Itabi Nível Superior 
(Turismo) 

 

Comércio, no 
setor turístico 
e Empresária 

Agência de 
Viagem 3 

Masculino 61 anos São Paulo Nível Superior 
(Administração) 

Setor Turístico 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

5.2 INOVAÇÕES DE SERVIÇO E APRENDIZAGEM EMPREENDEDORA 

 

Embora seja considerada por muitos pesquisadores como uma indústria 

moderadamente inovadora, questões relativas à inovação no setor turístico vêm 

ganhando cada vez mais espaço (HALL, 2009), pois, conforme destacam Sundbo, 

Orfila-Sintes e Sorensen (2007), o ato de inovar em turismo é uma condição 

essencial para sobrevivência das empresas que atuam em um ambiente 

extremamente competitivo e em contínua transformação. 

No que se refere às inovações implementadas pelas empresas turísticas 

pesquisadas, inicialmente questionou-se aos empreendedores acerca das inovações 

de serviço. Nesse sentido, verificou-se que as inovações adotadas envolveram a 

ampliação e modernização da estrutura física, e a introdução de diversos serviços 

inovadores. 

Com relação à ampliação da estrutura física, verificou-se em três casos 

(hotéis 1 e 3, pousada 1) que a estrutura dos estabelecimentos foi ampliada através 

da construção de novos apartamentos, visando atender à crescente demanda 

turística da cidade de Aracaju. Este tipo de inovação foi identificado no estudo de 

Honma e Teixeira (2011), em que os empreendedores do setor turístico inovaram 

através da realização de alterações na estrutura física de seus empreendimentos. 
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No que se refere à modernização da estrutura, por sua vez, foram 

implementadas pelos hotéis/pousadas inovações como: troca de camas, substituição 

de aparelhos de TV antigos por televisores do tipo lcd, além da compra de novos 

condicionadores de ar. De forma particular, nos casos do hotel 2 e da pousada 1, 

houve também modernização na decoração. Os empreendedores destacaram que 

adotaram uma decoração feita por artistas locais, com elementos que remetem à 

cultura sergipana. Ainda no tocante à modernização dos estabelecimentos, verificou-

se que em dois casos ocorreu a climatização de alguns ambientes, tais como: 

restaurante (caso dos hotéis 1 e 2) e academia (caso do hotel 2), com vistas a 

oferecer maior conforto aos clientes. 

Além da ampliação e modernização da estrutura física, os empreendedores 

destacaram a adoção de uma série de serviços inovadores, tais como: inovações no 

bar da piscina e no serviço de quarto, além da oferta de serviços de beleza/ 

relaxamento. 

As inovações no bar da piscina dos hotéis/pousadas analisados, incluíram a 

ampliação do cardápio, com a disponibilização de mais opções de pratos e bebidas 

(hotel 1), e a construção do ―bar molhado‖ (hotel 2), que é um bar que funciona 

dentro da piscina do hotel, oferecendo maior conforto aos hóspedes, na medida em 

que estes podem desfrutar de variados petiscos e drinks sem precisar sair da 

piscina. 

No que se refere às inovações no serviço de quarto dos hotéis/pousadas, 

verificou-se que foi implementado o room service 24 horas (hotel 1 e pousada 1). 

Por meio deste novo serviço, os clientes dos estabelecimentos passaram a ter a sua 

disposição refeições a qualquer hora, pois anteriormente os estabelecimentos 

disponibilizavam para seus hóspedes apenas o café da manhã. Resultado 

semelhante a este foi encontrado no estudo de João et al. (2011), em que as 

refeições poderiam ser consumidas em qualquer horário, de acordo com a 

necessidade e a vontade do hóspede. 

 Outra inovação comum aos hotéis pesquisados refere-se à oferta de serviços 

de beleza e relaxamento. Este tipo de inovação foi verificado nos casos dos hotéis 2  

e 3, e incluíram a construção de um SPA, bangalôs de espaços zen, redários, salão 

de beleza, academia e sauna. Esse tipo de inovação foi encontrado no estudo de 

Alves (2011), que verificou que os hotéis estão ampliando seu portfólio por meio da 

oferta de serviços adicionais de SPA e beleza. 
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Foram ainda destacados como serviços inovadores a implantação de lojas de 

conveniência. Nessas lojas, construídas nas dependências dos estabelecimentos, 

são disponibilizados para os clientes produtos diversos como: sabonete, chinelo, 

protetor solar, escova de dente. 

Vale destacar as inovações de serviço implementadas de forma particular 

pelo hotel 3 e a pousada 2. No caso do hotel 3, a empresária destacou a adoção de 

novos serviços que estão em fase de implementação, tais como: aluguel de 

bicicletas para hóspedes, passeio para Orla de Atalaia e organização de  happy hour 

com música ao vivo no lounge do hotel.  Já no caso da pousada 2, a empresária 

destacou, como serviços inovadores, a criação da meia diária, a oferta do ―kit de 

café da manhã‖, e as inovações no serviço de café da manhã, que passou a ser 

servido através de porções individuais. Esse resultado também foi encontrado na 

pesquisa de Klement desenvolvida em 2010, em que se verificou que dentre as 

inovações adotadas pelo hotel pesquisado foram destacadas alterações no café da 

manhã, o qual passou a servido por meio da utilização de produtos embalados 

unitariamente. Esse sistema reduz o desperdício e mantém a qualidade do serviço 

prestado. 

Nas agências de viagem, por sua vez, as inovações de serviço adotadas 

foram bastante diferentes das que foram implementadas nos hotéis, pois embora 

participem do segmento turístico, trabalham com serviços diferentes. 

Muitos estudiosos (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2005; MORAES, 2007; 

FLORES; CAVALCANTE; RAYE, 2012) destacaram o uso das tecnologias de 

informação (TI) como uma inovação comum no setor turístico, em especial nas 

agências de viagem. O presente estudo confirma essa constatação, na medida em 

que verificou-se que em todas as agências foram implementados serviços 

inovadores por intermédio da internet, tais como: atendimento e compra on-line. 

Além disso, especificamente no site da agência 1, estão sendo ofertados serviços 

diferenciados, tais como: pesquisa de preços de passagens aéreas e tarifas de 

hotéis, conversão de câmbio, fuso horário, e minidicionário, onde o cliente pode 

visualizar algumas expressões básicas em vários idiomas. 

Além do uso da TI para adoção de inovações de serviço, foram verificados 

ainda outros serviços inovadores nas agências pesquisadas, tais como: criação de 

salas vip no aeroporto, a fim de oferecer suporte aos clientes nos momentos 

anteriores ao embarque (caso das agências 1 e 3); e a oferta de novos pacotes de 
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viagem para públicos específicos, como por exemplo: pacotes especiais para lua de 

mel (agência 2), e para viagens em grupo (agências 2 e 3). Resultado similar foi 

encontrado na pesquisa de Gorni, Dreher e Machado (2009), em que se observou 

que as agências de viagem estão inovando por meio da oferta de novos pacotes e 

roteiros turísticos para seus clientes. 

Por fim, convém destacar as inovações de serviço implementadas na agência 

3, que envolveram o serviço de check in antecipado, o ―serviço despertador‖, e o 

―ligue grátis‖. 

Com relação à aprendizagem dessas inovações pelos empreendedores, 

verificou-se que houve a influência de dois tipos de aprendizagem: individual e 

grupal.  

