
Niterói 
2016 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

MATHEUS DUARTE LOPES DE MACEDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 

INOVAÇÃO EM TURISMO: 
Um estudo exploratório da cadeia de turismo no município de Niterói 

  



Niterói 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INOVAÇÃO EM TURISMO: 
Um estudo exploratório da cadeia de turismo no município de Niterói 

 

Projeto Final apresentado ao curso de graduação em 
Engenharia de Produção da Universidade Federal 
Fluminense, como requisito parcial para aquisição do 
Grau de Engenheiro de Produção. 
 
Orientador: Prof. Emmanuel Paiva de Andrade  

 

MATHEUS DUARTE LOPES DE MACEDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Niterói 
2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. EMMANUEL PAIVA DE ANDRADE (Orientador) 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. FERNANDO TOLEDO FERRAZ 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. GILSON BRITO ALVES LIMA 

Universidade Federal Fluminense 

 
 
 

 
 

INOVAÇÃO EM TURISMO: 
Um estudo exploratório da cadeia de turismo no município de Niterói 

 

Projeto Final apresentado ao curso de graduação em 
Engenharia de Produção da Universidade Federal 
Fluminense, como requisito parcial para aquisição do 
Grau de Engenheiro de Produção. 
 
Orientador: Prof. Emmanuel Paiva de Andrade  

 

MATHEUS DUARTE LOPES DE MACEDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus familiares e 

amigos que me apoiaram durante a minha 

formação. 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

Agradeço ao meu pai e à minha mãe que tanto se esforçaram e se dedicaram 

para proporcionar a melhor educação e formação que eles puderam me dar e pelo 

apoio durante toda essa jornada. 

Ao meu irmão por ter me ajudado bastante a superar dificuldades 

encontradas durante a minha graduação. 

Aos meus colegas e amigos Diogo, Fernanda, Jacqueline, Pedro, Suellen, 

Thamires eThatiana pelos anos de convívio e amizade verdadeira. 

Ao Prof. Emmanuel Paiva de Andrade por aceitar a me orientar na elaboração 

deste trabalho e oferecer seu tempo e sua disponibilidade. 

Aos Professores Fernando Toledo Ferraz e Gilson Brito Alves Lima por terem 

aceitado a participar da banca de avaliação deste trabalho. 

À coordenadora do curso de Engenharia de Produção da Universidade 

Federal Fluminense que prestou todo o trabalho administrativo para que fosse 

possível a minha progressão no curso. 

A todos os professores das disciplinas que cursei durante a graduação que 

acabaram contribuindo pouco a pouco para que eu me tornasse um Engenheiro de 

Produção. 

 Aos funcionários das empresas estudadas que contribuíram com o 

levantamento de dados e se disponibilizaram para responder os questionários. 

 Por fim, agradeço a todas as pessoas que de uma forma direta ou indireta 

contribuíram para a minha formação como pessoa e como Engenheiro de Produção. 

 

Matheus Duarte Lopes de Macedo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A inovação é um processo contínuo 
envolvendo os fatores organizacionais em 
sintonia com as demandas do mercado ao 
buscar produzir bens ou serviços com 
condições de qualidade, atendimento e custo 
adequado, superando, dessa forma, os 
concorrentes na preferência dos clientes. 
 

(PAREDES, SANTANA e FELL, 2014) 
 
 
 
 



RESUMO 

O turismo exerce um impacto significativo na economia mundial, empregando 
milhões de pessoas. Entretanto, para que os empreendimentos turísticos 
acompanhem a crescente sofisticação da demanda e as mudanças radicais nos 
modelos de negócio que surgem a cada dia, é preciso desenvolver e internalizar 
uma cultura de inovação sistemática nas organizações. O objetivo deste trabalho, de 
natureza exploratória, é propor um framework que permita medir a inovação em 
empresas da cadeia turística na cidade de Niterói, avaliando suas vantagens 
competitivas. A metodologia utilizada foi o estudo de caso e a coleta dos dados foi 
feita através de entrevistas estruturadas com uma empresa de cada segmento, 
conforme classificação do IBGE. Foi empregada a ferramenta radar da inovação e o 
desempenho obtido pelas empresas estudadas foi calculado através de critérios 
matemáticos. Os resultados obtidos revelam que, embora as empresas de turismo, 
em geral, busquem interação constante com seus clientes, elas não cooperam em 
níveis adequados com outras empresas do setor. Observou-se ainda que algumas 
ações têm potencial de impactarem, ao mesmo tempo, várias dimensões da 
inovação, sendo portanto elegíveis como prioritárias para elaboração de políticas 
para o setor. 

Palavras-chave: Inovação. Turismo. Vantagens competitivas. Radar inovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Tourism has a significant impact on the world economy, employing millions of people. 
However, we need to develop and internalize a culture of systematic innovation in 
organizations so that tourism companies follow the increasing sophistication of 
demand and the radical changes in business models that emerge every day. The 
objective of this exploratory study is to propose a framework for measuring innovation 
in the tourism chain companies in the city of Niterói, assessing their competitive 
advantages. The methodology used was the case study and data collection was 
done through structured interviews in a company of each segment, according to the 
IBGE classification. It used the innovation radar tool and the performance achieved 
by the companies studied was calculated using mathematical criteria. The results 
show that although tourism companies generally seek constant interaction with their 
customers, they do not cooperate at appropriate levels with others in the industry. It 
was also observed that some actions have the potential to influence at the same time 
various dimensions of innovation and therefore should be given priority to be chosen 
as policy for the sector. 

Key-words: Innovation. Tourism. Competitive advantages. Innovation radar. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 As atividades de turismo exercem impacto importante na economia do Brasil. 

Segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, 2015), no ano de 2014, 

as atividades relacionadas ao turismo (diretas e indiretas) contribuíram, no Brasil, 

com 492,4 bilhões de reais, equivalendo a 9,6% do produto interno bruto (PIB) do 

país. Ainda segundo a WTTC (2015), o número de empregos diretos e indiretos 

relacionados ao setor foi de 8,8 milhões em 2014. 

 Também no ano de 2014, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo 

classificou o Brasil como sendo o 9º colocado entre 184 países em valor absoluto de 

contribuição para o PIB em atividades relacionadas ao turismo. Deve-se lembrar que 

o Brasil sediou a Copa do Mundo de futebol da Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA) naquele ano, o que pode ter alavancado o desempenho do setor 

neste período.  

A contribuição para o PIB das atividades de turismo no Brasil nos últimos 

anos pode ser visto no Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Contribuição do turismo no PIB do Brasil 

 

Fonte: Adaptado de WTTC (2015) 
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O setor de turismo é composto por diversos tipos de atividades. Segundo o 

estudo Economia do Turismo: Uma Perspectiva Macroeconômica 2003-2009 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012), o setor é bastante 

heterogêneo. O referido estudo divide o setor em segmentos e analisa suas 

contribuições econômicas para o país. Os segmentos que o IBGE considera como 

sendo as atividades características do turismo, que por sua vez são classificadas 

segundo os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), 

são: 

 Serviços de alojamento; 

 Serviços de alimentação; 

 Transportes ferroviário e metroviário; 

 Transporte rodoviário; 

 Transporte aéreo; 

 Transporte aquaviário e serviços auxiliares dos transportes; 

 Atividades de agências e organizadores de viagens; 

 Aluguel de bens móveis; 

 Atividades recreativas, culturais e desportivas. 

Cada uma dessas atividades contribui economicamente com uma proporção 

diferente para o turismo como um todo no Brasil. A contribuição produtiva dessas 

atividades no setor de turismo no ano de 2009, no Brasil, segundo estudos do IBGE 

está representada no Gráfico 2, mais adiante.  

Gráfico 2 - Percentual de contribuição produtiva do setor de turismo por atividade 

Fonte: Adaptado de IBGE (2012) 
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 Além disso, o percentual de postos de trabalho que cada atividade emprega 

no setor de turismo no Brasil, no ano de 2009, também segundo estudos do IBGE, 

está representada mais adiante no Gráfico 3. 

Gráfico 3 - Percentual de postos de trabalho do setor de turismo por atividade 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2012) 

Com esses dados, sabendo que turismo tem um impacto considerável na 

economia do Brasil, compondo quase 10% do PIB do país, e sabendo que o setor é 

responsável por empregar milhões, pode-se considerar que o turismo é essencial 

para movimentar a economia do Brasil. 

Mesmo assim, pressupondo que para qualquer empresa seja capaz de 

construir vantagens competitivas sobre as suas concorrentes nos setores onde atua, 

é preciso que ela seja capaz de inovar, oferecendo diferenciais nos quais os clientes 

prefiram consumir seus produtos ou serviços em relação às outras empresas. E isso 

não é diferente nas empresas que oferecem serviços de turismo. 

A inovação, por sua vez, como pode ser visto no Capítulo 2 deste trabalho, 

não possui uma definição unânime dentre os autores da literatura, e muitas vezes é 

associada apenas às ações de intervenção tecnológica, como as atividades de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) focadas para o lançamento de novos produtos 

no mercado. Sendo assim, como é possível perceber a inovação em empresas que 

oferecem serviços, onde as empresas do turismo se encontram?  

Além disso, cada vez mais o Brasil vem sediando eventos internacionais de 
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grande porte, o que aumenta o fluxo de turistas nas cidades onde esses eventos são 

sediados. Isso faz com que os empresários do setor de turismo tenham que se 

atentar para atender uma clientela cada vez mais internacional e exigente, o que 

força uma adequação ao aumento de demanda e à qualidade exigida pelos 

consumidores que podem vir de várias partes do mundo. Para isso, a necessidade 

de inovação é fundamental. 

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 Mesmo sabendo que as atividades do setor do turismo são essenciais para 

movimentar a economia do Brasil, empregando milhões de trabalhadores e 

contribuindo significativamente para o PIB do país, é preciso criar uma cultura de 

inovação sistemática nos empreendimentos turísticos para que, entre outras coisas, 

o atendimento aos consumidores seja mais voltado às suas necessidades, 

conquistando novos clientes e abrindo vantagens competitivas à frente aos 

concorrentes. Consequentemente, o potencial turístico do país seria mais bem 

aproveitado. 

Entretanto, para que o Brasil atinja todo o potencial de turismo possível, é 

preciso não só inovar esporadicamente, em tempos de grandes eventos, por 

exemplo, mas manter a qualidade e variedade de serviços como legado dos 

empreendimentos na tentativa de continuar atraindo mais turistas e clientes, e até os 

fidelizar, se possível, para que voltem em oportunidades futuras. Isso iria contribuir 

bastante para a economia das cidades e regiões onde o setor de turismo for mais 

desenvolvido. 

 Realizar o conjunto de intervenções capaz de responder aos desafios que 

estão colocados irá exigir mais do que apenas capital. O quadro e a dinâmica 

mundial de demandas e exigências sofisticadas colocam na ordem do dia a 

necessidade da inovação, em todas as suas formas e características, desde aquelas 

mais voltadas para produtos até as relacionadas ao marketing e a própria estrutura e 

dinâmica organizacional. 

 A questão é saber até que ponto uma economia com as características de 

país emergente, como é o caso do Brasil, consegue incorporar e potencializar a 



18 
 

cultura de inovação. Além disso, torna-se necessário encontrar ou desenvolver 

métricas capazes de medir adequadamente as iniciativas de inovação, bem como 

mostrar que esta é capaz de melhorar a qualidade dos serviços, atraindo e 

fidelizando, desta forma, mais clientes e turistas. 

 Ademais, devido à falta de investimentos e estrutura, nem todas as cidades 

brasileiras aproveitam seu potencial turístico. Há regiões líderes e regiões 

seguidoras no setor de turismo. As regiões líderes são bem desenvolvidas, geram e 

convivem intensamente com a inovação. Por outro lado, as regiões seguidoras 

apresentam uma realidade diferente. Elas possuem recursos humanos e financeiros 

mais escassos e possuem menos organizações reconhecidas capazes de liderar um 

processo de inovação. Em alguns casos, essas regiões até são próximas uma da 

outra (TAVARES, SALVADOR E MORES, 2014). 

 Essa relação entre regiões líderes e seguidoras pode ser observada, por 

exemplo, entre as cidades do Rio de Janeiro e Niterói, que é o foco deste trabalho. 

Neste caso, a capital fluminense é a região líder, por ser mais desenvolvida, 

enquanto a cidade de Niterói apresenta recursos mais limitados, apesar de serem 

apenas separadas pela Baía de Guanabara. 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO  

1.3.1 Objetivo geral 

Dado este contexto, o objetivo deste trabalho é, a partir de uma revisão da 

literatura teórica e empírica, desenhar um framework que permita analisar os 

desafios em relação à inovação em empresas do setor de turismo do município de 

Niterói, uma cidade que se enquadraria em uma dimensão relativamente periférica, 

em relação à cidade do Rio de Janeiro, situando-a conforme Tavares, Salvador e 

Mores (2014), na condição de região seguidora. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Encontrar uma ferramenta que permita medir a inovação em empresas 

de serviços; 



19 
 

 Identificar empresas de serviço de turismo de Niterói; 

 Medir a inovação nas empresas identificadas; 

 Determinar as vantagens competitivas que a inovação oferece às 

empresas; 

 Comparar os achados com outros estudos da mesma área. 

1.4 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

A relevância deste trabalho se deve, principalmente, pela importância da 

conscientização de uma implementação de uma cultura de inovação nas empresas 

de serviços, podendo assumir como um guia e referência para empresários, 

profissionais, empreendedores e qualquer pessoa vinculada a qualquer tipo de 

empreendimento, particularmente aqueles ligados ao turismo. 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Este estudo visa estudar somente empresas de serviços de turismo da cidade 

de Niterói e concentrar esforços para cumprir os objetivos citados no item anterior. 

Para isso, este trabalho estuda empresas que se enquadram nos segmentos que o 

IBGE considera como sendo atividades características do turismo e que 

desempenham suas atividades em Niterói. Sendo assim, este trabalho não 

apresenta dados de empresas do segmento de transporte ferroviário e transporte 

aéreo, pela ausência de empresas que prestam serviços desses tipos na cidade. 

1.6 QUESTÃO DO TRABALHO 

Procurando saber qual a importância da inovação na realidade das empresas 

de serviços, particularmente as que possuem atividades que se enquadram no setor 

de turismo, este trabalho procura esclarecer a seguinte questão: qual a importância 

e como avaliar o impacto da inovação em um setor de serviços como o turismo? 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

Com o intuito de apresentar de forma clara o conteúdo estudado, este 

trabalho é dividido conforme a seguinte forma: 
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O Capítulo 1 contém a introdução, apresentando o tema do estudo e suas 

respectivas problemáticas, objetivos, importância, questões e delimitações. 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão da literatura, onde se mostram as 

discussões e embasamentos teóricos acerca da inovação, serviços de turismo e 

ferramentas utilizadas neste estudo. 

 O Capítulo 3 mostra os aspectos metodológicos que foram adotados ao longo 

do trabalho, como o método de pesquisa escolhido e os critérios utilizados para 

escolher as empresas estudadas. 

O Capítulo 4 apresenta a aplicação prática das ferramentas utilizadas e a 

análise dos resultados obtidos. 

 Finalmente, o Capítulo 5 contém as conclusões do trabalho e propostas de 

estudos futuros, seguido das referências bibliográficas e dos apêndices que serviram 

de apoio para a realização deste estudo.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Para discutir as questões da inovação em serviços de turismo, faz-se 

necessário compreender os conceitos ligados à inovação, os diferentes modelos e 

dinâmicas do processo de inovação, bem como as formas e ferramentas utilizadas 

para medi-las, buscando identificar as especificidades para o caso dos serviços de 

turismo. Nesse sentido, faz-se também necessário identificar os diversos tipos de 

serviços que são voltados para atividades turísticas e saber quais os perfis de 

clientes consomem cada tipo de serviço. 

 Para tanto, desenvolveu-se o mapa da literatura que, conforme Creswell 

(2007), é uma ferramenta útil para uma pesquisa sobre um assunto, tratando-se de 

um sumário visual de pesquisas realizadas por outros autores e que geralmente é 

representado por uma figura. O mapa da literatura permite tanto para o autor quanto 

para os leitores, uma visão geral da literatura estudada, representando de uma 

forma hierárquica, por exemplo, os principais tópicos abordados e estudados que 

acabam servindo de base para o desenvolvimento do trabalho. 

 Neste estudo, desenvolveu-se um mapa da literatura no mesmo modelo 

citado por Creswell (2007), que é uma representação hierárquica e interconectada 

dos tópicos estudados na literatura, conforme visto na Figura 1. 

Figura 1 - Mapa da literatura 
 

 

Fonte: Baseado em Creswell (2007) 
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2.1 INOVAÇÃO 

2.1.1 Definições de inovação  

Há diversas definições sobre inovação na literatura. Algumas são mais 

abrangentes enquanto outras se baseiam principalmente na tecnologia empregada 

para o lançamento de novos produtos, muitas vezes associadas às atividades de 

P&D, dando maior atenção ao setor industrial. 

Dornelas (2003) dá uma definição bastante ampla à inovação, argumentando 

que ela carrega uma natureza de mudança, de transformar o ambiente onde se está 

inserido realizando algo novo ou diferente, muito mais além de criar novos produtos 

ou serviços. 

Após realizar um estudo da literatura, Garcia e Calantone (2002) definiram 

inovação como um processo interativo impulsionado pela percepção de novos 

mercados ou oportunidades de novos serviços para uma invenção baseada em 

tecnologia, cujo desenvolvimento, produção, e marketing esforçam-se para o 

sucesso comercial da invenção. 

Hauser, Tellis e Griffin (2006), por sua vez, têm uma sucinta definição de 

inovação, que é o processo de trazer ao mercado novos produtos e serviços. Apesar 

de simples, os autores reconhecem que a inovação é um tópico abrangente e possui 

uma variedade de disciplinas e aspectos, incluindo marketing, gerenciamento da 

qualidade, gerenciamento de operações, gerenciamento de tecnologia, 

comportamento organizacional, desenvolvimento de produto, gerenciamento 

estratégico e economia. 

Oliveira et al. (2014) encaram a inovação como uma ação que implica em 

uma mudança de paradigma interna à empresa, capaz de gerar valor à organização 

através de criação e comercialização de novos produtos, criação de novos 

processos, desenvolvimento de canais de distribuição, desde que sejam feitas de 

forma sustentável e permanente. 

 Já Schumpeter (1997), com uma visão mais econômica e social da inovação, 

apresenta a figura do empresário inovador, que por meio de uma aplicação prática 
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ou de alguma invenção ou inovação tecnológica, ou ainda por meios de 

combinações mais eficientes dos fatores de produção, introduz novos produtos ao 

mercado. Entretanto, Schumpeter (1997) ainda afirma que embora muitos 

empresários possam ser inventores por natureza, as inovações realizadas por eles 

não precisam ser necessariamente invenções. Sendo assim, o autor aconselha a 

não enfatizar a invenção como meio de inovação, como fazem outros autores da 

literatura. Além disso, ele ainda descreve uma clara relação entre o empreendedor, a 

criação de novos mercados e a inovação. Para ele, por via de regra, o produtor inicia 

a mudança, enquanto os consumidores são ensinados a desejar coisas novas, 

diferentes daquelas que estão acostumados a consumir, descrevendo assim a 

chamada “destruição criadora”. 

 Garcia (2008) aborda a inovação de uma maneira bem ampla. Ao estudar e 

citar vários autores da literatura, o autor aferiu que mesmo com a complexidade 

sobre o assunto e a dificuldade de encontrar uma definição unânime para inovação, 

os autores concordam que a inovação somente ocorre de forma direta quando um 

produto ou serviço tem condição de ser comercializado no mercado, ou de forma 

indireta, quando a competitividade da organização sofre efeito através de alterações 

de processos ou métodos de gestão. 

 Já Paredes, Santana e Fell (2014) encaram a inovação como um processo 

contínuo que envolve pessoas, estrutura, estratégia, tecnologia e processos, em 

sintonia com as demandas do mercado, permitindo superar os concorrentes na 

preferência dos clientes ao buscar produzir bens ou serviços com condições de 

qualidade, atendimento e custo adequado. 

