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Resumen 
 

El presente trabajo pretende ser una contribución para el estudio de los recursos de 

marketing expuesto por Srivastava et al. (1997) sobre la capacidad de innovación en la 

organización, enunciada por Christensen (2001) entre otros, que se basa en las propuestas 

conceptuales de la teoría de los recursos (RBV) y que destaca la perspectiva de Grant 

(1991) y Madhavan y  Grover (1998; Subramaniam y Youndt, 2005), en el contexto de la 

innovación. 

Se apoya en una revisión teórica de los principales argumentos, tales como: la relación 

entre la performance y la innovación; la orientación al mercado y la innovación; la 

orientación al mercado y la performance; y las variables que influenciaron el estudio de 

Hooley, Greenley, Cadogan y Fahy (2005), Hooley, Greenley, Cadogan y Fahy (2005) 

sobre el  impacto de los recursos de marketing sobre la performance, llevando a cabo un 

análisis de carácter teórico de las variables del estudio de Hooley et al. (recursos de 

marketing). 

Según lo anterior,  se han elaborado cuestionarios,  partiendo de la taxonomía propuesta 

por Hurley y Hult [1998], Deshpandé et al., (1993) Blesa (2000) Calantone et al., (2002), 

utilizando la escala de medida enunciada por Likert de 5 puntos, con el objeto de 

identificar directamente la repercusión de los recursos de marketing más consistentes e 

importantes que emergen, de forma teórica y empírica, en la literatura de marketing 

(Hooley et al., 2005) sobre la innovación.  

En una primera fase se recurrió al estudio de casos para entender la dinámica de esos 

factores y  los análisis estadísticos para comprobar la relación entre los recursos de 

marketing y la innovación.  Posteriormente, se acudió al estudio de las relaciones de las 

correlaciones y  a los modelos de ecuaciones estructurales para identificar esas relaciones. 

 

Palabras clave: Marketing, Recursos y Innovación. 
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Resumo 

 

O presente trabalho pretende ser um contributo para o estudo dos recursos de marketing 

exposto por Srivastava et al. (1997) sobre a capacidade de inovação na organização, 

enunciada por Christensen (2001) entre outros, que é baseada nas propostas conceptuais da 

teoria dos recursos (RBV) e que destaca a perspetiva de Grant (1991) e Madhavan e 

Grover (1998; Subramaniam e Youndt, 2005), no contexto da inovação. 

Apoia-se por uma revisão teórica dos principais argumentos, tais como: o relacionamento 

entre a performance e a inovação; a orientação para o mercado e a inovação; a orientação 

para o mercado e a performance; e as variáveis que influenciaram no estudo de Hooley, 

Greenley, Cadogan e Fahy (2005), Hooley, Greenley, Cadogan e Fahy (2005) sobre o 

impacto dos recursos de marketing sobre a performance, levando-se a cabo uma análise de 

caráter teórico das variáveis do estudo de Hooley et al. (recursos de marketing). 

Com base no que se antecede, elaboram-se questionários, partindo da taxonomia propostas 

por Hurley e Hult [1998], Deshpandé et al., (1993) Blesa (2000) Calantone et al., (2002), 

utilizando a escala de medida enunciada por Likert de 5 pontos, com o objeto de 

identificar, diretamente, a repercussão dos recursos de marketing mais consistentes e 

importantes que emergem, de forma teórica e empírica, na literatura de marketing (Hooley 

et al., 2005) sobre a inovação.  

Numa primeira fase recorreu-se ao estudo de casos, para entender a dinâmica desses 

fatores e às análises estatísticas, para comprovar o relacionamento entre os recursos de 

marketing e a inovação. Posteriormente, acudiu-se ao estudo das relações das correlações e 

aos modelos de equações estruturais para identificar esses relacionamentos. 

 

Palavras-chave: Marketing, Recursos e Inovação. 
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Abstract 

 

This paper aims to contribute to the study of marketing resources exposed by Srivastava et 

al. (1997) on the innovation capacity in the organization, enunciated by Christensen 

(2001), among others, based on conceptual proposals of the theory of resources (RBV) 

highlighting the prospect Grant (1991) and Madhavan and Grover (1998, Subramaniam 

and Youndt, 2005) in the context of innovation. 

Behind a theoretical review of the main arguments such as: the relationship between 

performance and innovation; market orientation and innovation; market orientation and 

performance; and the variables that influenced the study Hooley, Greenley, Cadogan and 

Fahy (2005), Hooley, Greenley, Cadogan and Fahy (2005) on the impact of marketing 

resources on performance, we took to conduct a theoretical analysis the variables of the 

study Hooley et al ... (marketing resources). 

Based on the above, it is fashioned-questionnaires based on the taxonomy proposed Hurley 

and Hult [1998], Deshpande et al., (1993) Blesa (2000) Calantone et al., (2002), using the 

measurement scale enunciated by Likert 5 points, with the intention of identifying, 

directly, the impact of the most consistent and important marketing resources that emerge 

from theoretical and empirical form of marketing literature (Hooley et al., 2005) on 

innovation. 

As a first phase, was used the case studies to understand the dynamics of these factors and 

statistical analysis to establish the relationship between the marketing appeal and 

innovation. And later, it came running to the study of the relationship of the correlations 

and structural equation modeling to identify these relationships. 

 

Keywords: Marketing, Resources and Innovation. 
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Introdução 

 
I. Apresentação do problema 

O êxito das organizações do século XXI é cada vez mais baseado no conjunto de 

conhecimentos dos processos e produtos, através de ciclos acelerados de inovações que 

dependem de um conhecimento profundo do mercado.  

Por outro lado, num ambiente globalizado onde a inovação, a capacidade de criar e 

antecipar tendências são decisivas, o principal diferencial competitivo das organizações 

não reside só na gestão dos recursos tangíveis, mas também na gestão dos recursos 

intangíveis e das capacidades. 

Segundo Usoff (2002), o crescimento do valor da empresa resulta do conhecimento e da 

capacidade de inovação. Na sua abordagem, este autor argumenta que a aplicação do 

recurso “conhecimento” nas organizações gera benefícios intangíveis e tangíveis, que 

impactam o seu valor em inúmeras organizações. Por sua vez, Klein (1998) enfatiza que 

as organizações devem desenvolver estratégias empresariais para alavancar todo o 

conhecimento adquirido ao longo do tempo de forma a facilitar a sinergia de novas ideias 

e experiências e adquirir uma maior capacidade de inovação. Assim sendo, as empresas 

com uma maior capacidade de inovação terão mais êxito em resposta às mudanças 

perante o meio envolvente e o desenvolvimento de novas capacidades para alcançar um 

melhor desempenho (Montes et al., 2004).  

Quando nos referimos à inovação, considera-se a necessidade de aceitação no mercado de 

novo produto e serviço, o que implica a necessidade de desenvolver uma gestão capaz de 

conhecer o meio envolvente e a sua dinâmica, de forma a dar respostas à procura. 

Sendo a área de marketing, uma área, cuja a principal função e objetivos é o mercado e a 

satisfação das necessidades do cliente,  a presente investigação tem como problema: 

“Investigar a influência dos recursos de marketing na inovação” 

Assim, face ao problema exposto propõe-se: 
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1. Desenvolver e validar um modelo dos recursos de marketing, que permitam 

diagnosticar a sua influência sobre a inovação: 

2. Elaborar una série de hipóteses para comprovar o efeito que os distintos aspetos dos 

recursos de marketing têm sobre a inovação; 

3. Aplicar o modelo às distintas empresas de Alentejo, para testar as hipóteses 

investigativas. 

 

II. Importância do tema 

Na sociedade de conhecimento, a diferença entre as organizações está determinada pela 

capacidade de aplicar o conhecimento e gerar inovação. A literatura de gestão estratégica 

reconhece a inovação como um fator essencial para as empresas criarem valor e manter 

uma vantagem competitiva cada vez mais complexa e suscetível de mudança (Madhavan 

e Grover, 1998; Subramaniam e Youndt, 2005). Pois, como já foi referido, as empresas 

que tenham maior capacidade de inovação terão mais êxito e alcançarão um melhor 

desempenho (Montes et al., 2004). 

As iniciativas da inovação tendem a depender, em grande medida, dos conhecimentos dos 

trabalhadores, da experiência e do compromisso como imputs básicos no processo de 

criação de valor (Youndt et al., 1996). Portanto, o desempenho das empresas será 

incrementado em função das possibilidades do acesso ao conhecimento e dos 

investimentos realizados na capacitação dos recursos para o desenvolvimento da 

inovação. 

 Por outro lado, no âmbito estratégico das organizações, despertou-se muito interesse na 

análise dos recursos e capacidades como elementos que podem estabelecer diferenças 

entre a concorrência e permitir a transformação das ameaças em oportunidades. Neste 

contexto, pretende-se levar a cabo as análises de diferentes funções da empresa, 

concentrando-nos na identificação dos recursos e capacidades que devem possuir para a 

satisfação das necessidades do cliente.  

No que concerne à presente investigação, o conhecimento e aplicação dos recursos e 

capacidades permitem o posicionamento de um produto de forma “não espontânea” e 
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num sentido favorável, dado que o gestor de marketing antes de comercializar o seu 

produto escolhe o seu posicionamento estratégico, evitando contentar-se com o 

posicionamento construído pelo mercado. 

Segundo Porter (2001), quanto ao posicionamento estratégico, é necessário atuar de 

maneira diferente dos concorrentes, oferecendo uma forma única de valor aos clientes, o 

que significa diferenciar nas características do produto ou na logística. Desta maneira, 

cada vez são mais os gestores que consideram que os recursos e a capacidade de inovação 

da empresa é uma forma de se diferenciar dos seus concorrentes. 

Para além do exposto, para se conseguir a diferenciação perante a concorrência é 

necessário que os recursos que se produzem sejam únicos, difíceis de imitar e valorizados 

pelos clientes e/ou os consumidores. O resultado destas apreciações contribuirá para 

alcançar um grau de concentração mais significativo, impedindo assim, o crescimento dos 

concorrentes mais fracos.  

Noutra análise sobre os recursos, Drucker (1954), ressalta a inovação como uma das 

funções essenciais para que a empresa obtenha o seu principal objetivo: a satisfação dos 

clientes. Uma alta satisfação conduzirá a uma maior taxa de fidelização de clientes, e, 

portanto, a um incremento da quota de mercado e a rentabilidade (Shonberger, 1990).  

Finalmente, Slater e Narver (1995) advogam que o êxito competitivo das empresas no 

mercado depende da reação dos gestores perante a mudança do meio envolvente. 

 

III. Tema 

O tema desta investigação é o estudo dos aspetos relacionados com os recursos de 

marketing e a inovação.  

Decompondo a definição: 

Recurso em sentido lato: aquele meio que serve para alcançar um objetivo pré-definido. 

Esta aceção de recurso inclui também o conceito de capacidade, isto é, as capacidades de 

uma empresa serão também os recursos de que ela dispõe.  
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Recurso em sentido estrito: o stock de fatores disponíveis, propriedade da empresa ou 

controlados por ela (Amit e Schoemaker, 1993:35) 

Marketing, segundo Jerome McCarthy, é a realização daquelas atividades que têm como 

objeto cumprir as metas de uma organização, antecipando as solicitações do consumidor 

ou cliente e canalizando um fluxo de mercadorias às necessidades e aos serviços que o 

produto presta ao consumidor ou cliente.  

De facto, a área de marketing é uma das áreas da organização vinculada ao conhecimento 

do mercado e necessidades e a sua dinâmica no interior da organização não é só fornecer 

a informação sobre a satisfação do mercado como também o diagnóstico da mudança das 

necessidades.  

Inovação, segundo Drucker (1995), é um instrumento específico da iniciativa empresarial 

e o ato que os recursos dotam uma nova capacidade para criar riqueza. 

 

IV. Objetivos 

A presente exposição trata-se de um estudo exploratório e descritivo que pretende, 

através dos recursos e capacidades de marketing, identificar, de uma forma teórica e 

empírica, o impacto de diversos fatores sobre a inovação e a sua contribuição no 

desempenho empresarial. 

De uma forma teórica: 

Conhecer o conteúdo e a dinâmica dos recursos baseados no mercado e os recursos de 

apoio ao marketing; 

Definir mecanismos de avaliação de recursos de marketing com a finalidade de conseguir 

através deles avaliar o impacto sobre a inovação da organização; 

Propor um modelo de análise dos principais constituintes dos recursos de marketing e a 

sua relação com a inovação; 

Compreender através da análise de casos múltiplos a importância dos recursos baseado 

no mercado e dos recursos de apoio ao marketing. 

De forma empírica: 
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Analisar o impacto das variáveis determinantes no processo da inovação; 

A partir de uma amostra representativa, estabelecer a relação entre os recursos de 

marketing da empresa e a inovação. 

Após a identificação do problema de investigação, a importância do tema e os objetivos 

deste trabalho de investigação formularemos as hipóteses. 

 

V. Hipóteses 

Segundo Molina-Palma, 2004; OCDE / UE, 1996, a conceção das relações entre os 

fatores que geram o processo da inovação e o seu impacto económico sobre as empresas é 

ainda incompleto. Neste âmbito, pretende-se com esta investigação, através de 

argumentos teóricos dos distintos autores, aproximar a teoria de recursos e capacidades. 

De seguida, propõe-se a comprovação das seguintes hipóteses:  

 

H1: Na empresa orientada para o mercado a capacidade de gestão dos recursos 

orienta-se para a conquista da satisfação do cliente. 

H1.1: A gestão dos recursos humanos orienta-se para a satisfação do cliente 

H1.2: A gestão dos recursos de operações orienta-se para a satisfação do cliente 

H1.3: A gestão dos recursos de financeiros orienta-se para a satisfação do cliente      

H2:  O nível de orientação para o mercado tem efeito positivo na capacidade de 

conexão com clientes. 

H3:  O nível de orientação para o mercado tem efeito positivo na capacidade de 

inovação. 

H4:  A orientação para o mercado afeta positivamente os ativos de recursos humanos. 

H5:  O nível de capacidade de gestão da empresa afeta positivamente os ativos de 

recursos humanos. 

H6:  O nível de capacidade gestão da empresa afeta positivamente a capacidade de 

conexão com os clientes. 
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H7:  O nível de capacidade de gestão da empresa afeta positivamente a capacidade de 

inovação 

H8:  A capacidade de conexão com os clientes tem efeito positivo e direto na 

capacidade de inovação 

H9:  A capacidade de inovação tem efeito positivo e direto sobre a  inovação. 

H10:  Os ativos de recursos humanos têm efeito positivo e direto na capacidade de 

inovação  

H11:  Os ativos de recursos humanos têm efeito positivo e direto sobre a inovação. 

 

VI. Estrutura da investigação 

Para atingir o objetivo da investigação, este trabalho está estruturado em três partes:  

•  A parte teórica está formada pelos dois primeiros capítulos, na qual se apresenta uma 

revisão dos conceitos chave da investigação, o referencial teórico assim como o 

modelo proposto de análises do impacto dos recursos de marketing sobre a capacidade 

de inovação.  

•  A parte empírica refere-se aos capítulos 3 e 4, apresenta-se a metodologia e os 

resultados da investigação empírica realizada. Nela se descreve a forma como se 

mediram as variáveis analisadas e se apresentam os resultados obtidos no teste das 

hipóteses.  

•  A parte final, conclusões, contém a explicação dos principais resultados empíricos 

obtidos e a apresentação das principais conclusões da investigação, o seu contributo 

para a teoria e a gestão, as suas limitações e as futuras linhas de investigação.  

De seguida apresenta-se, em forma gráfica, o conteúdo da investigação. 
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Figura 1. Metodologia da investigação 

 
 

  
 

 

VII -Metodologia  

A metodologia aponta o caminho a ser seguido, orientando as ações do investigador, 

através das fontes e ferramentas disponíveis. Diferentes metodologias requerem métodos 

ou formas diferentes de recolha e de análise de dados, de maneira a atender aos objetivos 

da investigação, tanto técnica com economicamente (Mattar, 1994). Assim sendo, após a 

definição do objeto de estudo, deparámo-nos com a necessidade da procura e 
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identificação dos procedimentos metodológicos a ser utilizados: o “como” e o “com que” 

fazer. 

Em primeiro lugar, desenvolveu-se um estudo teórico através de uma pesquisa 

exploratória que permitiu aprofundar o tema e oferecer uma melhor compreensão do 

fenómeno. Esse tipo de estudo, segundo Samara & Barros (1997), teve como principais 

características a informalidade, a flexibilidade e a criatividade, proporcionando o 

primeiro contacto com o fenómeno a ser pesquisado, ou um melhor conhecimento sobre o 

objeto de pesquisa. Foram utilizadas fontes secundárias, tais como: levantamentos 

bibliográficos, através de livros técnicos específicos sobre recursos de marketing e 

inovação, além de revistas especializadas, matérias publicadas em jornais e revistas, 

teses, estudos de casos, entre outros. 

Baseado no exposto acima, definiu-se um modelo, no qual se pretende comprovar a 

influência dos recursos de marketing sobre a inovação. 

E em segundo lugar, o estudo empírico, dividiu-se em duas fases. A primeira consistiu no 

estudo de casos (case studies), com o propósito de pré-validar o modelo teórico 

desenvolvido e adequá-lo a realidade portuguesa. E a segunda fase consistiu no estudo 

quantitativo.   
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Capítulo 1. Inovação 
 

A primeira parte do capítulo refere-se às diferentes aceções da inovação pelos distintos 

autores, procurando-se encontrar a definição e a importância da inovação na ótica 

empresarial. De seguida, serão analisados os diferentes tipos de inovações que se podem 

dar nas organizações: as inovações tecnológicas e as inovações não tecnológicas.  

A segunda parte, traduz o ponto de vista de Christensen (2001) sobre os fatores 

(Recursos, Processos e Valores) que constituem as capacidades inovação. E 

posteriormente, completa a análise das capacidades de inovação com as abordagens de 

Lawson e Samson (2001), Vásquez et al. (2001), entre outros. 

Finalmente, na terceira parte, analisa-se a relevância da aplicação dos conceitos de 

Orientação para o Mercado e o seu contributo para a inovação.  

 

 

1.1. Conceito e importância 

Possivelmente uma das maiores dificuldades com que se encontrou a literatura económica 

e de marketing é a de oferecer uma definição precisa da Inovação. O conceito da 

inovação é complexo e a dificuldade da sua apreensão reside no seu caráter abstrato. Este 

caráter abstrato impede o estabelecimento do conceito e gera grandes controvérsias entre 

os distintos investigadores. Durante as últimas décadas a inovação tem sido identificada, 

por várias nações ou organizações, como o principal fator de crescimento económico e da 

riqueza (UE, 1995; OECD, 1997a, b). O termo inovação tem sido utilizado na literatura 

para descrever os processos que utilizam as tecnologias1 que geram produtos 

verdadeiramente novos ou aumentados (Porter, 1990). O referido autor destaca a 

diferença entre o termo inovação e o termo invenção, considerando a inovação como uma 

invenção unida ao fator de marketing. No entanto, segundo Freeman e Soete (1997, p.6), 

esta definição é incompleta porque não faz referência ao aspeto económico. 
                                                 
1A tecnologia é a combinação de habilidades, conhecimentos, capacidades, técnicas, materiais, máquinas, 
computadoras, ferramenta e outros equipamentos que as pessoas utilizam para converter ou transformar matérias 
primas em bens e serviços de valor, Gareth Jones (1984) 
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Corroborando com esta perspetiva, Edquist (1997, p.9) cita a definição de Schumpeter, 

“estabelecimento de uma nova função de produção” como uma das definições mais 

amplas na literatura de inovação. Segundo Edquist (1997, p.9) a definição de Schumpeter 

não só abrange o novo produto e processo, como também uma nova forma de 

organização e abertura de novos mercados. Nesta mesma linha, Vilaseca e Torrent (2003) 

consideram que a inovação é concebida, no sentido amplo, como o conjunto de atividades 

que transformam uma ideia ou invenção de um produto comercializável, que representa 

uma melhoria da oferta existente. 