A aprendizagem individual, que ocorre através da observação de outras 

empresas, foi o tipo de aprendizagem preponderante para adoção de inovações de 

serviço. Em todos os casos pesquisados este tipo de aprendizagem foi identificado 

como uma importante fonte para adoção das inovações de serviço, sendo que no 

caso da agência 1, esta foi a única forma de aprendizagem que influenciou a adoção 

de serviços inovadores. De acordo com os empreendedores entrevistados, a 

observação se configura como uma importante fonte de aprendizagem para inovar, 

pois, ao observar as práticas de outras empresas, é possível obter novas ideias e 

copiar aquilo que melhor se adéqua ao perfil do seu negócio. Bingham e Davis 

(2012) já haviam ressaltado que a aprendizagem por observação é uma das formas 

mais comuns de aprender, e que o resultado mais frequente deste tipo de 

aprendizado é a imitação das práticas bem sucedidas de outras empresas.  

Ainda no que se refere à contribuição da aprendizagem individual para 

adoção de inovações de serviço, observou-se, em dois casos pesquisados, a 

contribuição do aprendizado individual obtido através das experiências anteriores no 

setor (agência 3) e da participação em cursos (agência 2). Esses resultados 

corroboram com o estudo realizado por Teixeira e Morrison (2004), em que se 

verificou que os empreendedores do setor turístico aprendem na prática, através das 

experiências vivenciadas por eles, bem como através da participação em cursos. 

Outro tipo de aprendizado considerado neste estudo, e que foi relevante para 

introdução de inovações de serviço, refere-se ao aprendizado grupal. Em sete casos 

analisados verificou-se a influência deste tipo de aprendizado, que ocorre de forma 

mais intensa através do relacionamento mantido com os clientes. Em todos os 
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hotéis/pousadas pesquisados e em uma das agências de viagem, esta forma de 

aprendizado grupal influenciou a implantação de inovações de serviço. Os 

empreendedores destacaram que por meio do contato que mantém com seus 

clientes são obtidas importante informações para inovação, na medida em que os 

clientes visitam uma série de outras empresas do setor e podem dar dicas do que há 

de mais moderno nessas outras empresas. 

Além disso, foi destacada também para adoção das inovações de serviço a 

contribuição do aprendizado grupal decorrente do relacionamento mantido com 

familiares, funcionários e fornecedores. 

Esses resultados encontram respaldo na literatura existente. Diversos autores 

(MAN, 2006; RAE; CARSWELL, 2000) já haviam destacado que grande parte das 

habilidades e conhecimentos dos empreendedores são obtidos por meio de suas 

relações sociais estabelecidas com outras pessoas, tais como: familiares, 

consultores, empregados, fornecedores, clientes, outros empreendedores, 

professores e mentores.  

O quadro 15 a seguir apresenta um resumo das inovações de serviço e da 

aprendizagem empreendedora para adoção dessas inovações nas empresas 

pesquisadas. 

 

Quadro 15: Inovações de Serviço e Aprendizagem Empreendedora 
 Inovações de Serviço Aprendizagem Empreendedora 
Hotel 1 Chalés como opção para hospedagem; ampliação 

e modernização do hotel;room service 24 horas; 
novos serviços no bar da piscina; climatização do 
restaurante do hotel; almoço e jantar para os 
hóspedes. 

Aprendizagem Individual: 
observação de outros hotéis;  
 
Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com familiares 
(pai e irmãos); funcionários; 
clientes. 

Hotel 2 Concepção do hotel eco e voltado para o lazer; 
disponibilização de serviços de lazer e relaxamento 
para hóspedes; decoração dos apartamentos, com 
a valorização da cultura local; climatização do 
restaurante e da academia; reestruturação da 
academia. 

Aprendizagem Individual: 
observação de outros hotéis; 
 
Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com 
fornecedores; clientes. 

Hotel 3 Ampliação  e modernização do hotel; construção de 
sauna; fitness center; salão de beleza; loja de 
conveniência; aluguel de bicicletas; passeio para 
Orla de Atalaia; happy hour no lounge; cozinha 
nacional e internacional. 

Aprendizagem Individual: 
observação;  
 
Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com clientes. 

Pousada 1 Ampliação e modernização da pousada; loja de 
conveniência; room service 24 horas;  inovação na 
decoração. 

Aprendizagem Individual: 
observação de outros hotéis;  
 
Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com clientes; 
funcionários. 
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Pousada 2 Kit de café da manhã; café da manhã em porções 
individuais; disponibilização da receita do mês no 
site do hotel; disponibilização de um laptop para os 
hóspedes; implantação de internet wireless; criação 
da meia diária. 
 

Aprendizagem individual: 
observação; 
 
 Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com funcionários; 
familiares (filha; marido); clientes. 

Agência de 
Viagem 1 

Atendimento on-line; Pesquisa de preços de 
passagens aéreas e tarifas de hotéis pelo site da 
agência; Conversor de cambio, fuso horário, e mini 
dicionário em vários idiomas no site; Sala vip no 
aeroporto com serviço de massagem e lanches. 

Aprendizagem Individual: 
observação de outras agências 
de viagem. 
 

Agência de 
Viagem 2 

Especialista em lua de mel; Venda de pacotes para 
Disney em grupos; Compra e atendimento on-line. 
 

Aprendizagem Individual: 
participação em workshop; 
observação. 
 
Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com familiares 
(filho). 

Agência de 
Viagem 3 

Implantação de sala vip no aeroporto; check in 
antecipado;serviço despertador;loja virtual; espaço 
do cliente no site; novos pacotes de viagem; ligue 
grátis. 
 
 

Aprendizagem Individual: 
experiências profissionais 
anteriores a criação do negócio; 
observação de outras empresas; 
 
Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com funcionários; 
fornecedores; clientes. 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) 
 

 

5.3 INOVAÇÕES DE PROCESSO E APRENDIZAGEM EMPREENDEDORA 

 

No que se refere às inovações de processo adotadas pelos hotéis/pousadas, 

foi possível observar que em todos os casos foram adotadas inovações de processo 

sustentáveis, a exemplo de: utilização de energias renováveis, implantação de coleta 

seletiva, adoção de medidas visando a redução do consumo de água, utilização de 

água de poço e/ou pluvial e uso de materiais ecologicamente corretos.  A 

importância da adoção de inovações de caráter sustentável, por empresas do 

segmento hoteleiro, já havia sido destacada por De Conto (2005), que afirmou que 

os hotéis têm um papel ambiental relevante e devem comprometer-se com o 

desenvolvimento ações sustentáveis em todos os seus processos. 

A primeira inovação sustentável identificada neste estudo refere-se à 

utilização de energia solar para aquecimento da água e iluminação, que foi 

observada em todos os casos pesquisados, com exceção da pousada 2. No hotel 1, 

de forma específica, o empreendedor relatou que, além de inovar usando a energia 

do sol, houve uma inovação nos equipamentos utilizados para captação dessa 
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energia, que antes eram artesanais, e agora são comprados prontos na fábrica.  

Esse resultado vai de encontro aos obtidos por Sperb e Teixeira (2008), que, em 

estudo realizado em hotéis no Paraná, verificaram que todos os estabelecimentos 

hoteleiros utilizam energia elétrica, e apenas uma pequena parcela usa energia 

limpa, como a energia solar. 

A segunda inovação sustentável comum aos hotéis/pousadas pesquisados 

está relacionada a alterações no processo de coleta de lixo. Essas alterações 

incluíram a implantação da coleta seletiva, para separar o lixo orgânico do 

inorgânico (caso dos hotéis 1 e 2), e alterações no processo de descarte do óleo, 

utilizado na cozinha dos estabelecimentos, que, antigamente, era eliminado como 

lixo comum, e atualmente é armazenado e doado para empresas que fabricam 

sabão, o que tornou o processo de descarte sustentável, reduzindo assim os 

impactos ambientais (caso do hotel 3 e da pousada 1). Este tipo de inovação de 

processo também foi encontrado na pesquisa desenvolvida por Töpke, Vidal e 

Soares (2011), em que se verificou que os empreendimentos hoteleiros estão 

inovando por meio de medidas sustentáveis, como a destinação adequada dos lixos 

orgânico e inorgânico. 