 Com o intuito de fornecer informações para construir indicadores do esforço 

de inovação de empresas brasileiras, a Pesquisa de Inovação (PINTEC, 2011), 

divulgada pelo IBGE, também busca definir o que é inovação nas suas diferentes 

formas. Para isso, a pesquisa toma como principal alicerce as recomendações do 

Manual de Oslo, convergindo sua abordagem sobre inovação, utilizando-se das 

mesmas definições para inovações de produto e processo (inovações TPP) e 

inovações organizacionais e de marketing. 

Para ambos os documentos, inovação de produto ocorre quando há a 



24 
 

implementação de novos bens ou serviços no mercado. Inovação de processos se 

dá quando a empresa introduz e opera novos processos substancialmente 

aprimorados, como novos métodos de produção ou novos meios de entrega de 

produtos. Inovação organizacional trata-se de uma nova abordagem nas práticas de 

negócios da empresa, incluindo a organização do local do trabalho ou em suas 

relações externas, com o intuito de melhorar a gestão do conhecimento, a eficiência 

dos fluxos de trabalho, e por fim, a qualidade dos bens ou serviços oferecidos pela 

empresa. Inovação de marketing ocorre quando há mudanças significativas na 

concepção do produto, na sua embalagem, ou em qualquer outra ação de marketing 

que vise responder as necessidades dos clientes, abrindo novos mercados de modo 

a aumentar as vendas (MANUAL DE OSLO, 2004; PINTEC, 2011). 

Além disso, vale ressaltar que o Manual de Oslo considera o termo “produto” 

tanto para cobrir bens como serviços. Assim, o que a PINTEC (2011) e o Manual de 

Oslo chamam de “Inovação de produto” também engloba o lançamento de novos 

serviços no mercado, como dito anteriormente e é o que este trabalho está mais 

interessado em investigar. 

 Na edição da PINTEC (2011), pode-se perceber que a inovação está ficando 

mais abrangente e cada vez menos associada exclusivamente a intervenções 

tecnológicas de P&D. Nesta edição, o nome oficial do documento é “Pesquisa de 

Inovação”, enquanto que em edições anteriores era “Pesquisa de Inovação 

Tecnológica”. A retirada do vocábulo “Tecnológica” do nome da pesquisa reflete a 

intenção de buscar um alinhamento com padrões internacionais, como abordado no 

Manual de Oslo, e a busca de um entendimento mais amplo acerca da inovação, 

considerando suas várias facetas. 

 Além disso, na edição da PINTEC (2011) também são considerados novos 

setores econômicos e tipos de empresas antes não estudadas pela pesquisa, 

incluindo o setor de Eletricidade e gás e de Serviços de arquitetura e engenharia, 

assim como um tratamento mais detalhado de biotecnologia e nanotecnologia nas 

empresas. Com isso, pode-se aferir que com o passar do tempo, a inovação, por ter 

uma natureza muito dinâmica, tem sido abordada de maneiras diferentes, sendo 

incrementados facetas, tipos, e novas maneiras de medi-la ao longo dos anos. 
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Mesmo com uma ampla variedade de definições sobre a inovação, a literatura 

aparentemente converge para o entendimento de que a inovação é cada vez mais 

vista com uma importância maior nas organizações já que pode oferecer vantagens 

competitivas nas empresas, pois está deixando de ser vista como intervenções 

predominantemente tecnológicas e passando a ser encarada como uma solução 

para potencializar novas formas de produção e comercialização de bens e serviços 

(PINTEC, 2011; SEBRAE, 2010; SANTANA e PAREDES, 2015). 

O Quadro 1 sintetiza a definição da inovação dada por diferentes autores e 

documentos de instituições em diferentes anos, evidenciando a mudança de 

abordagem entre eles e o fato de que a inovação vem sendo encarada de uma 

forma diferenciada ao longo do tempo, tendo, então, um perfil muito dinâmico. 

Quadro 1 - Síntese da definição de inovação por autor, documento e instituição 
 

Autor, documento 
ou instituição 

Definição sobre inovação 

Schumpeter (1997) 
Introdução de novos produtos ao mercado através de uma aplicação prática, de 
alguma invenção ou inovação tecnológica, ou ainda por meios de combinações 
mais eficientes dos fatores de produção. 

Garcia e 
Calantone (2002) 

Processo interativo impulsionado pela percepção de novos mercados ou 
oportunidades de novos serviços para uma invenção baseada em tecnologia, 
cujo desenvolvimento, produção, e marketing esforçam-se seu sucesso 
comercial. 

Dornelas (2003) 
Transformação do ambiente onde se está inserido realizando algo novo ou 
diferente, muito mais além de criar novos produtos ou serviços. 

Hauser, Tellis e 
Griffin (2006) 

Processo de trazer ao mercado novos produtos e serviços. 

Garcia (2008) 

Forma direta: produto ou serviço chega ao mercado com condição de ser 
comercializado. 

Forma indireta: alterações de processos ou métodos de gestão que geram 
efeitos na competitividade da organização. 

Manual de Oslo 
(2004) e PINTEC 

(2011) 

Consideram quatro vertentes principais: inovação de produto, inovação de 
processo, inovação organizacional e inovação de marketing. 

Oliveira et al. 
(2014) 

Ações sustentáveis e permanentes que implicam em uma mudança de 
paradigma interna à empresa, capaz de gerar valor à organização através de 
criação e comercialização de novos produtos, criação de novos processos, 
desenvolvimento de canais de distribuição. 

Paredes, Santana 
e Fell (2014) 

Processo contínuo que envolve fatores organizacionais em sintonia com as 
demandas do mercado, permitindo superar os concorrentes na preferência dos 
clientes ao buscar produzir bens ou serviços com condições de qualidade, 
atendimento e custo adequado. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Sendo assim, a partir da perspectiva de diferentes autores em diferentes anos 

sobre a inovação na literatura, este trabalho, entendendo que as definições 

convergem em grande medida e pretendendo dialogar com outras pesquisas, 

particularmente no caso brasileiro, assume como conceito de inovação aquele 

adotado pela PINTEC (2011), que por sua vez segue o Manual de Oslo. Ou seja, a 

inovação não será tratada exclusivamente em desenvolvimento tecnológico de P&D, 

mas sim considerando e sendo sustentados pelas suas várias facetas, como 

inovação de produtos, de processos, organizacional, e de marketing. Como este 

trabalho está interessado nos serviços de turismo, serão priorizadas as vantagens 

competitivas trazidas pela inovação em empresas deste setor, oferecendo um 

diferencial à atuação no negócio da organização. Além disso, como pôde ser aferido 

que o entendimento sobre a inovação muda durante o tempo, a abordagem aqui 

estabelecida não deve ser considerada definitiva, assim como as definições 

abordadas pelos diversos autores aqui apresentados na literatura. 

2.1.2 Métricas de inovação 

 Um desafio que este trabalho procura responder é saber se é possível medir 

a inovação dentro das empresas e, em caso afirmativo, saber como essa medida é 

realizada. De acordo com alguns autores da literatura, é possível, sim, medir a 

inovação nas organizações, através de diferentes parâmetros. Talvez a referência 

mais conhecida de diretrizes para mensurar a inovação seja o Manual de Oslo.  

Entretanto, há outros autores e modelos que sugerem maneiras alternativas 

de medir a inovação nos ambientes onde as empresas estão inseridas. Sawhney, 

Wolcott e Arroniz (2006) dizem que muitas empresas erroneamente têm uma visão 

muito estreita sobre inovação, que é vista somente como sinônimo de 

desenvolvimento de novos produtos ou tradicionais atividades de P&D. Eles 

argumentam que todas as firmas num mesmo setor buscam as mesmas 

oportunidades e, portanto, surgem com as mesmas inovações. 

Esse tipo de visão estreita torna as empresas cegas, deixando-as vulneráveis 

para competidores com maiores perspectivas. Com isso, para evitar essa miopia 

sobre o assunto, Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) criaram o que eles chamam de 

“radar inovação”, que apresenta e relaciona as dimensões onde uma empresa pode 
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procurar oportunidades para inovar. O radar inovação consiste de quatro dimensões 

principais (“Oferta”, “Clientes”, “Processos” e “Presença”) e entre elas, outras oito 

dimensões, somando um total de doze. As definições das dimensões de acordo com 

os autores estão explicitadas no Quadro 2. 

Quadro 2 - Definição das doze dimensões do radar inovação 
 

Oferta 
Refere-se aos produtos e serviços de uma firma. Inovar nesta dimensão requer a 
criação de novos produtos e serviços que agregam valor aos clientes. 

Plataforma 
É um conjunto de componentes comuns, métodos de montagem ou tecnologias 
que servem para um portfólio de produtos ou serviços. Usar itens modulares criam 
produtos mais rapidamente e mais baratos do que itens individuais. 

Soluções 
Consiste em uma combinação integrada e personalizada de produtos, serviços e 
informação que resolve um problema de um cliente. 

Clientes 

São os indivíduos ou organizações que usam ou consomem a oferta de uma 
companhia para satisfazer determinadas necessidades. Inovar nesta dimensão 
pode levar a descoberta de novos segmentos de clientes ou necessidades não 
satisfeitas. 

Experiência do 
cliente 

(relacionamento) 

Considera tudo que um cliente vê, ouve, sente, além de qualquer experiência 
enquanto interage com a empresa em todos os momentos. Para inová-lo, a 
empresa precisa repensar a interface entre a organização e seus clientes. 

Agregação de 
valor 

Refere-se ao mecanismo que uma companhia usa para recapturar o valor que ela 
cria. Ao inovar nesta dimensão, a empresa pode encontrar fluxos de receita 
inexplorados e expandir sua habilidade de captar valor através de interações com 
clientes e parceiros. 

Processos 
São configurações de atividades de negócios usados para conduzir operações 
internas. Ao inovar nesta dimensão a empresa pode redesenhar seus processos 
para adquirir maior eficiência, maior qualidade ou ciclos de produção mais rápidos. 

Organização 

É a maneira de como a companhia estrutura a si mesma, suas parcerias e o papel 
e responsabilidade de seus empregados. Inovação organizacional geralmente 
envolve repensar o escopo das atividades da empresa, assim como redefinir os 
papeis, responsabilidades e incentivos de diferentes unidades de negócio e 
indivíduos. 

Cadeia de 
fornecimento 

É a sequência de atividades e agentes que movem bens, serviços e informação 
da fonte para o destino de produtos e serviços. Inovar nesta dimensão pode 
simplificar o fluxo de informação através da cadeia de fornecimento, mudar sua 
estrutura ou melhorar a colaboração de seus participantes. 

Presença 
(praça) 

Refere-se aos canais de distribuição que a empresa utiliza para levar suas ofertas 
ao mercado e aos lugares onde suas ofertas podem ser compradas ou utilizadas 
pelos clientes. Inovar nesta dimensão envolve criar novos pontos de presença ou 
utilizar pontos já existentes de maneira criativa. 

Rede 

Uma empresa e seus produtos e serviços são conectados aos clientes através de 
uma rede que algumas vezes fazem parte da vantagem competitiva da 
companhia. Inovação nesta dimensão consiste em um melhoramento da rede que 
permite aumentar o valor das ofertas de uma empresa. 

Marca 
São os símbolos, palavras ou marcas através das quais uma empresa comunica 
uma promessa aos clientes. Ao inovar nesta dimensão, a companhia alavanca ou 
expande sua marca de maneiras criativas. 

 
Fonte: Adaptado de Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) 
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 O radar inovação de Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) pode ser visto na 

Figura 2, onde as doze dimensões avaliadas na ferramenta se encontram ao redor 

dela. 

Figura 2 - Radar inovação 

 
 

Fonte: Adaptado de Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) 

 

Comparando diferentes tipos de abordagem na métrica de inovação, Garcia 

(2008) reúne cinco modelos de referência na literatura e encontra similaridades e 

distinções entre eles, evidenciando a diferença na abrangência do entendimento de 

inovação entre esses modelos. A comparação feita por Garcia (2008) aborda os 

modelos de Schumpeter, do Manual de Oslo, da PINTEC, dos domínios de Berreyre 

(1975 apud Garcia, 2008) e do radar inovação com 12 dimensões de Sawhney, 

Wolcott e Arroniz (2006). 

Garcia (2008) entende que apesar dos diferentes modelos e autores 

comparados possuírem uma visão com abrangências distintas sobre inovação, eles 
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convergem em alguns aspectos, possuindo algumas similaridades, mesmo usando 

termos diferentes para defini-los. Isso é evidenciado no Quadro 3, onde as 

dimensões consideradas pelos diferentes modelos e autores são postos na mesma 

linha do quadro se forem consideradas semelhantes, ou seja, se abordam as 

mesmas dimensões para a implementação e avaliação da inovação, mesmo que 

tenham sido empregados termos diferentes por cada modelo e autor. Garcia (2008) 

ainda argumenta que essa comparação entre modelos é importante pois possibilita 

um melhor entendimento entre os critérios para avaliar a inovação de acordo com a 

abordagem de cada modelo e autor. 

Quadro 3 - Comparativo entre as dimensões da inovação por autor/modelo 
 

Schumpeter Berreyre Manual de Oslo PINTEC 
Radar 

Inovação 

Produtos 
Domínio 
tecnológico 

Produtos 

Produtos novos 

Produtos 
aperfeiçoados 

Ofertas 

Novos métodos de 
produção 

Domínio 
tecnológico 

Processos 

Produtos novos 

Produtos 
aperfeiçoados 

Processos 

Novas fontes de matérias-
primas e insumos 

Domínio 
tecnológico 

  
Cadeia de 
fornecimento 

 

Domínio 
organizacional 

Domínio 
institucional 

Organizacional Gestão Organização 

Abertura de novos 
mercados 

Novas estruturas de 
mercado 

Domínio 
comercial 

Novos mercados 

Novos canais 

Customização de 
ofertas 

Gestão de marca 

Relacionamento com 
clientes 

 

Presença 

Soluções 

Marca 

Experiência do 
cliente 

    

Clientes 

Valor agregado 

Rede 

Plataforma 

   
Fonte: Adaptado de Garcia (2008) e Paredes, Santana e Fell (2014) 

  

Ao ver o Quadro 3, pode-se notar que os diferentes modelos possuem 
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semelhanças entre si. Entretanto, também pode-se notar que alguns modelos são 

mais abrangentes que outros, ou seja, consideram mais dimensões na abordagem 

da inovação. Essa diferença de abrangência é mais fácil percebida ao comparar os 

modelos lado a lado com gráficos radares, como feito na Figura 3.  

Figura 3 - Comparativo das dimensões da inovação de diferentes modelos 
 

 
 
 

Fonte: Adaptado de Garcia (2008) 

Ao comparar os cinco modelos na Figura 3, fica evidente que o radar 

inovação de doze dimensões de Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) é o modelo mais 

abrangente entre eles. Isso se nota pela área formada pelas dimensões que formam 

o radar inovação, que consegue “englobar” as dimensões dos outros modelos, 

formando uma área maior que todos eles, comparados individualmente.   

No entanto, apesar de o radar inovação de Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) 

ser o modelo mais abrangente entre os outros comparados, ele parece ignorar o 

ambiente interno da organização. Com isso, Bachmann e Destefani (2008) incluíram 

mais uma dimensão a ser analisada. Esta nova dimensão é denominada de 

“Ambiência inovadora”, pois os autores partiram do pressuposto que uma empresa 

Ofertas 
Plataforma 

Soluções 

Processo 

Clientes 

Experiência do Cliente 
Organização 

Valor Capturado 

Cadeia de Fornecimento 

Presença 

Rede 

Marca 
Ofertas 

Plataforma 

Soluções 

Processo 

Clientes 

Experiência do Cliente 
Organização 

Valor Capturado 

Cadeia de Fornecimento 

Presença 

Rede 

Marca 

Ofertas 
Plataforma 

Soluções 

Processo 

Clientes 

Experiência do Cliente 
Organização 

Valor Capturado 

Cadeia de Fornecimento 

Presença 

Rede 

Marca 
Ofertas 

Plataforma 

Soluções 

Processo 

Clientes 

Experiência do Cliente 
Organização 

Valor Capturado 

Cadeia de Fornecimento 

Presença 

Rede 

Marca 
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inovadora tem como pré-requisito um clima organizacional propício à inovação. Com 

isso, o radar inovação passou a ter treze dimensões. Uma forma de avaliar a 

“Ambiência inovadora” é medir a relação entre o número de profissionais que 

possuem formação voltada para a pesquisa e o número total de empregados. Em 

tese, quanto mais colaboradores mestres ou doutores na empresa, mais ela 

apresenta um ambiente propício à inovação. Um resumo das definições das treze 

dimensões avaliadas pelo radar inovação está apresentado no Quadro 4. 

Quadro 4 - Resumo dos conceitos do radar inovação com 13 dimensões 
 

Dimensão Definição 

Oferta Desenvolver novos produtos ou serviços inovadores. 

Plataforma 
Usar componentes comuns ou construir itens modulares 
para criar ofertas derivadas. 

Solução 
Criar ofertas integradas e personalizadas para resolver 
problemas dos clientes. 

Clientes 
Descobrir necessidades de clientes não satisfeitas ou 
identificar novos segmentos de clientes. 

Experiência do cliente 
(relacionamento) 

Redesenhar as interações dos clientes ao longo de todos 
os momentos de contato. 

Agregação de valor 
Redefinir como as companhias recebem seus pagamentos 
ou criar novos fluxos de receita inovadores. 

Processos 
Redesenhar os principais processos de operação para 
melhorar a eficiência e eficácia. 

Organização 
Mudar a forma, função ou atividades do escopo da 
empresa. 

Cadeia de 
fornecimento 

Repensar o fornecimento e a utilização dos recursos. 

Presença (praça) 
Criar novos canais de distribuição ou pontos de presença 
inovadores, incluindo os lugares onde as ofertas podem 
ser compradas ou utilizadas pelos clientes. 

Rede Criar ofertas integradas e inteligentemente conectadas. 

Marca Alavancar uma marca em novos domínios. 

Ambiência inovadora Estimular um clima organizacional propício à inovação. 

 
Fonte: Adaptado de Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) e Bachmann e Destefani (2008) 

 
Agora com treze dimensões, o radar inovação é ainda mais abrangente, pois 

além de contar com as doze dimensões originais propostas por Sawhney, Wolcott e 
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Arroniz (2006), passou também a considerar uma dimensão que aborda o ambiente 

interno das organizações, a “Ambiência inovadora” proposta por Bachmann e 

Destefani (2008), como pode ser visto na Figura 4. 

Figura 4 - Radar inovação com 13 dimensões 

 

Fonte: Adaptado de Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) e Bachmann e Destefani (2008) 

Utilizando-se do radar inovação com treze dimensões, Santana e Paredes 

(2015) aplicaram-no para diagnosticar e analisar o grau de inovação de 250 

empresas de pequeno porte do segmento turístico da Região Metropolitana de 

Recife (RMR), entre elas agências de viagens, locadoras de veículos, organizadora 

de eventos, meios de hospedagem e transportadoras turísticas. Eles avaliaram cada 

dimensão atribuindo escores variando de 1 a 5, definindo 1 para uma organização 

pouco inovadora, 3 para uma organização inovadora ocasional e 5 para uma 

organização com uma cultura de inovação sistêmica. A avaliação foi feita em três 

momentos diferentes, chamados de R0, R1 e R2, que ocorreram respectivamente 

nos anos de 2012, 2013 e 2014. Com a aplicação do radar inovação, foi possível 

mensurar o grau de inovação médio de cada dimensão de todas as empresas 

avaliadas no setor, além do grau de inovação global, que é calculado pela média 

aritmética dos escores das dimensões do radar, como pode ser visto na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Média do Grau de Inovação do Segmento de Turismo na RMR 

 

Dimensões R0 R1 R2 
Evolução 
R0-R1 % 

Evolução 
R1-R2 % 

Evolução 
R0-R2 % 

Oferta 2,4 2,7 3,0 10,25 11,53 22,97 

Plataforma 3,8 4,0 4,1 04,31 04,96 09,48 

Marca 3,6 3,8 4,0 06,03 04,94 11,26 

Clientes 2,6 3,1 3,4 18,29 10,22 30,38 

Soluções 2,9 3,2 3,5 12,62 07,30 20,85 

Relacionamento 3,3 3,9 4,3 20,43 08,84 31,08 

Agregação de valor 2,3 2,6 2,9 15,44 09,33 26,21 

Processos 1,9 2,3 2,8 23,57 22,77 51,70 

Organização 2,9 3,4 3,8 15,06 12,79 29,77 

Cadeia de fornecimento 2,3 2,5 2,8 08,76 10,63 20,32 

Presença 1,8 2,1 2,6 15,63 24,85 44,37 

Rede 2,2 3,2 4,1 47,65 28,21 89,31 

Ambiência inovadora 2,1 2,4 2,7 13,82 13,92 29,67 

Grau de Inovação Global 2,6 3,0 3,4 15,23 12,28 29,38 
 

Fonte: Adaptado de Santana e Paredes (2015) 

 
 A partir dos dados obtidos mostrados na Tabela 1, Santana e Paredes (2015) 

montaram em um mesmo gráfico os resultados dos três momentos em que as 

avaliações foram feitas. O radar inovação resultante é mostrado no Gráfico 4. 