Finalmente, Vasconcello (2004) acrescenta que a inovação possibilitará um 

posicionamento estratégico, o qual permitirá a manutenção e/ ou aumento do resultado de 

negócio. O resultado de negócio resultante da inovação pode ser enorme, porém no que 

diz respeito às empresas individuais não é evidente que sejam sempre favoráveis porque 

não dispõem de recursos suficientes. Teece (1986) documentou este fenómeno com o 

estudo de casos das inovações sobre o produto e conclui que a rentabilidade da inovação 

depende do acesso às capacidades complementares, especialmente em marketing e 

distribuição.  

O autor mencionado anteriormente também refere as habilidades dos trabalhadores como 

um fator significativo para a inovação, embora a importância da evidência estatística do 

capital humano para a inovação é proporcionada por Mohen e Roller (2001). 

 

Tipos de inovação  

Dosi (1988), Teece (1989) Utterback & Abernathy (1975), consideram que existem 

basicamente dois tipos de inovações: inovações de produtos e processos. Mais tarde, 

D’Aveni (1994) comprova que as inovações de produtos e processos podem ser de uma 

forma contínua ou radical. 
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Figura 2 Classificação da Inovação  

 

 
Fonte: Elaboração própria baseada Dosi, 1988 et al.. D’ Aveni (1994) 

 

Em relação à figura anterior:  

 Inovação incremental consiste em pequenas modificações e melhorias que 

contribuem para o produto e o processo; 

 Inovação radical produz-se com produto e processo novo, completamente 

diferente ao que já existe; são mudanças revolucionárias na tecnologia e 

representam pontos de inflexão para as práticas existentes (Ettlie et al., 1984).  

Embora a inovação implique mudança, está associada a um alto nível de risco, devido à 

incerteza dos resultados das atividades de investigação e desenvolvimento, segundo 

Gareth Jones e Butler (1992). 

Normalmente, toda a inovação começa com ideias criativas. A criatividade não só se 

manifesta em fazer coisas novas, como também em combinar e sintetizar dois ou mais 

fatores ou ideias não relacionadas previamente. A inovação também consiste em 

modificar alguma coisa para dar um novo uso ou fazer que funcione melhor. A 

modificação é muito mais comum que a criação, por esta razão a inovação incremental é 

mais comum que a inovação radical.   

Nieto (2000) advoga a importância da inovação incremental e o seu contributo à 

sociedade. Corroborando com esta perspetiva, Sanders et al. (1989 consideram que as 
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empresas devem investir em incrementos graduais tendo por base os programas de 

mudança tecnológica, organizacional e cultural; tentando que se implantem pequenas 

mudanças nos produtos e processos, deixando de lado a visão comum de tratar as 

atividades de inovação como tarefas especiais atribuídas às equipas de projeto ou grupos 

de trabalho. 

Finalmente, Dinacyt, 2003, considera empresas inovadoras, aquelas cujas atividades de 

inovações resultaram dos resultados da introdução no mercado: 

 de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado; 

 de métodos de produção novos ou significativamente melhorados; 

 de um novo método organizacional; 

 de novos métodos para a comercialização. 

 

 

Quadro nº1 : Classificação da Inovação  
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Fonte: Elaboração baseada em Dinacyt, 2003 
 
No quadro anterior, conforme os objetivos de este trabalho, concede-se um destaque 

especial à inovação de marketing, o cerne desta investigação.  

 

 

1.2. Inovação de marketing 

Em primeiro lugar, as inovações comerciais podem ser importantes para o rendimento da 

empresa e para uma parte considerável do processo global de inovação; por isso, 

identificá-las por separado permite a análise, tanto do seu impacto como da sua interação 

com outros tipos de inovação. Em segundo lugar, uma característica que define as 

inovações de marketing é a sua orientação para os clientes e mercados, com o objetivo de 

aumentar as vendas ou a quota de mercado. 

Embora, em determinados casos, a inovação comece na função de I&D, o marketing tem 

um papel crucial para que a inovação tenha êxito. Normalmente as atividades do 

departamento de I&D devem coordenar com as atividades de outros departamentos, 

conforme indica Burgelman e Maidique (s.n). Deste modo, tanto a I&D como a 

engenharia necessitam de se coordenar com a função de marketing para se assegurar que 

o novo produto possui as características e as qualidades que os clientes necessitam e 

querem. É neste ponto que o marketing tem um papel preponderante; o pessoal de 

marketing, engenharia e produção deve ser integrante central de equipamentos de 

desenvolvimento de novos produtos.  

Face ao exposto, o marketing é essencial para a inovação das empresas e 

consequentemente para a criação de riquezas, Drucker (1973); Srinivasan, Pauwels, 

Silva-Risso e  Hanssens, (2009).  

Contudo, a literatura de inovação destaca a importância da inovação como um elemento 

chave para conseguir um maior rendimento na empresa Han, Kin & Srivastava, (1998); 

Hu (2000).  

Ainda, no âmbito da literatura de inovação, os investigadores prestam muita atenção à 

inovação técnica (novos produtos e métodos de produção). De forma contrária, os 
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mesmos investigadores referem que a inovação não técnica (por exemplo, gestão de 

mercado e marketing) é menos relevante em relação à inovação não técnica.  

O estudo de desenvolvimento atual de Ngo, L.V.& O Cass, (2009) abre uma nova 

perspetiva, considerando que a inovação técnica é tão importante como a inovação não 

técnica na formulação de uma boa oferta e na capacidade para a obtenção de um maior 

rendimento.  

Conforme a literatura de marketing, cada vez as mais as organizações se centram nas 

interações, por exemplo, no diálogo e/ou participação entre as empresas e clientes. Deste 

modo, grande parte desta literatura debruça-se sobre a ampliação do alcance da 

participação ativa do cliente na produção de bens e serviços, conforme Bell, Mcleod e 

Shih (2007) e Yi, Natarrajan, Gong (2011). Assim, as empresas que participam 

ativamente com os clientes, segundo Firat, Dholakia e Venkatesh (1995), terão maior 

probabilidade de criar uma oferta mais personalizada. Por outro lado, permite o 

desenvolvimento de uma relação a longo prazo e rentável (Bendapudi e Leona, 2003; 

Payne, Storbacka, Frow e Knox, 2009). Corroborando com esta perspetiva,  Dbholkar 

(1990) considera que  a participação do cliente se refere ao seu grau de implicação na 

produção e prestação de serviço. Neste contexto, é provável que a oferta de um bem ou 

serviço elaborado exclusivamente pela empresa, sem contar com os clientes, seja 

considerada “inacabada”. Portanto, pode-se deduzir que a integração dos clientes no 

processo  de inovação das empresas pode melhorar a qualidade do serviço e o sucesso do 

mercado (Hoyer, Chandy, Dorotic, Krafft & Singh, 2010).  

 

 

1.3. Capacidade de inovação 

Conforme o ponto de vista de Christensen (2001) as capacidades de uma empresa para a 

inovação podem agrupar-se em três classes de fatores: 

 Recursos (pessoas, equipamentos, tecnologia, desenho de produtos, marcas, 

informação, dinheiro e relações com fornecedores e clientes, distribuidores e 

clientes). 
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 Processos (processos de manufatura, desenvolvimento de produtos, compras, 

investigação de mercado, orçamento, desenvolvimento e compensação de 

empregados e consignação dos recursos). 

 Valores (critérios utilizados pelos empregados para tomar decisões).   

De seguida analisam-se as três classes de determinantes assinalados.  

 

1.3.1. Recursos 

Lawson e Samson (2001) identificaram as pessoas e o conhecimento tecnológico como 

recursos da empresa determinantes da inovação. De facto, conforme Afuah (1997), Zahra 

e Nielsen (2002), Rothaermel e Hess (2006); Yung- Ching e Tsui- Hsu (2006) sem 

pessoas altamente qualificadas com atitude para a cooperação e capacidade (instalações 

modernas de manufatura, tecnologias atualizadas, tecnologias de processo desenvolvidas 

internamente, tecnologias de produto próprias) e conhecimento tecnológico adequado, 

não seria possível a inovação.  

 

1.3.2. Processos 

Além dos aspetos relacionados por Christensen (2001), Lawson e Samson (2001) 

identificaram a estratégia, a estrutura organizacional, a direção e a liderança, e a gestão de 

recursos humanos, como processos determinantes da inovação na empresa. Reforçando a 

perspetiva de Lawson e Samson, Afuah (1997) adverte que a inovação não basta para a 

existência dos referidos processos de uma forma isolada, é necessário que exista 

integração ou congruência entre os distintos componentes da organização. Por outras 

palavras, para inovar faz falta conseguir uma relação adequada entre a estratégia, a 

estrutura, os sistemas, a direção, as pessoas e o envolvente, de modo que a empresa possa 

desenvolver as suas atividades melhor que a concorrência. 
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1.3.3. Valores 

Conforme  Vásquez et al. (2001), Wei e Morgan (2004), Valera e Benito (2005), Aldas- 

Manzano et al. (2006), Herrmann et al. (2006) e Yung- Ching e Tsui- Hsu (2006), a 

orientação para o mercado é um  valor determinante para a  inovação na empresa. Alguns 

autores sugeriram que a orientação para o mercado pode ser um fator inibidor da 

inovação e desta forma, obriga a empresa a concentrar-se na realidade atual do mercado, 

invés de se antecipar às suas necessidades futuras.  

Por contrapartida, Vásquez et al. (2001) evidenciaram que a orientação para o mercado 

facilita a inovação e oferece maiores benefícios aos consumidores. Mais tarde, Zhou et al. 

(2005) confirmaram esses resultados, mas advertiram que a orientação para o mercado 

poderá inibir as inovações  baseadas no mercado se a orientação da empresa  se tratasse 

apenas de  inovação técnica.  

Outro valor determinante de uma empresa para a inovação é a sua disposição para a 

mudança. A disposição para a mudança depende da atitude da empresa, das pressões 

externas e da sua capacidade para a mudança. 

 Mediante a aplicação de um modelo estrutural de um inquérito realizado aos altos 

executivos de 154 pequenas e médias empresas de manufatura, localizadas na fronteira 

entre México e Estados Unidos, Montalvo (2006) demonstrou-se que a disposição de uma 

empresa pode ser explicada em termos das atitudes face à inovação, à pressão social 

percebida e ao controlo percebido sobre o processo de inovação. 

 

Figura 3. Capacidades de Inovação 

 

 
 

Fonte: Autoria Própria com base em Christensen (2001) 
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1.4. Orientação para o mercado 

Kohli e Jaworski (1990) definem a orientação para o mercado como a geração de toda a 

organização de conhecimentos de mercado, relacionados com as necessidades dos 

clientes reais e potenciais, a difusão de conhecimentos entre os departamentos e a 

capacidade de resposta de toda organização. 

 

Figura 4: Definição Orientação para o Mercado 

 

Fonte: Elaboração própria baseada em Kohli Jaworski (1990) 

 

Os mencionados autores propõem que a orientação para o mercado pode estar 

condicionada pela alta direção e os conflitos entre departamentos, a turbulência dos 

mercados, entre outros. 

Pelo contrário, a definição de Kohli e Jaworski (1990), Narver e Slater (1990), 

consideram que a criação permanente de valor para os clientes garante à empresa um 

desempenho da inovação superior. Esses autores advogam que a ideia de orientação para 

o mercado é a cultura mais efetiva e eficiente que nutre uma postura e comportamentos 

necessários para criar valor para os consumidores.  

Os referidos autores propõem um modelo conceptual de orientação para o mercado em 

três dimensões comportamentais:  
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1ª Orientação para o cliente: compreensão das necessidades e desejos dos clientes-alvo, 

para entregar valor superior; 

2ª Orientação para a concorrência: conhecimento profundo do mercado e dos 

concorrentes para se diferenciar; 

3ª - Coordenação interfuncional: consta na utilização coordenada dos recursos da empresa 

para a criação de valor superior ao cliente.   

A figura 5, representa o conceito de orientação para mercado, segundo Narver e Slater 

(1990) 

 
 
Figura 5: Orientação para o mercado 
 
 
 

 
 
 
Fonte: Adaptado Narver e Slater, 1990:23 

 

Na análise do entendimento de orientação para o mercado, sustentada por Day (1994), as 

organizações podem tornar-se mais orientadas para o mercado se identificam e constroem 

duas competências que as diferenciem da concorrência: 
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 compreensão  superior do mercado; 

 e vínculo profundo com o cliente.  

Entretanto, para adotar uma orientação para o mercado, é preciso um programa de 

mudança da cultura corporativa que inclua o compromisso e envolvimento dos gestores: 

 na disseminação da informação para ajudar na tomada  de decisão; 

 na coordenação interfuncional orientada para a solução de problemas; 

 e na consecução de objetivos e recompensas do desempenho de mercado. 

Mais tarde, Sinkula (1994) e Slater e Narver (1995) sugerem que a orientação para o 

mercado só melhora o desempenho da inovação se for combinada com a orientação para 

a aprendizagem. Esta corrente advoga que o efeito sinérgico da orientação para mercado, 

a aprendizagem organizacional e o desenvolvimento de capacidades empresariais 

conduzem ao melhoramento do desempenho da inovação (Day 1994; Slater e Narver 

1995, Hurley e Hult, 1998). 

Estudos recentes expostos por Hult e Ketchen, 2001, apontam que o efeito da orientação 

para o mercado sobre o desempenho deve ser considerado num contexto mais 

desenvolvido de variáveis organizacionais. Os anteriores autores sugerem que a inovação 

poderia ser a união entre a orientação para o mercado e o desempenho. Por esta razão, os 

estudos subsequentes trataram de esclarecer a relação existente na cadeia orientação para 

o mercado- inovação- resultado empresarial:  

 uns mediante o estudo das relações parciais existentes entre a orientação para o 

mercado e a inovação; 

 e outros mediante a relação inovação e desempenho empresarial. 

A relação entre orientação para o mercado e a inovação é complicada devido ao debate 

entre aqueles que veem o cliente como a fonte de conhecimento e aqueles que veem a 

inovação tecnológica como a chave que guia o crescimento económico (Berthon Hulbert 

e Pitt 2004). 

A figura 3 representa a ideia dos autores que consideram a orientação para o mercado 

como ferramenta que favorece as inovações e a performance. 
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Figura 6. Relação orientação para mercado- inovação- performance empresarial 

 
 

 

 

Fonte: Autoria própria baseada em Day 1994; Slater e Narver 1995, Hurley e Hult, 1998). 

 

1.4.1. Orientação para o mercado e Inovação 

No estudo do impacto de recursos de marketing sobre a performance, Hooley, Greenley, 

Cadogan e Fahy (2005), relacionaram a adoção de práticas de orientação para o mercado 

com o resultado das organizações. No desenvolvimento e a ponderação da orientação 

para o mercado, os referidos autores concluíram que existe relação entre a orientação para 

o mercado e a performance de mercado (quota de mercado) e de clientes (satisfação). 

Por outro lado, numa perspetiva mais integrada, Dawes, (2000) e Matear et al., (2002), 

pressupõem que a orientação para o mercado não só joga um papel importante na 

performance como também na inovação.  

Estes pressupostos foram analisados mais tarde por Augusto e Coelho, (2009), Song et 

al., (2009) e Tsiotsou, (2010); estes autores chegaram à conclusão que uma empresa 

orientada para o mercado gera inovação e esta inovação pode traduzir-se em desempenho 

empresarial. Corroborando estas perspetivas,   Han et al. (cit. in. Liao et al., 2010) 
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propõem que uma empresa orientada para o mercado é suscetível de ser inovadora e 

conduzir à consecução de um desempenho superior. 

Além desta análise, outra linha de investigação que pode ser identificada é o estudo das 

relações da cultura organizacional com a orientação para mercado. Deshpandé, Farley e 

Webster (1993, 2000) analisaram os efeitos de alguns tipos de cultura organizacional em 

diferentes contextos internacionais. Homburg e Pflesser (2000) testaram um modelo 

causal onde aspetos culturais afetam diretamente os comportamentos relacionados à 

orientação para mercado e a influência positiva para a inovação. Embora o efeito positivo 

da orientação para mercado na performance empresarial tenha sido comprovado 

empiricamente por inúmeros estudos, segundo a teoria de orientação para o mercado per 

se (por si mesmo) não é suficiente para melhorar o desempenho da inovação, desde modo 

no estudo Hooley, Greenley, Cadogan e Fahy (2005) deparam-se mais variáveis para a 

análise do impacto de recursos de marketing sobre a performance. 

Porém, a figura seguinte representa, de uma forma sumariada, a integração das teorias de 

determinados autores citados anteriormente sobre a inovação na empresa e a abordagem 

da orientação para o mercado. 

Figura 7. Orientação para mercado e inovação 

 

Fonte: Adaptado de Narver e Slater, 1990, Dawe, 200 et al. 
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CAPÍTULO 2 

 
Teoria dos Recursos e Capacidades 
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Capítulo 2. Teoria dos Recursos e Capacidades: Os Recursos e 

Capacidades de Marketing. 

 

No presente capítulo pretende-se dar continuidade às bases para o tratamento da inovação 

com mais profundidade sob a análise interna da empresa, sustentada na teoria Abordagem 

Baseada em Recursos (RBV- Resouce Based View of the firm); e a análise externa como 

complemento da referida teoria. 

Assim, na primeira parte seguindo a teoria “Resource-Based View” expõe-se a 

conceptualização dos recursos e capacidades pelos diferentes autores, por um lado, a 

perspetiva de Barney (1991); Grant (1991); Peteraf(1993), os quais destacam a 

importância dos recursos internos da empresa com fonte de diferenciação e, por outro 

lado, a perspetiva de Madhavan e Grover, (1998) ; Subramaniam e Youndt ( 2005) e 

Grant (1991), no contexto da inovação. 

 Na segunda parte deste capítulo, desenvolve-se o conceito de recursos de marketing 

partindo da abordagem de Srivastava como “ativos baseados no mercado” e 

posteriormente, leva-se ao cabo uma análise de caráter teórico das  variáveis do estudo de 

Hooley et al. 2005 (de tipologia de recursos de marketing). 

Por último, tratou-se de compreender o relacionamento entre a tipologia de recursos de 

marketing (Recursos baseados no mercado ( RBM) e recursos de  apoio ao marketing 

( RBM) e a inovação.  

 

2.1. Introdução  

Até finais dos anos oitenta a maioria dos estudos da estratégia baseou-se apenas na 

análise externa, cuja maioria dos autores argumentava que a performance da empresa 

estava condicionada ao seu posicionamento no mercado. Após 1990, uma nova 

abordagem considera a necessidade da análise interna, sustentando que a inovação pode 

ser baseada nos recursos e capacidades das empresas. Essa metodologia consiste na 

Abordagem Baseada em Recursos (RBV- Resouce Based View of the firm). Dada a sua 
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importância, muitos autores de marketing trataram de analisar e compreender os 

diferentes fatores que permitem as empresas sustentar uma performance superior em 

determinados segmento de mercado.  

 Na abordagem de RBV, Wernerfelt (1984) considera uma empresa como um conjunto de 

recursos e capacidades. Nesta perspetiva, Amit e Schoemaker (1993) definem Recursos 

como " fatores disponíveis que são propriedade ou estão controlados pela empresa". Os 

recursos estão compostos por elementos tangíveis, como os recursos financeiros, ativos 

físicos e equipamento propriedade da empresa e componentes intangíveis tais como, o 

capital humano, as patentes, os conhecimentos técnicos (Grant, 1991; Amit e 

Schoemaker, 1993). Enquanto que a capacidade define-se como a utilização dos recursos 

para um fim “desejado" (Amit e Schoemaker, 1993). Assim, considera-se a capacidade 

como um bem intermédio gerado pelos seus recursos. Reforçando a ideia anterior, Amit e 

Schoemaker (1993) consideram as capacidades como ativos invisíveis ou intangíveis e 

processos de organização desenvolvidos por uma empresa durante um período de tempo 

que não se pode comprar facilmente, embora deve ser construído (Teece, Pisano, e 

Shuen, 1997).  