A terceira inovação de processo sustentável foi a adoção de inovações no 

processo de lavagem de toalhas e lençóis, visando reduzir o consumo de água. No 

caso de três hotéis/pousadas (hotéis 1 e 3, pousada 2), as toalhas e lençóis, que 

anteriormente eram lavados diariamente, agora só são lavados se o hóspede 

solicitar. No caso particular do hotel 1, o empreendedor ressaltou que colocou nos 

quartos do hotel placas informando sobre o consumo exagerado de água a fim de 

conscientizar os clientes. Essas políticas de conscientização também foram 

identificadas na pesquisa de Töpke, Vidal e Soares (2011), em que os hotéis 

pesquisados também realizam ações de educação ambiental, a fim de conscientizar 

os hóspedes.  

A quarta inovação sustentável identificada neste estudo refere-se à utilização 

de água de poço e/ou pluvial. Os empresários destacaram que começaram a utilizar 

água de poço nas descargas dos banheiros do hotel, e para irrigação das áreas 

comuns, pois esta é uma forma de aproveitar uma água que seria descartada. Esse 

resultado é corroborado por Sperb e Teixeira, que, em estudo realizado em 2008, 

verificaram que a utilização de água de poço é uma medida sustentável comum 

entre hotéis.  



153 

 

Além da utilização de água de poço, o empreendedor do hotel 1 destacou a 

construção de um sistema para captação de água da chuva, que vai armazenar 

águas pluviais em tanques, para que esta possa ser utilizada posteriormente nas 

descargas dos banheiros. Este tipo de inovação também foi encontrado no estudo 

realizado por Alves (2011) no segmento hoteleiro, em que verificou-se que uma das 

estratégias inovadoras adotadas pelos hotéis pesquisados refere-se à implantação 

de sistemas de coleta de água da chuva para uso em toilets. 

 A última inovação de processo sustentável está associada ao uso de 

materiais ecologicamente corretos, tais como: madeira de reflorestamento e pisos 

cimentícios. Essa inovação foi observada apenas no caso do hotel 2, em que o 

empreendedor afirmou que busca utilizar esse tipo de material visando reduzir  os 

impactos ambientais de suas ações, na medida em que tanto a madeira de 

reflorestamento, quanto os pisos cimentícios são produzidos de forma 

ecologicamente correta. 

 Além das inovações sustentáveis, foram observadas outras inovações de 

processo, tais como: aquisição de novos equipamentos para cozinha dos 

estabelecimentos, alterações na forma de preparar pratos e manipular alimentos, 

mecanização de processos, aquisição de sistemas de gestão, modernização dos 

sistemas de segurança e alterações na forma de prestar os serviços ofertados. 

Com relação à aquisição de novos equipamentos para cozinha dos 

hotéis/pousadas, verificou-se que em todos os casos foram adquiridos 

equipamentos novos, como: câmaras frigoríficas, máquina de gelo, fogões e 

geladeiras modernas. Nos casos dos hotéis 1 e 3, e das pousadas 1 e 2, as 

inovações foram além da compra de equipamentos e incluíram alterações como a 

ampliação da área da cozinha, bem como  inovações na forma de preparar pratos e 

manipular alimentos, com a introdução de novos métodos de lavagem e 

desinfecção, e o porcionamento de matérias-primas para preparo de refeições. Esse 

tipo de inovação também foi verificado no estudo de Queiroz, Pigatto e Scalco 

(2012), em que as empresas pesquisadas adotaram novos processos de 

higienização e lavagem dos alimentos, visando reduzir o risco de contaminações e 

aumentar a qualidade dos produtos. 

Outra inovação de processo que merece destaque refere-se à mecanização 

dos processos de lavagem de roupas (casos do hotel 3 e da pousada 2), e de 
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lavagem e secagem de louça (caso da pousada 1). Essa mecanização, conforme 

destacaram os empreendedores, tornaram os processos mais rápidos e eficientes.  

A adoção de sistemas de gestão para auxiliar na administração da empresa e 

na tomada de decisão foi outra inovação de processo implementada pelas empresas 

pesquisadas (caso dos hotéis 1 e 2, e da pousada 1). De acordo com os 

entrevistados, esses sistemas facilitam a gestão do negócio, pois integram as 

informações de todas as áreas da empresa e geram relatórios detalhados, 

possibilitando um melhor controle. Esse tipo de inovação também foi encontrado no 

estudo realizado por Klement e Yu (2008), que verificaram que as empresas 

hoteleiras estão inovando através da implantação de sistemas de gestão.  

No que se refere à modernização dos sistemas de segurança dos 

hotéis/pousadas analisados, por sua vez, a inovação ocorreu por meio da compra de 

novos equipamentos para armazenamento das imagens gravadas, e da aquisição de 

novas câmeras que gravam em alta definição.  

Por fim, convém destacar algumas alterações na forma de prestar os serviços 

de alguns hotéis/pousadas. No caso particular do hotel 3, a empreendedora 

destacou uma inovação adotada na forma de prestar o serviço de translado do hotel. 

De acordo com a entrevistada, os horários dos translados, que antes eram 

determinados pelos hóspedes, agora foram padronizados pelo hotel e o cliente tem 

que se adequar ao horário.  

No caso da pousada 2, por sua vez, a inovação está relacionada à forma de 

prestar o serviço no bar da piscina. A empresária explicou que, anteriormente, 

existia um funcionário em tempo integral no bar da piscina para servir aos clientes. 

Com as inovações implementadas, foi instalada uma campainha para que o cliente 

toque se precisar de algo. Assim que o cliente toca, um funcionário se dirige à 

piscina e o atende. Essa inovação, de acordo com Kim e Mauborgne (2005), é 

considerada uma inovação de valor, pois por meio dela a pousada conseguiu alinhar 

inovação e proposições de utilidade; preço e custo, na medida em que inovou no 

seu serviço, e reduziu seus custos operacionais.  

Vale ressaltar ainda o caso do hotel 1, que adotou algumas alterações no 

processo de servir as refeições, por meio da compra de novos equipamentos. O 

empresário destacou que foram adquiridos balcões de self service, a quente e a frio, 

para conservar melhor a temperatura dos alimentos que ficam expostos nas 

refeições. Além disso, foram adotadas inovações no sistema de reposição de 
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líquidos quentes, que passaram a ser repostos de dentro da cozinha sem precisar 

que os funcionários transitem pelo restaurante com os líquidos quentes.  

No tocante às inovações de processo adotadas pela agência de viagens, foi 

possível verificar que em todas as agências de viagem foram adotadas inovações no 

processo de vendas. As inovações ocorreram por meio da aquisição de softwares 

que tornaram o processo mais prático e rápido.  Em estudo realizado em 2007, 

Moraes já havia destacado que, nas agências de viagem, a adoção de softwares de 

vendas é uma tendência. Por meio desses sistemas, o agente de viagem pode 

acessar informações e fazer reservas de passagens aéreas, hotéis/pousadas, 

locação de carros, dentre outros serviços.  

No caso da agência de viagem 1, verificou-se que além das alterações no 

processo de vendas, houve também inovação no processo de atendimento dos 

clientes. O empreendedor explicou que o atendimento na agência agora é 

setorizado, de modo que existem consultores especializados para o atendimento a 

clientes corporativos e outros para pessoa física. Esse resultado é corroborado por 

Gorni, Dreher e Machado (2009), que em seu estudo verificaram que a adoção de 

novas formas de atender clientes é uma inovação de processo comum entre 

agências de viagem. 

No que se refere à influência da aprendizagem empreendedora para adoção 

das inovações de processo, verificou-se que houve a influência das três formas de 

aprendizagem analisadas nesse estudo: aprendizagem individual, grupal e 

interorganizacional. 