Gráfico 4 - Radar inovação das empresas de turismo da RMR 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Santana e Paredes (2015) 
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empresas analisadas, Santana e Paredes (2015) perceberam que os empresários do 

segmento de turismo reconhecem e buscam promover a importância da inovação 

em seus empreendimentos, já que estão envolvidos em um segmento que necessita 

de mudanças constantes para atrair ou captar novos mercados.  

Com isso, as dimensões que mais cresceram entre R0 e R2 foram “Rede” e 

“Presença”, justificados pelo lançamento de novas promoções e canais e 

comunicação com os clientes, e a dimensão “Processos”, impactada por 

adequações relativas a aspectos ambientais e gestão de resíduos e por ações 

realizadas para a melhoria de processos.  

Além disso, as dimensões que não tiveram um grande crescimento ao longo 

do tempo mas que já apresentavam um escore relativamente elevado como 

“Relacionamento” e “Marca”, ressaltam a prioridade dada pelos empresários da 

atividade turística para a captação e manutenção de clientes. 

Em outro estudo semelhante, Paredes, Santana e Fell (2014) aplicaram o 

radar inovação em uma pequena indústria do setor metal-mecânico (chamada de 

empresa Beta) em três momentos diferentes, também chamados de R0, R1 e R2, e 

avaliaram a evolução dos resultados ao longo do tempo.  

Conforme os dados eram levantados, foram sugeridas ações e orientações 

para a implementação de iniciativas inovadoras na empresa. Do mesmo jeito do 

estudo de Santana e Paredes (2015), foram atribuídos escores de 1 a 5 para as 

dimensões do radar inovação de acordo com o nível de inovação da empresa nos 

diferentes parâmetros medidos. Também foi calculado o grau de inovação global nas 

três vezes que o radar inovação foi aplicado. Os resultados obtidos encontram-se na 

Tabela 2. 
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Tabela 2 - Resultados da empresa Beta no radar inovação 
 

Dimensões R0 R1 R2 

Oferta 2,6 2,6 2,6 

Plataforma 5,0 5,0 5,0 

Marca 1,0 3,0 4,0 

Clientes 2,3 2,3 2,3 

Soluções 3,0 3,0 3,0 

Relacionamento 1,0 1,0 2,0 

Agregação de valor 3,0 3,0 3,0 

Processos 2,0 2,7 2,7 

Organização 3,0 3,0 3,5 

Cadeia de fornecimento 3,0 3,0 3,0 

Presença 2,0 2,0 2,0 

Rede 1,0 1,0 3,0 

Ambiência inovadora (peso 2) 1,5 2,0 2,3 

Grau de Inovação Global 2,5 2,7 3,1 
 

Fonte: Adaptado de Paredes, Santana e Fell (2014) 
 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 2, Paredes, Santana e Fell 

(2014) construíram em um mesmo gráfico os radares inovação dos três momentos 

nos quais os dados foram levantados. O resultado pode ser visto no Gráfico 5. 

Gráfico 5 - Radar inovação da empresa Beta em três momentos 
 

 

Fonte: Adaptado de Paredes, Santana e Fell (2014) 
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Ao fim do levantamento e avaliação dos resultados, Paredes, Santana e Fell 

(2014) constataram que a empresa Beta apresentou algumas vantagens atribuídas 

ao perfil da empresa e às iniciativas inovadoras que ela implementou, como o 

desenvolvimento da identidade corporativa da empresa, o novo design da marca, o 

perfil inovador do corpo gestor da empresa, a capacidade produtiva e a tradição no 

mercado. Por outro lado, também foi constatado que a empresa Beta possui pontos 

fracos, como carência de novos canais de comunicação com os clientes, ausência 

de sistema de avaliação de satisfação dos clientes e baixo nível de padronização e 

documentação dos processos. De qualquer forma, os autores concluem que a 

inovação organizacional é um fator determinante para oferecer um diferencial 

competitivo para as empresas, permitindo uma diferenciação à frente de seus 

concorrentes e uma maior competitividade no mercado. 

2.2 O SETOR DE TURISMO 

 Feito um panorama acerca da inovação e dos diferentes modelos usados 

para medi-la, esta seção foca nas características do setor de turismo. 

2.2.1 Definição de turismo 

 Segundo uma pesquisa na literatura, o turismo tem dois focos: um na 

demanda e outro na oferta. O conceito baseado na demanda é focado nas 

atividades de indivíduos que viajam para lugares longe do seu ambiente rotineiro 

buscando questões de lazer, negócios e qualquer outra razão em que permaneçam 

menos de um ano consecutivos (FLECHA et al., 2012; OMT, 1994). Já o conceito 

baseado na oferta considera todas as empresas que se prestam a servir às 

necessidades e desejos dos turistas, combinando-se para proporcionar uma 

experiência de viagem por um determinado preço (LEIPER, 1979; COOPER, 2007, 

MIDDLETON e CLARK, 2002; FLECHA et al., 2012). 

 Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002) consideram que o setor de turismo é 

composto por estabelecimentos de hospedagem, transporte, alimentação, 

entretenimento, compras, locais para atividades e outros serviços disponíveis de 

hospitalidade. Santana et al. (2014), corroborando os citados autores, estudaram 

pequenas empresas de empreendimentos turísticos na Região Metropolitana de 
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Recife e constataram que pelo fato desta região ser uma referência no setor, 

apresenta um número elevado de empreendimentos como agências de viagens, 

locadoras de automóveis, meios de hospedagem, organizadoras de eventos, 

transportadoras turísticas e empreendimentos do ramo náutico. 

 Flecha et al. (2012), em seus estudos na cidade de Ouro Preto, analisaram a 

rede de 202 empreendimentos do setor turístico na cidade, buscando entender o 

relacionamento entre elas e seus clientes. Entre as empresas analisadas encontram-

se empreendimentos de hospedagem, alimentação, compras, atrativos e serviços de 

informações turísticas. 

Por sua vez, o estudo da Economia do Turismo: Uma Perspectiva 

Macroeconômica 2003-2009 do IBGE (2012), considera que o setor de turismo é 

composto por nove segmentos. O Quadro 5 apresenta os segmentos que compõem 

o setor de turismo no Brasil e seus respectivos códigos na CNAE. 

Quadro 5 - Segmentos do turismo e seus códigos da CNAE 2.0 
 

Segmento Códigos das Classes da CNAE 2.0 

Serviços de alojamento 55.10+55.90 

Serviços de alimentação 56.11+56.12 

Transportes ferroviário e metroviário 49.50 

Transporte rodoviário 49.22+49.29 

Transporte aéreo 51.11+51.12 

Transporte aquaviário e serviço 
auxiliares dos transportes 

50.11+50.12+50.99+50.22+52.22+52.40 

Atividades de agências e organizadores 
de viagens 

79.11+79.12+79.90 

Aluguel de bens móveis 77.11 

Atividades recreativas, culturais e 
desportivas 

59.14+90.01+90.02+90.03+91.01+ 

91.02+91.03+92.00+93.11+93.12+ 

93.19+ 93.21+93.29 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2012) 

 

Este estudo tomou como base a classificação dos segmentos feitos em IGBE 

(2012) para levantar dados de empresas que desempenham atividades de turismo 

em Niterói. 
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2.2.2 Clientes do turismo 

De acordo com a definição da Organização Mundial do Turismo (OMT, 1994), 

turista é uma pessoa que viaja de um lugar para outro por razões não profissionais, 

que permanece por mais de uma noite e menos de um ano. Entretanto, há algumas 

exceções, como os militares, diplomatas, imigrantes e estudantes residentes, que 

não são considerados turistas. Também há a definição de excursionistas, que são 

viajantes que passam menos de 24 horas em uma destinação.  

Flecha et al. (2012) comentam que autores da literatura têm diferentes 

denominações para “indivíduos”, “grupos que viajam”, “turistas” e “viajantes” e que 

possuem comportamentos distintos e precisam ser classificados. 

Marques e Monteiro (2014) estudaram o perfil socioeconômico dos turistas 

que visitaram a cidade de Niterói durante o período da realização da Copa do Mundo 

da FIFA no Brasil em 2014. Foram abordadas 1.266 pessoas.  

A pesquisa calculou os gastos diretos dos visitantes na cidade durante o 

período estudado, incluindo alimentação, hospedagem, transporte, compras e outros 

tipos de gastos. Foi constatado que Niterói recebeu 119.064 visitantes no período, 

incluindo turistas e excursionistas, cujos gastos diretos com turismo somaram R$ 

86.897.167.  

A Tabela 3, a seguir, apresenta os dados dos perfis dos visitantes levantados 

na pesquisa. 
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Tabela 3 - Perfil dos turistas de Niterói em 2014 
 

Item Classes Visitantes (%) 

Gênero 
Masculino 

Feminino 

59,7 

40,3 

Faixa etária 

18 a 24 anos 

25 a 34 anos 

35 a 44 anos 

45 a 54 anos 

55 ou mais 

17,9 

37,7 

24,5 

12,3 

7,7 

Nacionalidade 
Brasileiro 

Estrangeiro 

51,4 

48,6 

Escolaridade 

Ensino superior 

Ensino Médio 

Formação técnica 

Ensino Fundamental 

Não soube ou não respondeu 

78,5 

14,6 

3,9 

2,8 

0,2 

Grupo de viagem 

Em família 

Com amigos 

Sozinho 

Casal sem filhos 

Em grupo organizado 

34,6 

32,8 

19,6 

12,5 

0,5 

Pretensão de retorno 
Pretende voltar 

Não pretende voltar 

95,1 

4,9 

Tipo de visitante 
Turistas hospedados 

Excursionistas 

35 

65 

 
Fonte: Adaptado de Marques e Monteiro (2014). 

 
Flecha et al. (2012), ao estudar as redes de empreendimentos turísticos na 

cidade histórica de Ouro Preto em Minas Gerais, pesquisaram a importância que os 

visitantes deram para diferentes parâmetros dos serviços de turismo que 

experimentaram em Ouro Preto. Esses dados são mostrados no Quadro 6, a seguir. 
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Quadro 6 - Importância dos parâmetros dos serviços avaliados pelos clientes 
 

Turistas 

Hospedagem 

Confiabilidade 

Preço 

Qualidade 

Acessibilidade 

Extremamente importante 

Extremamente importante 

Extremamente importante 

Não avaliaram 

Alimentação 

Confiabilidade 

Preço 

Qualidade 

Acessibilidade 

Muito importante 

Extremamente importante 

Muito importante 

Extremamente importante 

Compras 

Confiabilidade 

Preço 

Qualidade 

Acessibilidade 

Muito importante 

Muito importante 

Muito importante 

Extremamente importante 

Excursionistas 

Hospedagem 

Confiabilidade 

Preço 

Qualidade 

Acessibilidade 

Não avaliaram 

Alimentação 

Confiabilidade 

Preço 

Qualidade 

Acessibilidade 

Muito importante 

Muito importante 

Muito importante 

Muito importante 

Compras 

Confiabilidade 

Preço 

Qualidade 

Acessibilidade 

Muito importante 

Muito importante 

Muito importante 

Muito importante 

 
Fonte: Adaptado de Flecha et al. (2012). 

 

 Através do perfil dos turistas e da importância dada pelos clientes para 

diferentes parâmetros de cada tipo de serviço, Marques e Monteiro (2014) e Flecha 

et al. (2012) reúnem dados que podem servir como um guia para os profissionais do 

setor de turismo nas respectivas cidades onde seus estudos ocorreram. Por 

exemplo, sabendo o percentual de cada faixa etária, a escolaridade e a 

nacionalidade de seus clientes, os empreendedores que possuem algum negócio 
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relacionado ao turismo podem adequar seus serviços para melhor satisfazer as 

necessidades de seus consumidores, sabendo de antemão a importância que eles 

dão para cada parâmetro do serviço. Com isso, as chances dos clientes terem uma 

experiência que os agradem, podendo até considerarem a possibilidade de voltar a 

consumirem os mesmos serviços, são maiores. 

 Mesmo com os dados levantados por Marques e Monteiro (2014) e por Flecha 

et al. (2012) na Tabela 3 e no Quadro 6 serem referentes à apenas duas cidades do 

Brasil, o mesmo tipo de levantamento de dados pode ser feito em qualquer lugar do 

país que tenha um potencial turístico a ser considerado. Portanto, saber o perfil dos 

clientes e turistas que visitam uma dada região e saber o que eles consideram 

importante na experiência de um serviço, pode ser um diferencial para adequar a 

qualidade para atender as expectativas dos consumidores e fazer disso uma 

vantagem competitiva frente aos concorrentes. 

2.3 INOVAÇÃO EM TURISMO 

Para falar de inovação em turismo, deve-se entender que, devido às suas 

características, o setor é composto primordialmente de empreendimentos que 

oferecem algum tipo de serviço. Portanto, deve-se dar uma atenção maior às ações 

de inovação que podem ser realizadas no setor de serviços, e no caso deste 

trabalho, mais especificamente, no setor de turismo. 

Em se tratando de inovação no setor de serviços, autores da literatura 

convergem com o fato de que as inovações neste setor são marcados 

majoritariamente por serem não tecnológicas, menos radicais e sem grandes 

esforços em P&D (NORDIN, 2003; VILASECA, TORRENT-SELLENS e LLADÓS, 

2007; TAVARES, SALVADOR e MORES, 2014). 

No entanto, de acordo com estudos existentes sobre a temática da inovação 

em turismo, pode-se dizer que os esforços neste setor para inovar são, em geral, 

majoritariamente inovações tecnológicas. Mesmo assim, estudos convergem que, 

em regiões menos desenvolvidas, há uma dificuldade muito maior para inovar 

(RAMOS e SANTOS, 2004; TAVARES, SALVADOR e MORES, 2014). 

Essas regiões menos desenvolvidas, que apresentam maior dificuldade para 
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inovar, são chamadas de regiões seguidoras. Elas têm mais dificuldades para 

competir no setor turístico com as regiões líderes, que disponham de mais recursos 

financeiros e humanos, são mais conhecidas e exercem papel de destaque regional, 

nacional ou até mesmo internacional no setor (RAMOS e SANTOS, 2007; 

TAVARES, SALVADOR E MORES, 2014). 

Segundo Tavares, Salvador e Mores (2014), a inovação pode contribuir para 

o desenvolvimento de regiões seguidoras, desde que suas vantagens competitivas e 

suas especificidades sejam consideradas. Para isso, é necessário que essas regiões 

criem mecanismos de inovação e desenvolvimento com o menor custo possível, 

levando em consideração a convivência entre os agentes e a sua implementação em 

conjunto. Sendo assim, ainda segundo os autores, a geração de ideias e processos 

inovadores seria viabilizada por uma convivência entre proprietários e funcionários 

que atuam nos segmentos do turismo, caso feita em um ambiente sem muitas 

formalidades. 

Entretanto, as empresas que atuam no setor de turismo sofrem com 

obstáculos para inovar. Tavares, Salvador e Mores (2014) argumentam que é 

necessário, por via de regra, que haja altos níveis de investimento em P&D ou 

associações com instituições de pesquisa e ensino para que se obtenha a inovação, 

o que não é a realidade de muitas regiões turísticas. 

Buhalis (2003) aponta alguns fatores econômicos como obstáculos que 

dificultam a inovação no turismo, como custos elevados, falta de pessoal qualificado 

e demanda insuficiente em relação à demografia empresarial. Tetzschner e Herlau 

(2003) acrescentam que por causa desses obstáculos, o setor de turismo é menos 

inovador que outros. 

Além disso, o setor de turismo é formado predominantemente por micro, 

pequenas e médias empresas, nas quais muitas delas são negócios familiares, o 

que acaba sendo mais um obstáculo à inovação neste setor (HJALAGER, 2002; 

TAVARES, SALVADOR e MORES, 2014). Para Jacob et al. (2003), dentre as 

pequenas e médias empresas que atuam no setor turístico, apenas 20% consideram 

a inovação como uma das prioridades principais. 

Somado a isso, o setor de turismo apresenta uma especificidade peculiar. 
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Diferentemente de outras indústrias, no turismo, os produtos e serviços são 

produzidos e consumidos simultaneamente. Essa característica pode desestimular 

as organizações do setor a inovarem, pois pode aumentar os riscos. Outro fato que 

dificulta a inovação neste setor é que as empresas turísticas não parecem 

apresentar uma cooperação habitual entre si (NORDIN, 2003; TAVARES, 

SALVADOR e MORES, 2014). 

Entretanto, com a evolução dos sistemas de informação e comunicação, 

principalmente da internet, a interação entre as empresas e clientes tornou-se muito 

mais ampla, fácil, frequente e rápida. Isso possibilitou um maior acesso a 

informações importantes referentes ao serviço de turismo, tanto para clientes, que 

recebem sugestões, elogios e críticas de outros consumidores que já utilizaram o 

serviço, de maneira a influenciá-los, tanto para as empresas, que recebem 

sugestões e feedbacks das percepções de seus clientes, o que pode ser primordial 

para realizar intervenções inovadoras nas suas atividades (NILMANAT, 2011; 

TAVARES, SALVADOR e MORES, 2014). 

Com isso, Tavares, Salvador e Mores (2014) argumentam que essa troca de 

informações e interações entre empresas e clientes do setor pode ser entendida 

como cooperação, incluindo desenvolver atividades e buscar soluções em conjunto. 

Portanto, qualquer situação que ocorra em um segmento do turismo pode repercutir 

em outros segmentos do mesmo setor, como hospedagem, alimentação, 

entretenimento e transporte. Sendo assim, os autores concluem que o 

desenvolvimento de uma cultura de contato e relações informais possibilita a 

elaboração de um modelo de geração de inovação que permite a cooperação entre 

os agentes, principalmente em regiões seguidoras, condição que a cidade de Niterói 

se enquadra em relação à cidade do Rio de Janeiro. Por isso, devido a sua limitação 

de recursos, empresas nessas regiões devem interagir e trocar experiências para 

encontrar uma forma quase sistemática de gerar inovação. 

2.4 A CIDADE DE NITERÓI 

Procurando verificar o potencial turístico que a cidade oferece, este trabalho 

pesquisou na literatura dados sobre o potencial para a prática de atividades 

turísticas em Niterói. 
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Niterói localiza-se na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, 

possui população de 487.562 de habitantes e uma extensão territorial de 133,916 

km². Ela se situa a 13 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, a capital do Estado 

(IBGE, 2010).  

A cidade de Niterói foi incluída na revista Roteiro do Brasil, disponibilizada 

pelo Ministério do Turismo (MTUR, 2011) como um dos 94 roteiros turísticos mais 

desenvolvidos do Brasil. Segundo a própria revista, Niterói apresenta belas 

paisagens e alguns de seus principais atrativos turísticos são os projetos do 

arquiteto Oscar Niemeyer que compõem o chamado Caminho Niemeyer, o Museu 

de Arte Contemporânea, as praias oceânicas de Camboinhas, Itacoatiara, 

Piratininga e Itaipu, entre outras localidades. Além disso, a sua visitação é 

considerada propícia durante todo o ano. No entanto, a revista considera no mesmo 

roteiro as cidades do Rio de Janeiro e de Niterói, como se fossem um único destino, 

estimando um tempo ideal total de visitação de ambas como sendo de oito dias.  

Essa abordagem evidencia a relação líder-seguidora no setor de turismo entre 

as cidades do Rio de Janeiro e Niterói, como definem Tavares, Salvador e Mores 

(2014), já que a capital do Estado do Rio de Janeiro é o principal polo de turismo do 

Brasil há muito tempo e atrai visitantes brasileiros e estrangeiros (MTUR, 2011). 

Mesmo assim, o fluxo de turistas que chega a cidade de Niterói é favorecido devido 

à proximidade, acessibilidade e mobilidade entre a cidade e a capital Rio de Janeiro 

(EDRA, COSTA e FERNANDES, 2015). 