Por outro lado, as empresas podem utilizar a sua capacidade para criar novos recursos que 

sejam difíceis de imitar (Day e Wensley, 1988; Peteraf, 1993; Prahalad e Hamel, 1990). 

O facto de possuir os referidos recursos não implica que a empresa inove mais pois é 

necessário que ela disponha de mais capacidades que lhe permita utilizar melhor os seus 

recursos para a obtenção dos resultados.  

Como forma de explicar a dinâmicas dos resultados Barney, 1986; Peteraf, 1993; 

Makadok, 2001 propõem a adoção de um perspetiva de uma relação entre as capacidades 

e a performance, para entender a diferença entre performance das empresas.  

Finalmente, para uma melhor compreensão do estudo Recursos e Capacidades, de 

seguida desenvolvem-se os seguintes conteúdos relacionados: 

 Definição de Recursos; 

 Tipos de Recursos; 

 Empresa como conjunto de Recursos. 



Contribución de los  Recursos de Marketing como herramienta para la Innovación en las pequeñas empresas 

alentejanas. 

- 31 - 
 

2.2. Conceitos de Recursos e Capacidades   

 

2.2.1. Definição de Recursos   

Em Economia, define-se recursos como fatores de produção organizados no contexto 

financeiros, tecnológicos, humanos e de capital organizacional. 

Wernerfelt (1994) desenvolve a anterior definição considerando que os recursos são todos 

ativos tangíveis e intangíveis que se vinculam à empresa: as marcas, o conhecimento 

tecnológico próprio, o pessoal qualificado, os contactos comerciais, a maquinaria, os 

procedimentos eficientes, os capitais financeiros, independentemente que constituam 

pontos fortes ou fracos da empresa. 

Por outro lado, Porter (1981) considera como recursos unicamente as fortalezas que a 

empresa pode utilizar para formular a implementar as suas estratégias.  

Mais tarde, Amit e Schoemaken (1993) e Cuervo (1993), sem distar muito da definição 

estabelecida em Economia, advogam que os recursos são um stock de fatores disponíveis 

que possui ou controla a empresa. Os referidos autores salientam que a geração do fluxo 

interno dos recursos na empresa possibilita maior competitividade. E os recursos serão 

mais valorizados quanto menor seja a possibilidade de os adquirir no mercado e, por 

conseguinte, é mais fácil conseguir vantagem competitiva. 

 

Quadro 2: Características dos recursos para conseguir vantagens competitivas. 

 
Fonte: Barney (1992:43) 
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2.2.2. Tipos de Recursos 

Em relação aos recursos, existem diferentes apreciações acerca da tipologia dos mesmos. 

Segundo Barney (1991), os recursos da empresa podem agrupar-se em três categorias: 

recursos de capital físico, recursos de capital humano e recursos organizacionais. Sendo: 

 recursos físicos, os equipamentos, tecnologia, a localização geográfica, grau de 

acessibilidade às matérias primas; 

 capital humano (a relação entre os trabalhadores e os gestores da empresa); 

 recursos organizacionais, os que englobam a estrutura organizacional da empresa, 

os sistemas de planificação, o controlo e a coordenação, assim como as relações 

informais. 

Para Grant (1995), os recursos classificam-se em tangíveis e intangíveis. Conforme a 

perspetiva deste autor, entende-se: 

 recursos tangíveis ou materiais todos os recursos físicos da empresa (os edifícios, 

equipamentos, entre outros) e os recursos  financeiros; 

 recursos  intangíveis, os baseados na informação, incluindo os recursos humanos, 

recursos tecnológicos e comerciais como a patente, as marcas copyright, os 

contratos, o sigilo comercial, a reputação e as redes e a relações que estabeleçam  

a empresa. 

 Corroborando a perspetiva do autor anterior, Hall (1992) realça que os conhecimentos 

dos empregados, os fornecedores e os distribuidores e a cultura organizacional também 

formam parte dos recursos intangíveis. Por outro lado, o autor considera que os recursos 

intangíveis podem ser: 

 defensíveis legalmente (marcas registradas, patentes e contratos); 

 não defensíveis legalmente (reputação, informação de domínio público, 

conhecimento e competência adquiridos pelos trabalhadores, entre outros).  

A ideia do referido autor pode estar relacionada com um dos trabalhos mais recentes 

sobre os recursos intangíveis de Galbreath (2005), o qual classifica os recursos  

intangíveis como: 
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 capacidades (Know-how, experiência);  

 ativos intelectuais (nome da marca, copyright e tecnologia);  

 ativos organizacionais (estrutura operacional, cultural e contratos).  

 

Quadro n.º 3 Classificação dos Recursos 
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Existem diferentes evidências empíricas sobre a questão do tipo de recurso intangível 

mais importante na obtenção da vantagem competitiva. Hall (1992) considera que os 

recursos mais significativos para a obtenção da vantagem competitiva sustentável são: 

 

 reputação da empresa e do produto;  

 capital humano; 

 e a cultura organizacional. 

 

 Corroborando esta perspetiva Srivastava el. al. (2001) consideram a imagem e a 

reputação da empresa junto à localização dos pontos  de vendas como os recursos de 

maior valor e  mais difíceis de imitar.  

 Hitt, Ireland e Hoskisson (2002), clarificam a ideia dos anteriores autores argumentando 

que não existe vantagem competitiva que dure para sempre. É óbvio que alguns recursos 

duram mais que outros, por exemplo, os equipamentos podem converter-se em obsoletos 

rapidamente, enquanto que determinados recursos intangíveis, como a reputação ou a 

imagem de marca, podem oferecer maior resistência de mudança com o decorrer de 

tempo (Grant, 1991).  

Conforme a ideia do anterior autor, os recursos intangíveis duradouros são mais fáceis de 

conseguir uma vantagem competitiva. Por outro lado, Hitt Ireland e Hoskisson (2002) 

advogam que a vantagem competitiva é criada quando resulta dos recursos e capacidades 

que produzem: 

 

 benefícios valiosos e raros para os clientes; 

 e difíceis de imitar e insubstituíveis pela concorrência. 

 

Face ao exposto, as empresas não serão desafiadas se desenvolvem continuamente novas 

competências essenciais, inovando, no sentido de dar maior sustentabilidade ao mercado.  
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2.2.2.1.Recursos para conseguir vantagem competitiva 

 
Quadro 4. Características dos recursos para conseguir vantagem competitiva 

Barney (1991) 

 

Grant (1991) 

 

Srivastava el al. (2001) 

 

Ireland e Hoskisson 

(2002) 

Madhavan e Grover, 

(1998); Subramaniam e 

Youndt, (2005). 

Heterogeneidade2.,  
Escassos e Valiosos 

Difíceis de imitar 

Substituibilidade  

 

Durabilidade3. 
A imagem e a reputação 

da empresa junto com a 

localização dos seus 

estabelecimentos 

Valiosos e raros, 

para os clientes 

Difíceis de imitar e 

insubstituíveis pela 

concorrência 

Recursos inovadores 

 

Fonte: Elaboração Própria baseada Barney (1991), Grant (1991), Srivastava el. al. (2001) e Ireland e Hoskisson (2002) 

 

O trabalho desenvolvido por estes autores é bastante completo, porém a perspetiva de 

Grant (1991) e Madhavan e Grover, (1998; Subramaniam e Youndt, 2005) é a que se 

enquadra mais neste trabalho de investigação, o qual relaciona a geração de vantagens 

competitivas desde uma base de recursos inovadores. 

Grant (1991) sustenta-se na durabilidade implícita, obrigando as organizações à procura 

das novas vantagens competitivas, de forma a obter vantagens competitivas sustentáveis. 

Por outro lado, a literatura de gestão estratégica reconhece a inovação como um fator 

crítico para que as empresas criem valor e mantenham vantagem competitiva, num 

contexto cada vez mais complexo e com rápida mutação. Madhavan e Grover, (1998); 

Subramaniam e Youndt (2005). 

                                                 
2 A heterogeneidade das empresas, deve-se às diferenças em relação a disponibilidade de recursos possuídos, assim 
como as diferentes características dos mesmos. Esta heterogeneidade apontada por Barney (1991) é condição necessária 
para que surjam vantagens competitivas. 
3 Quanto mais duradouros forem os recursos, mais serão uma base segura para a vantagem competitiva, a referida 
durabilidade está determinada pelo aumento da velocidade da mudança tecnológica que encurta a vida útil da maioria 
dos bens de equipamento e recursos tecnológicos, entretanto, alguns recursos duram mais que outros, em particular os 
recursos intangíveis como a reputação ou a imagem manifestam uma resistência no decorrer do tempo (Grant, 1991).  
. 
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2.2.3. Empresa como conjunto de Recursos  

Conforme a perspetiva da Teoria de Recursos e Capacidades, pode-se definir a empresa 

como um conjunto de recursos e capacidades heterogéneas que se geram, desenvolvem e 

melhoram ao longo de tempo. A teoria RBV assume que os recursos são distribuídos de 

forma não homogénea entre as organizações. A heterogeneidade de recursos é uma 

condição empresarial para sustentar as vantagens competitivas (Barney, 1991; Peteraf, 

1993).  

 

 2.3. Recursos de Marketing 

 

Os recursos de marketing correspondem à dotação de ativos, predominantemente 

intangíveis, que a empresa dispõe no mercado para obter vantagens competitivas. 

Srivastava et al. (1997). Os referidos autores consideram que os recursos de marketing 

são fundamentais para: 

 manter o valor dos clientes; 

 os ativos tangíveis; 

 explorar ou reforçar os benefícios derivados das redes de contactos (fornecedores, 

clientes, fontes de tecnologia, agências de publicidade, etc.). 

Por último, segundo os mesmos autores, os recursos de marketing pode ser: relacionais 

ou intelectuais. 

Relacionais - aqueles que se baseiam nas relações com os clientes, parceiros estratégicos, 

fornecedores e outros agentes externos.  

Intelectuais - os que correspondem aos conhecimentos que possuem a empresa acerca do 

envolvente, das condições de mercado, da posição atual e do potencial da concorrência.  

Conforme já abordado, a dotação dos conhecimentos que possuem a empresa acerca do 

envolvente contribui para entender melhor o processo de inovação Galende e De la 

Fuente (2003).  
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Corroborando com esta perspetiva, Alegre e Lapiedra (2005) Subramaniam e Youndt, 

(2005) consideram que a capacidade de inovação depende fortemente dos ativos 

intelectuais e conhecimentos. 

 
 
 
Figura 8 : Recursos de marketing (ativos baseados em mercado) e a inovação 

 

 
 

Fonte: Autoria própria baseada em Srivastava (1997) e Galende de la Fuente (2003) 

 

Apesar da indiscutível importância dos ativos Relacionais e Intelectuais no Marketing, 

existe pouca investigação que identifique com claridade, e de maneira consensual, quais 

são os recursos e capacidades de marketing que incidem positivamente sobre a inovação. 

Por outro lado, o trabalho teórico e conceptual sobre os recursos de marketing, não é 

reflexo nas investigações empíricas, como consequência, a maioria da literatura 

normativa segue sem ser testada. No entanto, destaca-se o trabalho realizado por Hooley, 

Greenley, Cadogan e Fahy (2005), o qual analisa o impacto da orientação para o mercado 

e outros recursos e capacidades de marketing sobre a performance mediante a formação 

de vantagens competitivas sustentáveis. O modelo desenhado por estes autores supõe que 

os recursos de apoio ao marketing implicam um desenvolvimento dos recursos e 

capacidades baseados no mercado que permitem conseguir melhor: 

 

 performance com os consumidores (maior lealdade e satisfação); 
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 performance relacionada com o mercado (quota de mercado e margem). 

 

O referido modelo foi inspirado na ampla literatura da década de 1990 e os trabalhos de 

Narver e Slater (1990) e Kohli e Jaworski (1990) que demonstraram a contribuição da 

orientação para o mercado para a criação de performances empresariais superiores, 

segundo Lafferty e Hult (2001). 

Neste sentido, conforme abordado no final do primeiro capítulo acerca do relacionamento 

existente entre a inovação e performance, a orientação para mercado e a inovação, a 

orientação para mercado e a performance, pretende-se recorrer às seguintes variáveis, que 

influíram no estudo Hooley, Greenley, Cadogan e Fahy (2005), Hooley, Greenley, 

Cadogan e Fahy (2005), o impacto de recursos de marketing sobre a performance:   

 

 capacidades de conexão com os clientes , a reputação, habilidade de inovar no 

mercado e ativo de recurso humano. 

 Orientação para mercado e Capacidade de Gestão 

   

Em conclusão, trata-se de evidenciar que as referidas variáveis possam ser alvo de uma 

abordagem de tipo correlacional com a inovação.  

 

2.3.1. Tipologia de recursos de Marketing 

Conforme a literatura da Gestão Estratégica e a disciplina de Marketing, o termo 

“recursos de marketing” é usado para definir aqueles recursos tangíveis ou intangíveis 

que criam valor no mercado (Barney, 1991). No âmbito da classificação dos recursos de 

marketing por Srivastava el al. (1997) e Hooley el al. (2005) considera-se que os recursos 

relacionais e intelectuais podem ser baseados no mercado (RBM) e de apoio ao marketing 

(RAM).  
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Figura 9: Tipologia de recursos de Marketing 

 
Autoria própria baseada no Srivastava el al. (1997) e  Hooley el al. (2005) 

 

 

2.3.2. Recursos baseados no mercado (RBM) 

Recursos baseados no mercado  são recursos que podem ser aplicados imediatamente no 

mercado para criar ou manter diretamente a vantagem competitiva.  

Existem inúmeros fatores considerados como RBM. Entretanto, para este trabalho de 

investigação serão analisados os quatro grupos dos RBM mais consistentes e importantes 

que emergem teórica e empiricamente na literatura de marketing (Hooley et al., 2005).  

Conforme Day (1994), o primeiro grupo e a principal capacidade dos RBM de qualquer 

organização é a ação de fora para dentro, ou seja, as capacidades de conexão com os 

clientes (customer linking capabilities). Estas capacidades, segundo o autor anterior, 

podem ser divididas em três categorias: 
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 capacidades internas (inside-out) referem-se aos processos do ambiente interno da 

empresa, tais como habilidades em finanças, operações, recursos humanos e 

tecnologias. 

 

 capacidades externas (outside-in) vinculam-se às habilidades referentes ao 

ambiente de mercado, tais como o relacionamento com os consumidores, o 

desenvolvimento de canais, entre outros.  

 

 

 finalmente, as capacidades que unem as internas e externas (spanning) são 

necessárias para integrar as capacidades internas e externas, envolvendo processos 

como serviços ao consumidor, preço, compra, desenvolvimento de novos 

produtos e estratégias, entre outros. 

 

O segundo grupo de RBM diz respeito à reputação e credibilidade da organização em 

relação aos clientes, fornecedores e distribuidores. Esse grupo é chamado de ativos de 

reputação (reputational assets).  

O terceiro grupo dos RBM refere-se à capacidade de inovar com êxito no mercado (Han, 

Kim e Srivastava, 1998).  

No quarto e último lugar dos RBM, destacam-se os ativos de recursos humanos de uma 

organização. A literatura de gestão de recursos humanos tem manifestado que 

funcionários felizes, satisfeitos e bem motivados podem ser uma contribuição 

significativa para a performance organizacional (Huselid, 1995). 

 

2.3.3. Recursos de apoio ao marketing (RAM) 

Recursos de apoio ao marketing (RAM) servem principalmente para apoiar as atividades 

de marketing e, consequentemente, contribuem indiretamente para a vantagem 

competitiva. 
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Segundo Hooley et al. (2005), recursos de apoio ao marketing divide-se em dois 

principais grupos: 

 

 cultura de marketing da organização. 

 capacidades de gestão.  

 

A cultura de marketing da organização manifesta-se pelo nível de orientação para o 

mercado.  

A orientação para o mercado leva tempo para se construir, é complexa, desenvolvida por 

habilidades tácitas. Isto significa que é quase impossível a transferência de 

conhecimentos e experiências de uma empresa a outra.  

Por outro lado, a orientação para o mercado afeta as práticas de gestão de recursos 

humanos, operações, inovação e mesmo as práticas financeiras da empresa  (Hooley et 

al., 2005). 

Um segundo grupo de RAM são as capacidades de gestão, definidas por Day (1994) 

como capacidades de dentro para fora, podendo ser classificadas, segundo o anterior 

autor em: 

 

 gestão de  recursos humanos  que se trata do desenvolvimento  do potencial 

humano dos indivíduos na organização para a obtenção dos objetivos empresariais 

(Patterson et al., 1997); 

 gestão de operações que inclui a produção e entrega de bens e serviços; e  a 

transformação de inputs em outputs que os clientes valorizam (Hammer e 

Champy, 1993); 

 gestão financeira que refere à gestão dos recursos financeiros da empresa (Logue, 

1994).  
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Quadro nº 5: Principais grupos dos recursos de apoio ao marketing 

 

 
 
 
Elaboração própria baseada em Narver Slater, 1990; Deshpandé e Webster, 1989; Day (1994) 
 

 

2.4. Modelo Teórico e Formulação de Hipóteses 

 

No modelo teórico aqui proposto, é baseado em contribuições prévias na área do 

marketing, em especial nos trabalhos liderados por Hooley (e.g.: Hooley al., 1999; Fahy 

et al., 2000; Hooley e Cox, 2000; Hooley et al., 2001; Fahy e Hooley, 2002; Gray e 

Hooley, 2002; Hooley et al., 2003; Hooley et al., 2005); nas publicações sobre as 

capacidades de marketing de Day (1994); nos ativos baseados no mercado de Srivastava, 

Shervani e Fahey (1998); e na orientação para o mercado e o impacto sobre a 

performance empresarial e as suas dimensões, desenvolvidos a partir dos estudos de 

Naver e Slater (1990) e de Kohli e Jaworski (1990), posteriormente expandidos por Baker 

e Sinkula (2005). Os resultados encontrados trazem relevantes implicações académicas e 

gestão, contribuindo para a ampliação dos trabalhos que abordam esses temas como 

modelos integrados. 

Finalmente, descrevem-se sucintamente os argumentos que sustentam as hipóteses de 

investigação formuladas. 
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2.4.1. Formulação de hipóteses: Orientação para o mercado 

H1: Na empresa orientada para o mercado a capacidade de gestão dos recursos orienta-se 

para a conquista da satisfação do cliente. 

Como sub hipóteses consideram-se as seguintes: 

H1.1: A gestão dos recursos humanos orienta-se para a satisfação do cliente 

H1.2: A gestão dos recursos de operações orienta-se para a satisfação do cliente 

H1.3: A gestão dos recursos de financeiros orienta-se para a satisfação do cliente   

Argumentos: 

Na conceção teórica de Hooley et al. (2005), consistente com outras formulações recentes 

(Atuahene-Gima, 1996; Han et al., 1998; Baker e Sinkula, 1999a, 1999b, 2005) e 

sustentada nos seus trabalhos anteriores (Hooley et al., 1999; Fahy et al., 2000; Hooley e 

Cox, 2000; Hooley et al., 2001; Fahy e Hooley, 2002; Gray e Hooley, 2002; Hooley et 

al., 2003), numa organização altamente orientada para o mercado, é de se esperar que as 

práticas de gestão de recursos humanos, sejam orientadas para contribuir para o valor do 

cliente. Da mesma forma, as funções de operação e finanças teriam em mente a 

necessidade de servir os clientes mais eficientemente, em vez de apenas atingir seus 

objetivos funcionais.  Em síntese, o cunho da verdadeira empresa orientada para o 

mercado é aquela que estende as atividades de marketing por todas as áreas funcionais.  

Com fundamento nestes elementos considera-se que existe uma base teórica para H1 e as 

sub-hipóteses.    

 

H2: A orientação para o mercado tem efeito positivo na capacidade de conexão com 

clientes. 