No tocante à contribuição do aprendizado individual para a implementação 

das inovações de processo, verificou-se que houve a influência da aprendizagem 

que ocorre através da observação de outras empresas e da participação em cursos 

e feiras. Além disso, no caso específico da pousada 1, houve influência do 

aprendizado proveniente das experiências anteriores para inovar em processo. 

Já no que se refere à influência do aprendizado grupal, os empreendedores 

destacaram a contribuição do aprendizado que ocorre por meio do relacionamento 

com funcionários, clientes, consultores e fornecedores, sendo que o aprendizado 

grupal que ocorre a partir do relacionamento mantido com fornecedores foi o que 

obteve maior destaque na introdução das inovações de processo. Este resultado 

também foi verificado no estudo de Oliveira (2008), em que o relacionamento com 

fornecedores foi identificado como uma importante fonte de informação para adoção 
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de inovações em uma empresa, na medida em que o contato com fornecedores 

permite um compartilhamento constante de novas informações. 

Por fim, no que se refere à contribuição da aprendizagem interorganizacional, 

os empresários destacaram que a partir do contato mantido com instituições, como 

Sebrae (hotel 3, pousada 1 e pousada 2) e Senai (hotel 1, hotel 3, pousada 2), são 

obtidos conhecimentos que os tornam capacitados para inovar. Esse resultado 

também foi encontrado no estudo de Mello, Machado e Jesus (2010), que 

verificaram que as empresas de pequeno e médio porte podem aumentar seu nível 

de inovação por meio dos relacionamentos interorganizacionais.  

O quadro 16 a seguir apresenta um resumo das inovações de processo e da 

aprendizagem empreendedora para adoção dessas inovações nas empresas 

pesquisadas. 

 

Quadro 16: Inovações de Processo e Aprendizagem Empreendedora 

 Inovações de Processo Aprendizagem Empreendedora 
Hotel 1 Uso de energia solar; modernização do sistema 

de captação de energia solar; coleta seletiva; 
alterações no processo de lavagem de toalhas; 
utilização de água de poço; construção de um 
sistema de captação de água da chuva; 
alterações da estrutura da cozinha; aquisição de 
novos equipamentos para cozinha;  
alterações no processo de manipulação dos 
alimentos e preparo das refeições; modificações 
no sistema de reposição de líquidos quentes; 
compra de novos equipamentos para servir o 
café da manhã; Aquisição de sistema  de 
gestão. 

Aprendizagem Individual: 
observação de outros hotéis; 
participação em cursos 
   
Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com familiares 
(irmão); consultores; 
   
Aprendizagem Interorganizacional: 
relacionamento com Senai. 

Hotel 2 Uso da energia do sol; coleta seletiva do lixo; 
utilização de água de poço para irrigação de 
áreas comuns; novo processo de descarte do 
óleo de cozinha; aquisição de novos 
equipamentos para cozinha; alterações no 
sistema de monitoramento do hotel; utilização 
de pisos cimenticios. Aquisição de sistema  de 
gestão. 

Aprendizagem Individual: 
observação de outros hotéis; 
participação em feiras; 
 
Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com clientes; 
fornecedores; funcionários. 

Hotel 3 Uso de energia solar; implantação de torneiras 
automáticas; alteração do processo de descarte 
do óleo de cozinha; modificações no processo 
de lavagem de toalhas e lençóis; alteração do 
translado do hotel para o aeroporto/rodoviária;  
mecanização da lavanderia; alteração do 
sistema de monitoramento do hotel;  
reestruturação da cozinha do hotel; compra de 
novos equipamentos para cozinha; alteração da 
manipulação dos alimentos. 
 

Aprendizagem Individual: 
participação em cursos; 
participação em feiras;  
 
Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com clientes; 
funcionários; consultores; 
 
Aprendizagem Interorganizacional: 
relacionamento com o Senai e 
Sebrae. 

Pousada 1 Utilização da energia do sol; uso de água de 
poço; aquisição de um sistema de 

Aprendizagem Individual: 
observação; experiências 
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monitoramento; modernização do sistema de 
monitoramento; alterações na estrutura da 
cozinha; adoção de novos procedimentos na 
cozinha; compra de novos equipamentos para 
cozinha; mecanização da lavagem da louça; 
Aquisição de sistema de gestão. 
 
 

profissionais anteriores;  
 
Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com fornecedores; 
clientes; 
 
Aprendizagem Interorganizacional: 
relacionamento com Sebrae. 

Pousada 2 Mecanização do processo de lavagem e 
secagem de roupas; alteração na frequência de 
lavagem de toalhas; compra de novos 
equipamentos para o sistema de monitoramento 
do hotel; aquisição de novos equipamentos para 
cozinha; reestruturação da cozinha; adoção de 
novas técnicas para preparo de refeições e 
manipulação de alimentos; alteração na forma 
de prestar o serviço de bar da piscina. 

Aprendizagem Individual: 
participação em cursos e 
treinamentos; 
 
Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com fornecedores;  
 
Aprendizagem Interorganizacional: 
relacionamento com Sebrae e 
Senai. 

Agência de 
Viagem 1 

Alterações no processo de vendas com uso de 
novos sistemas; mudanças no processo de 
atendimento (atendimento setorizado). 

Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com fornecedores; 
funcionários. 

Agência de 
Viagem 2 

Alteração no processo de vendas, por meio do 
uso de sistemas modernos. 
 

Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com fornecedores. 
 

Agência de 
Viagem 3 

Alteração no processo de vendas, por meio da 
aquisição de sistemas avançados. 

Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com fornecedores. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

 

5.4 INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS E APRENDIZAGEM EMPREENDEDORA 

 

No tocante às inovações organizacionais implementadas pelas empresas 

pesquisadas, foram destacadas pelos empreendedores inovações como: 

descentralização da gestão, adoção de novas estruturas organizacionais e 

alterações no sistema de reuniões. 

Com relação à descentralização da gestão, observou-se que em seis casos 

(hotel 1, hotel 3, pousada 1, pousada 2, agência 2, agência 3) a gestão, que, 

anteriormente era concentrada nos proprietários, foi descentralizada através do 

compartilhamento de tarefas com os funcionários, que passaram a ter mais 

autonomia. Esse tipo de inovação também foi identificado no estudo de Sela et al. 

(2008), em que o empreendedor entrevistado afirmou que, com o crescimento da 

sua empresa, a gestão foi descentralizada por meio da delegação de poder aos 

colaboradores. 
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Além da descentralização da gestão, foi adotada em alguns casos (hotéis 1 e 

3, e agência 3) uma nova estrutura organizacional, por meio da 

departamentalização. De acordo com os empresários entrevistados, anteriormente 

não existiam setores específicos para cada área da organização, havia apenas um 

setor administrativo geral. Atualmente, com a nova estrutura organizacional, há 

setores específicos para cada área, tais como: recursos humanos, finanças, dentre 

outros. 

No que se refere às inovações no sistema de reuniões, verificou-se que 

ocorreram alterações no modelo de reuniões das empresas (hotel 3 e agência 2), 

que antigamente tinham como objetivo fazer reclamações e ―dar puxões de orelha‖ 

nos funcionários. Atualmente, entretanto, essas reuniões visam ao enriquecimento 

de todos participantes, por meio da troca de conhecimentos. Além disso, as reuniões 

passaram a ocorrer periodicamente (casos do hotel 3, pousada 2, e agências 1 e 2), 

pois, anteriormente, não tinham periodicidade definida e só eram realizadas quando 

as organizações se deparavam com algum problema.  