Em 2010, Niterói foi incluída no Estudo de Competitividade dos 65 Destinos 

Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional, cujos dados da cidade foram 

divulgados pela Neltur (2010), apresentando índices superiores à média das outras 

cidades estudadas na maioria das dimensões mensuradas. Esse estudo mede a 

“capacidade crescente de gerar negócios nas atividades relacionadas com o setor 

de turismo, de forma sustentável, proporcionando ao turista uma experiência 

positiva” (MTUR, 2010, p. 47). Para isso, em cada um dos 65 destinos turísticos, são 

avaliadas treze dimensões (que não são as mesmas do radar inovação), e a cada 

uma delas são calculados índices de zero a cem, e quanto maiores, melhores. As 

treze dimensões avaliadas no estudo e suas respectivas variáveis encontram-se no 

Quadro 7. 
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Quadro 7 - Dimensões e variáveis avaliadas no estudo de competitividade 
 

Dimensões Variáveis 

Infraestrutura geral 

 Capacidade de atendimento médico para o turista no destino 

 Fornecimento de energia 

 Serviço de proteção ao turista 

 Estrutura urbana nas áreas turísticas 

Acesso 

 Acesso aéreo 

 Acesso rodoviário 

 Acesso aquaviário 

 Acesso ferroviário 

 Sistema de transporte no destino 

 Proximidade de grandes centros emissivos de turistas 

Serviços e equipamentos 
turísticos 

 Sinalização turística 

 Centro de atendimento ao turista 

 Espaços para eventos 

 Capacidade dos meios de hospedagem 

 Capacidade do turismo receptivo 

 Estrutura de qualificação para o turismo 

 Capacidade dos restaurantes 

Atrativos turísticos 

 Atrativos naturais 

 Atrativos culturais 

 Eventos programados 

 Realizações técnicas, científicas ou artísticas 

Marketing e promoção do 
destino 

 Plano de marketing 

 Participação em feiras e eventos 

 Promoção do destino 

 Página do destino na internet (website) 

Políticas públicas 

 Estrutura municipal para apoio ao turismo 

 Grau de cooperação com o governo estadual 

 Grau de cooperação com o governo federal 

 Planejamento para a cidade e para a atividade turística 

 Grau de cooperação público-privada 

Cooperação regional 

 Governança 

 Projetos de cooperação regional 

 Planejamento turístico regional 

 Roteirização 

 Promoção e apoio à comercialização de forma integrada 

Monitoramento 

 Pesquisa de demanda 

 Pesquisa de oferta 

 Sistema de estatísticas do turismo 

 Medição dos impactos da atividade turística 

 Setor específico de estudos e pesquisas 

Economia local 

 Aspectos da economia local 

 Infraestrutura de comunicação 

 Infraestrutura e facilidades para negócios 

 Empreendimentos ou eventos alavancadores 

Capacidade empresarial 

 Capacidade de qualificação e aproveitamento do pessoal local 

 Presença de grupos nacionais e internacionais do setor de turismo 

 Concorrência e barreiras de entrada 

 Presença de empresas de grande porte, filiais ou subsidiárias 

Aspectos sociais 

 Acesso à educação 

 Empregos gerados pelo turismo 

 Política de enfrentamento e prevenção à exploração sexual infanto-juvenil 

 Uso de atrativos e equipamentos turísticos pela população 

 Cidadania, sensibilização e participação na atividade turística 

Aspectos ambientais 

 Estrutura e legislação municipal de meio ambiente 

 Atividades em curso potencialmente poluidoras 

 Rede pública de distribuição de água 

 Rede pública de coleta e tratamento de esgoto 

 Coleta e destinação pública de resíduos 

 Unidades de conservação no território municipal 

Aspectos culturais 
 Produção cultural associada ao turismo 

 Patrimônio histórico e cultural 

 Estrutura municipal para apoio à cultura 

Total geral  Soma ponderada das 13 dimensões avaliadas 

 
Fonte: Adaptado de Neltur (2010). 
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 Nesse estudo, foram avaliados e calculados os índices dos destinos turísticos 

e, dentre elas, foram calculadas as médias das cidades capitais de Estados, das 

cidades não-capitais e a média do Brasil, que é a média de todos os destinos 

turísticos avaliados. Os resultados estão apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Resumo dos índices dos destinos turísticos 

 

Dimensões avaliadas Niterói 
Média do 

Brasil 
Média de 
capitais 

Média de não-
capitais 

Infraestrutura geral 69,9 64,6 71,3 58,9 

Acesso 82,2 58,1 69,9 49,7 

Serviços e equipamentos turísticos 70,0 46,8 59,4 37,9 

Atrativos turísticos 73,3 59,5 58,5 60,2 

Marketing e promoção do destino 47,7 41,1 47,5 36,5 

Políticas públicas 53,4 53,4 58,7 50,2 

Cooperação regional 27,0 48,1 47,1 48,8 

Monitoramento 14,4 34,5 41,8 29,4 

Economia local 74,7 57,1 67,6 49,6 

Capacidade empresarial 85,0 55,7 78,1 39,8 

Aspectos sociais 61,0 57,4 63,1 53,4 

Aspectos ambientais 77,8 61,8 67,0 58,1 

Aspectos culturais 46,6 54,6 63,0 48,7 

Total geral 62,8 54,0 61,9 48,4 

 
Fonte: Adaptado de Neltur (2010) 

 

Com isso, pode-se comparar o desempenho da cidade de Niterói com as 

médias das demais localidades, que pode ser melhor visualizado no Gráfico 6 a 

seguir. 
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Gráfico 6 - Comparativo dos índices dos destinos turísticos 

 

Fonte: Adaptado de Neltur (2010) 

Conforme podem ser vistos na Tabela 4 e no Gráfico 6, Niterói apresenta 

índice superiores às outras médias em 7 das 13 dimensões avaliadas. São elas: 
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“Acesso”; “Serviços e equipamentos turísticos”; “Atrativos turísticos”; “Marketing e 

promoção do destino”; “Economia local”; “Capacidade empresarial”; e “Aspectos 

ambientais”. Além disso, a cidade de Niterói apresenta o maior índice total geral 

entre as outras médias comparadas, o que evidencia que a cidade tem um potencial 

turístico a ser levado em consideração. 

Por outro lado, Niterói apresenta índices inferiores a todas as outras médias 

em três dimensões. São elas: “Cooperação regional”; “Monitoramento”; e “Aspectos 

culturais”.  Sendo assim, mesmo a cidade sendo bem desenvolvida na maioria das 

dimensões avaliadas, ainda assim precisa trabalhar em alguns aspectos e com isso, 

desenvolver todo o potencial no setor de turismo. 

Portanto, considerando que Niterói foi incluída na revista Roteiro do Brasil 

(MTUR, 2011) como um dos 94 destinos turísticos a ser visitado no Brasil, apresenta 

índices expressivos no Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do 

Desenvolvimento Turístico Regional (NELTUR, 2010), e gera um impacto econômico 

direto no turismo da ordem de milhões de reais segundo Marques e Monteiro (2014), 

como visto na seção 2.2.2 deste trabalho, a cidade possui um bom potencial 

turístico. Assim, este trabalho pode servir para empreendedores e profissionais do 

setor turístico de Niterói a desenvolver a inovação nos seus empreendimentos.  
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3 METODOLOGIA 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

De acordo com os objetivos deste trabalho e seguindo os conceitos propostos 

por Gray (2012), optou-se pelo desenvolvimento de um estudo de caso dentre os 

métodos de pesquisa avaliados pelo autor, pois foi entendido que o referido método 

é o que melhor se encaixa ao caso em questão. 

 Estudos de caso permitem ampliar o entendimento, a experiência e a 

convicção sobre um tema delimitado, podendo utilizar uma abordagem quantitativa 

ou qualitativa. Trata-se de uma investigação empírica que estuda, em seu contexto 

real, um fenômeno contemporâneo, sobre o qual o pesquisador não tem controle 

das variáveis que incidem sobre o fenômeno (STAKE, 2000; YIN, 2011; GRAY, 

2012; YIN, 2013). 

 Segundo Gray (2012), a abordagem de estudos de caso é útil quando há uma 

tentativa de revelar uma relação entre um fenômeno e o contexto no qual ele ocorre. 

Ainda segundo o autor, estudos de casos permitem a exploração de temas e 

questões nos quais as relações podem apresentar um teor de ambiguidade e 

incerteza, e ao mesmo tempo, tentam atribuir relações causais, sem se limitar a 

apenas descrever uma situação. 

 O método de estudo de caso tem um perfil mais dedutivo do que indutivo. Isso 

se dá pelo fato de os estudos de caso se beneficiarem de um desenvolvimento 

prévio de uma posição teórica que ajuda a direcionar o processo de coleta e análise 

de dados. Ademais, o método é ideal para saber “como” e “por que” um conjunto de 

eventos contemporâneos ocorre (GRAY, 2012). 

 O estudo de caso realizado neste trabalho visou analisar o grau de inovação 

em empresas do setor turístico da cidade de Niterói no Estado do Rio de Janeiro e 

investigar as vantagens competitivas que podem ser adquiridas através da 

implementação de ações inovadoras. 

 Este estudo parte do princípio que para que uma empresa ofereça vantagens 

competitivas à frente de suas concorrentes, é preciso que ela tenha ações 
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inovadoras no seu ambiente rotineiro. Portanto, a posição teórica que direcionou o 

estudo de caso deste trabalho é a ideia de que quanto mais inovadoras forem as 

empresas estudadas, maior é a vantagem competitiva que elas têm em relação às 

empresas concorrentes e mais dinâmico é o setor industrial onde elas operam. 

3.1.1 Empresas estudadas 

As empresas estudadas neste trabalho foram escolhidas a partir da 

classificação dos segmentos que compõem o setor turístico segundo IBGE (2012), 

que seguem os códigos da CNAE. Para tanto, para cada segmento do setor de 

turismo buscou-se uma empresa que o representaria, de acordo com suas 

atividades. Neste trabalho, tais empresas são chamadas de “empresas 

representantes” e foram atribuídos nomes genéricos a elas com o intuito de 

preservar suas identidades. Conforme dito anteriormente, todas as empresas 

praticam suas atividades na cidade de Niterói. 

 No entanto, devido à falta de empresas que desempenhassem suas 

atividades na cidade que se enquadrassem em determinados segmentos do setor de 

turismo, não foram estudadas companhias que representariam o segmento de 

empresas de transportes ferroviários e o segmento de empresas de transportes 

aéreos. Sendo assim, as empresas representantes, já com seus nomes genéricos, e 

seus respectivos segmentos do setor estudadas em Niterói, estão listados no 

Quadro 8. 

Quadro 8 - Empresas representantes dos segmentos do setor de turismo 
 

Empresas Segmento turismo representado 
Códigos na CNAE 
2.0 (Grupo, Classe, 

Subclasse) 

Restaurante X Serviços de alimentação 5611-2/01 

Viação X Serviços de transporte rodoviário 4922-1/01 

Casa Cultural X Atividades recreativas, culturais e desportivas 9001-9/01 

Navegadora X Serviços de transporte aquaviário 5091-2/02 

Hotel X Serviços de alojamento 5510-8/01 

Agência X Atividades de agências e organizadores de viagens 7911-2/00 

Locadora X Serviço de aluguel de bens móveis 7711-0/00 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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As empresas estudadas neste trabalho foram escolhidas através de uma 

amostragem por conveniência. Segundo Guimarães (2008), existem dois tipos de 

amostragem, a probabilística e a não probabilística. Na amostragem probabilística, 

todos os elementos da população têm probabilidade conhecida não nula de 

pertencer à amostra. Ela implica no sorteio com regras bem definidas, desde que a 

população estudada for finita e totalmente acessível. Para isso, é necessário ter 

acesso a recursos suficientes para realizar um plano amostral abrangente. Por outro 

lado, as amostras não probabilísticas são obtidas com recursos mais limitados, o 

acesso à informação é mais restrito, não é conhecida a probabilidade dos elementos 

pertencerem à amostra, fazendo com que o pesquisador busque dados que estão 

mais a seu alcance, configurando, assim, em uma amostragem por conveniência.     

Como não está ao alcance de um trabalho de final de curso disponibilidade de 

tempo e recursos suficientes para uma ampla amostragem das centenas de 

empresas que se enquadrariam no segmento estudado, e também devido ao caráter 

exploratório assumido pela presente pesquisa, optou-se pela técnica de amostragem 

por conveniência. Assim, foram levantados dados de sete empresas, cada uma 

representando um segmento do turismo, que estiveram ao alcance e colaboraram 

com o levantamento de dados para este estudo, conforme visto no Quadro 8. 

3.2 COLETA DE DADOS 

 Para medir o desempenho da inovação nas empresas analisadas, foi utilizada 

a ferramenta Radar Inovação com treze dimensões, pois foi entendido que essa era 

a ferramenta mais completa encontrada na literatura. Para isso, cada dimensão foi 

avaliada a partir de um questionário com algumas perguntas adaptadas a partir da 

metodologia empregada por Bachmann e Destefani (2008). Foi utilizada a escala 

Likert com cinco graus de alternativas, tendo sido elaborados de uma a quatro 

perguntas por dimensão. Além disso, para complementar as informações, buscou-se 

dados em todas as fontes públicas disponíveis de cada empresa (websites, redes 

sociais, blogs, etc.) além de pequenas entrevistas efetuadas durante a aplicação do 

questionário. 

O Quadro 9 apresenta a dimensão “Oferta”, com duas perguntas e suas 
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respectivas opções de respostas, visando avaliar o esforço que a empresa emprega 

para lançar novos produtos no mercado e a sua ousadia para correr riscos, podendo 

lançar produtos que não foram bem sucedidos. 

Quadro 9 - Perguntas para avaliar a dimensão "Oferta" 
 

 O
fe

rt
a

 

Quantos produtos novos a empresa lançou, com sucesso, no mercado nos últimos 3 anos? 

o Nenhum o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

Quantos produtos novos a empresa lançou no mercado nos últimos 3 anos que não deram 

certo? 

o Nenhum o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

 
Fonte: Adaptado de Bachmann e Destefani (2008) 

 
As perguntas para avaliar a dimensão “Plataforma”, que tem o objetivo de 

medir a capacidade de empregar um conjunto de componentes comuns ou métodos 

de montagem em produtos diferentes, são mostradas, juntas com as suas opções de 

respostas, no Quadro 10. 

Quadro 10 - Perguntas para avaliar a dimensão "Plataforma" 
 

P
la

ta
fo

rm
a

 Quantos produtos usando os mesmos componentes ou módulos a empresa oferece? 

o Nenhum produto o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

Há algum produto ou serviço que é oferecido em mais de uma versão, para atingir mercados ou 

nichos diferentes? 

o Nenhum produto ou serviço o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

 
Fonte: Adaptado de Bachmann e Destefani (2008) 

 
 A dimensão “Marca”, cujas perguntas e respostas são mostradas no Quadro 

11, tem o objetivo de avaliar se a empresa utiliza a sua marca para aproveitar outras 

oportunidades de negócio, ou mesmo entrar em outros negócios para valorizar a sua 

marca. 

Quadro 11 - Perguntas para avaliar a dimensão "Marca" 
 

M
a
rc

a
 

Há quanto tempo a marca da empresa é registrada? 

o Não é 
registrada 

o Há menos de 
1 ano 

o Entre 1 e 2 
anos 

o Entre 2 e 3 
anos 

o Há mais de 
3 anos 

Quantas vezes a empresa fez um novo uso de sua marca (em outro tipo de produto ou 

negócio)? 

o Nenhuma vez o 1 vez o 2 vezes o 3 vezes o Mais de 3 vezes 

 
Fonte: Adaptado de Bachmann e Destefani (2008) 
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  O Quadro 12, que apresenta as perguntas e respostas da dimensão 

“Clientes”, que visa avaliar os métodos de inovação voltados para o atendimento das 

necessidades dos clientes, como encontrar um novo nicho de mercado, é mostrado 

a seguir. 

Quadro 12 - Perguntas para avaliar a dimensão "Clientes" 

 

C
lie

n
te

s
 

Com que frequência a empresa adota alguma prática de relacionamento ou pesquisa para 

identificar as necessidades do mercado ou dos clientes? 

o Não adota o A cada ano ou 
mais 

o A cada 
semestre 

o A cada 3 
meses 

o A cada mês 
ou menos 

Quantas vezes o serviço de atendimento ao cliente, ou as reclamações recebidas, serviram de 

apoio para o desenvolvimento de novos produtos ou serviços? 

o Nenhuma vez o 1 vez o 2 vezes o 3 vezes o Mais de 3 vezes 

Algum serviço ou produto lançado nos últimos 3 anos decorreu de informações obtidas ou 

necessidades percebidas junto aos clientes? 

o Nenhum serviço ou produto o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

 
Fonte: Adaptado de Bachmann e Destefani (2008) 

 

 As perguntas para avaliar a dimensão “Soluções” estão listadas no Quadro 

13, assim como as suas respectivas opções de respostas. As perguntas desta 

dimensão visam avaliar como a empresa integra bens, serviços e informações que 

sejam capazes de solucionar algum problema do cliente. 

Quadro 13 - Perguntas para avaliar a dimensão "Soluções" 
 

S
o
lu

ç
õ
e
s
 

A empresa ofertou algum novo produto complementar a seus clientes, criando nova 

oportunidade de receita? 

o Nenhum produto o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

Quantas vezes a empresa integrou recursos/produtos/serviços para oferecer novas soluções a 

seus clientes?  

o Nenhuma vez o 1 vez o 2 vezes o 3 vezes o Mais de 3 vezes 

 
Fonte: Adaptado de Bachmann e Destefani (2008) 

 

 Na dimensão “Relacionamento”, as perguntas avaliam como a empresa 

interage com seus clientes, buscando fornecer experiências positivas a eles. O 

Quadro 14 apresenta as perguntas e as opções de respostas que permite medir o 

grau de inovação na dimensão “Relacionamento” nas empresas. 
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Quadro 14 - Perguntas para avaliar a dimensão "Relacionamento" 
 

R
e
la

c
io

n
a
m

e
n
to

 A empresa adotou alguma facilidade ou recurso (senhas, cafezinho, vitrine, etc.) para melhorar 

o relacionamento com os clientes? 

o Nenhuma facilidade ou recurso o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

A empresa adotou algum novo recurso de informática (web site, email, rede social, etc.) para 

se relacionar com os clientes? 

o Nenhum o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

 
Fonte: Adaptado de Bachmann e Destefani (2008) 

 

 A dimensão “Agregação de valor”, cujas perguntas visam identificar esforços 

da empresa em captar valor descobrindo fluxos de receita não explorados 

anteriormente a partir de interações entre clientes e parceiros, são mostradas no 

Quadro 15 a seguir. 

Quadro 15 - Perguntas para avaliar a dimensão "Agregação de valor" 
 

A
g
re

g
a
ç
ã
o
 d

e
 

v
a
lo

r 

A empresa identificou e adotou novas formas de gerar receitas usando os produtos e processos 

já existentes? 

o Nenhuma nova forma o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

A empresa identificou e adotou novas formas de “vender” oportunidades de interação com seus 

clientes e parceiros? 

o Nenhuma nova forma o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

 
Fonte: Adaptado de Bachmann e Destefani (2008) 

 

 As perguntas para avaliar a dimensão “Processos”, que têm o objetivo de 

mensurar os esforços de inovação na condução das operações internas da empresa 

buscando, por exemplo, maior eficiência, são mostradas no Quadro 16. 

Quadro 16 - Perguntas para avaliar a dimensão "Processos" 
 

P
ro

c
e
s
s
o
s
 

A empresa alterou seus processos para obter maior eficiência, qualidade, flexibilidade ou menor 

ciclo de produção? 

o Nenhuma vez o 1 vez o 2 vezes o 3 vezes  o Mais de 3 vezes 

A empresa comprou ou alugou algum tipo de equipamento ou máquina diferente daquelas 

usadas anteriormente? 

o Nenhum equipamento ou máquina o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

A empresa adotou alguma nova prática de gestão (GQT, SCM, PNQ, Just in Time, 

reengenharia, Manual de Boas Práticas, etc.)? 

o Nenhuma prática o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

A empresa recebeu alguma nova certificação de processo (ISO9001, ISO14001, CEP, 

OHSAS18001, SA8001, etc.) ou de produto (ABNT, Produto orgânico, etc.)? 

o Nenhuma certificação o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

 
Fonte: Adaptado de Bachmann e Destefani (2008) 
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 O Quadro 17 apresenta as perguntas para avaliar a dimensão “Organização” 

nas empresas. Tais perguntas procuram dimensionar as alterações e 

reorganizações que têm o objetivo de melhorar agilidade, qualidade e o tratamento 

dado a diferentes segmentos de clientes. 