H3: A orientação para o mercado tem efeito positivo na capacidade de inovação. 

Argumentos: 

Para Hooley et al. (2005), o aumento da orientação para o mercado implica o 

desenvolvimento das capacidades de conexão ou relacionamentos com clientes (Day, 
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1994) e ao aumento da habilidade no desenvolvimento e lançamento de novos bens e 

serviços, entendido como uma capacidade de inovação de mercado (Slater e Narver, 

1995; Han e Kim; Srivastava, 1998).  

Com fundamento nestes elementos considera-se que existe uma base teórica para H2 e 

H3. 

 

H4: A orientação para o mercado afeta positivamente os ativos de recursos humanos. 

Argumentos: 

Conforme Siguaw, Brown e Widing, (1994), a orientação para o mercado influi nos 

compromisso e satisfação dos empregados (ativos de recursos humanos).   

Com fundamento nestes elementos considera-se que existe uma base teórica para H4. 

 

2.4.2. Formulação de hipóteses: Capacidades de gestão 

H5: A capacidade de gestão da empresa afeta positivamente a capacidade de conexão 

com o cliente. 

H6: A capacidade gestão da empresa afeta positivamente a capacidade de Inovação. 

H7: O nível de capacidade gestão da empresa afeta positivamente aos Ativos de Recursos 

Humanos 

Argumentos: 

As capacidades de gestão também  manifestam influências positivas nos ativos de 

recursos humanos. Quando uma empresa é particularmente eficiente em gerir recursos 

humanos, operações, finanças (capacidades gestão), os empregados  sentem-se mais 

satisfeitos no emprego (Youndt et al., 1996; Patterson et al., 1997). A capacidade de 

gestão superior também leva à melhor capacidade de conexão com os clientes e ao 

aumento de capacidade de inovação, especialmente por meio da integração entre funções 

e do trabalho em equipa (Hooley et al., 2005).  
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Com fundamento nestes elementos considera-se que existe uma base teórica para H5, H6 e 

H7. 

 

2.4.3. Formulação de hipóteses: Capacidades conexão com os clientes 

H8: A capacidade de conexão com os clientes tem efeito positivo e direto na capacidade 

de inovação  

Argumentos: 

Tem-se reconhecido, na literatura de marketing, que a lealdade dos clientes é mais valiosa 

do que clientes esporádicos ou ocasionais – em função dos custos de aquisição e da 

possibilidade de que clientes leais podem ser alvo para vendas cruzadas (Reicheld,1996). 

O caminho mais utilizado para criar a lealdade dos consumidores aponta para uma gestão 

da satisfação de clientes mais eficaz do que a da concorrência (Anderson e Sullivan, 

1993). Por isso, muitas atividades de marketing são direcionadas para a criação de 

clientes satisfeitos e leais. Por exemplo, um adequado desenvolvimento de capacidades 

de conexão com clientes provavelmente promoverá melhores níveis de satisfação de 

clientes e, subsequentemente, sua lealdade (Dick e Bassu, 1994). A capacidade de 

conexão com os clientes influencia a habilidade de desenvolvimento e lançamento de 

novos bens e serviços por possibilitar um encontro mais adequado das expectativas da 

oferta empresarial (Hooley et al., 2005).  

Com fundamento nestes elementos considera-se que existe uma base teórica para H8. 

 

2.4.4. Formulação de hipóteses: capacidade de inovação 

H9: A capacidade  inovação tem efeito positivo e direto sobre a  inovação. 

Argumentos: 

A capacidade de inovação pode ser considerada como um antecedente de sucesso dos 

novos produtos (Hurley e Hult, 1998). Por outro lado, a capacidade de inovação no 

desenvolvimento de novos ou melhores produtos culminam em: 
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 níveis mais efetivos da satisfação e lealdade dos clientes (Mavondo, Chimhanzi e 

Stewart, 2005); 

 melhores resultados de volume de vendas e participação de mercado (Moore, 

1991; Hooley et al., 2005),  

 um impacto positivo na performance financeira (Hurley e Hult, 1998; Baker e 

Sinkula, 2005). 

 

Com fundamento nestes elementos considera-se que existe uma base teórica para H9 

 

2.4.5. Formulação de hipóteses: Gestão de ativos de recursos humanos na inovação 

H10: Os ativos de recursos humanos têm efeito positivo e direto na capacidade de 

inovação  

H11: Os ativos de recursos humanos têm efeito positivo e direto sobre a inovação. 

Argumentos: 

Entretanto, mesmo a mais criativa, inovadora e bem ajustada estratégia falhará se as 

pessoas encarregadas de sua execução não estiverem satisfeitas e motivadas para 

desempenhar o seu trabalho, tanto física como mentalmente. 

 De forma geral, empregados satisfeitos e motivados são mais propensos a contribuir para 

a satisfação dos clientes do que aqueles que estão descontentes. A literatura de gestão de 

recursos humanos tem evidenciado que os empregados felizes, satisfeitos e bem 

motivados podem trazer uma contribuição significativa para a performance 

organizacional (Huselid, 1995). Particularmente nos mercados onde os empregados 

interagem diretamente com os clientes, como por exemplo no setor de serviços, os 

empregados mais satisfeitos tendem a servir e criar mais valor aos clientes (Bowen e 

Lawler, 1992).  

Com fundamento nestes elementos considera-se que existe uma base teórica para H10 e 

H11. 
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Figura 10 – Modelo teórico da relação entre os constructos. 

 

Fonte: Adaptado de Hooley et al. (2005) e Baker e Sinkula (2005). 

 

Apêndice A: Escalas de medida  

Para a operacionalização dos elementos envolvidos no modelo, foram utilizadas: 

 a escala proposta por Blesa (2000) para a orientação para o mercado; 

 a escala proposta por Calantone et al. (2002) para a capacidade de inovação; 

 as escalas aplicadas no estudo de Hooley et al. 

Finalmente, para a medição das variáveis envolvidas no modelo utilizamos uma notação 

de 5 pontos – padrão Likert. 

 

A.1. Medição do grau para orientação para o mercado   

A escala mais utilizada para a medição da orientação para o mercado é a escala eclética 

proposta por Blesa (2000). A referida escala baseia-se essencialmente nas escala de 

MARKOR (abordagem comportamental e cultural).  

Exatamente, a escala proposta por Blesa (2000) compõe-se de um total de 16 itens, uma 

notação de 5 pontos – padrão Likert, de 5 pontos distribuídos em 5 dimensões gerais .  
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Quadro 6. Escala eclética para a orientação para o mercado 

 

 

Fonte: Adptado Blesa (2000) 

 
A.2  Medição do grau de capacidade de inovação 

No caso da capacidade de inovação, tendemos mais pela proposta oferecida por 

Calantone et al. [2002], dado que compreende duas perspetivas, por um lado uma 

abordagem comportamental referida à adoção de inovações por parte da empresa, e por 
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outro lado, uma abordagem mais cultural, centrado na abertura à novas ideias. Os 

referidos autores basearam-se no trabalho realizado por Hurley e Hult (1998), entre 

outros.  

Também se propõe a medida através da escala Likert de 5 pontos, sendo o quadro 

composto por 6 itens. 

 
Quadro 7. Escala proposta para medir a capacidade de inovação  
 

 
Fonte: Adaptado Calantone et al., (2002). 
 
 
Quadro 8. Medição do grau de capacidade de gestão 
 

 
Fonte : Adaptado Hooley et al., 2005 

 
Quadro 9. Medição do grau de Capacidades de conexão com os clientes 
 

 

Fonte: Adaptado Hooley et al., 2005 
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Quadro 10. Medição Ativos de recursos humanos   
 

 

Fonte: Hooley et al., 2005 
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CAPÍTULO 3 
Estudo de casos 
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Capítulo 3.  Estudo de casos. 

 

3.1. Introdução 

 

Neste capítulo é discutido com detalhe a opção metodológica adotada, no sentido de 

fundamentar, no contexto empresarial, os conceitos teóricos apresentados nos capítulos 

anteriores. Deste modo, pretende-se responder à seguinte pergunta: “Como e porque se 

inova nas empresas portuguesas?” Para dar resposta a essa questão realizou-se um 

estudo de casos múltiplos acerca do nascimento de empresas inovadoras e os recursos 

utilizados. 

Na primeira parte, apresentamos a metodologia de estudo de casos, baseada na proposta 

de Robert Yin, entre outros.  

Posteriormente, analisamos a informação através do estudo de oito pmes alentejanas para 

conseguir uma caracterização representativa. 

E finalmente, validamos as premissas teóricas e/ou incorporamos algumas premissas 

surgidas no estudo dos casos para análises quantitativas.  

 

 

3.2. Estudo de Casos 

 

Nos últimos anos, o estudo de casos tem vindo a ganhar muita importância na 

investigação em Ciências Sociais e Humanas, pelo aumento crescente do número de 

projetos de investigação que utilizam este método de pesquisa (Yin,1994). Esta ação 

explica-se, na opinião de Cohen e Manion (1994), pela desvalorização da investigação 
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desenvolvida sob o paradigma positivista4 por parte significativa da comunidade de 

investigadores em Ciências Sociais e Humanas. 

 

O que é um “estudo de casos”? 

 

A característica que melhor identifica e distingue esta abordagem metodológica, é o facto 

de se tratar de um plano de investigação que envolver o estudo intensivo e detalhado de 

uma entidade bem definida: o “caso”. 

E o que é um caso? Quase tudo pode ser um caso: um indivíduo, um personagem, um 

pequeno grupo, uma organização, uma comunidade ou mesmo uma nação! Pode também 

ser uma decisão, uma política, um processo, um incidente ou acontecimento imprevisto, 

enfim um sem fim de hipóteses. 

No estudo de casos, tal como a expressão indica, examina-se o caso (ou um pequeno 

número de casos) em detalhe, em profundidade, no seu contexto natural, reconhecendo-se 

a sua complexidade e recorrendo-se para isso todos os métodos que ser revelem 

apropriados (Gómez, Flores & Jimenez, 1996; Punch; 1998; Yin,1994) 

A finalidade da pesquisa, essa, é sempre holística (sistémica, ampla, integrada) ou seja, 

visa preservar e compreender o caso no seu todo e na sua unicidade, razão porque vários 

autores preferem a expressão estratégia à de metodologia de investigação (Gómez et al., 

1996; Ponte; Punch, 1998). Começa-se agora a perceber a razão porque os vários autores 

consultados, em vez de avançarem com propostas de uma definição unívoca, apontem 

ideias muito gerais: 

“O estudo de casos é a exploração de um “sistema limitado”, no tempo e em 

profundidade, através de uma recolha de dados profunda envolvendo fontes múltiplas de 

informação ricas no contexto” (Creswell, 1998, p.61) 

                                                 
4  O paradigma positivista quantitativo supõe leis gerais que regem os fenómenos (formula hipóteses prévias, usa 
técnicas de verificação sistemática, procura explicações causais para os fenómenos e produz generalizações teóricas 
com validade e confiabilidade), recusando a compreensão subjetiva dos factos de uma realidade (Serrano, 2004; 
Denzin, Lincoln, e col., 2006).  
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 “O estudo de casos é uma investigação empírica que investiga um fenómeno no seu 

ambiente natural, quando as fronteiras entre o fenómeno e o contexto não são bem 

definidas, em que múltiplas fontes de evidência são usadas” (Yin, 1994,p.13). 

“É a estratégia de investigação mais adequada quando queremos saber o “como” e o 

“porquê” de acontecimentos atuais sobre os quais o investigador tem pouco ou nenhum 

controlo” (Yin, 1994,p.9). 

Das diferentes propostas emergem as cinco características chave desta abordagem 

metodológica: 

 

- O caso é um sistema limitado – logo tem fronteira “em termos de tempo, eventos 

ou processos” e que “nem sempre são claras e precisas” (Creswwell, 1998): a 

primeira tarefa do investigador é pois definir as fronteiras do caso mais clara e 

precisa; 

- Segundo, é um caso sobre “algo”, que há que identificar para conferir foco e 

direção à investigação; 

- Terceiro, tem de haver sempre a preocupação de preservar o caráter “único, 

específico, diferente, complexo do caso” Mertnes (1998); a palavra holística é 

muitas vezes usada nesse sentido; 

- Quarto, a investigação decorre em ambiente natural; 

- Quinto, o investigador recorre a fontes múltiplas de dados e a métodos de recolha 

muito diversificados: observação diretas e indiretas, entrevistas, questionários, 

narrativas, registos áudio e vídeo, diários, cartas, documentos, etc. 

 

Em síntese, o estudo de casos é uma investigação empírica (Yin, 1994); que se baseia no 

raciocínio indutivo (Gómez et al., 1996); que depende fortemente do trabalho de campo 

(Punch, 1998); que não é experimental (Ponte, 1994); que se baseia em fontes de dados 

múltiplas e variadas (Yin, 1994). 
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Tem sempre um forte cariz descritivo apoiando-se em “descrições compactas” (thick 

description) do caso (Mertens, 1998,p.161) o que não impede todavia que possam ter 

“um profundo alcance analítico, interrogando a situação, confrontando-a com outros 

casos já conhecidos ou com teorias existentes, ajudando a gerar novas teorias e novas 

questões para futura investigação” (Ponte, 1994, p.4). 

É o seu forte cunho descritivo, associado ao facto do investigador estar pessoalmente 

implicado num estudo aprofundado de casos particulares, que leva a que muitos tendam a 

associar o estudo de casos à investigação qualitativa que é todavia uma conceção errada 

já que o estudo de casos pode também ser conduzido no quadro de outros paradigmas de 

investigação como o positivista ou mesmo crítico (Ponte, 1994; Punch, 1998), razão 

porque alguns autores a consideram como uma modalidade de investigação mista (Gómez 

et al.; 1996). 

 

3.2.1. Objetivos do Estudo de Casos 

 

Para Yin (1994) o estudo de casos pode ser conduzido para um dos três propósitos 

básicos: explorar, descreve ou ainda explicar. 

Guba e Lincoln (1994) por seu lado, consideram que, num estudo de casos o investigador 

pode: a) relatar ou registar os factos tal como sucederam, b) descrever situações ou 

factos, c) proporcionar conhecimento acerca do fenómeno estudado, e d) comprovar ou 

testar efeitos e relações presentes no caso. 

Ponte (1994) refere duas funções: “descritivas” e analítica “; por sua vez Merriam (1998) 

menciona:” “descrever, interpretar e avaliar.”. Por último Gómez et al. (1996,p.99) numa 

tentativa contraditória às posições acerca desta questão, conclui que, bem vistas as coisas, 

os objetivos que orientam um estudo de casos podem ser um estudo coincidente com os 

da investigação social geral: “explorar, descreve, explicar, avaliar e/ou transformar”. 
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3.2.2. Tipologia do Estudo de Casos 

 

Com tanta variedade de casos e objetivos a perseguir, está justificada a diversidade de 

estudos de casos que surgem descritos na literatura e vamos referir os mais 

representativos. A primeira proposta que todos os autores aludem é a divisão básica entre 

estudo de caso único e estudo de casos múltiplo ou comparativo (Bogdan & Biklen, 1994; 

Punch, 1998; Yin, 1994).  

Porém, prossegue-se com a proposta de Stake (1995), referência clássica na literatura da 

especialidade, que distingue os três tipos seguintes: 

 

- o estudo de caso intrínseco, quando o investigador  pretende  uma melhor 

compreensão de um caso particular, que lhe oferece de per si um interesse 

intrínseco; 

- o instrumental, quando um caso é examinado para fornecer introspeção sobre um 

assunto, para refinar uma teoria, para proporcionar conhecimento sobre algo que 

não é exclusivamente o caso em si; o estudo de casos funciona com um 

instrumento para compreender outros(s)  fenómeno(s); 

- o coletivo, quando o caso instrumental se  estende a vários casos , para 

possibilitar, pela comparação, conhecimento mais profundo  sobre o fenómeno, 

população ou condição. 

 

Interessante é também a proposta de Bogdan e Biklent (1994) que Gómez et al. (1996) 

sintetizam no quadro 47 que se reproduz abaixo: trata-se de uma classificação pragmática 

que tem em conta os métodos e procedimentos que se adotam em cada estudo específico. 
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Quadro 11. Tipologia de estudo de casos 

Fonte: Yin, 1994 

Yin (1994,p.41) considera outro critério que equaciona se o investigador enquadra a 

recolha de dados de observação relativamente a uma única ou a várias unidades de 

análise, a que correspondem respetivamente, e na aceção do autor, os holistic versus 

embebbed case studies, ou, na tradução de Gómez et al. (1996,p.97) os estudos globais 

versus inclusivos (tratamento específico). Combinando os dois critérios (números de 

casos e número de unidades de análise), Yin (1994) propõe quatro modalidades, 

conforme o quadro seguinte: 

 

Quadro 12: Estudo de casos globais e inclusivos 

 

 
Fonte: Yin (1994) 
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Por último Gómez et al. (1996) numa proposta que considera em conjunto os três critérios 

fundamentais ( n.º casos, n.º unidades  análise e objetivos do estudo) chega a um total de 

20 tipos possíveis  como o quadro 13 ilustra: 

 
Quadro 13: Modalidades de “estudo de casos” 

 

 
Fonte: Gómez el al: (1996). 

 

 

3.3. Relação de métodos de casos e variáveis relacionados 

 

3.3.1. O método de casos e a vigência da teoria 

Como consequência do rápido processo de transformação, que nem sempre ocorre dentro 

das trajetórias esperadas, as teorias que se geram para explicar o comportamento e os 

resultados empresariais facilmente perdem a sua vigência, pelo que, constantemente 

devem ser verificadas perante a realidade e, no seu caso, ajustadas ou substituídas, com a 

finalidade de incorporar as anomalias detetadas (Kuhn 2006). 

 

3.3.2. O método de casos e o contacto com a realidade 

A procura constante de novos e melhores modelos explicativos da empresa requer 

metodologias que possam, a partir do contacto com o objeto de estudo, gerar as novas 

explicações requeridas. Por isso, dadas às limitações das aproximações quantitativas para 

construir novas teorias, o estudo de casos resulta uma metodologia particularmente útil na 

investigação relacionada com a empresa. 
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3.3.3. O método de casos, limitações e dificuldades do método quantitativo 

Atualmente existe grande interesse na utilização da investigação qualitativa nas diferentes 

áreas de Administração de Empresas. Uma das justificações para este facto, está na 

informação que proporciona a pesquisa quantitativa (Weber, 2004). As causas da 

insatisfação na pesquisa quantitativa são muito variadas: as restrições existentes nas 

distribuições de dados inerentes ao uso destes métodos, a complexidade dos métodos 

multivariantes, o grande tamanho de amostras que os referidos métodos exigem e as 

grandes dificuldades que se apresentam no momento de compreender e interpretar os 

resultados dos estudos com métodos quantitativos (Cepeda, 2006). 

 

3.3.4. O método de casos e a investigação exploratória 

O estudo de casos cada vez mais se considera uma valiosa ferramenta de investigação 

(Gummesson, 2000). Há algumas causas que reforçam esta mudança fundamental de 

tendência. Assim, para estudar a crescente complexidade dos fenómenos organizacionais, 

precisa-se de uma investigação de caráter exploratório. Para tal, o estudo de casos é um 

método de investigação muito apropriado. Conforme o abordado anteriormente, 

Mintzberg (1990) refere que não importa qual é o estado do campo, na fase inicial ou na 

fase de maturidade, toda a investigação interessante explora. De facto, quando se realiza 

um estudo em profundidade no campo das organizações mais complexas, descobre-se que 

é necessário utilizar metodologias de investigação exploratória. 

 

3.3.5. O método de casos e uma perspetiva integral 

Neste sentido, pode-se acrescentar que os casos de investigação adotaram, em geral, uma 

perspetiva integral, razão pela qual o estudo de casos é uma metodologia de investigação 

muito utilizada nas análises das organizações pelas distintas áreas científicas.   