Vale ainda destacar inovações organizacionais adotadas de forma particular 

por algumas empresas. No caso do hotel 2, foi identificada a adesão ao novo 

sistema de classificação para meios de hospedagem criado pelo Ministério do 

Turismo: o Sbclass. No caso da agência 3, por sua vez, o empresário destacou que 

está implantando um sistema de gestão de qualidade para adquirir a certificação da 

norma ISO 9001.  Álvares e Lourenço (2011) destacaram que os programas de 

certificação são uma inovação que gera impactos bastante positivos para os 

destinos turísticos, na medida em que buscam definir padrões de competência das 

empresas e/ou dos profissionais, elevando a qualidade dos serviços ofertados.  

Por fim, no caso do hotel 3, a empresária destacou que está inovando por 

meio da contratação de estagiários para trabalhar no hotel, uma vez que 

anteriormente só trabalhava com funcionários efetivos. 

Quando questionados acerca da contribuição do processo de aprendizagem 

empreendedora para adoção das inovações organizacionais, os empreendedores 

destacaram dois tipos de aprendizado: individual e grupal.  

Com relação à contribuição do aprendizado individual, observou-se que em 

todos os casos os empresários destacaram a importância deste tipo de 

aprendizagem, que ocorreu tanto através da participação em cursos e treinamentos 

(casos dos hotéis 1 e 3, da pousada 2 e  das agências 1 e 2),  como a partir das 
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experiências do dia a dia, e das experiências anteriores com a gestão de outros 

negócios (casos do hotel 2, pousada 1, e agências 2 e 3). Esse resultado é 

corroborado por Zampier (2010), que em seu estudo já havia destacado que o 

processo de aprendizagem dos empreendedores proveniente das suas experiências 

exerce importante influência na adoção de inovações pelas empresas, na medida 

em que as experiências vivenciadas pelos empreendedores os tornam capacitados a 

decidir o momento certo de inovar e em que inovar. 

Além do aprendizado individual, foi possível verificar que houve também a 

influência do aprendizado grupal na introdução das inovações organizacionais. Os 

empreendedores relataram que os relacionamentos desenvolvidos com 

fornecedores, funcionários, consultores e familiares foram fundamentais para 

adoção das inovações organizacionais, visto que por meio dessas relações são 

trocadas informações e conhecimentos, e compartilhadas novas ideias. Resultado 

similar foi encontrado por Didier e Lucena (2008), que, no estudo realizado no setor 

turístico, verificaram que os gestores de empresas de turismo aprendem 

basicamente através das relações estabelecidas com outros indivíduos. 

O quadro 17 a seguir apresenta um resumo das inovações organizacionais e 

da aprendizagem empreendedora para adoção dessas inovações nas empresas 

pesquisadas. 

 

Quadro 17: Inovações Organizacionais e Aprendizagem Empreendedora 
 Inovações Organizacionais Aprendizagem Empreendedora 
Hotel 1 Descentralização da gestão; 

departamentalização. 
Aprendizagem Individual: 
participação em cursos 
  
Aprendizagem grupal: 
relacionamento com fornecedores. 

Hotel 2 Adoção de nova classificação para o hotel 
(SBCLASS). 
 

Aprendizagem Individual: 
experiências anteriores com 
gestão; 
 
Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com funcionários. 

Hotel 3 Reestruturação do setor de vendas do hotel; 
contratação de estagiários; setorização do hotel;  
descentralização da gestão; alterações no 
sistema de reuniões. 

Aprendizagem Individual: 
participação em cursos; 
 
Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com consultores.  

Pousada 1 Descentralização da gestão. 
 

Aprendizagem individual: 
experiências do dia a dia; 
 
Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com familiares 
(filhos); fornecedores. 



160 

 

Pousada 2 Alteração no padrão de reuniões; 
descentralização da gestão. 
 

Aprendizagem individual: 
participação em cursos; 
 
Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com familiares 
(marido e filha). 

Agência de 
Viagem 1 

Implantação de reuniões mensais. Aprendizagem individual: 
participação em cursos. 

Agência de 
Viagem 2 

Alteração nas reuniões da empresa;  
descentralização da gestão. 
 

Aprendizagem Individual: 
participação em cursos; 
experiência com a gestão da 
empresa. 

Agência de 
Viagem 3 

Descentralização da gestão; 
departamentalização; implantação da ISO 9001. 
 

Aprendizagem Individual: 
experiência com a gestão do 
negócio; 
 
Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com funcionários; 
consultores. 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) 
 

5.5 INOVAÇÕES DE MARKETING E APRENDIZAGEM EMPREENDEDORA 

 
No que se refere às inovações de marketing implementadas pelas empresas 

analisadas, foram destacadas inovações como: utilização das redes sociais para 

divulgação, reformulação de sites, alterações na pesquisa de satisfação, adoção de 

novas estratégias promocionais e utilização de novas mídias de divulgação 

Com relação à utilização de redes sociais para divulgação das empresas, foi 

possível verificar que em todos os casos os empreendedores estão utilizando as 

mais diversas redes sociais, tais como: facebook, twiter, fanpage e instagram. 

Nestas redes são realizados sorteio de brindes, e ocorre a divulgação de pacotes 

promocionais e notícias sobre as empresas. No caso dos hotéis/pousadas, além 

dessas informações, são anunciados eventos que ocorrerão no Estado, visando 

divulgar o destino e atrair turistas. Este tipo de inovação de marketing também foi 

identificado no estudo de Flores, Cavalcante e Raye (2012), em que se verificou que 

as redes sociais aparecem com uso bastante significativo nas empresas de turismo, 

o que, segundo os autores, é um bom resultado, pois, atualmente, mais de 80% dos 

―internautas‖ brasileiros estão conectados a alguma rede social. 

 Outra inovação de marketing introduzida nas empresas pesquisadas refere-se 

à reformulação dos sites. Em sete casos analisados os empresários destacaram que 

modernizaram os sites, com a formulação de novos layouts e inclusão de novas 

funcionalidades. De acordo com Flores, Cavalcante e Raye (2012) a depender do 
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conteúdo comercial e das informações disponibilizadas nos sites, estes podem se 

tornar um diferencial e, muitas vezes, servir como influenciador na decisão de 

compra dos turistas, uma vez que, segundo Buhalis e Law (2008 apud FLORES; 

CAVALCANTE; RAYE, 2012), um consumidor bem informado é capaz de interagir 

melhor com os recursos locais e culturais para encontrar os produtos e serviços que 

atendam às suas necessidades e para aproveitar ofertas especiais e preços 

reduzidos.  

Vale ressaltar que no caso dos hotéis 2 e 3, a reformulação dos sites 

envolveu ainda uma outra inovação: a inclusão de um ―tour virtual‖, que permite ao 

cliente ―passear‖ pelo site como se estivesse dentro do hotel, conhecendo suas 

dependências.  Em estudo realizado em 2007, Moraes já havia ressaltado que a 

viagem virtual é uma inovação que vem sendo adotada de forma expressiva por 

empresas de turismo, na medida em que permite aos clientes experimentar um local 

antes mesmo de haver deslocamento efetivo de uma viagem. 

 Com relação às alterações na pesquisa de satisfação realizada com clientes, 

verificou-se que o modo de realizar as pesquisas foi alterado, visando o alcance de 

um melhor resultado. No caso do hotel 2, a pesquisa que anteriormente era feita 

apenas por meio de questionários deixados em áreas comuns do hotel, hoje também 

é realizada por meio de enquetes feitas pelos funcionários do hotel diretamente com 

os hóspedes. Já no caso da agencia 3,  os questionários que antes ficavam nas 

mesas das consultoras de vendas para que os clientes respondessem, agora ficam 

disponíveis no site da agência, para que o cliente possa responder a pesquisa com 

mais privacidade.  