Quadro 17 - Perguntas para avaliar a dimensão "Organização" 
 

O
rg

a
n
iz

a
ç
ã

o
 

A empresa reorganizou suas atividades, ou seu pessoal, para obter melhora em seus 

resultados? 

o Nenhuma vez o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

A empresa estabeleceu alguma parceria ou participou de algum projeto cooperativo para o 

desenvolvimento de produtos, melhoria dos processos ou busca de mercado? 

o Nenhuma parceria o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

A empresa adotou alguma nova forma de trocar ideias ou informações com os fornecedores ou 

concorrentes? 

o Nenhuma nova forma o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

 
Fonte: Adaptado de Bachmann e Destefani (2008) 

 

 Na dimensão “Cadeia de fornecimento”, as perguntas visam medir os 

esforços para inovar nos aspectos logísticos das organizações, como transporte, 

estocagem e entrega. O Quadro 18 mostra as perguntas e suas respectivas opções 

de resposta. 

Quadro 18 - Perguntas para avaliar a dimensão "Cadeia de fornecimento" 
 

C
a
d
e

ia
 d

e
 

fo
rn

e
c
im

e
n
to

 

A empresa adotou alguma ação para reduzir o custo do transporte ou dos estoques de matéria-

prima ou de produtos? 

o Nenhuma ação o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

A empresa adotou alguma solução para melhorar o fluxo de informações para o gerenciamento 

do transporte ou dos estoques? 

o Nenhuma solução o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

 
Fonte: Adaptado de Bachmann e Destefani (2008) 

 

 A dimensão “Presença”, também chamada de “Praça”, busca analisar como 

as empresas inovam nos seus pontos de venda, seja criando outros novos ou 

explorando de maneira criativa os já existentes. As perguntas para avaliar esta 

dimensão encontram-se no Quadro 19. 
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Quadro 19 - Perguntas para avaliar a dimensão "Presença" 
 

P
re

s
e
n
ç
a
 

(p
ra

ç
a
) 

A empresa criou pontos ou canais de venda diferentes dos usuais? 

o Nenhum o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

A empresa já vendeu seus produtos, diretamente ou por meio de distribuidores/representantes, 

em novos mercados? 

o Nenhum produto o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

 
Fonte: Adaptado de Bachmann e Destefani (2008) 

 

 O Quadro 20 apresenta a pergunta para avaliar a dimensão “Rede”, cuja 

inovação procura melhorar a comunicação entre a organização e seus clientes, 

tornando-a mais rápida e eficaz, ampliando o valor dos produtos e serviços oferecido 

pelas empresas. 

Quadro 20 - Pergunta para avaliar a dimensão "Rede" 
 

R
e
d
e

 A empresa adotou alguma nova forma de ouvir ou falar com os clientes, usando ou não a 

tecnologia da informação? 

o Nenhuma nova forma o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

 
Fonte: Adaptado de Bachmann e Destefani (2008) 

 

 Por fim, as perguntas para avaliar a dimensão “Ambiência inovadora” 

encontram-se no Quadro 21. As perguntas para avaliar esta dimensão visam saber 

se a empresa propicia um ambiente que estimula a prática de inovação. 

Quadro 21 - Perguntas para avaliar a dimensão "Ambiência inovadora" 
 

A
m

b
iê

n
c
ia

 i
n
o
v
a

d
o
ra

 

A empresa fez uso do apoio de entidades como o SEBRAE, SENAI, SESI, universidades, 

empresas júnior, sindicatos patronais, etc.? 

o Não o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 entidades 

A empresa absorveu algum tipo de conhecimento ou tecnologia de fornecedores, clientes ou 

outros? 

o Nenhum conhecimento ou tecnologia o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

A empresa tem alguma patente em vigor, solicitou depósito de patente ou, ainda, fez algum 

registro de desenho industrial? 

o Nenhuma das opções o 1 o 2 o 3 o Mais de 3 

 
Fonte: Adaptado de Bachmann e Destefani (2008) 

 

 A partir das respostas de cada pergunta do questionário, foram dados escores 

de 1 a 5, semelhante ao estudo de Santana e Paredes (2015). As opções de 
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respostas na escala Likert estão dispostas da pior para a melhor da esquerda para a 

direita nos quadros anteriores. Assim, os escores dados às respostas são 1, 2, 3, 4 e 

5, com a primeira opção de resposta tendo valor de 1 e a última tendo valor de 5. 

Para atribuir o grau de inovação em cada dimensão do radar inovação, foram 

calculadas as médias aritméticas das respostas de cada dimensão. 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

Para analisar os dados foram construídos radares inovação com o auxílio da 

planilha Microsoft Excel. A análise tomou como referência o estudo de Santana e 

Paredes (2015), bem como os demais materiais teóricos examinados durante a 

revisão da literatura, avaliando a performance individual de representantes de cada 

segmento do setor de turismo, conforme a classificação da tabela CNAE e 

agrupando-os conforme sua proximidade ou nível de interlocução. 

Para a análise específica dos resultados obtidos nas diversas dimensões do 

radar inovação, foram buscadas informações das respectivas empresas em todas as 

fontes disponíveis tais como websites e páginas em redes sociais, além de 

pequenas entrevistas efetuadas durante a aplicação do questionário. Em respeito ao 

compromisso de preservação da identidade das empresas estudadas, foram 

referenciadas as informações obtidas nos respectivos sites apenas pela referência 

“Apêndice B”. Este apêndice contém uma lista de sites das empresas do setor de 

turismo em Niterói, dentre as quais se situa a empresa estudada. Essa foi a forma de 

compromisso encontrada para preservar a identidade ao mesmo tempo em que 

fornece ao leitor acesso a informações que eventualmente queira buscar. 

Com esses dados em mãos, foi possível construir radares inovação e 

compará-los com outras empresas do mesmo setor e constatar as vantagens 

competitivas oferecidas pela implementação de ações inovadoras nas empresas de 

turismo de Niterói. 

3.3.1 Critérios de avaliação de desempenho 

Para averiguar o desempenho das empresas representantes quanto à 

inovação, foram utilizados dois critérios: a quantidade de pontuação máxima e 
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mínima e a extensão da área formada pelos seus respectivos radares inovação. 

Assim, pelo primeiro critério, quanto mais notas máximas uma empresa apresentar, 

mais inovadora ela é. Analogamente, quanto mais notas mínimas, menos inovadora 

é a empresa. Quanto ao segundo critério, quanto mais extensa for a área formada 

pelo radar inovação de uma empresa, mais perfil inovador ela tem nas diferentes 

dimensões medidas. Ou seja, quanto maior for a sua participação percentual em 

relação à área total formada pelo radar inovação, mais inovadora é a empresa. 

Ao mesmo tempo, para analisar quais dimensões apresentaram mais 

destaque nas empresas do setor de turismo em Niterói, foram calculadas médias 

aritméticas das pontuações das treze dimensões obtidas pelas sete empresas 

representantes. Ou seja, a intenção dessas médias é tão somente dar um indicador 

preliminar da importância de cada dimensão do radar inovação ou de quanto elas 

estão sendo atendidas no caso específico das empresas estudadas. 

Para calcular a área total formada pelo radar inovação e, posteriormente 

calcular a participação percentual do radar inovação por empresa, foi utilizado um 

método semelhante ao proposto por Reske Filho e De Rocchi (2008), que aplicaram 

o uso de gráficos radares para avaliar o desempenho de empresas na construção 

civil, e o seu desempenho era baseado na área formada por esses gráficos. A Figura 

5 apresenta a ideia inicial de como calcular tais áreas. 

Figura 5 - Área formada por um gráfico radar 
 

l1

l2α

l3l4

l5
α

α
α

α

 

Fonte: Adaptado de Reske Filho e De Rocchi (2008) 
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 Como pode ser visto na Figura 5, conforme Reske Filho e De Rocchi (2008) 

definem, um gráfico radar é constituído por um polígono regular que por sua vez é 

subdividido em triângulos isósceles que são aglutinados em volta de um ponto 

central. 

 Assim, a área formada pelo triângulo destacado na Figura 5 é dada pela 

Equação 1. 

𝐴𝑡 =  
𝑙1𝑙2  sen 𝛼

2
 (1) 

Onde: 

At é a área do triângulo destacado; 

l1 e l2 são dois lados adjacentes do triângulo isósceles que formam um vértice 

no centro do gráfico radar; 

α é o ângulo entre l1 e l2. 

 Como o gráfico radar é composto por um polígono regular que é subdividido 

por triângulos isósceles, a área inteira formada pelo gráfico radar é dada pela soma 

das áreas dos triângulos isósceles que o compõem. Assim, a Equação 2 apresenta a 

fórmula que calcula a área total do gráfico radar visto na Figura 5. 

𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝑙1𝑙2  sen 𝛼

2
+

𝑙2𝑙3  sen 𝛼

2
+

𝑙3𝑙4  sen 𝛼

2
+

𝑙4𝑙5  sen 𝛼

2
+

𝑙5𝑙1  sen 𝛼

2
 (2) 

 Onde: 

ATotal é a área total do gráfico radar;  

l1, l2, l3, l4 e l5 são os lados dos triângulos isósceles que formam um vértice no 

centro do gráfico radar; 

α é o ângulo entre dois lados adjacentes de um triângulo isósceles com 

vértice no centro do radar. 

 Como o gráfico radar mostrado na Figura 5 é formado por um polígono 

regular, mais especificamente um pentágono regular, o ângulo α, que é o ângulo 
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formado por dois lados adjacentes de um triângulo isósceles que formam um vértice 

no centro do radar, é igual para todos os triângulos. Assim, a Equação 2 pode ser 

simplificada, conforme visto na Equação 3. 

𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
 sen 𝛼

2
(𝑙1𝑙2 + 𝑙2𝑙3 + 𝑙3𝑙4 + 𝑙4𝑙5 + 𝑙5𝑙1) (3) 

 Onde: 

 l1, l2, l3, l4 e l5 são os lados dos triângulos isósceles que formam um vértice no 

centro do gráfico radar; 

α =
360°

5
 

Além disso, os triângulos isósceles que compõem o polígono regular que 

forma o gráfico radar são iguais. Portanto, para calcular a área total formada pelo 

gráfico na Figura 5, a Equação 3 pode ser simplificada para a Equação 4, já que l1, 

l2, l3, l4 e l5 são iguais. 

𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
 sen 𝛼

2
5𝑙2 (4) 

 Onde: 

 l é o comprimento dos lados dos triângulos isósceles que formam um vértice 

no centro do radar e; 

α =
360°

5
 

 Assim, fixando um comprimento para l, que vai ser a pontuação máxima que 

pode ser obtida em cada dimensão avaliada pelo gráfico radar, e sabendo o ângulo 

α, é possível calcular a área total formada pelo gráfico.  

Entretanto, a Equação 4 é específica para calcular a área total de um gráfico 

radar que mede cinco dimensões. A Equação 5 mostra uma fórmula genérica para 

calcular a área total de um gráfico radar com qualquer quantidade de dimensões. 
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𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑛 =  
 sen 𝛼

2
𝑛𝐷2 (5) 

 Onde: 

 n é a quantidade de dimensões medidas pelo gráfico radar; 

D é a pontuação máxima que pode ser obtida em cada dimensão avaliada; 

α =
360°

𝑛
 

 ATotaln é a área total formada por um gráfico radar de n dimensões. 

O radar inovação, por sua vez, mede treze dimensões. Assim, o raciocínio 

para calcular a área do radar inovação é semelhante, já que ele também é formado 

por um polígono regular. Portanto, analogamente à Equação 5, a fórmula para 

calcular a área total formada pelo radar inovação neste trabalho é vista na Equação 

6. 

𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙13 =  
 sen 𝛼

2
13𝐷2 (6) 

 Onde: 

 D = 5 

α =
360°

13
 

 ATotal13 é a área total formada pelo radar inovação de treze dimensões. 

No entanto, é necessário não só calcular a área total do radar inovação, mas 

também as áreas formadas pelos gráficos gerados de acordo com o desempenho 

das empresas nas treze dimensões. A Figura 6 mostra um exemplo ilustrativo de 

uma área formada de acordo com o desempenho obtido no radar inovação. 
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Figura 6 – Exemplo de área formada pelo desempenho obtido no radar inovação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Para calcular a área formada pelo desempenho obtido no radar inovação, ela 

será dividida em treze triângulos, cujas áreas serão calculadas individualmente e 

depois somadas. A Figura 7 destaca um desses triângulos. 

Figura 7 - Subárea do radar formada pelas dimensões "Oferta" e "Plataforma" 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Ao ver a Figura 7, nota-se que o triângulo destacado na imagem é formado 

por dois lados cujos comprimentos são iguais à pontuação obtida na dimensão 

“Oferta” e à pontuação obtida na dimensão “Plataforma”. O ângulo α está entre 

esses dois lados. Assim, analogamente à Equação 1, a fórmula da área composta 

pelo triângulo destacado na Figura 6 é mostrada na Equação 7. 

𝑆𝑢𝑏𝐴1 =  
𝐷1𝐷2  sen 𝛼

2
 (7) 

 Onde: 

 D1 é a pontuação obtida na dimensão “Oferta”; 

D2 é a pontuação obtida na dimensão “Plataforma”; 

α =
360°

13
 

 SubA1 é a área do triângulo formado de acordo com o desempenho obtido nas 

dimensões “Ofertas” e “Plataforma”. 

 A Figura 8 mostra outro triângulo cuja área será calculada e somada à SubA1. 

Figura 8 - Subárea do radar formada pelas dimensões "Plataforma" e “Marca” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Do mesmo jeito como mostrado na Figura 7 e na Equação 7, a área 

destacada na Figura 8 é calculada conforme apresentado na Equação 8. 

𝑆𝑢𝑏𝐴2 =  
𝐷2𝐷3  sen 𝛼

2
 (8) 

 Onde: 

 D2 é a pontuação obtida na dimensão “Plataforma”; 

D3 é a pontuação obtida na dimensão “Marca”; 

α =
360°

13
 

 SubA2 é a área do triângulo formado de acordo com o desempenho obtido nas 

dimensões “Plataforma” e “Marca”. 

 Assim, calculando e somando a área dos treze triângulos que formam a área 

do desempenho obtido no radar inovação, e sabendo que o ângulo α é igual para 

todos esses treze triângulos, a Equação 9, analogamente à Equação 3, mostra a 

fórmula para calcular a área gerada pelo desempenho de uma empresa 

representante no radar inovação. 

𝐴𝑖 =
 sen 𝛼

2
(𝐷𝑖1𝐷𝑖2 + 𝐷𝑖2𝐷𝑖3 + 𝐷𝑖3𝐷𝑖4 + ⋯ + 𝐷𝑖12𝐷𝑖13 + 𝐷𝑖13𝐷𝑖1) (9) 

 Onde: 

 Ai é a área do desempenho da empresa representante i no radar inovação; 

 Dik é a pontuação obtida na dimensão k pela empresa i; 

α =
360°

13
 

 𝑘 ∈ ℕ, 1 ≤ 𝑘 ≤ 13  

 𝑖 ∈ ℕ, 1 ≤ 𝑖 ≤ 7 

Simplificando a Equação 9, a Equação 10 mostra o mesmo cálculo de uma 
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forma mais sucinta. 

𝐴𝑖 =
sen 𝛼

2
[∑(𝐷𝑖𝑘𝐷𝑖(𝑘+1)) + (𝐷𝑖13𝐷𝑖1)

12

𝑘=1

] (10) 

 Onde: 

 Ai é a área do desempenho da empresa representante i no radar inovação; 

 Dik é a pontuação obtida na dimensão k pela empresa i; 

α =
360°

13
 

𝑘 ∈ ℕ, 1 ≤ 𝑘 ≤ 13  

 𝑖 ∈ ℕ, 1 ≤ 𝑖 ≤ 7 

Para evitar variações no resultado das áreas do desempenho das empresas 

representantes nos radares inovação, foram fixadas a ordem das dimensões no 

radar. O Quadro 22 mostra a ordem das dimensões utilizada para os cálculos. 

Quadro 22 - Ordem das dimensões no radar inovação 
 

Dk Nome das dimensões 

D1 Oferta 

D2 Plataforma 

D3 Marca 

D4 Clientes 

D5 Soluções 

D6 Relacionamento 

D7 Agregação de valor 

D8 Processos 

D9 Organização 

D10 Cadeia de fornecimento 

D11 Presença 

D12 Rede 

D13 Ambiência inovadora 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De uma forma mais genérica, a Equação 11 mostra o cálculo de uma área do 

desempenho de uma empresa em um gráfico radar com qualquer quantidade de 

dimensões. 
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𝐴𝑖 =
sen 𝛼

2
[∑(𝐷𝑖𝑘𝐷𝑖(𝑘+1)) + (𝐷𝑖(𝑘=𝑛)𝐷𝑖1)

𝑛−1

𝑘=1

] (11) 

 Onde: 

 Ai é a área do desempenho de uma empresa i no gráfico radar; 

 Dik é a pontuação obtida na dimensão k pela empresa i; 

 n é a quantidade de dimensões medidas no gráfico radar; 

α =
360°

𝑛
 

 𝑘 ∈ ℕ, 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛  

 𝑖 ∈ ℕ, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚 

 m é a quantidade de empresas estudadas 

Agora, sabendo a área total formada pelo radar inovação e a área gerada 

pelo desempenho de uma empresa representante no radar inovação, é possível 

calcular a relação percentual da área obtida pela empresa em relação à área total do 

radar. A Equação 12 mostra o cálculo dessa relação.  

𝑅𝑖 =
𝐴𝑖

𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙13
 (12) 

Onde: 

Ri é a relação percentual entre a área formada pelo desempenho da empresa 

i e a área total do radar inovação. 

Ai é a área do desempenho de uma empresa i no gráfico radar; 

ATotal13 é a área total formada pelo radar inovação de treze dimensões. 

𝑖 ∈ ℕ, 1 ≤ 𝑖 ≤ 7 

Através da Equação 12 é possível saber a porcentagem que a área obtida 
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pela pontuação nas dimensões atinge em relação à área total do radar inovação. 

Sendo assim, quanto mais perto de 100% for o valor de Ri, mais extenso é o radar 

inovação da empresa i e mais inovadora ela é. 

 Ao calcular os resultados dos sete segmentos estudados, foi feito um único 

radar inovação para o setor de turismo da cidade de Niterói. Para isso, foram 

considerados fatores de ponderação para cada segmento do turismo, de acordo com 

o percentual de contribuição produtiva de cada segmento, conforme visto no Gráfico 

2 construído em IBGE (2012). No entanto, como não se encontram empresas dos 

segmentos de transporte aéreo e transporte ferroviário em Niterói, os fatores de 

ponderação foram ajustados proporcionalmente desconsiderando os dois segmentos 

ausentes na cidade e de tal forma que a soma perfizesse 100%. O Gráfico 7 ilustra o 

ajuste feito nos fatores de ponderação para cada segmento.  

Gráfico 7 - Fatores de ponderação para os sete segmentos estudados 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Assim, os fatores de ponderação para cada empresa representante 

encontram-se na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Fatores de ponderação de cada empresa representante 
 

Empresa representante Fator de ponderação (pi) 
Restaurante X 0,4612 
Viação X 0,1790 
Casa Cultural X 0,1492 
Navegadora X 0,0958 
Hotel X 0,0631 
Agência X 0,0291 
Locadora X 0,0225 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Com isso, a média ponderada feita por dimensão para construir o radar 

inovação para o setor de turismo de Niterói foi calculada através da Equação 13. 

𝐷𝑁𝑖𝑡𝑘 = ∑(𝐷𝑖𝑘 𝑝𝑖)

7

𝑖=1

 (13) 

 Onde: 

 Dik é a pontuação obtida na dimensão k pela empresa representante i; 

 pi é fator de ponderação da empresa representante i; 

 DNitk é a pontuação da dimensão k para o radar inovação da cidade de 

Niterói. 