Como justificação do anterior, Grunow (1995), na sua análise sobre as estratégias de 

investigação em organização de empresas, analisou 204 estudos empíricos e a 

metodologia do caso foi adotada em mais de 50%. 
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3.3.6. O método de casos e a estratégia empresarial 

Há outros estudos relacionados com os processos de mudança estratégica nas empresas 

que operam nos setores em fase maturidade e introduzem inovações organizacionais 

(Stopford & Baden-Fuller, 1994; Volberda, 1997). Nesta mesma linha, Dess e Davis 

(1984) e Robinson e Pearce (1988) estudaram as estratégias competitivas de várias 

empresas, e outros estudos de casos analisaram as organizações que abandonam o seu 

negócio tradicional a favor de um negócio estratégico, aproveitando as capacidades 

existentes (Burgelman, 1994).  

Como consequência do anterior, nos últimos anos, o uso da metodologia do estudo de 

casos na investigação relacionada com a empresa e também com as estratégias 

empresariais viu um renascimento e incrementou-se consideravelmente (Eisenhardt e 

Graebner, 2007; Siggelkow, 2007; Weick, 2007; Gibbert et al., 2008). O estudo de casos 

surgiu nos últimos tempos como uma das metodologias de investigação científica com 

crescente utilização nas diversas áreas da Economia da Empresa.  

Nesta mesma perspetiva,  Sarabia (1999) ressaltou, de ponto de vista metodológico, a 

investigação científica atual é de forma espiral indutiva –hipotética – dedutiva, tendo em 

consideração os seguintes passos.: 

- Fase de descobrimento: fase de observação, descrição, reflexão e generalização 

indutiva, com objetivo de gerar hipóteses; 

- Fase de justificação - confirmação: processo de comprovação do fundamento de uma 

hipótese através de um procedimento. 

O referido autor considera que as metodologias úteis para a fase de descobrimento são as 

qualitativas. Neste sentido, a aplicação da metodologia qualitativa no mundo empresarial 

é cada vez maior, devido à permanente necessidade do tipo de informação obtida através 

da mesma, tanto no contexto da direção e organização como no âmbito comercial, 

estratégico ou de marketing. 

É necessário realçar que o estudo de casos é uma investigação em profundidade para 

analisar os processos implicados no fenómeno objeto de estudos, no qual o fenómeno não 

se isola do seu contexto. 
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Assim, pode-se considerar que o estudo de casos é um dos métodos mais apropriado para 

aprender a realidade de uma situação, no qual requer explicar relações causais complexas, 

realizar descrições de perfil detalhado, gerar teorias ou aceitar posturas teóricas 

exploratórias ou explicativas, analisar processos de mudança longitudinais e estudar um 

fenómeno que seja, essencialmente, ambíguo, complexo e incerto (Villareal e Landeta, 

2007). 

Neste mesmo sentido, o uso da estratégia do estudo de casos como metodologia de 

investigação apresenta grandes possibilidades na explicação de fenómenos 

contemporâneos situados no seu meio envolvente real (Yin, 1989; Eisenhardt, 1989). A 

transformação dos mercados, está marcada pela constante mudança no âmbito da 

empresa. As empresas estão constantemente em transformação, em resposta às alterações 

do meio envolvente, às novas tecnologias e preferências dos consumidores. Face ao 

exposto, a eleição do estudo de casos poderá ser viável para esta investigação.  

 
 
3.4. Justificação do Estudo de Casos 
 
Figura 11. Justificação 
 

 
 
 
Fonte: Adaptado de Yin (1994),  Sarabia (1999) e  Cepeda (2006)   
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No entanto, conforme a figura anterior, a utilidade de estudo de casos não se limita à 

criação de novas teorias. De facto, existe um amplo reconhecimento da sua utilidade na 

exploração e descrição de aspeto novador ou pouco estudado.  

Yin, R.K. (2003) defende que o método do caso é a estratégia adequada quando: 

 

a) Procura responder as perguntas do tipo “como” ou “porquê”;  

b) O investigador tem pouco controlo sobre os sucessos; 

c) e quando o centro de atenção situa-se dentro do contexto de um fenómeno 

contemporâneo na vida real.  

 

 

Quadro 14: Situações relevantes para diferentes estratégias de Investigação 

 

 
Fonte: Yin, 2003: 5 
 

Conforme o quadro anterior, “História” trata-se precisamente da relação entre fenómeno 

e o contexto, mas estuda os eventos não atuais. Enquanto a investigação mediante 

“Inquérito” pode tratar de abordar o fenómeno e o envolvente, mas a sua capacidade de 

estudar o envolvente é extremamente limitada. O investigador com o inquérito trata 

continuamente de limitar o número de variáveis do objeto de estudo. Finalmente, a 

“Experiência” separa claramente o fenómeno do seu contexto para focar a atenção num 

número pequeno de variáveis. Normalmente, o contexto está controlado, num laboratório. 

Num estudo mais consistente, Yin (2009:21) reconhece três  tipos de estudos de casos em 

função do seu objetivo: explicativos, descritivos e exploratórios:  
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Os estudos explicativos tratam de revelar as relações causa-efeito, explicando as causas 

que produzem certos efeitos, porque produz-se um determinado fenómeno (Yin, 1993). 

Este tipo de estudo é considerado o mais profundo e complexo, dado que o seu objetivo é 

o desenvolvimento de novas teorias (Fong, 2002); 

 Os estudos descritivos utilizam-se para descrever o mais pormenorizado possível 

oobjeto de estudo (Yin, 1989). Os estudos descritivos apresentam uma descrição 

completa do objeto de análises em relação ao envolvente, analisando como ocorrem 

fenómeno dentro do seu contexto real (Bonache, 1999); 

Finalmente, os estudos exploratórios, o autor mencionado anteriormente considera que o 

seu objetivo consiste na familiarização de uma situação na qual não existe um referencial 

teórico bem definido. Neste quadro, a exploração tem lugar quando existe uma grande 

incerteza sobre algum aspeto relevante de outro estudo “principal” (as perguntas, as 

hipóteses, os métodos de acesso, colheita e análises de dados, entre outros). Yin (2009) 

salienta que o referido estudo produz-se nas áreas do conhecimento com poucos 

conhecimentos científicos, o qual não dispõe de uma teoria consolidada onde apoiar o 

desenho da investigação. 

Assim, como base no objeto de estudo desta investigação, neste capítulo, pretende-se 

desenvolver uma metodologia de estudos de casos para estabelecer uma conexão com a 

situação em estudo (Fierro e Redondo,2004). Nesta linha, Yin, (2009:15)  destaca  a 

grande importância do uso do estudo de casos como um método veiculador de dados e a 

teoria, já que através de este estudo pode-se validar e tentar criar uma série novas 

premissas. Deste modo, Bonache (1999) salienta que o estudo de casos é bastante útil em 

situações pouco usuais que dificilmente poderiam ser estudadas de outra forma, o que 

encaixa perfeitamente no estudo que se pretende desenvolver.   

Dentro desta metodologia, estão as situações em que existem muitas variáveis nas quais 

se fazem as mesmas perguntas aos distintos casos com uma série de sub unidades, cuja 

caracterização exige tratamento específico; posteriormente realiza-se uma comparação 

das respostas (triangulação) para chegar a conclusões importantes. Deste modo, as 

evidências baseadas em vários casos podem ser consideradas mais sólidas e convincentes, 

porque a intenção no estudo de casos múltiplos consiste em coincidir os resultados dos 
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distintos casos, e isto permite acrescentar validade à teoria proposta. Ainda assim, cada 

caso deve ter um propósito determinado, daí que a seleção não se realize segundo os 

critérios de amostra estatística mas sim por razões teóricas, tratando de eleger aqueles 

casos que ofereçam uma maior oportunidade de aprendizagem (Stake, 1994) e que 

permitam uma generalização analítica dos resultados, e por conseguinte, procurando o 

conjunto de casos que sejam mais representativos do fenómeno que se está analisando.  

Corroborando esta perspetiva,  Langley e Royer (2006) consideram que  no estudo de 

casos múltiplos, a lógica implica desenhar  as semelhanças ou diferenças entre  os casos a 

estudar e cada caso pode ser pelo menos parcialmente descrito, porque não 

necessariamente todos os casos dentro de um coletivo devem ser conduzidos exatamente 

do mesmo modo; alguns casos podem incluir objetivos específicos e ser conduzidos com 

menos intensidade que outros. Por outro lado, a seleção de casos múltiplos, além de 

oferecer as conclusões mais robustas, procura averiguar a valorização da referida 

investigação mediante a capacidade de realizar prova de hipóteses. Este é o aspeto que 

deve competir com as metodologias quantitativas. Por esta razão, há necessidade de 

contar com alternativas metodológicas que permitam superar as limitações inerentes à 

prova de hipóteses de corte quantitativo no âmbito das teorias de Recursos e 

Capacidades, que incluem variáveis que não são compatíveis com a lógica da análise 

quantitativa (Fong 2005 a).  

 

3.5. Seleção de casos 

 

Para Bravo (1192b) a seleção da amostra num estudo de casos adquire um sentido 

particular, diríamos que é a sua essência metodológica. De facto, ao escolher o “caso” o 

investigador estabelece o referencial lógico que orientará todo o processo de recolha de 

dados (Creswwel, 1998), porém, Stake (1995) adverte, é importante ter sempre presente 

que “o estudo de casos não é uma investigação baseada em amostragem. Não se estuda 

um caso para compreender outros casos, mas para compreender o caso” (Stake, 1995, 

p.4). 
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Por isso, a constituição da amostra é sempre intencional (purposeful sampling), baseando-

se em critérios pragmáticos e teóricos em vez de critérios probabilísticos, buscando-se 

não a uniformidade mas as variações máximas “ (Bravo, 1992b, p.254)”.  

Outra questão é a relacionada com o número de casos necessários, podendo afirmar a 

falta de consenso em torno da mesma (Cambra, 2004). A definição de número de casos 

pode afetar a qualidade da generalização da conclusão, a qual será melhor quantos mais 

casos sejam investigados (Arias, 2003). Num desenho múltiplo a decisão sobre o número 

de casos a investigar é discricional, deixando a juízo do investigador em função da 

certeza que queira obter sobre os resultados obtidos (Rialp, 1998), sendo a certeza dos 

resultados diretamente proporcional ao número de casos (Bonache, 1999). 

Há autores que não se pronunciam a respeito (Mccutcheon e Meredith, 1993); outros 

realçam a “saturação teórica” como ponto para não agregar mais casos, embora 

recomendem a utilização de um número não inferior a quatro nem superior a dez 

(Eisenhardt, 1989). Por contrapartida, (Céspedes e Sánchez, 1996) refere que o número 

de casos depende da disponibilidade de casos existentes e os recursos dos investigadores.  

 Face ao exposto, seguindo a perspetiva de Patton (1990) identificam-se oito modalidades 

de amostragem passíveis de integrarem neste estudo de casos: 

 

1. amostra extrema (casos  únicos que proporcionem dados muito interessantes); 

2. amostras de casos típicos ou especiais; 

3. amostras de variação máxima, adaptadas a diferentes condições; 

4. amostras de casos críticos; 

5. Estratificação em grupo: seleciona casos para as análises de características 

específicas de subgrupos particulares, favorecendo as comparações entre grupos; 

6. Combinação: baseada na triangulação, procura da flexibilidade e cumprimento 

das necessidades e interesses da investigação; 

7. amostras com base em critérios : seleção dos casos ou de casos que cumprem uma 

série de critérios; 
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8. Caso em cadeia, identificam os casos de interesse de pessoas que conhecem as 

pessoas que conhecem outras pessoas 

Em todas estas amostras há características identificadoras que se destacam relativamente 

às amostras probabilísticas típicas das abordagens quantitativas (Bravo,1992b; Yin,1994): 

 

- processo de amostragem dinâmico e sequencial, que pode ser alterado/aumentado 

à medida que o estudo evolui para completar ou contrastar o dados já obtidos; 

- ajustes automáticos da amostra sempre que surjam novas hipóteses de trabalho 

que justifiquem uma redefinição da amostra e/ou o seu reajustamento às novas 

condições da análise; 

- o processo de amostragem só está concluído quando se esgotar toda a informação 

passível de ser obtida no confronto das várias fontes de evidência: a saturação ou 

redundância é o principal critério para considerar finalizado o processo da 

amostragem. 

 

Por outro lado, outros autores referem a seleção dos casos em termos do seu caráter  

peculiar e idiossincrático, preferindo maximizar a  possibilidade de aprendizagem  

através do mesmo (Stake,1994), e esta capacidade de aprendizagem dependerá da  

(Rodríguez et al. 1996): 

 

- facilidade de acesso  à informação necessária; 

- existência de uma alta probabilidade  de que se dê  uma mistura de processos, 

programas, pessoas e /ou estruturas  relacionadas  com as questões  investigadas; 

- possibilidade de que o investigador  possa desenvolver o seu papel durante o 

tempo que seja necessário; 

- condição de assegurar a qualidade  e credibilidade do estudo. 
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3.6. Recolha de dados num estudo de casos 

 

A finalidade de recolha deste processo consiste na recolha de toda a informação e 

evidência que permite corroborar as hipóteses formuladas. As técnicas mais utilizadas 

são: o diário a bordo, o relatório, a entrevista e a observação 

 

Quadro 15. Método de recolha de dados 

 
Fonte: Adaptado de Bogdan e Biklen  (1994) 

 

A utilização destes instrumentos acima referidos constitui uma forma de obtenções de 

dados de diferentes tipos, os quais proporcionam a possibilidade de cruzamento ou 

triangulação da informação (Coutinho, 2005) 

Conforme, o abordado anteriormente Yin (1994) refere, no processo de recolha de dados 

num “estudo de casos”, a importância de se respeitarem os seguintes princípios básicos: 

 

a) Usar múltiplas fontes de evidências 
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 O uso das múltiplas fontes de evidência permite o desenvolvimento de investigação 

em várias frentes – investigar aspetos diferentes do mesmo fenómeno. As 

conclusões e descobertas são assim mais convincentes e apuradas já que advém de 

um conjunto de confirmações. Além disso os potenciais problemas de validade do 

estudo são atendidos, pois as conclusões, nestas condições, são validadas através de 

várias fontes de evidência.  

 

b) Construir, ao longo do estudo, uma base de dados 

 Embora no estudo de casos a separação entre a base de dados e o relato não seja 

muitas vezes respeitada, sugere-se que essa separação aconteça para garantir a 

legitimidade do estudo, uma vez que os dados encontrados são armazenados, 

possibilitando que fiquem acessíveis a outros investigadores. Os registos podem 

efetuar-se através de: notas, documentos e narrativas (interpretações e descrições 

dos eventos observados, etc.). 

 

c) Formar uma cadeia de evidências  

 Construir uma cadeia de evidências permite configurar o “estudo de casos” de tal 

modo que se consiga levar o leitor a perceber a apresentação das evidências que 

legitimam o estudo, desde as questões de pesquisa até as conclusões finais. 

 

 

3.7. Desenho da investigação 

 

O desenho está na sequência lógica que une os dados empíricos às respostas iniciais da 

investigação do estudo e, finalmente, às suas conclusões. Por outras palavras, o desenho é 

considerado como um plano de ação para receber de aqui a ali, onde aqui pode ser 

definido como o jogo inicial de perguntas a ser respondidas, e ali é um jogo de 

conclusões (respostas) sobre estas perguntas (veja Segunda Edición Robert K. Yin). Mais 
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tarde, o referido autor definiu um plano de investigação como um plano que guia ao 

investigador no processo de coleção, análises, e interpretação das observações.  

Outra maneira de pensar sobre um plano de investigação é tentar analisar através dele 

pelo menos quatro problemas: que perguntas estudar, que dados são pertinentes, que 

dados colecionar, e como analisar os resultados (veja F. Borum, a comunicação pessoal, 

Escola de Comércio de Copenhague, Copenhague, Dinamarca, 1991; Philliber, Schwab, 

& Samsios, 1980). 

Neste quadro, Yin (1994) faz uma advertência sobre o plano de investigação  e o plano de 

trabalho, onde considera o primeiro como um problema lógico e não como um problema 

logístico. Por exemplo, se se pretende estudar apenas uma organização, porém, as suas 

perguntas de investigação têm a ver com as relações da organização com outras 

organizações – a sua natureza competitiva ou colaboradora, por exemplo. As referidas 

perguntas só podem responder se colhermos a informação diretamente de outras 

organizações e não exclusivamente de uma organização. Se porventura, se completa o 

estudo analisado apenas com uma organização, não podemos delinear as conclusões 

exatas sobre as sociedades interorganizacionais. Esta seria um equívoco no plano de 

investigação e não no plano de trabalho.  

 

3.7.1. Componentes de Desenho de Investigação 

Em relação a este aspeto Yin (1994) considera que existem cinco componentes essenciais 

para análise: 

1- Questões a estudar;  

2- As preposições teóricas; 

3- Unidades de análises: 

4- Lógica que vincula os dados e preposições teóricas: 

5- Critérios para interpretar resultados. 
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Quadro 16. Componentes do desenho de Investigação   

 

Fonte: Adaptado de Yin (1994) 

 

                                                 
5  Definição de PME segundo as Recomendações da Comissão de 2003 
Categoria Efetivos Volume de negócios Balanço total 
média empresa < 250 <= 50 milhões de euros <= 43 milhões de euros 
pequena empresa < 50 <= 10 milhões de euros <= 10 milhões de euros 
microempresa < 10 <= 2 milhões de euros <= 2 milhões de euros 
 

Componentes do desenho Aplicação à investigação presente 

 

 

As perguntas da investigação 

 
 
 

As perguntas adequadas a este tipo de investigação 
“como” e “porquê”: 
 
1- Como é que se originou a inovação?  
2 - Prepararam orçamentos detalhados para cada 
fase do plano? Como se distribuíram os recursos 
financeiros?  
3- Como se atribuíram outros recursos?  
4- Porque decidiu inovar na sua empresa? 
5- Como influiu a inovação na sua organização? 
6- Como é relação com vossos clientes, 
fornecedores e distribuidores? 

Propósitos dos estudos (proposições) 

As perguntas “como” e “porquê” captam o que 
estamos interessados em responder e considera-se 
como a estratégia apropriada no primeiro lugar para 
o estudo de casos. No entanto, estas perguntas " 
como " e " porque " não apontam o que se pretende 
estudar. 
Por exemplo: Pensamos que os recursos baseados 
no mercado influem sobre a inovação. Esta 
proposição, além de manifestar um problema 
teórico importante também nos indica onde 
procurar a evidência pertinente e outras questões 
específicas que se guiará a recolha de dados, a 
saber:  
Qual é contributo dos recursos para a mudanças? 
Qual é influência de recursos de marketing sobre a 
inovação 

 

Unidade de análises 

Vários indivíduos ou “casos” incluídos num estudo 
de casos múltiplo “Inovação nas PMEs5 em 
Alentejo. Estes casos realizam-se para 
posteriormente serem” comparado e contrastado 
“(Bogdan e Biklen, 1994:97)”. 

Lógica que une os dados às proposições  Os dados unem a formalização das proposições. 

Critério de interpretação dos resultados 
 

“Modelo - emparelhado” descrito por Donald 
Campbell (1975), no qual podem relacionar se 
várias peças de informação do mesmo caso a 
alguma proposição teórica. Identificação de padrões 
entre os diversos casos; análises intragrupos e 
intergrupos mediante a pesquisa e diferenças 
(Eisenhart, 1989) 
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3.7.2. Critério para a decisão da qualidade dos desenhos de investigação. 

Um plano de investigação representa um jogo lógico de declarações, o qual também pode 

decidir a sua qualidade conforme certa prova lógica. 

Normalmente utilizam-se quatro provas: validade da construção, validade interna, 

validade externa e fiabilidade; para estabelecer a qualidade de qualquer investigação 

social e empírica. Uma vez que o estudo de casos é uma investigação empírica, as quatro 

provas também são pertinentes à investigação do estudo de casos. 