Ainda no campo das inovações de marketing, verificou-se que foram adotadas 

novas estratégias promocionais. Estas incluíram a criação de festival de prêmios, 

com o sorteio de brindes (caso da agência 1), e o desenvolvimento de ações 

promocionais exclusivas para clientes corporativos, com a criação de um cartão 

fidelidade, que proporciona a obtenção de descontos ou ainda a retirada de 

passagens ou hospedagem gratuitas (agência 2). Esses resultados também foram 

encontrados no estudo de Pires (2010), que verificou que empresas turísticas estão 

investindo nos programas de fidelidade ou de pontuação, em que cada vez que o 

cliente efetua uma compra, maior a possibilidade de ganhar passagens ou de se 

obter garantias e premiações.  
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 Com relação ao uso de novas mídias para divulgação, observou-se que em 

quatro casos estão sendo adotadas mídias inovadoras. No caso do hotel 3, está 

sendo utilizado o rádio e uma divulgação no aeroporto, por meio de uma plotagem 

na sala de desembarque com a logomarca do hotel e os serviços oferecidos. Na 

pousada 1, por sua vez, foi desenvolvida uma parceria com o Google para 

divulgação da pousada, que faz com que quando uma pessoa faça uma busca por 

um hotel ou pousada no Google, a pousada apareça logo na primeira página. Ainda 

no que se refere às novas mídias de divulgação, no caso da agência 1, a nova mídia 

para divulgação é a televisão, com vistas a alcançar o maior público possível. Por 

fim, no caso da agência 2, foram adotadas novas estratégias de divulgação voltadas 

para públicos específicos, tais como a divulgação dos serviços de lua de mel no guia 

e workshop CasarSe, para atingir noivas, e distribuição de panfletos com pessoas 

fantasiadas de personagens da Disney, para atingir o público que deseja viajar em 

grupos para Disney.  

Por fim, vale destacar o caso do hotel 2, em que foi realizada uma alteração 

da identidade visual, por meio da elaboração de um novo pórtico para entrada do 

hotel, com o objetivo de criar uma identidade visual mais moderna. 

No que se refere à influência da aprendizagem empreendedora para adoção 

das inovações de marketing, verificou-se que houve a influência dos três tipos de 

aprendizagem considerados neste estudo: individual, grupal e interorganizacional. 

No tocante à influência do aprendizado individual para introdução das 

inovações, verificou-se que em cinco casos houve a contribuição deste tipo de 

aprendizado através da observação dos concorrentes. 

Já no que se refere à influência do aprendizado grupal, foi possível observar 

que esta foi a forma predominante de aprendizagem para a adoção das inovações 

de marketing. Em todos os casos analisados, a aprendizagem grupal nas suas 

diversas formas (relacionamento com clientes, funcionários, familiares, amigos, 

consultores e fornecedores) influenciou na implantação das inovações de marketing. 

Esse resultado é corroborado por Christo e Veiga Neto (2012), que em seu estudo já 

afirmavam que a aprendizagem que se dá através da interação social é o principal 

fator que estimula o comportamento inovador.  

Por fim, no caso da agência 2, houve contribuição da aprendizagem 

interorganizacional por meio do relacionamento mantido com o Sebrae, que através 

de um serviço de consultoria indicou novas ações de marketing para empresa. 
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O quadro 18 a seguir apresenta um resumo das inovações de marketing e da 

aprendizagem empreendedora para adoção dessas inovações nas empresas 

pesquisadas. 

 

Quadro 18: Inovações de Marketing e Aprendizagem Empreendedora 
 Inovações de Marketing Aprendizagem Empreendedora 
Hotel 1 Utilização das redes sociais para divulgar o 

empreendimento; reformulação do site do hotel. 
 

Aprendizagem Individual: 
observação dos concorrentes; 
   
Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com clientes. 

Hotel 2 Alteração da identidade visual do hotel; uso das 
redes sociais; alterações na pesquisa de 
satisfação. 
 

Aprendizagem Individual: 
observação de outros hotéis;  
 
Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com funcionários. 

Hotel 3 Uso de novas mídias de divulgação (rádio; 
plotagem no aeroporto; facebook, twiter); 
reformulação do site.  

Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com consultores; 
fornecedores. 

Pousada 1 Reformulação do site da pousada; uso das 
redes sociais para fazer a propaganda; 
divulgação do hotel no Google. 

Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com familiares. 
 

Pousada 2 Reformulação do site da pousada; uso das 
redes sociais para divulgação. 
 

Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com familiares 
(filha). 

Agência de 
Viagem 1 

Criação de festival de prêmios; utilização de 
redes sociais e televisão para divulgação. 
 

Aprendizagem individual: 
observação de outras agências; 
 
Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com clientes. 

Agência de 
Viagem 2 

Divulgação dos serviços no workshop e guia 
Casar-se; modernização do site;  utilização das 
redes sociais (facebook, twiter, fanpage, e 
instagram) para divulgar a agência; implantação 
de um cartão fidelidade para os clientes 
corporativos; distribuição de panfletos com 
pessoas fantasiadas de personagens da Disney. 
 

Aprendizagem Individual: 
observação; 
 
Aprendizagem Grupal: contato com 
colegas;  
 
Aprendizagem  Interorganizacional: 
relacionamento com Sebrae. 

Agência de 
Viagem 3 

Alteração da pesquisa de satisfação; uso das 
redes sociais. 
 

Aprendizagem Individual: 
observação dos concorrentes; 
 
Aprendizagem Grupal: 
relacionamento com funcionários. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) 
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6. CONCLUSÃO 

 
 

A presente pesquisa buscou identificar, a partir de um estudo de casos 

múltiplos, os tipos de inovação adotados pelas empresas turísticas do estado de 

Sergipe e analisar como os empreendedores aprendem a adotar estas inovações.  

As empresas pesquisadas são de pequeno e médio porte e oferecem uma 

gama variada de serviços a seus clientes, comuns a essas empresas. Os seus 

empreendedores diferem do perfil apresentado pelo GEM com relação à faixa etária 

e á escolaridade, pois, enquanto neste estudo verificou-se que os empreendedores 

possuem um alto nível de escolaridade e estão situados na faixa etária 

compreendida entre 40 e 62 anos, o relatório GEM (2012) aponta que a maior parte 

dos empreendedores brasileiros são jovens e possuem apenas o segundo grau 

completo. 

Com relação às inovações implementadas pelas empresas turísticas, chama 

a atenção a preocupação com a adoção de serviços inovadores que sirvam como 

diferencial em relação aos concorrentes, uma vez que o setor está cada vez mais 

competitivo, exigindo dos empreendedores uma atitude proativa na adoção de novos 

serviços.  Além disso, evidenciou-se que há uma tendência em inovar através do 

uso da internet. Os empreendedores relataram que a oferta de serviços através da 

internet se tornou uma inovação quase que obrigatória, pois houve uma mudança no 

perfil dos consumidores, que, atualmente, querem comprar os serviços turísticos 

sem necessitar se deslocar.  

Verificou-se, ainda no tocante as inovações de serviço, que os hotéis 

pesquisados estão ampliando sua estrutura física visando atender a crescente 

demanda turística da cidade de Aracaju. Segundo dados da Agência Sergipe de 

Noticias (ASN, 2012), o fluxo turístico no Estado de Sergipe aumentou 17,22% no 

primeiro quadrimestre de 2012 quando comparado ao mesmo período do ano 

anterior. Além disso, em 2012 foram criados noventa negócios novos no setor 

turístico (ASN, 2013). 

Com relação às inovações de processo introduzidas pelas empresas, 

destacam-se a adoção de medidas sustentáveis, as quais proporcionam redução de 

custos e maior satisfação dos clientes. A adoção de inovações sustentáveis, 

segundo Barbieri et al. (2010), é uma resposta às pressões do mercado que exigem 
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organizações que sejam capazes de inovar com eficiência econômica e 

responsabilidade social e ambiental. 