𝑘 ∈ ℕ, 1 ≤ 𝑘 ≤ 13  

 𝑖 ∈ ℕ, 1 ≤ 𝑖 ≤ 7 

 Construído o radar inovação para a cidade de Niterói, foi calculada a área do 

radar formada pela pontuação nas dimensões geradas a partir das médias 

ponderadas feitas através da Equação 13. A ordem das dimensões utilizada para a 

construção e cálculo da área do radar inovação para a cidade segue a mesma da 

utilizada nos radares individuais de cada empresa representante conforme 

apresentado no Quadro 22. 

Sendo assim, analogamente à Equação 10, a área do radar inovação do setor 

de turismo da cidade de Niterói foi calculada do a partir da Equação 14.  
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𝐴𝑁𝑖𝑡 =
sen 𝛼

2
[∑(𝐷𝑁𝑖𝑡𝑘 𝐷𝑁𝑖𝑡(𝑘+1)) + (𝐷𝑁𝑖𝑡13𝐷𝑁𝑖𝑡1)

12

𝑘=1

] (14) 

 Onde: 

 ANit é a área do radar inovação obtido pela pontuação das dimensões da 

cidade de Niterói; 

 DNitk é a pontuação obtida na dimensão k através da média ponderada 

calculada a partir da Equação 13; 

α =
360°

13
 

 𝑘 ∈ ℕ, 1 ≤ 𝑘 ≤ 13 

Assim como foi feita nas áreas individuais de cada empresa representante, 

também foi calculada a relação percentual entre a área formada pelo desempenho 

no radar inovação da cidade de Niterói e a área total do radar. Essa relação é dada 

pela Equação 15. 

𝑅𝑁𝑖𝑡 =
𝐴𝑁𝑖𝑡

𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙13
 (15) 

 Onde: 

RNit é a relação entre a área formada pelo desempenho da cidade de Niterói 

e a área total do radar inovação; 

ANit é a área do radar inovação obtido pela pontuação das dimensões da 

cidade de Niterói; 

ATotal13 é a área total formada pelo radar inovação de treze dimensões. 

 Feito todos esses cálculos, foi possível comparar os resultados entre cada 

segmento do turismo e o radar inovação resultante para a cidade de Niterói. 

Também foram feitas conexões entre outros estudos da literatura. 
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3.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Devido ao fato de as empresas estudadas neste trabalho terem sido 

escolhidas por uma amostragem por conveniência, sendo ela uma amostragem não 

probabilística, os resultados encontrados podem não representar fielmente toda a 

população, ou seja, as empresas que desempenham atividades turísticas na cidade 

de Niterói. Sendo assim, as conclusões acerca dos resultados obtidos provenientes 

das sete empresas estudadas, uma de cada segmento do setor de turismo, revelam 

dimensões importantes a se considerar em empresas do setor de turismo, mas não 

são generalizáveis para todo o setor. 

No entanto, com acesso a recursos mais abrangentes, sendo possível buscar 

dados de uma quantidade maiores de empresas, de modo a possibilitar o emprego 

de uma amostragem probabilística, esta mesma metodologia pode ser empregada 

em outros estudos a fim de conseguir resultados mais consistentes, não só na 

cidade de Niterói, mas também em outras localidades onde as atividades turísticas 

exercem um papel importante. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

De posse dos dados levantados junto aos diversos segmentos, partiu-se para 

a análise global do setor de turismo em Niterói. Em um primeiro momento, foi 

analisado cada um dos segmentos separadamente e, em seguida, procedeu-se a 

analises cruzadas conforme critérios estabelecidos. 

4.1 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

A empresa que representa o segmento de serviços de alimentação é o 

Restaurante X, que se localiza em um ambiente de 325 m², funciona diariamente 

servindo almoço e jantar e tem capacidade para 135 pessoas. Foi inaugurado no 

ano de 1994 e é considerado um dos mais tradicionais restaurantes de Niterói. Sua 

culinária serve pratos tipicamente brasileiros, além de churrasco, pizza, frutos do 

mar e comida vegetariana (Apêndice B). 

Os escores obtidos pelo Restaurante X a partir da coleta de dados, que mediu 

o grau de inovação em treze dimensões, encontram-se na Tabela 6. 

Tabela 6 - Escores do radar inovação do Restaurante X 
 

Restaurante X 

D1 Oferta 3,0 

D2 Plataforma 5,0 

D3 Marca 3,0 

D4 Clientes 5,0 

D5 Soluções 5,0 

D6 Relacionamento 5,0 

D7 Agregação de valor 4,5 

D8 Processos 4,0 

D9 Organização 5,0 

D10 Cadeia de fornecimento 5,0 

D11 Presença 3,0 

D12 Rede 5,0 

D13 Ambiência inovadora 4,0 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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O radar inovação construído a partir dos resultados obtidos pelo Restaurante 

X encontra-se no Gráfico 8, logo a frente. 

Gráfico 8 - Radar inovação do Restaurante X 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 Ao ver os resultados obtidos na Tabela 6 e no Gráfico 8, pode-se perceber 

que o Restaurante X obteve escores máximos em sete das treze dimensões da 

inovação. São elas: “Plataforma”, “Clientes”, “Soluções”, “Relacionamento”, 

“Organização”, “Cadeia de fornecimento” e “Rede”. As dimensões que o Restaurante 

X obteve os menores escores foram “Oferta”, “Marca” e “Presença”, cujo resultados 

foram de 3,0 para cada uma. 

 Os resultados obtidos nas sete dimensões que obtiveram pontuação máxima 

reflete o perfil inovador do Restaurante X. A pontuação obtida na dimensão 

“Plataforma” é explicada pela variedade de pratos diversificados que são feitos com 

alguns ingredientes em comum. Além disso, diferentes refeições são feitas utilizando 

as mesmas ferramentas na cozinha, como panelas, frigideiras, e o próprio fogão. 

Outro motivo que impactou no bom desempenho nesta dimensão é a oferta de 

versões diferentes de alimentos, particularmente de pizza, que são feitas no 

restaurante não só para os clientes no local mas também para entregas em 

domicílio. 
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 Em relação à dimensão “Clientes”, o Restaurante X obteve nota máxima 

devido aos seus esforços de adequar seus produtos e serviços às necessidades dos 

clientes, inclusive buscando novos mercados. A empresa possui uma pesquisa de 

satisfação que permite aos clientes fazerem sugestões e reclamações acerca do 

atendimento e dos pratos servidos. A realização dessas pesquisas de satisfação 

possibilitou a adequação e a criação de novos pratos e até de novos serviços, 

inclusive servindo de base para que o restaurante passasse a fazer entregas à 

domicílio, uma necessidade dos clientes que passou a ser atendida. 

 A dimensão “Soluções” obteve pontuação máxima devido às ações realizadas 

pelo Restaurante X para solucionar problemas do cliente. As entregas à domicílio 

passaram a entregar também bebidas junto aos alimentos, passando a gerar receita 

adicional. A própria entrega a domicílio foi uma solução que a empresa adotou para 

atender esse desejo dos clientes. 

 A pontuação máxima obtida pela dimensão “Relacionamento” é explicada 

pelo esforço do Restaurante X em propiciar uma experiência positiva a seus clientes, 

principalmente ao interagir com eles. A empresa utiliza recursos de informática 

variados para se relacionar com seus clientes, incluindo website, páginas em rede 

sociais, e-mail, entre outros. Além disso, o restaurante oferece agrados aos clientes 

caso o ambiente se encontre lotado e, enquanto os eles esperam vagar alguma 

mesa, são oferecidos cafezinhos, bebidas e o cardápio é mostrado para que os 

clientes já se familiarizem com os produtos. 

 Quanto à dimensão “Organização”, seu resultado se dá pela frequente 

reorganização de função de pessoal conforme novos funcionários chegam ou 

quando são promovidos. Também houve rearranjo no layout do restaurante, 

principalmente na disposição das mesas, fazendo com que o ambiente ficasse mais 

organizado, o que facilitou identificar e servir os pratos nas mesas. Outro motivo 

foram as parcerias que o Restaurante X faz, principalmente com seus fornecedores 

de alimentos, nos quais é preciso entrar em contato constante devido à 

perecibilidade dos produtos. 

 O que impactou positivamente no resultado da dimensão “Cadeia de 

fornecimento” foi a informatização dos produtos no estoque, o que permitiu um 
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melhor gerenciamento dos alimentos estocados, evitando que produtos perecessem 

e que acabassem antes da reposição. Além disso, o serviço de entrega a domicílio 

fez com que os alimentos estocados fossem consumidos mais rapidamente, já que o 

restaurante passou a atender novos mercados. Isso permitiu um ciclo mais rápido na 

reposição dos produtos do estoque, reduzindo seus custos. 

 A pontuação obtida pela dimensão “Rede” é explicada pelas diversas formas 

que o Restaurante X se comunica com seus clientes, como as pesquisas de 

satisfação e as suas páginas online, como pôde ser constatado nas dimensões 

“Clientes” e “Relacionamento”. 

 Em relação às dimensões que obtiveram as menores pontuações, “Oferta”, 

“Marca” e “Presença”, cada uma delas recebeu pontuação 3,0, o que não é um 

resultado ruim. No entanto, devido às características do negócio de restaurantes, 

essas dimensões sofrem algumas restrições para inovar plenamente. No caso da 

dimensão “Oferta”, o Restaurante X não se mostrou ousado em lançar novos 

produtos que fossem totalmente diferentes do que os clientes já conhecem, 

oferecendo somente pratos que os consumidores já têm alguma familiaridade. 

Assim, conforme Bachmann e Destefani (2008) explicitam, se uma organização 

ainda não falhou, é pelo fato dela não ter uma grande disposição para correr riscos, 

conceito que está muito associado à ideia de inovação. 

 Quanto à dimensão “Marca”, o Restaurante X apenas opera no setor de 

serviços de alimentação, o que dificulta a divulgação e o uso de sua marca em 

outros tipos de negócio. Em relação à dimensão “Presença”, a empresa criou novos 

pontos de venda, principalmente nas suas páginas online, facilitando a entrega a 

domicílio. Entretanto, a empresa possui somente um ambiente físico, não possuindo 

outras filiais nem franquias, o que limita a sua presença na cidade. Além disso, ela 

não vende seus produtos por meio de distribuidores ou representantes em outros 

segmentos, já que ela só opera no ramo de alimentação. 

4.2 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

A empresa que representa o segmento de serviços de transporte rodoviário é 

a Viação X. Sua sede fica em Niterói, numa área de 130 mil m² que abriga um 
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complexo de 50 mil m². Sua fundação ocorreu no ano de 1948. Possui linhas 

regulares que atuam não só em Niterói mas também em diversas outras cidades e 

oferece também linhas para locação. Atua em rotas em cinco estados do Brasil: Rio 

de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina e possui mais 

de 3.800 colaboradores (Apêndice B). 

Os resultados obtidos pela Viação X a partir da coleta de dados, que mediu o 

grau de inovação em treze dimensões, encontram-se na Tabela 7. 

Tabela 7 - Escores do radar inovação da Viação X 
 

Viação X 

D1 Oferta 2,0 

D2 Plataforma 5,0 

D3 Marca 3,0 

D4 Clientes 4,0 

D5 Soluções 3,0 

D6 Relacionamento 3,0 

D7 Agregação de valor 1,5 

D8 Processos 2,8 

D9 Organização 2,3 

D10 Cadeia de fornecimento 1,5 

D11 Presença 1,0 

D12 Rede 2,0 

D13 Ambiência inovadora 2,3 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O radar inovação construído a partir dos resultados obtidos pela Viação X 

encontra-se no Gráfico 9, logo a frente. 
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Gráfico 9 - Radar inovação da Viação X 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Vendo os resultados na Tabela 7 e no Gráfico 9, pode-se perceber que a 

Viação X obteve pontuação máxima na dimensão “Plataforma”, mas por outro lado, 

obteve pontuação mínima em “Presença”. As outras dimensões obtiveram 

pontuação intermediárias entre 1 e 5. 

 A pontuação máxima obtida pela dimensão “Plataforma” na Viação X 

evidencia a variedade de produtos e serviços que são oferecidos utilizando 

componentes em comum. No caso da Viação X, diversas rotas são oferecidas 

utilizando o mesmo tipo de ônibus. Ao mesmo tempo, há alguns serviços que a 

empresa oferece em mais de uma versão, como o fretamento de ônibus de 

diferentes tipos, com variados tipos de conforto e comodidade para atingir nichos 

diferentes de clientes. 

 Outra dimensão que a empresa apresentou um bom resultado foi “Clientes”, 

cuja pontuação foi 4,0. A Viação X obteve um bom resultado nesta dimensão pois 

aplica anualmente uma pesquisa de satisfação do cliente, onde a empresa toma 

conhecimento das reclamações e sugestões dos consumidores dos seus serviços. 
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Em posse dos dados fornecidos pelos clientes, a empresa realiza um processo de 

desdobramento do resultado da pesquisa, com elaboração de plano de ação e 

envolvimento das áreas operacionais para melhoria de processos e definição de 

novos serviços. A partir desse processo, a Viação X criou novos pontos de parada 

nas rotas, implementou internet sem fio dentro dos veículos, melhorou a 

comunicação com os clientes nas rodoviárias, entre outras iniciativas que eram 

desejos de uma boa parte dos clientes. 

 Já em relação às dimensões que obtiveram pontuação baixa, a “Presença” foi 

a que apresentou pior resultado. A Viação X, apesar de vender as passagens de 

algumas das suas rotas pela internet e nas rodoviárias, ela não criou pontos de 

venda diferentes há mais de três anos. Além disso, a empresa nunca vendeu seus 

produtos e serviços através de distribuidores ou representantes, o que limita o 

alcance da busca de novos clientes, impactando negativamente a pontuação nesta 

dimensão. 

 As dimensões “Agregação de valor” e “Cadeia de fornecimento” obtiveram 

cada uma pontuação 1,5. O baixo resultado em “Agregação de valor” se deu pelo 

fato de a Viação X apenas se beneficiar de uma iniciativa para captar fluxos de 

receita a partir dos seus produtos e serviços, que é a venda de anúncios publicitários 

em determinadas áreas dos veículos. Quanto à dimensão “Cadeia de fornecimento”, 

a empresa adotou apenas uma ação para reduzir o custo dos estoques de seus 

produtos, que foi um projeto de revisão do almoxarifado. Além disso, a Viação X não 

adotou nenhuma solução para melhorar o fluxo de informações para o 

gerenciamento do transporte e dos estoques.  

Nas outras dimensões, a Viação X obteve resultados medianos, evidenciando 

iniciativas inovadoras intermediárias, ou seja, realizou intervenções nem muito 

frequentes, nem esporadicamente. 

4.3 ATIVIDADES RECREATIVAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS 

A empresa que representa o segmento de atividades recreativas, culturais e 

desportivas é a Casa Cultural X. Em seu interior, são promovidas atividades como 

recitais, apresentações teatrais, conferências, lançamentos de livros, palestras, 
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seminários, além de acervos de diversos artistas. Seu exterior abriga jardins que são 

abertos ao público constituindo um espaço de lazer para os moradores da região e 

para os visitantes. Ela foi construída no século XIX e apresenta uma arquitetura 

característica daquela época. A construção foi tombada na década de 1970, mas foi 

somente em 2001, após um período de restauração, que a Casa Cultural X foi 

aberta ao público (Apêndice B). 

A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos pela Casa Cultural X a partir da 

coleta de dados, que mediu o grau de inovação em treze dimensões. 

Tabela 8 - Escores do radar inovação da Casa Cultural X 
 

Casa Cultural X 

D1 Oferta 5,0 

D2 Plataforma 3,5 

D3 Marca 3,0 

D4 Clientes 5,0 

D5 Soluções 1,0 

D6 Relacionamento 4,5 

D7 Agregação de valor 1,0 

D8 Processos 2,8 

D9 Organização 4,3 

D10 Cadeia de fornecimento 2,0 

D11 Presença 1,0 

D12 Rede 5,0 

D13 Ambiência inovadora 3,7 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Gráfico 10 apresenta o radar inovação construído a partir dos resultados 

obtidos pela Casa Cultural X. 
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Gráfico 10 - Radar inovação da Casa Cultural X 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Analisando a Tabela 8 e o Gráfico 10, pode-se ver que a Casa Cultural X 

obteve escore máximo nas dimensões “Oferta”, “Clientes” e “Rede”. Por outro lado, a 

organização obteve pontuação mínima nas dimensões “Soluções”, “Agregação de 

valor” e “Presença”. As outras dimensões obtiveram pontuação intermediária. 

 O bom resultado na dimensão “Oferta” reflete a grande variedade de 

atividades que são oferecidas ao público pela Casa Cultural X. A cada mês do ano, 

são lançadas atividades novas, sempre renovando a oferta de atrações. Nos últimos 

três anos, foram lançados inúmeros recitais, apresentações teatrais, conferências, 

lançamentos de livros, palestras, seminários e acervos que tiveram uma boa 

presença de público. No entanto, no mesmo período, foram lançadas atividades que 

não tiveram bons retornos de público, não sendo, portanto, bem sucedidas. Mesmo 

assim, o lançamento de atividades diversificadas, sendo elas bem sucedidas ou não, 

evidencia o perfil da Casa Cultural X de assumir riscos, que conforme Bachmann e 

Destefani (2008) argumentam, está associado à inovação. 

 Em relação à dimensão “Clientes”, a Casa Cultural X obteve pontuação 
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máxima pois, a cada visitação aberta ao público, são sugeridos aos visitantes que 

preencham uma pesquisa de satisfação para qualificarem a qualidade das atrações 

oferecidas, além de dar oportunidade para darem sugestões. Como as atividades 

são renovadas de mês em mês, os resultados dessas pesquisas são analisadas 

mensalmente, o que servem para a criação de novas atrações futuras, explicitando o 

desejo da Casa Cultural X de atender às necessidades dos clientes. 

 A dimensão “Rede” também obteve pontuação máxima pois a Casa Cultural X 

adota diversa formas de interagir com os clientes, seja por meio das pesquisas de 

satisfação, seja por meio da tecnologia da informação, através de páginas online, 

redes sociais e telefone.  

 Quanto às dimensões que a Casa Cultural X obteve as menores pontuações, 

“Soluções” apresentou tal resultado devido à falta de personalização integradas de 

recursos direcionados aos clientes, o que não gera nenhuma receita adicional ao 

negócio. A dimensão “Agregação de valor” também teve um resultado ruim, o que se 

deve ao fato de a maioria das atrações oferecidas pela Casa Cultural X serem 

gratuitas, dificultando a geração de receitas alternativas. A dimensão “Presença” foi 

impactada negativamente pois os ingressos das poucas atividades pagas são 

apenas vendidos no local, não havendo pontos de venda variados nem a venda por 

meio de representantes. 

 As outras dimensões apresentam resultados inovadores intermediários, 

evidenciados pelos escores medianos obtidos na coleta de dados que permitiram a 

construção do radar inovação da Casa Cultural X. 

4.4 SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO 

A empresa que representa o segmento de serviços de transporte aquaviário é 

a Navegadora X. Ela opera transportes aquavários entre cidades da região 

metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, e entre elas, Niterói. Ela possui a 

concessão de operação desde o ano de 2012. A Navegadora X possui uma frota 

que é composta por 24 embarcações, tem 1.100 colaboradores e opera seis linhas 

em cinco estações. As embarcações transportam 29 milhões de passageiros por 

ano. Seu estaleiro se localiza em Niterói, onde é feita a manutenção de todas as 
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embarcações da frota (Apêndice B). 

A Tabela 9 apresenta os resultados obtidos pela Navegadora X a partir da 

coleta de dados, que mediu o grau de inovação em treze dimensões. 

Tabela 9 - Escores do radar inovação da Navegadora X 
 

Navegadora X 

D1 Oferta 1,0 

D2 Plataforma 3,0 

D3 Marca 3,0 

D4 Clientes 4,7 

D5 Soluções 1,0 

D6 Relacionamento 3,0 

D7 Agregação de valor 1,0 

D8 Processos 4,0 

D9 Organização 3,7 

D10 Cadeia de fornecimento 4,0 

D11 Presença 1,0 

D12 Rede 2,0 

D13 Ambiência inovadora 2,3 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Gráfico 11 apresenta o radar inovação construído a partir dos resultados 

obtidos pela Navegadora X. 
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Gráfico 11 - Radar inovação da Navegadora X 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ao ver os resultados na Tabela 9 e no Gráfico 11, as dimensões que a 

Navegadora X obteve mais destaque na foram “Clientes”, “Processos” e “Cadeia de 

fornecimento”. Ao mesmo tempo, a empresa obteve pontuação mínima nas 

dimensões “Oferta”, “Soluções”, “Agregação de valor” e “Presença”. As outras 

dimensões obtiveram pontuação intermediária. 