 

Quadro 17. Identificação de táticas quando se realizam estudos de casos 

 

 
Fonte:  Yin (1994) 

 

Segundo o autor anterior a inclusão destes critérios, constantes no quadro anterior, 

permite superar as limitações dos estudos clássicos. 

Validade do construto - estabelece as corretas medidas operacionais para os conceitos a 

serem estudados (Yin, 1994); 
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Validez interna - apenas para os estudos explicativos ou causais, e não para os estudos 

descritivos ou exploratórios: estabelecendo uma relação causal, através da qual mostram 

certas condições para guiar a outras condições (Yin, 1994); 

Validez externa - estabelecendo o domínio para o qual os resultados de um estudo se 

podem generalizar. 

Em último lugar, a questão da fiabilidade relaciona-se com a replicabilidade das 

conclusões, isto é, com a possibilidade de outros investigadores com os mesmos 

instrumentos poderem obter resultados idênticos sobre o mesmo fenómeno. 

Ora, no estudo de casos, não só, o investigador é, inúmeras vezes, o único instrumento do 

estudo, como também, o caso, em si, não pode ser replicado (Yin, 2005). Logo, para que 

seja reconhecida a fiabilidade no estudo de casos, Yin (2005) aconselha o investigador a 

efetuar uma descrição pormenorizada, rigorosa e clara de todos os passos do estudo, para 

que outros investigadores possam repetir os mesmos procedimentos em contextos 

similares (Yin, 2005). 

 

3.8. Metodologia de Análises 

 

Uma vez que a escolha da metodologia se deve fazer em função da natureza do problema 

a estudar (Pacheco, 1995ª; Serrano, 2004; Lincoln, Y. E Guba, E. in Denzin, N., Lincoln, 

Y. e col., 2006), o referido trabalho de investigação desenvolveu-se em duas fases: 

 - A primeira fase é de natureza documental, elaborada através dos livros de autores 

clássicos e de novos autores da área de marketing, jornais, revistas que permitiram o 

fundamento conceptual e teórico; 

- A segunda fase da investigação caracteriza-se por ser empírica de tipo 4 (Exploratório, 

caso múltiplo, inclusivo) e de tipo 8 (Descritivo, caso múltiplo, inclusivo), segundo os 

quadros 16 e 17 os autores Yin (1994) e Gómez et al (1996), respetivamente.  
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Este quadro, refere-se a dois tipos de casos que se classificam em função do paradigma 

no qual o investigador se situa: estudo de casos com uma abordagem positivista ou 

quantitativa e interpretativa ou qualitativa.6   

Neste trabalho de investigação optou-se pela segunda abordagem, pois entendeu-se que 

seria a mais adequada para perceber os fenómenos inerentes à problemática desta 

investigação. Deste modo, a presente investigação destaca-se, essencialmente, pela 

compreensão dos problemas a partir da perspetiva dos sujeitos da investigação. Neste 

contexto, Bogdan e Biklen (1994) refere que esta abordagem permite descrever um 

fenómeno em profundidade através da apreensão de significados e dos estados subjetivos 

dos sujeitos pois, nestes estudos, há sempre uma tentativa de capturar e compreender, 

com pormenor, as perspetivas e os pontos de vista dos indivíduos sobre determinado 

assunto. Também tem um caráter exploratório dado que pretende a familiarização com 

um fenómeno sobre o qual não existe uma teoria bem definida. As técnicas que colocam 

o investigador em contacto direto e aprofundado com os indivíduos, e permitem 

compreender com detalhe o que eles pensam sobre determinado assunto ou fazem em 

determinadas circunstâncias é muito importante para os estudos de casos, como refere 

Serrano (2004:32): “interessa conhecer as realidades concretas nas suas dimensões reais e 

temporais; aqui e agora no seu contexto social”. 

 

3.8.1. Unidades de caso 

Esta fase vem definida pelo próprio conceito do “ caso” (Yin, 1994). A unidade de 

análise  do presente  trabalho é  uma“ empresa inovadora alentejana”. 

Trata-se de um estudo holístico, cujo objeto do estudo trata da organização e os seus 

recursos inovadores que os compõem no seu conjunto (unidade de análise). 

 

                                                 
6O paradigma pós-positivista qualitativo trabalha com crenças, valores, opiniões, representações, práticas, 
lógicas de ação, atitudes, normas culturais, pois o objetivo é conseguir um entendimento profundo e, até, 
subjetivo dos sujeitos (individual ou coletivo) e dos fenómenos, dirigindo a pesquisa para grupos reduzidos, 
mas a serem intensamente estudados (Serrano, 2004; Denzin, Lincoln, e Col., 2006). 
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3.8.2. Processo de Eleição de Casos 

A eleição dos casos, levou-se a cabo mediante amostra lógica e teórica, não estatístico e 

aleatório, procurando resposta e generalização analítica perante a generalização estatística 

(Ragin e Becker, 1992; Easton, 1994; Yin, 1994). Em relação ao tamanho de amostra, 

Eisenhardt (1989) recomenda a utilização de um número não inferior a quatro nem 

superior a dez. Seguindo a referida recomendação do anterior autor, optou-se por uma 

amostra de 8 empresas para a presente investigação. 

Foram eleitas empresas portuguesas por melhor facilidade de contacto para o 

investigador. Assim sendo, tratou de conseguir empresas da região de Alentejo de 

diversos setores económicos, com diferentes números de trabalhadores, com a finalidade 

eliminar possível enviesamento amostral nos resultados de recursos disponíveis.    

Por outro lado, conforme abordado anteriormente no referencial teórico por diferentes 

autores as empresas de grande tamanho tendem a adotar mais inovações do que as de 

pequeno tamanho, porque as primeiras dispõem de mais recursos monetários disponíveis 

para a adoção e implementação de inovações (Damanpour, Szabat e Evan, 1989; 

Damanpour, 1992; Kimberly e Evanisko, 1981). No entanto, as pequenas empresas têm 

maior flexibilidade e maiores condições de adaptabilidade à inovação (Damanpour, 1991, 

McCann, 1991). Como consequência de esta última reflexão propôs-se que as empresas 

da amostra sejam todas PMEs.  

A formação da referida amostra foi um processo progressivo, inicialmente foram 

identificadas através do Centro de Emprego de Portalegre, Câmara Municipal de 

Montemor – Novo e posteriormente enriquecida com consulta nos respetivos sites das 

empresas, revistas e informação fornecida pelas primeiras empresas entrevistadas (em 

cadeia). E assim, constitui-se uma lista de 14 empresas com as quais se contactou 

diretamente, por intermédio dos respetivos gerentes, através de telefone e mail.  

Da referida lista de empresas, um grupo formado por 3 empresas do distrito de Évora e 

outro grupo de 7 empresas em Portalegre manifestaram disponibilidades para colaborar 

no estudo em questão. Assim sendo, formou-se o grupo de dez empresas que foram 

entrevistadas pelo investigador, das quais 2 foram excluídas da análise porque não se 

adequavam ao objeto do estudo em questão. 
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3.8.3. Protocolo do estudo de casos 

 Arias, 2003 considera o protocolo como guião de ação para o investigador, o qual lhe 

permite determinar com claridade o objeto do estudo dos casos e antecipar os possíveis 

problemas que podem surgir. Nesta perspetiva, devemos considerar que o protocolo é um 

instrumento dinâmico (Nederhof, 2001) que facilita e confere a fiabilidade e a validade 

da recolha de dados. Por este razão Yin, 1994 advoga que protocolo do caso é 

indispensável nos estudos de casos múltiplos e o mesmo autor salienta que referido guião 

deve constar de quatro partes: 

1- Propósito genérico do estudo de casos - espelha a informação geral tal como: missã , 

objetivos, importância da investigação,  marco teórico e preposições do estudo; 

2- Procedimento de campo - reflete os procedimentos de trabalho para realizar a recolha 

de informação, exemplo: cronograma para recolha de informação, obtenção de 

autorização de acesso à organização, marcação de encontros, gestão de dados e 

documentos internos, garantia de suficiência de fontes de informação e reconsideração da 

possibilidade de mudança no contexto; 

3- Questão do estudo - inclui as questões a tratar, os aspetos específicos que o 

investigador deve ter em conta no momento de recolha de dados e as fontes de 

informação potenciais para responder cada pergunta; 

 4- Guia do relatório do caso, onde se determinará o estilo literário, a especificação de 

bibliografia e outros documentos que facilitará a redação do relatório final. 

Tendo em consideração o anterior o guião a seguir neste projeto é o seguinte: 

 

 

3.9. Missão, objetivos e importância da investigação 

 

Conforme referido anteriormente, neste capítulo a missão de estudo é fomentar relevância 

dos recursos de marketing nos processos de gestão da inovação empresarial.  
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Por outro lado, esta análise permite identificar quais são itens dos recursos de marketing 

que possam sustentar uma estratégia capaz de criar valor para a empresa e aos seus 

investidores. 

 

3.9.1. Referencial teórico, questões e proposições do estudo 

As mudanças constantes no meio tecnológico, político, social podem afetar o 

desempenho de muitas empresas, e inclusive a sua sobrevivência (Srinivan et al., 2005). 

Face a esta situação muitas empresas decidem fortalecer os seus negócios, procurando 

recursos valiosos para inovar. Neste quadro, Verhees e Meulenberg de 2004, Li e 

Mitchell, 2009. Rosenbusch et al, 2011 consideram que a capacidade de inovar pode 

ajudar às empresas no processo de satisfazer as variantes necessidades e procura. Aliás, 

as empresas devem possuir também a capacidade de marketing superior para levar os 

seus produtos ao mercado mais rápido e servir melhor os clientes do que a concorrência 

(Vorhies e Morgan, 2005; O'Dwyer et al, 2009).  

No entanto, além das capacidades de inovação e marketing, as empresas devem possuir 

capacidade de aprendizagem superior para analisar o êxito da sua atividade no 

desenvolvimento e lançamento dos produtos, bem como a aquisição de novos 

conhecimentos de maneira que se possam melhorar as formas de trabalhar mais próximo 

dos clientes (Chaston et al, 2002; Prieto e Revilla, 2006). 

Com base nestas afirmações, neste estudo considera-se que as inovações, as capacidades 

de marketing e de aprendizagem são os principais meios para que as empresas, com os 

seus esforços, possam alcançar um maior resultado.  

Assim sendo, esta análise contribui para a literatura RBV, mostrando que desenvolver 

simultaneamente uma maior capacidade de inovação, capacidade de marketing e 

aprendizagem proporcionam as PMEs um efeito complementar que consiste num valor 

importante que impeça a imitação das capacidades pela concorrência.  
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3.9.2. Questões de Investigação 

O objetivo genérico ou a questão global da investigação, conforme foi abordado no inicio 

deste trabalho, é estudar e compreender a dinâmica do recurso de marketing e o seu 

contributo para a inovação empresarial, o que leva a formulação das seguintes questões: 

Questão 1: Por que é que as empresas utilizam recursos de marketing no 

desenvolvimento da inovação? 

Questão 2: Qual a importância que as empresas atribuem às questões relacionadas com 

recursos de marketing no processo da inovação? 

Questão 3: Como afeta os recursos de marketing na criação de um ciclo virtuoso 

inovador? 

A figura seguinte pretende representar a forma como as questões de recursos de 

marketing e inovações, apresentadas nos capítulos anteriores, afetam os procedimentos 

nas empresas: 

 
 
Figura 12.  Questões  dos recursos de marketing e inovação 

 
 
Fonte: Autoria própria 
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Proposição do estudo:  

Segundo Yin (1984), cada proposição foca a sua atenção ao que deve ser examinado 

dentro do alcance do estudo. Como o estudo em questão trata-se de uma investigação 

qualitativa, o que se propõe não é hipótese, mas sim uma aceção similar: a premissa.  

O papel da premissa na investigação qualitativa é de orientar o processo de investigação 

enquanto que na investigação quantitativa propõe-se hipótese para aceitar ou rejeitá-la 

para este efeito a hipótese deve ser muito precisa. 

Nas Ciências Sociais não é possível aplicar integralmente o método quantitativo, dado 

que se lida com muitas variáveis de comportamentos não previsíveis e associados a 

aceções subjetivas, uma vez que os elementos intervenientes são as pessoas e cuja 

obtenção de resultados está fortemente condicionada por diversos fatores.   

No desenvolvimento do referencial teórico desta investigação foram formuladas 

hipóteses, contudo, doravante cabe denominá-las como premissas por optar uma parte da 

análise por metodologia qualitativa:   

 

P1: Na empresa orientada para o mercado a capacidade de gestão dos recursos 

orienta-se para a conquista da satisfação do cliente. 

Como sub hipóteses consideram-se as seguintes: 

P 1.1: A gestão dos recursos humanos orienta-se para a satisfação do cliente 

P 1.2: A gestão dos recursos de operações orienta-se para a satisfação do cliente 

P 1.3: A gestão dos recursos de financeiros orienta-se para a satisfação do cliente      

 

P2: A orientação para o mercado tem efeito positivo na capacidade de conexão com 

clientes. 

 

P3: A orientação para o mercado tem efeito positivo na capacidade de inovação. 
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P4: A orientação para o mercado afeta positivamente os ativos de recursos humanos. 

 

P5: A capacidade de gestão da empresa afeta positivamente a Capacidade de 

conexão com o cliente. 

 

P6: A capacidade gestão da empresa afeta positivamente a capacidade de Inovação 

 

P7: A capacidade gestão da empresa afeta positivamente aos Ativos de Recursos 

Humanos. 

 

P8: A capacidade de conexão com os clientes tem efeito positivo e direto na 

capacidade de inovação 

 

P9: A capacidade de inovação tem efeito positivo e direto sobre a  inovação. 

 

P10: Os ativos de recursos humanos têm efeito positivo e direto na capacidade de 

inovação  

 

P11: Os ativos de recursos humanos têm efeito positivo e direto sobre a inovação. 

 

Modelo teórico preliminar 

Conforme o referencial teórico o modelo é representado da seguinte maneira: 
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Figura 13. Modelo teórico preliminar 

 

 
Fonte. Baseado  Hooly, 2005 et al 

 

Este modelo teórico terá caráter preliminar, dado que será completado, corrigido ou 

melhorado a partir das conclusões do estudo de casos. O referido modelo foi produto de 

união ou síntese de distintos modelos explicativos espelhados através de figuras e 

quadros dos distintos capítulos deste trabalho de investigação. 

Teve-se especial consideração nas figuras 3,8 e 9 por implicarem uma conclusão gráfica 

do desenvolvimento teórico, tanto dos recursos de marketing como as capacidades de 

marketing.  

De acordo com a análise teórica, os recursos de marketing necessitam de capacidades de 

marketing, as quais requerem o contributo dinâmico da envolvente para gerar inovação/ 

mudança.  

Com base em todas estas ideias, foram propostas as premissas supracitadas. 

As mencionadas premissas vão-nos permitir averiguar e medir o efeito que possa ter: 

- o contributo dos recursos às mudanças; 

- a relação entre o nível de orientação para o mercado e capacidade de inovação; 

- a relação entre o nível de  orientação empreendedora e capacidade de inovação; 

- o contributo do capital intelectual na capacidade inovadora da empresa; 

- a  influência de recursos de marketing sobre a  inovação; 

- a influência da capacidade tecnológica  sobre a Inovação 
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3.10 - Cronograma  

Tanto na realização do protocolo como o desenvolvimento da investigação, o cronograma 

ajuda a qualquer investigador a manter-se as atividades consideradas dentro dos limites 

do prazo estabelecido. As tarefas propostas, os meios e prazos para este trabalho de 

investigação estão espelhadas no quadro  seguinte. 

 

Atividades Meios Prazo 

Revisão bibliografia 

Biblioteca 

Artigos 

Livros 

Revista em série eletrónica 

Jornais 

Permanente 

Confeção do projeto 

Biblioteca 

Artigos 

Livros 

Revista em série eletrónica 

Jornais 

Março 2011 

Referencial teórico. Desenho método 

de investigação 

Biblioteca 

Artigos 

Livros 

Revista em série eletrónica 

Jornais 

Maio 2011 a Dez. 2014 

Contactos com organizações 

privadas e públicas 
Pedidos de visita e reuniões 

Janeiro 2015  

 a fevereiro 2015 

Elaboração das entrevistas dos 

estudos de casos e validação do 

questionário e definição de 

metodologia de análise  

 

 

 Seleção de itens conforme o 

objetivo de trabalho. Elaboração do 

questionário para estudos de caso 

 

 

Março 2015 

Preparação e elaboração de trabalho 

de campo 

Confirmação de visita e reuniões 

Entrevistas ao gerente de empresas. 

Visita a empresas, Colheita de dados 

e Análises de registos  

Março 2015 

Descrição dos casos 

Análises das entrevistas, 

questionário e documentação 

proporcionada durante a visita 

Março 2015 a abril 2015 

Elaboração dos questionários para Seleção dos indicadores de acordo Abril 2015 
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estudo quantitativo com os estudos de casos; definição 

do âmbito e seleção das empresas; 

Elaboração do questionário 

Realização do questionário  E-mail Abril 2015 

Tratamento e análises dos dados 

Introdução de dados; 

Software (suporte em Windows XP) 

SPSS  Statistic versão 22 

SPSS  AMOS versão22 

Office: Word, Excel, Powerpoint  

Maio 2015 

Correção do texto  Permanente 

Encadernação  Agosto 2015 

Entrega de trabalho  Agosto 2015 

 

 

3.11. Perguntas do estudo de casos 

 

As perguntas de campo estão agrupadas por inquérito (anexo 1), enviados aos inquiridos, 

por correio eletrónico; posteriormente realizou-se uma entrevista. O referido documento 

estrutura-se em quatro partes: 

A primeira parte inicia com a descrição da empresa, data da constituição, origem de 

capitais e totais dos seus ativos na data de início e atual. Posteriormente trata-se de saber 

os aspetos relativos às vendas e ao número de trabalhadores. 

As demais partes do inquérito foram organizadas conforme o abordado no referencial 

teórico que inclui aspetos como a Inovação; Recursos e Capacidades; Recurso de 

marketing e a Inovação. 

Por outro lado, adequando à realidade de cada empresa, no quadro das premissas de 

investigação, durante a realização de questionário foram formuladas outras questões 

pertinentes ao objeto dos estudos. 

E finalmente, para o fecho do estudo em questão pretendeu-se encontrar facto para dar 

resposta a pergunta desta investigação: Qual é o contributo de recurso de marketing 

sobre a inovação das PMEs alentejanas? 



Contribución de los  Recursos de Marketing como herramienta para la Innovación en las pequeñas empresas 

alentejanas. 

- 84 - 
 

3.11.1. Guia do relato do caso 

Embora no estudo de casos a separação entre a base de dados e o relato não seja muitas 

vezes respeitada, nesta investigação procurou-se que essa separação aconteça para 

garantir a legitimidade do estudo, uma vez que os dados encontrados são armazenados, 

possibilitando que fiquem acessíveis a outros investigadores. 

Deste modo, todos os aspetos foram recolhidos no protocolo da investigação, junto com 

as cartas de apresentação dos estudos aos gerentes, questionários, informação obtida, e 

demais elementos e componentes do estudo (Villarreal , 2007), assegurando desta forma 

a manutenção da cadeia de evidência.  Deste modo, permitirá ao leitor perceber a 

apresentação das evidências que legitimam o estudo, desde as questões de pesquisa até as 

conclusões finais. 

 

3.11.2. Processo de recolha da evidência. 

A recolha de evidência foi realizada num único momento no tempo para cada empresa, 

porém a recolha de dados para as 8 empresas selecionadas decorreram nos meses de 

fevereiro a maio, conforme a disponibilidade de cada gerente. Este período serviu para 

depurar e aperfeiçoar alguns aspetos dos instrumentos de colheita de evidência, dada a 

flexibilidade da metodologia aplicada. 

O critério conduzido na recolha de evidência respalda a confiança, a transparência e a 

autenticidade de dados obtidos através da transcrição literal das entrevistas realizadas. 