No tocante às inovações organizacionais, observou-se que todos os 

empreendedores consideravam-se centralizadores e estão buscando inovar através 

da adoção de uma gestão mais descentralizada, por meio do compartilhamento de 

atividades com seus colaboradores e da concessão de um maior nível de 

autonomia.  Além disso, destacou-se também como inovação organizacional, a 

introdução de sistemas de gestão, que auxiliam na administração do negócio e na 

tomada de decisão. 

Com relação às inovações de marketing, houve destaque para o uso das 

redes sociais como forma de divulgação. Os empreendedores relataram que as 

redes sociais, possuem um alcance maior do que a propaganda tradicional, e 

servem também como um canal direto de comunicação com os clientes. 

Para adoção dessas inovações, verificou-se que houve a influência dos três 

tipos de aprendizagem pesquisados neste estudo: o individual, o grupal e o 

interorganizacional. Em todos os casos houve ênfase na aprendizagem individual 

que ocorre através da observação e das experiências práticas do empreendedor. Os 

empresários destacaram que as suas experiências anteriores (obtidas trabalhando 

no setor, e no cotidiano), bem como a observação dos concorrentes lhes 

proporcionam uma série de conhecimentos para inovar. Estudos anteriores 

(TEIXEIRA; MORRISON, 2004; TEIXEIRA, 2011) já haviam identificado que os 

empreendedores do setor turístico preferem aprender fazendo, ou seja, na prática, 

bem como através da observação de outras empresas do setor.  

Com relação à influência do aprendizado grupal, chamou atenção os 

conhecimentos adquiridos pelos empreendedores a partir do contato mantido com 

os seus clientes. Os empreendedores relataram que buscam manter um bom 

relacionamento com clientes e estar sempre atentos as suas criticas e sugestões. 

Diversos autores (HONMA; TEIXEIRA, 2011; TEIXEIRA; MORRISON, 2004; 

BARBOSA; LOPES, 2009; FEUERSCHÜTTE; GODOI, 2007) afirmam que os 

proprietários de pequenos negócios mantêm um contato pessoal direto com seus 

clientes buscando coletar informações, o que possibilita um processo contínuo de 

aprendizagem (BARROS; MOREIRA, 2005).  

Por fim, verificou-se que quase não existiram referências acerca da influência 

da aprendizagem interorganizacional. Os empresários afirmaram que, praticamente, 
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não estabelecem relacionamentos com outras empresas do setor em função da 

grande concorrência. Além disso, não buscam estabelecer contato com instituições 

de ensino ou de fomento. Este resultado indica a dificuldade dos empreendedores 

do setor turístico em estabelecer redes de cooperação interorganizacional. O estudo 

de Sacramento e Teixeira (2012) já havia constatado que as redes de cooperação 

entre empresas turísticas, e entre estas e associações do setor, se manifesta de 

maneira muito tímida, em função da mentalidade competitiva que impera entre os 

empresários do setor. 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 
No atual ambiente empresarial, marcado por rápidas e profundas mudanças, 

o desafio de produzir em grandes quantidades está sendo superado pelo desafio 

permanente, de desenvolver novos produtos, serviços, processos e sistemas 

gerenciais, pois é por meio das inovações que as organizações tornam-se 

capacitadas a atender às exigências de eficiência e tempo de resposta dos clientes, 

melhorar a qualidade do produto e diminuir o ciclo de projetos (ARAUJO; ZILBER, 

2011). Assim, inovar em produtos/serviços, inovar em processos, inovar em gestão 

e em modelos de negócios é a palavra de ordem para estabelecerem diferenciais 

competitivos que permitam enfrentar o avanço da concorrência nos mercados 

nacional e internacional (GEM, 2007).  

Os resultados deste estudo indicaram que as empresas estão investindo em 

inovação e buscando inovar de diversas formas. As inovações implementadas 

incluem a introdução de serviços inovadores para os clientes, a alteração no 

processo de execução das atividades, mudanças na forma de gerir e novas 

estratégias de marketing. Entretanto, embora venham desenvolvendo diversos tipos 

de inovação, praticamente todas as inovações adotadas por essas empresas 

turísticas são incrementais, ou seja, baseiam-se na melhoria dos serviços/processos 

já existentes. Assim, falta nos empreendedores do setor turístico Aracajuano um 

espírito inovador que possibilite o desenvolvimento de inovações radicais e não 

apenas incrementais, visando o desenvolvimento do potencial turístico da cidade. 

Na introdução dessas inovações nas organizações de acordo com Oliveira et 

al. (2012) a aprendizagem configura-se como um elemento crucial, pois toda 
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inovação toda inovação é um processo de aprendizado, no qual novos 

conhecimentos são criados ou compartilhados (HENRIQUES et al. ,2008). 

Nas empresas pesquisadas, verificou-se que, para introdução das inovações, 

os empreendedores passam por um processo contínuo de aprendizagem, indicando 

a existência de uma relação direta entre os temas.  

Ficou evidente, entretanto, que a aprendizagem interorganizacional configura-

se como uma forma de aprender subutilizada entre os empreendedores do setor 

turístico, em função da dificuldade de associativismo apresentada pelos empresários 

deste segmento. Além disso, convém destacar, que embora o Sebrae tenha 

desenvolvido, no Estado de Sergipe, o programa Agentes Locais de Inovação (ALI), 

visando incentivar o desenvolvimento de inovações em empresas de pequeno porte, 

a cadeia turística, apesar de sua representatividade, não foi selecionada para 

participar do programa. 

Assim, há necessidade de ampliar a interação das empresas turísticas com 

outras empresas do setor, bem como Instituições de Pesquisa e Fomento, 

Universidades e Associações de Classe, a fim de propiciar a troca de conhecimento 

interorganizacional, gerando um processo contínuo de aprendizagem para inovação. 

Diante do exposto, ficam como sugestão os assuntos relacionados abaixo que 

podem ser tratados em pesquisas futuras: 

 

 Realizar novas pesquisas, envolvendo os temas inovação e aprendizagem 

empreendedora, visando maior articulação dos dois campos teóricos. 

 

 Realização de uma pesquisa qualitativa com o mesmo tema em outros 

setores, a fim de que se possa comparar os resultados. 

  

 Realização de uma pesquisa quantitativa correlacionando os temas inovação 

e aprendizagem, com o objetivo de verificar quais os tipos de inovações mais 

frequentemente implementados pelos empreendedores do setor turístico, e 

qual a forma de aprendizagem mais influencia na introdução destas 

inovações.  
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APENDICE 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA – PESQUISA 
 

Aluna: Patrícia Melo Sacramento 
Orientadora: Profª. Dra. Rivanda Meira Teixeira 

 
O objetivo desta pesquisa é analisar como ocorre o processo de 

aprendizagem dos empreendedores e de que forma esse processo contribui para a 
adoção de inovações em hotéis de pequeno e médio porte no estado de Sergipe. 

 
 
DADOS GERAIS DA ENTREVISTA 
 Data da entrevista: ___/___/___ 
 Duração da entrevista: Início ______ Término ______ 
 

1. Perfil do Empreendedor 
 
1.1 Gênero  M (   )   F (    ) 
 
1.2 Idade 
1.3 Escolaridade 
Primeiro grau incompleto (      ) 
Primeiro grau completo (      ) 
Segundo grau incompleto (      ) 
Segundo grau completo ________________ 
Graduação Qual?______________ 
Pós-Graduação _______________ 
1.4 Experiência Profissional 
1.5  Local de Nascimento 
 
 
 

2. Perfil do Hotel 
 
2.1 Em que ano foi fundado o hotel? 
2.2 Qual a estrutura (física) do hotel? 
2.3 Qual porte do hotel? 
2.4 Qual o número de empregados? 
2.5 Quais os serviços oferecidos? 
2.6 Clientes: 
 

3. Inovação e Aprendizagem 
 

3.1 Inovações de Serviço e Aprendizagem 
 
3.1.1 Você implementou novos serviços no hotel/agência nos últimos 5 anos? Em 
caso afirmativo, quais? 
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3.1.1 A aprendizagem individual, por meio da participação em cursos, da 
observação, e/ou das suas experiências anteriores com o setor, com gestão 
ou criação de outras empresas contribuiu para implementação destas 
inovações de serviço? Como? 
 