A dimensão “Clientes” foi a que obteve o melhor resultado, tendo pontuação 

de 4,7. A Navegadora X aplica uma pesquisa de satisfação de clientes a cada três 

meses para receber reclamações e sugestões. Essa comunicação com os clientes 

possibilitou que a empresa identificasse a necessidade de climatizar o ambiente 

interno das suas embarcações, cuja ausência era uma das maiores reclamações dos 

passageiros. Além disso, ela também identificou a oportunidade de permitir que 

passageiros ciclistas pudessem embarcar com suas bicicletas, atendendo um novo 

nicho de clientes, o que acaba contribuindo com o cicloturismo em Niterói conforme 

Edra, Costa e Fernandes (2015) argumentam. Ademais, foram realizadas reformas 

nas estações situadas em Niterói, aumentando a capacidade de atendimento devido 

ao aumento na demanda do serviço. 
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A dimensão “Processos” obteve pontuação 4,0. O bom resultado nesta 

dimensão se deve pelas alterações nos processos das suas atividades para buscar 

maior eficiência e qualidade no serviço prestado, como na busca de maior rapidez 

da atracação da embarcação na plataforma, na adoção de leitores de cartão para 

cobrança automática das passagens, entre outras iniciativas. Além disso, apesar da 

Navegadora X não possuir nenhuma certificação de processo, ela adota práticas de 

gestão conhecidas, principalmente nas suas operações internas no estaleiro, onde 

são feitas as manutenções das embarcações da frota. 

Outra dimensão que obteve bom resultado foi “Cadeia de fornecimento”, que 

apresentou pontuação de 4,0. A Navegadora X realizou ações para reduzir o custo 

de transporte das embarcações entre o estaleiro e as estações onde ela oferece 

seus serviços, além de melhorar o fluxo de informações para o gerenciamento dos 

transportes da frota.  

Em relação às dimensões que obtiveram os piores resultados, “Oferta” foi 

uma delas. O resultado ruim nesta dimensão é explicada pelo fato da Navegadora X 

não ter lançado nenhum serviço novo nos últimos três anos, como novas linhas e a 

abertura de novas estações. 

Outra dimensão que teve pontuação mínima foi “Soluções”. A Navegadora X 

não criou novas oportunidades de receitas com os produtos e serviços já existentes 

e nem integrou recursos para oferecer novas soluções para seus clientes. 

A dimensão “Agregação de valor” também recebeu pontuação mínima. A 

empresa não identificou fluxos de receita inexplorados, não gerando receita 

adicional com os processos já existentes. 

Quanto ao resultado da dimensão “Presença”, que também obteve pontuação 

mínima, a Navegadora X apenas utiliza pontos de vendas usuais, que se localizam 

nas bilheterias das estações onde atua. Além disso, ela nunca vendeu suas 

passagens por meio de representantes ou distribuidores. 

As dimensões “Ofertas” e “Presença” sofrem limitações devido ao tipo de 

serviço da Navegadora X, que opera a partir da concessão concedida pelo governo 

do Estado do Rio de Janeiro, e portanto, sofre regulações. 
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As outras dimensões apresentam resultados inovadores intermediários, 

evidenciados pelos escores medianos obtidos na coleta de dados que permitiram a 

construção do radar inovação da Navegadora X. 

4.5 SERVIÇOS DE ALOJAMENTO 

A empresa que representa o segmento de serviços de alojamento é o Hotel X. 

A empresa opera desde o ano de 2009 e se localiza no Caminho Niemeyer, região 

de Niterói que comporta diversas construções do arquiteto Oscar Niemeyer. Suas 

diárias incluem café da manhã, internet sem fio e estacionamento. Ela oferece 45 

suítes, que são classificadas em três tipos de acordo com o tamanho, conforto e 

utilidades. Seu serviço inclui uma recepção 24 horas por dia, uma sala de reunião 

gratuita, lavanderia, entre outras facilidades (Apêndice B). 

Os escores atingidos pelo Hotel X, que foram obtidos através do 

levantamento de dados, são apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10 - Escores do radar inovação da Navegadora X 
 

Hotel X 

D1 Oferta 1,5 

D2 Plataforma 3,0 

D3 Marca 4,0 

D4 Clientes 3,0 

D5 Soluções 3,5 

D6 Relacionamento 3,5 

D7 Agregação de valor 2,0 

D8 Processos 1,5 

D9 Organização 2,3 

D10 Cadeia de fornecimento 1,0 

D11 Presença 2,0 

D12 Rede 3,0 

D13 Ambiência inovadora 1,3 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Gráfico 12 apresenta o radar inovação construído a partir dos resultados 

obtidos pelo Hotel X. 
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Gráfico 12 - Radar inovação do Hotel X 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Analisando a Tabela 10 e o Gráfico 12, pode-se ver que o Hotel X não obteve 

pontuação máxima em nenhuma dimensão, enquanto obteve pontuação mínima na 

dimensão “Cadeia de fornecimento”. O Hotel X também obteve pontuação baixa nas 

dimensões “Oferta”, “Processos” e “Ambiência inovadora”. As dimensões que 

apresentaram melhores pontuações foram “Marca”, “Soluções” e “Relacionamento”. 

A dimensão “Marca” obteve pontuação 4,0. O Hotel X tem sua marca 

registrada há mais de três anos e além disso, a empresa já buscou oportunidades 

para utilizar sua marca em outros negócios. Uma dessas oportunidades foi divulgar 

sua marca em um evento turístico, o que pode ter ajudado a empresa a atrair mais 

clientes posteriormente. 

A dimensão “Soluções” obteve pontuação 3,5. O resultado nesta dimensão se 

deve pelo fato de o Hotel X passar a oferecer um serviço de translado dos 

aeroportos da cidade do Rio de Janeiro para o hotel, cobrando um custo adicional às 

diárias para os clientes. Além disso, o Hotel X já integrou seus recursos diversas 
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vezes para solucionar problemas de seus clientes. 

Outra dimensão que obteve pontuação de 3,5 foi “Relacionamento”. O Hotel X 

procura oferecer um bom atendimento aos clientes, que é uma das principais 

preocupações da empresa segundo o funcionário respondente do questionário. Ter 

uma boa avaliação dos clientes é o que o Hotel X busca para ter uma boa reputação 

no negócio. Além disso, a empresa dispõe de páginas na internet para possibilitar a 

comunicação com os clientes, como website, páginas em redes sociais, e-mail, entre 

outros. 

Por outro lado, o Hotel X não adotou nenhuma medida para reduzir o custo de 

transporte nem melhorou o fluxo de informações para gerenciar os estoques, 

principalmente referentes aos alimentos servidos durante o café da manhã, o que fez 

que a empresa obtivesse pontuação mínima na dimensão “Cadeia de fornecimento”. 

O Hotel X também apresentou um resultado ruim na dimensão “Oferta”, que 

obteve uma pontuação de 1,5. Isso se deve pelo fato de a empresa ter criado 

apenas um produto nos últimos três anos, que foi oferecer o translado de clientes 

entre o hotel e os aeroportos da cidade do Rio de Janeiro. 

A dimensão “Processos” também apresentou resultado ruim, obtendo 

pontuação 1,5. O Hotel X não alterou seus processos para obter maior eficiência, 

qualidade ou flexibilidade nenhuma vez, não adquiriu nenhum equipamento novo 

diferente, não possui nenhuma certificação de processo, e adota apenas uma prática 

de gestão nos seus processos. 

Quanto à dimensão “Ambiência inovadora”, o Hotel X obteve pontuação 1,3. 

Embora já tenha tido apoio de uma universidade, a empresa não absorveu nenhum 

conhecimento de fornecedores ou clientes. Além disso, não possui nenhuma patente 

ou registo de desenho industrial em vigor. 

As outras dimensões obtiveram pontuações medianas, evidenciando ações 

inovadoras intermediárias, não sendo tão frequentes e nem ações isoladas. 
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4.6 ATIVIDADES DE AGÊNCIAS E ORGANIZADORES DE VIAGENS 

A empresa que representa o segmento de atividades de agências e 

organizadores de viagens é a Agência X. Ela foi fundada em 1979 e seu escritório se 

localiza na cidade de Niterói. Seu principal produto é o agenciamento de viagens 

para grandes parques temáticos americanos e desde a sua fundação, a Agência X já 

levou mais de 20 mil pessoas em suas viagens. Seu serviço inclui a reserva de 

hospedagem, visitações guiadas por atrações turísticas e refeições (Apêndice B). 

A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos pela Agência X a partir da coleta 

de dados, que mediu o grau de inovação em treze dimensões. 

Tabela 11 - Escores do radar inovação da Agência X 
 

Agência X 

D1 Oferta 3,5 

D2 Plataforma 4,0 

D3 Marca 3,0 

D4 Clientes 3,7 

D5 Soluções 4,0 

D6 Relacionamento 3,5 

D7 Agregação de valor 2,0 

D8 Processos 1,3 

D9 Organização 2,7 

D10 Cadeia de fornecimento 1,5 

D11 Presença 4,0 

D12 Rede 5,0 

D13 Ambiência inovadora 1,3 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O radar inovação construído a partir dos resultados obtidos pela Agência X 

encontra-se no Gráfico 13. 
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Gráfico 13 - Radar inovação da Agência X 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Analisando a Tabela 11 e o Gráfico 13, pode-se ver que a Agência X obteve 

pontuação máxima na dimensão “Rede”. A empresa também obteve boa pontuação 

nas dimensões “Plataforma”, “Soluções” e “Presença”. Por outro lado, a Agência X 

obteve pontuação baixa nas dimensões “Processos”, “Cadeia de fornecimento” e 

“Ambiência inovadora”. 

 A dimensão “Rede” apresentou pontuação máxima pois a Agência X adota 

diversas formas de se comunicar com os clientes, incluindo website, páginas em 

redes sociais, telefone, e-mail, entre outros, fazendo com que a comunicação entre a 

empresa e os clientes seja rápida e eficiente. 

 A Agência X obteve pontuação 4,0 na dimensão “Plataforma”, o que é um 

bom resultado. A empresa agencia viagens para parques temáticos em diferentes 

épocas do ano, com opções variadas de hospedagem de acordo a necessidade do 

cliente. Essas diferentes opções de viagens permite que a Agência X ofereça seus 

serviços para diferentes nichos de clientes, atendendo tanto viajantes solitários 
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quanto famílias com crianças, que são os principais alvos dos parques temáticos. 

 A dimensão “Soluções” obteve uma pontuação de 4,0. A Agência X, ao 

perceber que os clientes não estavam somente interessados na visitação dos 

parques temáticos, também passou a guiar passeios em shopping centers e em 

restaurantes próximos aos parques. Muitas vezes, a Agência X consegue uma 

integração com lojas e restaurantes, criando novas oportunidades de receita nos 

seus serviços. 

 Quanto à dimensão “Presença”, a Agência X obteve uma pontuação de 4,0. 

Este resultado se deve pelo fato de a empresa vender seus pacotes de viagens em 

diferentes canais de venda, sendo possível comprar por telefone, e-mail ou no 

próprio escritório da empresa. Além disso, a Agência X possui representantes em 

diversas outras cidades do Brasil, inclusive em outros Estados, fazendo com que a 

empresa atenda clientes não só da cidade de Niterói, mas também de outras regiões 

do país. 

  Em relação à dimensão “Processos”, a Agência X obteve uma pontuação de 

1,3. O baixo resultado obtido se deve pelo fato da empresa ter alterado seus 

processos para ganhar maior eficiência e qualidade apenas uma vez nos últimos 

anos. Somado a isso, a Agência X não adquiriu nenhum equipamento novo 

diferente, não adota nenhuma prática conhecida de gestão e nem possui alguma 

certificação de processo. 

 A Agência X também obteve um resultado ruim na dimensão “Cadeia de 

fornecimento”, com pontuação de 1,5. Esse resultado se deve pelo fato de que um 

estoque de material físico não é determinante para a realização do negócio, já que 

seu principal produto é o agenciamento de viagens. Isso fez com que os funcionários 

não tivessem uma preocupação para reduzir custos e melhorar o fluxo de 

informações de um estoque que é praticamente inexistente. 

 A dimensão “Ambiência inovadora” também apresentou um resultado 

semelhante, obtendo uma pontuação de 1,3. Apesar de a Agência X ter consultado 

uma entidade de apoio em uma oportunidade, ela não absorveu nenhum 

conhecimento ou tecnologia de fornecedores ou clientes. 
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 As outras dimensões do radar inovação obtiveram pontuação mediana, 

evidenciando ações de inovação intermediárias. 

4.7 SERVIÇO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS 

A empresa que representa o segmento de serviço de aluguel de bens móveis 

é a Locadora X. Fundada em 1994, a empresa é uma franquia que aluga veículos 

para pessoas e possui lojas franquiadas em diversos Estados do Brasil. A loja no 

Estado do Rio de Janeiro se situa em Niterói. Seus serviços incluem entrega e 

retirada dos veículos em aeroportos, hotéis, empresas, residências, com ou sem 

motorista executivo (Apêndice B).  

A Tabela 12 apresenta os resultados obtidos pela Locadora X a partir da 

coleta de dados, que mediu o grau de inovação em treze dimensões. 

Tabela 12 - Escores do radar inovação da Locadora X 
 

Locadora X 

D1 Oferta 1,0 

D2 Plataforma 3,0 

D3 Marca 3,0 

D4 Clientes 2,3 

D5 Soluções 2,5 

D6 Relacionamento 4,0 

D7 Agregação de valor 2,5 

D8 Processos 2,0 

D9 Organização 4,3 

D10 Cadeia de fornecimento 2,0 

D11 Presença 3,0 

D12 Rede 5,0 

D13 Ambiência inovadora 1,3 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Gráfico 14 apresenta o radar inovação construído a partir dos resultados 

obtidos pela Locadora X. 
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Gráfico 14 - Radar inovação da Locadora X 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao ver os resultados na Tabela 12 e no Gráfico 14, nota-se que a Locadora X 

obteve pontuação máxima na dimensão “Rede”. A empresa também conseguiu boa 

pontuação nas dimensões “Relacionamento” e “Organização”. Ao mesmo tempo, a 

Locadora X obteve pontuação mínima na dimensão “Oferta”, apresentando também 

pontuação baixa na dimensão “Ambiência inovadora”. 

A Locadora X obteve pontuação máxima na dimensão “Rede” pois ela possui 

uma vasta variedade de meios de interagir com seus clientes e parceiros, 

principalmente ferramentas online. Esses meios incluem páginas em mais de quatro 

redes sociais diferentes, além do próprio website, e-mails e telefones. 

A dimensão “Relacionamento” obteve uma pontuação de 4,0. Assim como na 

dimensão “Rede”, os recursos de informática que a Locadora X utiliza para se 

comunicar com os clientes impactaram positivamente na dimensão 

“Relacionamento”. Além disso, a empresa, ao atender seus clientes, oferece 

algumas facilidades, como café, água, e senha quando há filas. 
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Quanto à dimensão “Organização”, a Locadora X obteve pontuação de 4,3. 

Esse resultado se deve pelo fato de a empresa fazer parte de uma franquia, o que 

permite uma comunicação mais acessível com as outras lojas e com a matriz. Essa 

comunicação possibilitou a participação de projetos para o desenvolvimento de 

novos produtos e melhoria nos processos, além de uma troca de informações entre 

as outras lojas franqueadas. Somado a isso, a Locadora X já reorganizou suas 

atividades internas para obter melhores resultados algumas vezes, impactando 

positivamente a dimensão “Organização”. 

No entanto, a Locadora X obteve pontuação mínima na dimensão “Oferta”. 

Este resultado é evidenciado pelo fato de a empresa não ter lançado nenhum 

produto novo no mercado nos últimos três anos. 

A dimensão “Ambiência inovadora” apresentou uma pontuação de 1,3. Apesar 

de a Locadora X fazer parte de uma franquia e trocar informações com as outras 

lojas franquiadas, ela não absorveu nenhum tipo de tecnologia de seus fornecedores 

ou clientes e nem possui uma patente em vigor. No entanto, a empresa já foi 

auxiliada por uma entidade de apoio no passado, o que evitou que ela obtivesse 

pontuação mínima nesta dimensão. 

As outras dimensões apresentaram ações inovadoras intermediárias, fazendo 

com que fossem atribuídos escores medianos a elas. 

4.8 ANÁLISES CRUZADAS 

Após realizar as análises individuais para cada segmento do turismo em 

Niterói, foram feitas as análises cruzadas. Primeiramente, foram analisados os 

segmentos do turismo em Niterói entre si. Posteriormente, foram feitas conexões 

com outros estudos na literatura. 

4.8.1 Os resultados do turismo em Niterói 

Com o intuito de comparar os resultados segmento por segmento e dimensão 

por dimensão das empresas estudadas em Niterói, a Tabela 13 apresenta a 

pontuação obtida em todas as dimensões das sete empresas representantes. 
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Tabela 13 - Resultados do radar inovação das empresas estudadas 
 

 
Restaurante 

X 
Viação 

X 
Casa Cultural 

X 
Navegadora 

X 
Hotel 

X 
Agência 

X 
Locadora 

X 

Oferta 3,0 2,0 5,0 1,0 1,5 3,5 1,0 

Plataforma 5,0 5,0 3,5 3,0 3,0 4,0 3,0 

Marca 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 

Clientes 5,0 4,0 5,0 4,7 3,0 3,7 2,3 

Soluções 5,0 3,0 1,0 1,0 3,5 4,0 2,5 

Relacionamento 5,0 3,0 4,5 3,0 3,5 3,5 4,0 

Agregação de valor 4,5 1,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 

Processos 4,0 2,8 2,8 4,0 1,5 1,3 2,0 

Organização 5,0 2,3 4,3 3,7 2,3 2,7 4,3 

Cadeia de 
fornecimento 

5,0 1,5 2,0 4,0 1,0 1,5 2,0 

Presença 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 4,0 3,0 

Rede 5,0 2,0 5,0 2,0 3,0 5,0 5,0 

Ambiência 
inovadora 

4,0 2,3 3,7 2,3 1,3 1,3 1,3 

 

Legenda:  Pontuação máxima em uma dimensão         Pontuação mínima em uma dimensão 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Tabela 13 apresenta as melhores pontuações de cada empresa 

representante grifadas em verde, enquanto apresenta as piores pontuações grifadas 

em vermelho. 

O que primeiramente se nota ao ver a Tabela 13 é que o Restaurante X 

apresentou sete pontuações máximas, mais do que todas as outras empresas 

representantes. Pode-se concluir então, por este critério, que o Restaurante X é a 

empresa que possui o perfil mais inovador das empresas estudadas. Por outro lado, 

a Navegadora X apresentou quatro pontuações mínimas, mais que todas as outras 

empresas. Assim, por esse critério, pode-se concluir que a Navegadora X é a 

empresa que apresentou o pior resultado geral entre todas as outras empresas 

estudadas. 

É importante notar, no entanto, que essas comparações entre setores tão 

diferentes podem não conduzir ao melhor indicador. O ideal seria comparar o 

segmento de serviços alimentícios com o setor de serviços alimentícios em geral, 
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assim como o setor de serviço de transportes aquaviários. Além disso, a seguir, 

serão apresentados indicadores mais robustos compostos a partir da área formada 

pela pontuação obtida nos radares inovação. 

Analisando as dimensões do radar inovação, a Tabela 14 apresenta a média 

aritmética das pontuações das dimensões que as sete empresas representantes 

obtiveram no levantamento de dados. 

Tabela 14 - Média das dimensões da inovação nas empresas estudadas 
 

Média por dimensão 

Oferta 2,4 

Plataforma 3,8 

Marca 3,1 

Clientes 4,0 

Soluções 2,9 

Relacionamento 3,8 

Agregação de valor 2,1 

Processos 2,6 

Organização 3,5 

Cadeia de fornecimento 2,4 

Presença 2,1 

Rede 3,9 

Ambiência inovadora 2,3 

 
Legenda:  Melhores resultados         Piores resultados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Analisando dimensão por dimensão na Tabela 14, nota-se que “Plataforma”, 

“Clientes”, “Relacionamento” e “Rede” são as dimensões que obtiveram as maiores 

médias entre todas as treze dimensões. Esse resultado mostra que as empresas de 

turismo têm facilidade em ofertar produtos e serviços em diferentes versões para 

atingir diferentes nichos de clientes, fator que é medido pela dimensão “Plataforma”. 