Deste modo, pretende-se fornecer pistas para estudos futuros recorrendo a um survey 

exploratório e transversal com base num questionário semiestruturado onde a maioria das 

perguntas é de caráter fechado conforme o questionário 1, em anexo, para conhecer o 

conceito dos gerentes da empresa acerca da inovação. 

O uso das referidas perguntas deve-se ao facto da sua facilidade de codificação e 

preparação. Por outro lado, estas perguntas requerem um menor esforço por parte dos 

inquiridos. No entanto, também foram utilizadas no referido questionário algumas 

perguntas abertas para tratar de aprofundar a opinião e/ou motivo do comportamento do 

gerente sobre o uso das ferramentas de marketing na inovação. 
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A aplicação do questionário foi através do: 

1- Inquérito face a face – entrevistas com o diretor geral e ou gerente que pertençam à 

amostra; 

2- Observação e registo dos comportamentos in loco – Recolha de informação através 

da observação de indivíduos pertencentes à amostra, no ato de desempenho das suas 

funções. 

As utilizações de ambas fontes de evidências acima mencionadas proporcionaram a 

possibilidade de cruzamento da informação durante a fase de análise da mesma 

(Coutinho, 2005). 

 

3.12. Análises da evidência-análises individuais 

 

Após a recolha de dados, o seguinte passo foi a análise para cada caso da referida 

evidência vinculando-a às premissas formuladas. O objetivo principal desta fase é a de 

manipular (inspecionando, categorizando, tabulando e/ recombinando) a dita informação, 

confrontando-a de maneira direta com as premissas iniciais da investigação (Rialp, 1998) 

 

3.12.1. Rigor e qualidade   

Resultante da análise da evidência e da sua confrontação com as premissas teóricas, 

procedeu-se uma valorização própria da fiabilidade e validade dos resultados conforme as 

provas que determinar a qualidade e rigor final (Yin, 1988) 

Quadro 18. Provas de validade e fiabilidade 

Prova Tática do estudo 
Fase da investigação de caso na 

qual ocorre a tática 

 
Validade do construto 

-Uso múltiplas fontes de evidência 

-Estabelecimento de cadeia de 

evidência 

- Revisão do relatório elaborado 

pelos informadores chave do caso 

 

- Colheita de dados 

- Colheita de dados 

- Composição 

 - Padrão de comportamento comum - Análise dos dados 
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Validade interna - Criação de explicação 

- Modelos lógicos 
- Análise dos dados 

- Análise dos dados 
 
Validade externa 

- Uso teorias rivais em cada caso. 

- Aplicação lógica de repetição em 
estudos de casos múltiplos. 

- Desenho de investigação 

- Desenho de investigação 

 
Fiabilidade 

- Realização de um protocolo do 

estudo. 

- Desenvolvimento uma base de 
dados. 

- Colheita de dados 

- Colheita de dados 

Fonte: Adaptado Yin (1998) 

 

3.12.2. Relatório Final 

O relatório final apresenta uma estrutura tradicional: pergunta-método-resultado-

interpretação (Yin, 1998), uma estrutura cronológica de factos e uma comparação desde 

diferentes perspetiva.  

 

3.13. Conclusões 

 

O estudo de casos é uma metodologia de investigação muito importante para a 

aproximação da investigação científica na Economia da Empresa. Ao longo deste estudo 

foi a metodologia que sustentou na compreensão da dinâmica de recursos e capacidades e 

as suas respetivas subvariáveis para cada unidade de análises. Por outro lado, o estudo de 

casos é uma ferramenta muito útil na análise de mudanças introduzidas na organização 

para a realização das descrições de aspetos pormenorizados, a geração e desenvolvimento 

de teoria de uma forma exploratória, a ampliação do estudo da inovação e entendimento 

do contexto real que se desenvolve a inovação empresarial, numa perspetiva holística e 

de caso múltiplo. 

Finalmente, para o emprego adequado da referida metodologia teve-se em consideração 

um desenho metodológico no qual se definiu adequadamente qual ia ser o propósito da 

investigação, o marco teórico, a unidade de análises, a seleção de um número de casos 

suficiente, a recolha da evidência sobre a base de cruzamento da mesma e a apresentação 

de cadeia da evidência que proporciona a fiabilidade e validade da investigação. 
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3.14. Análises empíricas 

 

Conforme o abordado anteriormente, o estudo de casos é uma investigação empírica 

(Yin, 1994); que se baseia no raciocínio indutivo (Gómez et al., 1996); que depende 

fortemente do trabalho de campo (Punch, 1998); que não é experimental (Ponte, 1994); 

que se baseia em fontes de dados múltiplas e variadas (Yin, 1994).  

Portanto, para o estudo em questão procedeu-se à recompilação de dados através da 

entrevista em profundidade com o gerente da empresa, observação direta website, análise 

de documentos externos e internos e questionário semiestruturado. E com as evidências 

adquiridas dos referidos canais procedeu-se à: 

 transcrição de dados, de entrevistas, tabulação dos inquéritos; 

 análise global - contínua comparação da literatura com os dados obtidos para a 

codificação dos mesmos; 

 análise em profundidade - Comparação substantiva dos resultados com os 

conceitos da literatura. 

 

3.14.1. Caracterização das empresas da amostra 

 A investigação levou-se a cabo mediante entrevistas realizada a oito PMEs portuguesas 

que aumentaram as atividades de marketing nos últimos anos, de uma forma progressiva.   

A caracterização da amostra, em termos de setor de atividade e tamanho, aparece descrita 

no seguinte quadro: 
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Quadro 19. Caracterização das empresas da amostra 

Fonte: Autoria própria 

 

O referencial histórico e o contexto de cada um dos elementos da amostra são 

apresentados de seguida: 
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CASO 1 

 

 

 

 

 

Amieira Marina 
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Ficha Técnica 

 

Firma: Amieira Marina 

Data de início de atividade: 2006 

Morada: Amieira Marina Amieira Portel 

Alentejo Portugal 7220 – 999 

Tel.: +351 938797323 Fax: + 351 933 127 905  

E-mail: elucas@amieiramarina.com  

Número de empregado no início da atividade: 23 

 

1. Histórico da Empresa 

1.1. Definição do estudo do caso  

Amieira Marina fica localizada perto da aldeia da Amieira, numa península e possui um 

cais ancoradouro, bar esplanada, restaurante panorâmico e disponibiliza diversos serviços 

náuticos. A Amieira Marina surgiu no ano 2006 pela mão do seu gerente Engenheiro 

Eduardo Manuel Lucas, sendo pioneira no setor na referida aldeia.  

A ideia surgiu no ano 2002, pelo referido engenheiro, através da exploração de 

fotografias relacionadas com as atividades e, posteriormente, ele decidiu viajar a França e 

Estados Unidos, onde existe a cultura deste tipo de lazer, para uma melhor investigação 

do modelo de negócio. No ano 2004, apura o estudo de mercado em Portugal e opta por 

criar um modelo parecido aos dos Países referido anteriormente, adaptando a meio 

ambiente local. 

 

Recursos humanos 

A Amieira emprega atualmente 23 pessoas, no início da atividade a empresa contava 

apenas com o mentor e um empregado administrativo.   

A inovação é uma missão principal da empresa. Desde o início da atividade, a gerência 

tomou em consideração a definição de uma entidade organizacional criativa e com 

pessoas com habilidades técnicas e profissionais para atender as exigências dos clientes, 

mailto:elucas@amieiramarina.com


Contribución de los  Recursos de Marketing como herramienta para la Innovación en las pequeñas empresas 

alentejanas. 

- 92 - 
 

tais como: o silêncio, paz, a tranquilidade, o verde à sua volta, a água límpida a perder de 

vista, a história espalhada em cada enseada. Para este propósito a equipa de Amieira 

Marina criou o produto “ o cliente é o dono e piloto do seu próprio hotel”.  

Como consequência, no ano 2006, o empresário elegeu Alqueva como um excelente local 

para incluir na sua rota de passeio os potenciais clientes e lançou o barco-hotel em 

Alqueva, negocio pioneiro em Portugal. O referido barco é uma espécie de ilha móvel, o 

qual os clientes têm a possibilidade de pilotar sem ter a carta de marinheiro e podem 

atracá-lo onde quiser.  

A oferta de experiências abrange a outras áreas, como restaurantes panorâmicos, kayaks 

& canoas e cafetaria.  

 

Recursos mais importantes para inovação 

Em primeiro lugar, o recurso mais importante para a inovação, segundo o gestor da 

empresa, é a conexão com o cliente, dado que o cliente é o responsável pelas mudanças 

dentro da Amieira Marina. 

Em segundo lugar, a capacidade de inovar. Subjacente à conjuntura económica, tem-se 

verificado nos dois últimos exercícios económicos a estagnação de procura dos seus 

serviços, face a esta situação, o gestor, redesenhou um novo produto: estadia no hotel por 

menos tempo, ao contrário daquilo que se oferecia inicialmente aos clientes, adequando-

se assim e empresa à capacidade financeira dos clientes. 

Por último, destaca a capacidade de gestão dos recursos, principalmente o recurso 

humano. O empresário representa o órgão principal da organização e os empregados 

reforçam a visão estratégica do projeto. Noutras palavras, o engenheiro é o responsável 

pela criação da ideia e a execução/implementação de todo o projeto é apoiada pelos 

técnicos superiores. 
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Mercado 

Em média, anualmente, o número de clientes que frequentam a Amieira Marina é 

aproximadamente de 1.000 clientes. É nos meses de verão que se regista uma maior 

afluência de pessoas.  

Uma parte dos clientes, cerca de 30% é oriunda do norte de Europa, como resultado da 

ação de publicitária “ boca a boca”. Os referidos clientes são muito importantes para a 

empresa, dado que representam quase 80% das vendas da empresa, dado que os turistas 

de norte da Europa têm uma média de estadia de 8 dias, enquanto os portugueses e 

espanhóis têm uma média de estadia de 3 dias. 

 

Orientação para o mercado. 

A empresa está decidida e motivada em conseguir a inovação pelas práticas constantes, 

na introdução das formas de gestão de estabelecimento e nos métodos de comercialização 

de produtos, através de uma relação com os seus agentes externos: principalmente os 

clientes numa rede informal sem qualquer perspetiva de  recompensas monetárias.  

 

Inovação  

O processo de inovação na empresa Amieira Marina consta de três partes: a exploração, a 

implementação e a comercialização. Na primeira fase, no ano 2002, consistia na 

criatividade e a capacidade de inovação do engenheiro Eduardo; inicialmente, ele 

dedicou-se à pesquisa de fotografias relacionadas com o barco e a navegação no rio, e 

posteriormente, a visitas às empresas do setor, em França e EUA. O seu objetivo era 

adquirir conhecimentos e valores organizacionais relacionados com o negócio de forma 

que pudesse desenvolver o seu próprio negócio, adaptado ao mercado português.  

O processo da inovação.  
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A inovação da Amieira Marina parte normalmente do conhecimento do empresário e as 

oportunidades de mercado. Apesar de ser um processo que se inicia pelo empresário, o 

processo é desenvolvido por todos os trabalhadores.  

Por outro lado, trata-se de um processo aberto, ou seja, não só participam os agentes 

internos como também os fornecedores e os clientes, embora os clientes participem mais 

no processo inovador.   

 

Visão de futuro 

A empresa segue fortalecendo as capacidades de gestão, a reconfiguração de stocks do 

conhecimento externo e interno e os fluxos em processo de criação de novos 

conhecimentos. O futuro da empresa consiste em formar parceria com a L'and Vineyards, 

empresa também analisada neste trabalho de investigação,  para fortalecer a sua liderança 

no mercado. 
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CASO 2 

 

 

 

 

DITERRA—Comércio Agroindustrial, Lda. 
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Ficha Técnica 

Firma: DITERRA—Comércio Agroindustrial, Lda. 

Herdade de Almojanda 

Apartado 174 

7301-901 Portalegre 

Portugal 

Tel./Fax: + 351 245 203 667 

Tlm: + 351 96 347 45 24 

E-mail: geral@fadista.pt 

Número de empregados: 12 

Data de início de Atividade: novembro de 2002 

 

1. Histórico da Empresa    

1.1. Definição do estudo do caso 

A DITERRA - Comércio Agroindustrial, Lda. é uma empresa de caráter familiar fundada 

em 2002, sedeada na região de norte Alentejo que se dedica à produção e comercialização 

de azeite, no concelho de Portalegre. Em 2004, decidiu lançar a sua própria marca de 

Azeites: “Almojanda”, nome de uma das herdades que explora, com o objetivo de 

prosseguir a tradição familiar. No início de 2008, empreendeu o ambicioso projeto de 

licenciar uma unidade de embalamento de Azeite na Herdade de Almojanda (embalador 

n.º PT 6 AZ/O 021). Em 2009, o seu novo desafio, foi o lançamento de uma nova marca:  

Fadista está orientado para o mercado saudade, ponto de venda dedicado em exclusivo 

aos produtos genuinamente portugueses para os consumidores nostálgicos. 

 

 

 

 

 

mailto:geral@fadista.pt
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Historial 

A DiTerra é uma propriedade que advém de uma herança. A nova proprietária gerente, 

Teresa Mendes e a sócia deram uma nova abordagem a este negócio que precede da 

exploração de azeitona, gado e cortiça, num terreno de 80 hectares. A atividade de 

exploração de azeitona é a principal, contudo a gerente considera que o desenvolvimento 

das três atividades é um fenómeno estratégico, em primeiro lugar, porque a produção da 

azeitona é sazonal, dá para conciliar com outras atividades e otimizar os recursos e, em 

segundo lugar, a cortiça da propriedade é utilizada para o engarrafamento do azeite para 

dar ao produto um cariz mais regional. 

 A produção de azeite é muito reduzida e a gerência aproveitou a sensibilização das 

instituições públicas na recuperação das antigas receitas das regiões e as motivações dos 

seus clientes no consumo de produtos ecológicos, para apostar no nicho gourmet. Assim 

sendo, a empresa procurou parceiros da mesma região com a mesma motivação e 

inquietação para estabelecer o protocolo de distribuição dos produtos regionais em 

diferentes pontos de venda.   

Para se concluir a caracterização histórica de empresa, o fenómeno globalização permitiu 

a entrada dos seus produtos genuínos no mercado estrangeiro, onde residem portugueses. 

 

Mercado 

O mercado alvo da DiTerra é dirigido principalmente aos clientes que apostam em 

produtos ecológicos e demandam alimentos de receita, com efeitos medicinais. 

Atualmente, a empresa dispõe de diferentes pontos de vendas nos seus parceiros e/ou 

distribuidores em Portugal: Algarve, Lisboa, Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Beja, 

Porto, Braga, Santarém, Açores; e no estrangeiro: Luxemburgo, Angola, Suécia, Bélgica, 

Espanha, EUA e Canadá. Sendo no total 100 clientes e 60 deles responsáveis por 80% 

das vendas. Contudo, a empresa segue a procura de novos nichos de mercados e maior 

diversificação dos seus produtos. 
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Situação de mercado. 

O mercado é muito competitivo e a gestora aposta pela diferenciação dos seus produtos, 

nomeadamente na aromatização e posicionamento da marca. Por outro lado, a 

diferenciação do seu produto vai mais além do produto em si. Por exemplo, quando a 

empresa lançou o Fadista desenhou uma embalagem de pet em que se podia transportar 

mais quantidade de produto com menos peso, evitando a quebra da embalagem. 

 

Orientação para o mercado. 

A empresa está orientada para seus clientes e decidida em conseguir a inovação pelas 

práticas constantes, na reintrodução ao mercado de um produto de receitas antigas com 

efeitos medicinais e com sabores aromáticos. A empresa tem a prática de manter uma boa 

relação com os seus clientes, convidando-os, em certas ocasiões, a participar na 

elaboração de alguns produtos de receita menos complexa.  

Por outro lado, quanto ao processo produtivo, a matéria prima originária da Diterra é 

conduzida a uma terceira empresa especializada em fabricação de azeite e cortiça para 

permitir a redução dos custos, e consequentemente, maior valor para o cliente.  

 

O processo da inovação.  

A ideia do processo da inovação depende principalmente da conjuntura económica, 

contexto regional, presença na feira nacional e internacional e apoios comunitários. Esta 

conceção é reforçada pela motivação e capacidade de inovação dos gestores da empresa e 

também das exigências dos clientes.  

 

Recursos Humanos 

A empresa iniciou a sua atividade com 12 trabalhadores dos quais 5 eram efetivos, 

atualmente a empresa dispõe de 14 trabalhadores e 7 deles efetivos, contudo a 

criatividade é uma tarefa realizada pelos empresários, devido o baixo nível de 

competência dos empregados. Assim sendo, o capital humano mais importante da 
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empresa é constituído pela gerência e a sócia. Além do anterior, os proprietários moram 

no próprio local de trabalho, esse fator é a priori benefíco para a empresa porque as 

atividades estão permanentemente controladas, em detrimento de uma perfeita 

conciliação da vida familiar e laboral dos referidos proprietários.  

 

O processo da inovação.  

A atividade principal da empresa está orientada para um nicho de mercado “saudade”. O 

último desafio da empresa foi o relançamento de doce de tomate. Segundo Teresa 

Mendes, responsável comercial da Diterra, “Este é um doce para ser apreciado nos dias 

frios de inverno tão característicos do Alentejo e traz à memória o sabor dos doces que as 

mães e avós faziam para lhes deliciar enquanto crianças”. Com este novo produto 

Almojanda pretende perpetuar o que esta região tem de mais genuíno e proporcionar aos 

consumidores o sabor forte e marcado do tomate caramelizado, com aroma de canela.  

 

Visão de futuro 

A empresa seguirá apostando na reintrodução de produtos de receita antigas e buscando 

parceiros estratégicos para melhor disseminação dos referidos produtos. É, pois, nesta 

perspetiva que a empresa pretende conseguir o posicionamento da marca Almojanda.  
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CASO 3 

 

Adega Ervideira. 
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Ficha Técnica 

 

Firma: Adega Ervideira 

Data de início de Atividade: 1998 

Morada Herdadinha - Vendinha 

7200-042 Reguengos de Monsaraz - Portugal 

Tel: 351 266 950 010  

Fax: 351 266 950 011  

E-mail: ervideira@ervideira.pt     

Número de trabalhadores: 35 

 

1. Histórico da Empresa 

1.1. Definição do estudo do caso  

A Adega Ervideira é uma empresa produtora de vinhos de qualidade e excelência na 

região do Alentejo, em Portugal.  O seu passado e a sua tradição familiar, na produção de 

vinhos, remontam ao final do séc. XIX. 

As herdades do Monte da Ribeira e da Herdadinha, pertencem à família Leal da Costa, 

descendente direta do Conde de Ervideira, agricultor de sucesso dos séc. XIX e XX. O 

Conde, que recebeu o título de D. Carlos I pela função social que a família desempenhava 

na região, deu início à produção de vinho em 1880 como atestam as garrafas que ainda 

hoje a empresa exibe na sala de provas. 

Porém, no ano 1965 encerraram o negócio e foi no ano 1998 que retomaram a atividade 

de cultivo de vinha / e produção de vinho no espaço de 160ha de vinhedos, divididos pela 

Vidigueira (110ha) e por Reguengos (50ha). 

A atual administração da Ervideira é assegurada pela Dona Maria Isabel, a matriarca da 

família e pelos seus seis filhos, sendo Duarte Leal da Costa o diretor executivo.  

Esta empresa tem apostado na descoberta de oportunidades, nomeadamente nos mercados 

externos, na constante atualização dos seus produtos e na antecipação da concorrência 

através inovação de produto e de marketing, para atingir um resultado de sucesso.  

mailto:ervideira@ervideira.pt
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A empresa tem estado sempre aberta ao público, recebendo visitas e realizando diversas 

atividades, como provas de vinhos, proporcionando, assim, bons momentos às visitas e 

tornando inesquecíveis as experiências vivenciadas na Ervideira. 