3.1.2 A aprendizagem grupal, por meio do relacionamento estabelecido com 
funcionários, fornecedores, clientes, familiares, amigos, consultores, outros 
empreendedores, professores, e mentores, influenciou a adoção destas 
inovações de serviço? De que forma? 
 

3.1.3 A aprendizagem interorganizacional, que ocorre por meio dos 
relacionamentos estabelecidos com outras organizações influenciou a adoção 
destas inovações? 

 
3.2 Inovações de Processo e Aprendizagem  
 
3.2.1 Você implementou alguma modificação na forma de executar os serviços 

oferecidos pelo hotel/agência? Se sim, quais? 
 

3.2.2 A aprendizagem individual, por meio da participação em cursos, da 
observação, e/ou das suas experiências anteriores com o setor, com gestão 
ou criação de outras empresas contribuiu para implementação destas 
inovações de serviço? Como? 
 

3.2.3 A aprendizagem grupal, por meio do relacionamento estabelecido com 
funcionários, fornecedores, clientes, familiares, amigos, consultores, outros 
empreendedores, professores, e mentores, influenciou a adoção destas 
inovações de serviço? De que forma? 
 

3.2.4 A aprendizagem interorganizacional, que ocorre por meio dos 
relacionamentos estabelecidos com outras organizações influenciou a adoção 
destas inovações? 
 

3.2.5 Você adotou alguma inovação nos processos realizados no hotel/agência de 
caráter sustentável nos últimos 5 anos? Em caso afirmativo, quais? 
 

3.2.6 A aprendizagem individual, por meio da participação em cursos, da 
observação, e/ou das suas experiências anteriores com o setor, com gestão 
ou criação de outras empresas contribuiu para implementação destas 
inovações de serviço? Como? 
 

3.2.7 A aprendizagem grupal, por meio do relacionamento estabelecido com 
funcionários, fornecedores, clientes, familiares, amigos, consultores, outros 
empreendedores, professores, e mentores, influenciou a adoção destas 
inovações de serviço? De que forma? 
 

3.2.8 A aprendizagem interorganizacional, que ocorre por meio dos 
relacionamentos estabelecidos com outras organizações influenciou a adoção 
destas inovações? 
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3.2.9 Você adotou alguma inovação nos processos realizados na cozinha do hotel 
nos últimos 5 anos? Se sim, quais? 
 

3.2.10 A aprendizagem individual, por meio da participação em cursos, da 
observação, e/ou das suas experiências anteriores com o setor, com gestão 
ou criação de outras empresas contribuiu para implementação destas 
inovações de serviço? Como? 
 

3.2.11 A aprendizagem grupal, por meio do relacionamento estabelecido com 
funcionários, fornecedores, clientes, familiares, amigos, consultores, outros 
empreendedores, professores, e mentores, influenciou a adoção destas 
inovações de serviço? De que forma? 
 

3.2.12 A aprendizagem interorganizacional, que ocorre por meio dos 
relacionamentos estabelecidos com outras organizações influenciou a adoção 
destas inovações? 
 

3.2.13 Você adotou alguma inovação na lavanderia do hotel nos últimos 5 anos? Em 
caso afirmativo, quais? 
 

3.2.14 A aprendizagem individual, por meio da participação em cursos, da 
observação, e/ou das suas experiências anteriores com o setor, com gestão 
ou criação de outras empresas contribuiu para implementação destas 
inovações de serviço? Como? 
 

3.2.15 A aprendizagem grupal, por meio do relacionamento estabelecido com 
funcionários, fornecedores, clientes, familiares, amigos, consultores, outros 
empreendedores, professores, e mentores, influenciou a adoção destas 
inovações de serviço? De que forma? 
 

3.2.16 A aprendizagem interorganizacional, que ocorre por meio dos 
relacionamentos estabelecidos com outras organizações influenciou a adoção 
destas inovações? 
 

3.2.17 Você adquiriu novos equipamentos para o hotel/agência nos últimos 5 anos? 
Em caso positivo, quais? 
 

3.2.18 A aprendizagem individual, por meio da participação em cursos, da 
observação, e/ou das suas experiências anteriores com o setor, com gestão 
ou criação de outras empresas contribuiu para implementação destas 
inovações de serviço? Como? 
 

3.2.19 A aprendizagem grupal, por meio do relacionamento estabelecido com 
funcionários, fornecedores, clientes, familiares, amigos, consultores, outros 
empreendedores, professores, e mentores, influenciou a adoção destas 
inovações de serviço? De que forma? 
 

3.2.20 A aprendizagem interorganizacional, que ocorre por meio dos 
relacionamentos estabelecidos com outras organizações influenciou a adoção 
destas inovações? 
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3.3 Inovações Organizacionais e Aprendizagem 
 
3.3.1 Você adotou alguma inovação na forma de gerenciar o hotel/agência nos 

últimos 5 anos? Em caso afirmativo, quais? 
 

3.3.2 A aprendizagem individual, por meio da participação em cursos, da 
observação, e/ou das suas experiências anteriores com o setor, com gestão 
ou criação de outras empresas contribuiu para implementação destas 
inovações de serviço? Como? 
 

3.3.3 A aprendizagem grupal, por meio do relacionamento estabelecido com 
funcionários, fornecedores, clientes, familiares, amigos, consultores, outros 
empreendedores, professores, e mentores, influenciou a adoção destas 
inovações de serviço? De que forma? 
 

3.3.4 A aprendizagem interorganizacional, que ocorre por meio dos 
relacionamentos estabelecidos com outras organizações influenciou a adoção 
destas inovações? 

 
3.4 Inovações de Marketing e Aprendizagem 
 
3.4.1 Você adotou alguma nova mídia para divulgação do hotel/agência nos últimos 

5 anos? Em caso afirmativo, quais? 
 

3.4.2 A aprendizagem individual, por meio da participação em cursos, da 
observação, e/ou das suas experiências anteriores com o setor, com gestão 
ou criação de outras empresas contribuiu para implementação destas 
inovações de serviço? Como? 
 

3.4.3 A aprendizagem grupal, por meio do relacionamento estabelecido com 
funcionários, fornecedores, clientes, familiares, amigos, consultores, outros 
empreendedores, professores, e mentores, influenciou a adoção destas 
inovações de serviço? De que forma? 
 

3.4.4 A aprendizagem interorganizacional, que ocorre por meio dos 
relacionamentos estabelecidos com outras organizações influenciou a adoção 
destas inovações? 
 

3.4.5 Você implementou alguma nova promoção nos últimos 5 anos? Se sim, 
quais? 
 

3.4.6 A aprendizagem individual, por meio da participação em cursos, da 
observação, e/ou das suas experiências anteriores com o setor, com gestão 
ou criação de outras empresas contribuiu para implementação destas 
inovações de serviço? Como? 
 

3.4.7 A aprendizagem grupal, por meio do relacionamento estabelecido com 
funcionários, fornecedores, clientes, familiares, amigos, consultores, outros 
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empreendedores, professores, e mentores, influenciou a adoção destas 
inovações de serviço? De que forma? 
 

3.4.8 A aprendizagem interorganizacional, que ocorre por meio dos 
relacionamentos estabelecidos com outras organizações influenciou a adoção 
destas inovações? 

 
 

 

 