O bom resultado nas dimensões “Clientes”, “Relacionamento” e “Rede” corrobora 

com o que Nilmanat (2011) e Tavares, Salvador e Mores (2014) dizem sobre as 

empresas de turismo, que cada vez mais interagem com os clientes, principalmente 

por meio da internet, permitindo uma maior colaboração entre as duas partes. 

Ao mesmo tempo, as dimensões “Agregação de valor”, “Presença” e 
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“Ambiência inovadora” são as que apresentam as menores médias entre as treze 

dimensões. O resultado de “Ambiência inovadora”, que Bachmann e Destefani 

(2008) definem como propiciar um ambiente favorável às práticas inovadoras, reflete 

o que Jacob et al. (2003) argumentam, que apenas 20% das pequenas e médias 

empresas que atuam no setor turístico consideram a inovação como uma das 

prioridades principais do negócio. O resultado na dimensão “Presença” vai ao 

encontro ao que Nordin (2003) e Tavares, Salvador e Mores (2014) dizem, que as 

empresas do setor de turismo não cooperam entre si habitualmente. Isso é 

evidenciado pela minoria de empresas estudadas que vendem seus produtos e 

serviços através de representantes, o que impacta o resultado da dimensão 

“Presença”. Quanto ao resultado de “Agregação de valor”, é mostrado que as 

empresas de turismo estudadas apresentam dificuldade em gerar receita adicional 

através dos produtos e serviços já existentes. 

Para comparar visualmente os resultados, o Gráfico 15 apresenta em um 

mesmo radar inovação os resultados de todos os segmentos do turismo estudados 

em Niterói. 

Gráfico 15 - Radar inovação de todos os segmentos do turismo estudados 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A partir da Equação 10 e da Equação 12, foram calculadas as áreas formadas 

pelos radares inovação das sete empresas representantes e as suas proporções 

percentuais em relação à área total do radar inovação. Os resultados encontram-se 

na Tabela 15. 

Tabela 15 - Área formada pelos radares inovação por empresa representante 
 

ATotal13 Empresa representante Ai Ri 

75,52 

Restaurante X 56,35 74,62% 

Viação X 20,77 27,50% 

Casa Cultural X 28,81 38,15% 

Navegadora X 19,29 25,54% 

Hotel X 18,84 24,95% 

Agência X 27,84 36,87% 

Locadora X 22,35 29,59% 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 A partir dos resultados das áreas formadas pelos radares inovação, pode-se 

ver que o Restaurante X obteve a área mais extensa entre todas as outras, 

confirmando seu destaque como visto anteriormente ao apresentar a maior 

quantidade de pontuações máximas. No entanto, diferentemente do critério de 

quantidades de pontuações máximas e mínimas, a empresa representante que 

obteve o resultado mais baixo entre as áreas formadas pelo radar inovação foi o 

Hotel X, e não a Navegadora X. Assim, dependendo do critério que for utilizado para 

avaliar os resultados obtidos pela aplicação do radar inovação, as conclusões 

podem diferir. 

Para construir um radar inovação do setor de turismo em Niterói, foi 

considerado fatores de ponderação para cada dimensão do radar inovação, de 

acordo com o percentual de produtividade que cada segmento do turismo representa 

no Brasil, conforme os estudos do IBGE (2012) na Economia do turismo: uma 

perspectiva macroeconômica 2003-2009. Esses fatores de ponderação são vistos na 

Tabela 5 na seção 3.3.1 deste trabalho.  

As pontuações das dimensões do radar inovação do turismo de Niterói foram 

calculadas, portanto, através de médias ponderadas, conforme a Equação 13 e seus 
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resultados encontram-se na Tabela 16. 

Tabela 16 - Pontuação das dimensões do radar inovação do turismo em Niterói 
 

Setor de turismo em Niterói 

DNit1 Oferta 2,8 

DNit2 Plataforma 4,4 

DNit3 Marca 3,1 

DNit4 Clientes 4,6 

DNit5 Soluções 3,5 

DNit6 Relacionamento 4,2 

DNit7 Agregação de valor 2,8 

DNit8 Processos 3,3 

DNit9 Organização 4,0 

DNit10 Cadeia de fornecimento 3,4 

DNit11 Presença 2,1 

DNit12 Rede 4,0 

DNit13 Ambiência inovadora 3,2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir dos resultados obtidos pela Tabela 16, foi construído o radar inovação 

do setor de turismo da cidade de Niterói, que encontra-se no Gráfico 16. 

Gráfico 16 - Radar inovação do turismo em Niterói 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Ao analisar o resultado das pontuações das dimensões do radar inovação na 

Tabela 16 e no Gráfico 16, pode-se ver que as dimensões “Plataforma”, “Clientes”, 

“Relacionamento” e “Rede” continuam entre as dimensões que obtiveram as 

melhores pontuações, resultado também visto na Tabela 14. No entanto, devido aos 

fatores de ponderação, agora a dimensão “Ambiência inovadora” não está entre as 

dimensões que obtiveram menores pontuações, lugares agora ocupados pelas 

dimensões “Oferta”, “Agregação de valor” e “Presença”. 

 A área composta pelo radar inovação do turismo de Niterói foi calculada 

através da Equação 14, e seu resultado, junto com a sua representatividade em 

relação à área total do radar inovação, calculada a partir da Equação 15, encontra-

se na Tabela 17. 

Tabela 17 - Área do radar inovação resultante do turismo de Niterói 
 

ATotal13 Setor de turismo ANit RNit 

75,52 Setor de turismo em Niterói 36,33 48,10% 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Como pode ser visto nos resultados apresentados pela Tabela 16 e pela 

Tabela 17, o radar inovação resultante do setor de turismo na cidade de Niterói 

obteve resultados intermediários. A sua proporção percentual em relação à área total 

do radar inovação foi próxima de 50%, o que não é um resultado ruim comparando 

individualmente com os segmentos do turismo estudados, já que com exceção do 

Restaurante X, todas as outras empresas representantes apresentaram resultados 

inferiores ao da cidade de Niterói, obtido através de uma média ponderada entre os 

resultados dos segmentos estudados. Assim, os resultados encontrados para a 

cidade vão ao encontro com o que os diferentes autores citados neste trabalho 

afirmam acerca da inovação no setor de turismo. 

4.8.2 Conexões com outros estudos da literatura 

Após realizada as análises cruzadas com os dados obtidos nos diferentes 

segmentos na cidade de Niterói, foram feitas conexões com outros dois estudos da 

literatura, o de Paredes, Santana e Fell (2014) e o de Santana e Paredes (2015).  
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 Na Tabela 18 são mostrados os resultados obtidos na aplicação do radar 

inovação nos estudos deste trabalho para a cidade de Niterói, nos estudos de 

Paredes, Santana e Fell (2014) no momento R2 para a empresa metal-mecânico 

Beta e nos estudos de Santana e Paredes (2015) também no momento R2 para as 

empresas de turismo da Região Metropolitana de Recife. 

Tabela 18 - Cruzamento de resultados do radar inovação entre outros estudos 
 

Dimensões 
Turismo em 

Niterói 
Turismo na 

RMR 
Empresa metal-
mecânico Beta 

Oferta 2,8 3,0 2,6 

Plataforma 4,4 4,1 5,0 

Marca 3,1 4,0 4,0 

Clientes 4,6 3,4 2,3 

Soluções 3,5 3,5 3,0 

Relacionamento 4,2 4,3 2,0 

Agregação de valor 2,8 2,9 3,0 

Processos 3,3 2,8 2,7 

Organização 4,0 3,8 3,5 

Cadeia de fornecimento 3,4 2,8 3,0 

Presença 2,1 2,6 2,0 

Rede 4,0 4,1 3,0 

Ambiência inovadora 3,2 2,7 2,3 

Área do desempenho do radar 
inovação 

36,33 34,44 26,50 

Área total do radar inovação 75,52 75,52 75,52 

Porcentagem da área coberta 
no radar inovação 

48,10% 45,61% 35,09% 

 
Fonte: Adaptado de Paredes, Santana e Fell (2014) e Santana e Paredes (2015) 

  

O Gráfico 17 apresenta em um mesmo radar inovação os resultados dos três 

estudos presentes na Tabela 18. 
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Gráfico 17 - Radar inovação dos resultados dos três estudos 
 

 

Fonte: Adaptado de Paredes, Santana e Fell (2014) e Santana e Paredes (2015) 

 Vendo a Tabela 18 e o Gráfico 17, percebe-se que os resultados para o setor 

de turismo tanto em Niterói quanto na Região Metropolitana de Recife são próximos. 

Dentre as dimensões que obtiveram melhores pontuações nas duas regiões, 

“Plataforma”, “Relacionamento” e “Rede” estão entre elas. Isso evidencia o que 

Santana e Paredes (2015) afirmam sobre as empresas de turismo, que procuram a 

captação e manutenção de clientes, buscando personalizar as relações entre eles. 

Ao mesmo tempo, dentre as dimensões que obtiveram pontuação mais baixa na 

Região Metropolitana de Recife, “Agregação de valor”, “Presença” e “Ambiência 

inovadora” estão entre elas, assim como as empresas de turismo estudadas em 

Niterói. Além disso, as áreas formadas pelos radares inovação das empresas de 

turismo de Niterói e da RMR são semelhantes, obtendo valores próximos. No 

entanto, é importante notar que a comparação entre esses resultados sofrem certas 

limitações, já que foram estudadas apenas sete empresas de turismo em Niterói 

enquanto foram levantados dados de 250 empresas no estudo de Santana e 

Paredes (2015). 
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estudada por Paredes, Santana e Fell (2014), percebe-se que há uma disparidade 

nos resultados. Essa diferença de resultados se deve provavelmente a dois motivos 

principais. O primeiro é pelo fato de que a empresa Beta pertence ao setor industrial 

e não ao de serviços como é predominantemente o de turismo, onde cada um tem 

suas peculiaridades, conforme visto em IBGE (2012). O segundo é o fato de que 

Paredes, Santana e Fell (2014) estudaram apenas uma empresa, cujas 

especificidades podem ter sido responsáveis por tal diferença, não se podendo 

atribui-las ao setor como um todo. 

 Ainda assim, é notável a diferença de resultados entre algumas dimensões. 

Enquanto que as empresas de turismo obtiveram altas pontuações na dimensão 

“Relacionamento”, essa foi uma dimensão na qual a empresa Beta obteve menor 

pontuação. O mesmo acontece na dimensão “Clientes”. Por outro lado, a empresa 

Beta obteve pontuação máxima na dimensão “Plataforma”, que segundo Paredes, 

Santana e Fell (2014) dizem, foi devido à variedade de produtos que a empresa 

produz utilizando componentes em comum, disponibilizando-os em diversas 

versões, podendo ser alterados o formato, o tamanho, e a coloração dos produtos. 

Talvez o resultado nessa dimensão seja um dos pontos fortes de um setor industrial, 

onde é mais comum a fabricação de diferentes produtos com peças padronizadas. 

 Sendo assim, pode-se dizer que o radar inovação é uma ferramenta robusta e 

versátil, já que pode ser aplicada a empresas de diferentes setores, incluindo o de 

serviços e o industrial, desde que suas peculiaridades sejam respeitadas. 
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5 CONCLUSÃO 

Partindo de uma perspectiva quase inteiramente voltada para a dimensão 

tecnológica, a inovação alcançou abrangência e robustez necessárias para explicar 

a dinâmica de desenvolvimento de inúmeros outros segmentos, aí incluído o de 

serviços, dentro do qual se enquadra, predominantemente, o setor de turismo.   

Um dos desafios para compreender a dinâmica da inovação neste setor é o 

de identificar, medir e avaliar corretamente as ações, as políticas e os resultados da 

inovação. Dentre as ferramentas desenvolvidas para identificar e medir o grau de 

inovação, o presente trabalho escolheu o radar inovação, que considera diversas 

dimensões relacionadas e condicionantes para a eficácia da inovação no setor.  

Foi possível, assim, identificar e medir o nível de ações inovadoras em 

empresas do setor turístico em Niterói, constatando as vantagens competitivas que 

tais empresas obtêm ao realizar intervenções inovadoras no seu ambiente 

organizacional. Respaldado na revisão da literatura, foi possível avaliar a 

versatilidade da ferramenta, bem como sua aplicabilidade em diferentes setores, 

tanto industrial, quanto de serviços, desde que respeitadas as especificidades do 

setor. 

O radar inovação revelou, por exemplo, que algumas ações que as empresas 

realizavam eram capazes de impactar simultaneamente no resultado de mais de 

uma dimensão da inovação. Ao fazer contato e procurar uma relação de 

colaboração com clientes, as dimensões “Relacionamento”, “Clientes” e “Rede” eram 

simultaneamente impactadas positivamente, contribuindo para o bom resultado 

nessas dimensões. Isso explica os esforços das empresas em aperfeiçoar sempre o 

relacionamento com clientes bem como a captação de novos mercados.  

Ao mesmo tempo, os resultados detectaram que a maioria das empresas 

estudadas não apresenta cooperação sistemática com outras empresas, o que 

impacta negativamente os resultados da dimensão “Presença”. 

A cidade de Niterói é marcadamente uma região seguidora em relação à 

cidade do Rio de Janeiro, que exerce um papel de destaque no turismo no Brasil. 

Essa condição impõe algumas restrições, limites e desafios ao município que 
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requerem estratégias específicas. Apesar disso, os resultados encontrados se 

assemelham aos resultados para empresas de turismo da Região Metropolitana de 

Recife, conforme visto em estudo anterior. Isso a iguala em desempenho no turismo 

a uma capital de Estado, conforme visto também no Estudo de Competitividade dos 

65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional, cujos dados da 

cidade foram divulgados pela Neltur (2010), o órgão de turismo da Prefeitura 

Municipal de Niterói. 

Outro resultado interessante, diz respeito ao fato de que quando se considera 

a quantidade de pontuações máximas e mínimas obtidas nas dimensões, o 

resultado é diferente daquele obtido quando se utilizou como critério as áreas 

formadas pelo radar inovação e as suas proporções percentuais em relação à área 

total do radar. Tal fato sinaliza que destacar-se em apenas uma ou outra dimensão 

não significa a melhor performance do ponto de vista da inovação sistêmica. O 

critério das áreas, além de mais original, visto que não encontramos estudos com a 

mesma abordagem, parece ser mais robusto e, portanto, oferecer conclusões mais 

precisas. 

A principal limitação do estudo, que desde o início se pretendeu exploratório, 

diz respeito ao número de empresas examinadas. Apesar do cuidado metodológico 

de selecionar uma empresa por segmento do turismo, o estudo poderia ser 

significativamente aprofundado caso pudesse alcançar um maior número de 

empresas por segmento.  

Sendo assim, sugere-se como estudos futuros, a aplicação do framework aqui 

desenvolvido em uma quantidade de empresas suficientes para que os resultados 

obtidos possam representar de forma mais homogênea o setor como um todo. Como 

o radar inovação se mostrou uma ferramenta versátil, também seria útil aplicá-lo em 

empresas de outros setores ou de outras cidades. Um acúmulo razoável de 

aplicações poderá ser útil para aperfeiçoar o framework, tornando-o mais sofisticado 

como métrica efetiva para a compreensão da dinâmica da inovação. 
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APÊNDICE A – Carta de apresentação para as empresas representantes 

 

Universidade Federal Fluminense 

Curso de Engenharia de Produção 

 
 

Niterói,          de junho de 2016.  
 

 
Prezado senhor(a), 

Meu nome é Matheus Duarte Lopes de Macedo. Eu sou estudante de 

Engenharia de Produção da UFF e estou no último semestre. Atualmente estou 

escrevendo o meu trabalho de conclusão de curso (TCC), cujo título é “Inovação em 

serviços de turismo e suas vantagens competitivas: um estudo de caso sobre 

empresas turísticas de Niterói”, orientado pelo Prof. Dr. Emmanuel Paiva de 

Andrade, que assina esta carta comigo. 

Como parte do meu trabalho, tenho que procurar empresas do setor turístico 

de Niterói e aplicar um questionário para pessoas escolhidas em comum acordo com 

a empresa.  

 Sendo assim, gostaria de obter a sua concordância bem como acertar uma 

data para a aplicação do questionário. 

 Desde já me comprometo a preservar a identidade da empresa e de seus 

funcionários e assumo o compromisso de que os dados levantados têm 

exclusivamente finalidade acadêmica. 

 Após a conclusão do meu TCC, me sentiria feliz em compartilhar os 

resultados do trabalho com a empresa. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Matheus Duarte Lopes de Macedo 

 

 

 

Emmanuel Paiva de Andrade 
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APÊNDICE B – Sites de empresas dos segmentos do turismo de Niterói 

 

Serviços de alimentação 

http://familiapaludo.com.br/ 

http://www.verdannagrill.com.br/ 

http://www.dacarmine.com.br/ 

http://fafelli.com.br/ 

http://www.restaurantejambeiro.com.br/ 

http://www.tenore.com.br/ 

Serviços de transportes rodoviários 

www.autoviacao1001.com.br/ 

http://rhodanbrasil.com.br/ 

http://www.transturismoriominho.com.br/ 

http://www.toplinerj.com.br/ 

http://www.lannestour.com.br/ 

http://www.tresamigos.com.br/ 

Atividades recreativas, culturais e desportivas 

http://maiibram.blogspot.com.br/ 

http://culturaniteroi.com.br/solar/ 

http://culturaniteroi.com.br/macniteroi/ 

http://culturaniteroi.com.br/blog/?tema=janete 

http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/museu-do-inga 

Serviços de transporte aquaviário 

http://www.grupoccr.com.br/barcas/ http://www.saveiros.com.br/ 

Serviços de alojamento 

http://www.niteroipalacehotel.com.br/ 

http://www.hotelcantareiraniteroi.com.br/br/ 

http://www.icaraipraiahotel.com.br/ 

http://www.hotelvillageicarai.com.br/ 

http://hniteroi.com.br/ 

http://www.towerhotel.com.br/ 

Atividades de agências e organizadoras de viagens 

http://tntviagens.com.br/ 

http://www.tiatania.com.br/ 

http://www.megaturismo.com.br/ 

http://www.nittour.com.br/ 

http://www.4cantosturismo.com.br/ 

http://www.cvc.com.br/ 

Serviço de aluguel de bens móveis 

http://www.livreniteroi.com.br/ 

https://www.localiza.com/brasil/pt-br 

http://www.movida.com.br/ 

http://www.rbr.com.br/ 

http://oceanicarentacar.com.br/pagina-inicial/ 
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http://familiapaludo.com.br/
http://www.verdannagrill.com.br/
http://www.dacarmine.com.br/
http://fafelli.com.br/
http://www.restaurantejambeiro.com.br/
http://www.tenore.com.br/
http://www.autoviacao1001.com.br/
http://rhodanbrasil.com.br/
http://www.transturismoriominho.com.br/
http://www.toplinerj.com.br/
http://www.lannestour.com.br/
http://www.tresamigos.com.br/
http://maiibram.blogspot.com.br/
http://culturaniteroi.com.br/solar/
http://culturaniteroi.com.br/macniteroi/
http://culturaniteroi.com.br/blog/?tema=janete
http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/museu-do-inga
http://www.grupoccr.com.br/barcas/
http://www.saveiros.com.br/
http://www.niteroipalacehotel.com.br/
http://www.hotelcantareiraniteroi.com.br/br/
http://www.icaraipraiahotel.com.br/
http://www.hotelvillageicarai.com.br/
http://hniteroi.com.br/
http://www.towerhotel.com.br/
http://tntviagens.com.br/
http://www.tiatania.com.br/
http://www.megaturismo.com.br/
http://www.nittour.com.br/
http://www.4cantosturismo.com.br/
http://www.cvc.com.br/
http://www.livreniteroi.com.br/
https://www.localiza.com/brasil/pt-br
http://www.movida.com.br/
http://www.rbr.com.br/
http://oceanicarentacar.com.br/pagina-inicial/
https://www.hertz.com.br/