 

Mercado 

Em média, anualmente, o número de clientes reais de Ervideira é aproximadamente de 

400 clientes, dos quais 25% são responsáveis por 80% de vendas. 

Nestes últimos 5 anos, apesar da crise económica em Portugal, a empresa está a conseguir 

manter o seu nível de faturação devido à busca incessante de novos mercados. O gestor 

assinala que a Ervideira está presente em 23 países, vendendo mais para a Bélgica, 

Alemanha, Estados Unidos e Brasil. Tanto ao nível do mercado doméstico como 

internacional os vinhos tintos são mais vendidos do que brancos, porém o rosé é 

perfeitamente residual em termos de exportação, pois é um mercado muitíssimo barato a 

nível mundial, no qual a empresa não consegue competir. 

O gestor considera que a estabilidade da venda depende não só da penetração nos 

mercados externos. Ele considera que a criatividade e a inovação são os fatores 

absolutamente decisivos para a afirmação da empresa. Por outro lado, o gestor acrescenta 

que perante a atual conjuntura económica uma das melhores fórmulas para encarar o 

referido panorama é inovar, criar novos produtos e novas formas de estar no mercado. 

Com base no que precede, a Ervideira aposta em pessoas motivadas e  que se destacam 

pela atitude: 

 

 Inovadora 

 Interativa 

 Dinâmica 

 Próxima ao cliente. 
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Situação de mercado. 

É o mercado muito competitivo por esta razão a equipa aposta na inovação dos seus 

produtos e embalagens: 

 

Produtos 

Em relação aos produtos a adega Ervideira acaba de introduzir no mercado quatro vinhos 

nascidos a partir das colheitas realizadas nos dois anos anteriores, reforçando a presença 

de quatro dos seus rótulos mais representativos e de maior procura: Terras d'Ervideira 

Tinto e Lusitano Seleção Tinto (ambos de 2010), Vinha d'Ervideira Tinto e Conde 

d'Ervideira Reserva Tinto (de 2009). 

A aposta do produtor incide na apresentação de produtos perfeitamente amadurecidos e 

de elevada qualidade, em contraponto a atual tendência por parte da concorrência, que 

coloca no mercado vinhos jovens e, por isso, muito idênticos entre si.  

Dos últimos vinhos lançados no mercado destaca “o vinho invisível”, vinho branco de 

casta tinta. No início, em 2009, a produção do referido vinho era de 13.000 garrafas/ano. 

Atualmente, com uma aceitação cada vez mais notória por parte do público em geral, a 

produção alargou-se para as 55.000 garrafas/ano. Este vinho já está presente em 

mercados como Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Alemanha, Suíça e Angola, sendo seu 

objetivo continuar a ser visível noutros países. 

Em relação às embalagens a empresa, em parceria com a norte-americana Owens-

Illinois, líder mundial em embalagens de vidro, está desenvolver a solução de abertura 

fácil para o mercado dos vinhos, que junta uma rolha de cortiça ergonómica e uma 

garrafa de vidro com uma rosca interior no gargalo. 

Figura 1. Rolha Hélix 

Fonte: www.jornaldenegocios.pt 

http://www.jornalde/
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O gestor aponta a França, a Itália, a Espanha e Portugal como os principais mercados para 

o lançamento da rolha Helix. Apresentada como "a primeira inovação do séc. XXI para 

‘packaging’ de vinhos", o qual permite usar apenas o polegar e o indicador para retirar a 

rolha da garrafa e também a sua fácil reinserção. 

 

Orientação para o Mercado 

A equipa da empresa é responsável pela criação da ideia, a execução e a implementação 

de todo o projeto é discutida e validada pelo grupo. Porém, a empresa é representada por 

entidades sociais através das quais a organização está decidida em conseguir a inovação 

pelas práticas constantes, na introdução dos novos produtos e novos métodos de 

comercialização de produtos, através da relação com os seus agentes externos: clientes e 

parceiros. 

  

Inovação  

A estratégia da Adega Ervideira, colocada em prática nos últimos 5 últimos anos, de 

apostar na inovação, agressividade comercial e uma excelente relação preço/qualidade, 

continua a proporcionar excelentes resultados. Num cenário macro-económico nada 

favorável, a Adega Ervideira consegue manter a sua faturação desde ano 2009. Contudo, 

para o ano corrente, a prioridade da empresa é conseguir uma solidez financeira e 

estabilidade dos recursos humanos. 

Desde o reinício da atividade empresarial da Ervideira, no ano 1965, com um trabalhador, 

até a presente data com 35 trabalhadores, a empresa nunca despediu qualquer trabalhador. 

O gestor considera que a acumulação de conhecimentos e a experiência dos trabalhadores 

na sua empresa são fatores que possibilitam maior geração de ideias inovadoras. Porém, 

segundo o gestor, este não são requisitos suficientes para o êxito da inovação. A inovação 

deve iniciar pela deteção de um problema, ou seja, implica todo um processo de 

aprendizagem que parte da detenção de uma oportunidade, e que se serve do 

desenvolvimento de um conhecimento profundo sobre o problema que propicia a referida 



Contribución de los  Recursos de Marketing como herramienta para la Innovación en las pequeñas empresas 

alentejanas. 

- 107 - 
 

oportunidade para poder, assim, oferecer soluções inovadoras que têm como resultado a 

criação de valor para os clientes.  

 

O processo da inovação.  

A inovação da Adega Ervideira parte normalmente do conhecimento de toda equipa de 

recursos humanos, motivada pelo processo de mudança. É um processo horizontal que 

inicia e é discutido em grupo. Por outro lado, trata-se de um processo aberto, ou seja não 

só participam os agentes internos como também os parceiros e os clientes, embora este 

último participe mais no processo inovador.   

 

Recursos humanos  

 A capacidade de coordenação dos recursos humanos é um dos aspetos relevantes dentro 

da estrutura organizacional, sendo prioridade a capacidade de gestão, considerada pelo 

gestor o aspeto frulcal da sua empresa. De facto, uma equipa motivada e capacitada pode 

garantir a credibilidade junto dos seus clientes. Assim, o bom relacionamento dos 

empregados da Ervideira orientado aos clientes permite conhecê-los melhores e propor 

melhores soluções inovadoras para satisfazer as suas necessidades. 

 

Visão de futuro 

A empresa segue fortalecendo as suas habilidades de se adiantar os acontecimentos neste 

mundo de mudanças constante. Atualmente,  perspetiva-se a criação de parcerias com 

entidades portuguesas e estrangeiras para mais inovação no produto e comercialização de 

forma a posicioná-la mais no mercado doméstico e externo. 
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CASO 4 

 

 

 

 

L’AND Vineyards. 
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Ficha Técnica 

Firma: L’AND Vineyards 

Data de início de atividade: maio de 2011 

Morada: Estrada Nacional 4 Herdade das Valadas 

Apartado 122 7050-031 Montemor-o-Novo 

Tel: +351 266 242 400 Fax: +351 266 242 401  

E-mail: reservas@l-and.com  

 

1. Histórico da Empresa 

1.1.Definição do estudo do caso  

L´AND Vineyards é uma boutique resort de luxo com apenas 22 suites, inaugurada em 

abril de 2011. Exclusiva e com uma extraordinária localização, no meio de uma vinha no 

coração do Alentejo, tem o vinho como tema e inspiração para a conceção do espaço e 

das vivências que procura criar. 

De referir que, de forma única, 10 das suites (as L´AND Sky Suites) permitem a abertura 

do teto do quarto, proporcionado aos hóspedes uma sensação ímpar de perfeita integração 

na paisagem envolvente, sentindo e respirando o céu estrelado do Alentejo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Por outro lado, os modernos quartos do L'AND Vineyards, construídos a partir de pedra 

natural e madeira local, foram decorados com a ajuda de designers de interiores 

mailto:reservas@l-and.com
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profissionais. Todos se abrem para um pátio com vistas panorâmicas e alguns têm piscina 

ou banheira de hidromassagem. 

O seu conceito inovador, caracteriza-se por um magnífico Vinotherapie SPA da Caudalie 

especializado em tratamentos à base de uva, um restaurante de cozinha mediterrânea e 

alentejana (com influências contemporâneas e orientais) e um Wine Club, espaço 

privilegiado ligado à cultura do vinho e à partilha de experiências. Os membros deste 

clube poderão, inclusive, produzir o seu próprio vinho. 

 

Historial 

L'AND RESORTS foi fundada em 2001 pelo empreendedor, José Cunhal Sendim. O 

referido empreendimento integra o grupo familiar português Sousa Cunhal. O grupo tem 

origem na casa agrícola "Praça Cunhal", implantada no Sul de Portugal, desde a segunda 

metade do séc. XIX. A atividade central das empresas que constituem o grupo é, desde o 

seu início, a gestão de ativos agro florestais da família e a produção, transformação e a 

comercialização de produtos agropecuários, florestais e cinegéticos. O grupo diversificou 

as áreas de negócio, para as áreas dos seguros e banca desde o ano de 1975 e para o 

turismo a partir de 2001. 

Após vários estudos, o L'AND VINEYARDS decidiu levar a cabo o seu primeiro projeto 

L'AND, baseado num conceito de desenvolvimento turístico inovador: a valorização da 

arquitetura contemporânea baseada na revisitação das casas romanas e árabes, com uma 

forte ligação interior /exterior, à  cultura da vinho e da vinha. Neste último aspeto, a 

equipa de empreendedores decidiu visitar Tailândia, um país referente, onde se convidam 

os clientes a produzir os seus próprios vinhos. Daqui surgiu a ideia de criar um resort 

onde os proprietários pudessem produzir anualmente o seu próprio vinho, na adega do 

empreendimento, permitindo a sustentabilidade ambiental efetiva como fator 

de diferenciação e qualificação.  

 Em 2009, a L'AND criou as Sky View suites: um quarto de hotel onde a 

abertura completa do teto permite a experiência do céu noturno, para maior aproximação 

dos seus clientes à natureza. 
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Outro elemento, muito importante na motivação do empreendedor, foi o conjunto do 

património histórico e monumental deste concelho, destacando-se a Gruta Escoural, 

descoberta em 1963, permitindo pela primeira vez em Portugal, a identificação de 

vestígios de arte rupestre paleolítica. Das galerias mais recônditas dessa cavidade 

subterrânea, ao cimo do outeiro que a envolve, floresceram ao longo dos milénios, várias 

civilizações pré-históricas, desde o Mustierense até à fase adiantada do Calcolítico. A 

mais antiga ocupação humana no Escoural data de há cerca de 50 000 anos (Paleolítico 

Médio).  

Com base no que precede, os empreendedores aproveitaram a oportunidade e 

transformaram Montemor-o-Novo, local de trânsito, num lugar de estadia, de forma que 

os passageiros parem e possam apreciar a sua riqueza cultural e paisagística. 

 

Produto 

Características do hotel 

Para momentos de bem-estar ou simplesmente manter-se em forma pode-se encontrar em 

Montemor-o-Novo, no referido hotel, um spa de serviço completo, uma banheira de 

hidromassagem e um banho turco, como opção ideal para relaxar ao final do dia. Para as 

pessoas que pretendam petiscar ou tomar um copo o hotel coloca ao dispor um 

restaurante e um bar/lounge. Além do anterior exposto, os clientes podem desfrutar de 

pequeno-almoço gratuito, servido no local todas as manhãs. É também possível solicitar 

serviços para casamentos e catering para eventos. Finalmente, pode-se encontrar ainda 

um variado leque de comodidades adicionais, incluindo uma piscina exterior sazonal, 

uma sauna e assistência multilingue. 

Suites 

Cada suite com 120 m2 é um retiro exclusivo, com uma vista extraordinária sobre o 

jardim de vinha, o lago e a paisagem, numa atmosfera romântica e intimista que integra 

um grande terraço exterior com lareira e dois pátios privados. 

As Sky View suites permitem a abertura integral do teto do quarto e integram no pátio 

exclusivo uma plunge pool, enquanto as L'AND view suites têm um quarto extra. 
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A decoração realizada por Márcio Kogan, traduz-se num ambiente de luxo sóbrio e de 

procura de beleza na simplicidade e no detalhe, que recorre à madeira e à pedra natural 

para criar um espaço de elevada tranquilidade e conforto. 

Quartos  

Os quartos dispõem de uma varanda ou pátio interior.  As comodidades nos quartos 

climatizados do Land Vineyards Resort incluem uma lareira e uma base para iPod. As 

camas têm colchões Select Comfort e lençóis de algodão egípcio.  

Todos os quartos oferecem um cofre-forte e um telefone. Nas casas de banho, os clientes 

têm ao seu dispor uma combinação polibã/banheira, um secador de cabelo e chinelos. 

Fazem igualmente parte do elenco de facilidades, um minibar, uma máquina de café 

expresso e uma cafeteira/bule. O hotel oferece a preparação de camas à noite e a limpeza 

dos quartos é efetuada diariamente. Pode ainda pedir um ferro/tábua de engomar. 

As unidades contemplam ainda um conjunto de cortinas/cortinados opacos, internet sem 

fios grátis, televisores de canais por cabo premium e um leitor de DVD. 

 

Mercado 

Em média, anualmente, o número de clientes que frequentam L'AND VINEYARDS é 

aproximadamente de 12.000 clientes, dos quais 10.000 são responsáveis por 80% de 

vendas. Dado a natureza sazonal da vinha, é nos meses de verão que se regista uma maior 

ocupação. Desde o inicio da atividade até a data experimentou-se um crescimento nas 

vendas de 150%. 

O mercado alvo enquadra-se nas seguintes características: 

Idade de 35 a 55 anos, embora a maior percentagem se concentre entre 35 e 45 anos. 

 Pessoas recetivas às novas tecnologias e às inovações.  

 Máximo ambiente de contacto com a natureza. 

 Público com alto poder de compra. 

 Gosto de conviver e de ser visto. 
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 Oferta de um produto de qualidade e diferenciado. 

 

L'AND VINEYARDS aposta em empregados alegres e que, de um algum modo peculiar, 

se destacam pela sua atitude. O perfil do pessoal foi estabelecido conforme os seguintes 

atributos: 

• Interativo 

• Inovador 

• Dinâmico 

A estratégia da empresa concentra num pequeno nicho de mercado de pessoas pelo gosto 

da interação com a natureza.  

 

Orientação para o mercado. 

A maior força motriz da inovação de VINEYARDS é a gerência, contudo ela está sempre 

aberta para a análise de todas as inovações, propostas pelos empreendedores internos e 

clientela. 

Entretanto, quando a empresa pretende implementar uma inovação ela é validada sempre 

pelos potenciais clientes, por exemplo: na introdução de ipads para o serviço de lanche, 

nos quartos e suites, a empresa convidou um grupo de executivos, de diversas empresas, 

de distintos setores para passarem um fim de semana no resort, com todo o serviço grátis. 

No final da estadia, a empresa realizou um inquérito para conhecer a opinião dos 

potenciais clientes. Do resultado do inquérito chegou-se à conclusão que os clientes, 

menores de 40 anos, consideraram que era uma ferramenta excelente, dado que desde os 

quartos podia-se encomendar os menus, sem ter necessidade de esperar tanto tempo no 

restaurante, enquanto os clientes maiores de 45 anos, apesar de não dominarem as novas 

tecnologias, consideram que era uma forma muita prática de a partir da suite ou quarto 

eleger o menu. 

Face a esta situação, a empresa decidiu pôr à disposição o ipad e, em simultâneo, o 

serviço de ligação interna para a eleição dos menus.  
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Recursos Humanos e processo da Inovação  

Inicialmente, a empresa no ano 2011, contratou 40 trabalhadores, dos quais dois eram 

efetivos. Atualmente, a empresa conta com 20 efetivos, mantendo o número inicial de 

contratados. O objetivo da L'AND VINEYARDS, pela estabilidade do pessoal, consiste em 

reter o conhecimento adquirido pela organização e o desenvolvimento futuro do mesmo 

no processo da inovação. 

 

Visão de futuro 

A empresa segue a aposta no posicionamento da marca adjacente aos parceiros 

estratégicos. Atualmente, a marca está a preparar o lançamento de um novo hotel sky 

suites, localizado nas margens do Alqueva. Este novo sky suites da marca L’AND vai ser 

em parceria com a empresa Amieira Marina, que também foi submetida à análise neste 

trabalho de investigação. A finalidade de ambas empresas é conseguir sinergias para 

fomentar o maior consumo de produtos turísticos rurais e o desenvolvimento sustentável 

da marca, para não perder clientes e ser ultrapassada por outras empresas também 

inovadoras. 
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CASO 5 

 

Quinta do Barrieiro. 
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Ficha Técnica 

 

Firma: Quinta do Barrieiro 

Data de início de atividade: dezembro de  2000 

Morada: Reveladas 

São Salvador da Aramenha, Marvão - Portugal 

Telefone: 00351 964 054 935 

E-mail: info@quintadobarrieiro.com  

Número de empregados: 6 

 

1. Histórico da Empresa 

1.1. Definição do estudo do caso   

A Quinta do Barrieiro tem como atividade principal o turismo rural. A ideia foi 

materializada na Serra de S. Mamede, concretamente, em São Salvador da Aramenha, 

Marvão no ano 2000, num ambiente que contrasta com a habitual paisagem alentejana, a 

cal, o xisto, a água e o verde que conferem a esta propriedade um encanto especial.  

 

Fonte: Site Quinta de Barrieiro 

 

Para além da sua localização geográfica o arquiteto José Manuel Coelho, o gerente, soube 

explorar habilmente a especificidade da arquitetura e os materiais típicos da região, para 

mailto:info@quintadobarrieiro.com
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desenhar um cenário arquitetónico, que mistura tradição e contemporaniedade e que serve 

de sala de exposições permanente para as esculturas de metal e pedra da sua esposa, 

Maria Leal. 

 Fonte: Site Quinta de Barrieiro  

 

Assim, no percurso da quinta pode-se ver esculturas espalhadas pelo espaço, no qual 

pretende-se incluir, brevemente, um sistema de áudio como guia. 

Além da escultura também se pode observar, no recinto da quinta, uma peça tradicional e 

única, um tronco de castanheiro, com mais de 300 anos. 

 

Fonte: Site Quinta de Barrieiro 
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O castanheiro assume-se como um elemento de extrema importância na economia local. 

É a espécie arbórea que cobre os solos do concelho de Marvão.  

Por outro lado, o alojamento fica situado a menos de 2 km da barragem de Apartadura, 

onde os hóspedes podem desfrutar da observação de aves e da pesca. 

 

Historial 

A ideia surge no início do ano de 1999 numa antiga quinta agrícola de Barrieiro pelo 

casal, Arquiteto José Manuel e Maria Leal, motivado por construir um projeto inspirado 

na prestação cultural e social.  

A localização geográfica da antiga quinta é integrada no perímetro do parque de São 

Mamede, onde jazem as ruínas da passagem dos romanos pela região, um importante 

monumento histórico que é muito visitado. Nesta perspetiva, a Instituição Municipal de 

Marvão começou a desenvolver projetos de melhoria de infraestruturas na zona e, de uma 

forma progressiva, foram surgindo atividades empresariais, tais como: restaurante, adega, 

entre outros. E deste modo, foi descoberta a oportunidade do desenvolvimento de 

atividades de turismo rural na referida quinta.  

Porém, o que diferencia esta antiga quinta agrícola é a componente artística que os 

proprietários tão bem sabem cultivar. Ele, arquiteto, ocupou-se do projeto de recuperação 

e ampliação dos antigos edifícios, respeitando os materiais tradicionais da região. Ela, 

escultora, dedicou-se a trabalhar o metal ou a modelar a pedra. 

Para concluir, a caracterização histórica da empresa, Maria Leal da Costa e José Manuel 

Coelho, após 14 anos de atividade, transformaram a Quinta do Barrieiro num sítio 

exclusivo para quem procura uma terapia antisstress, dias tranquilos num ambiente 

descontraído envolto em verde e criatividade. 

 

Capacidade da casa rural  

A capacidade de alojamento permite de 1 a 16 pessoas, organizada em 7 casas, das quais 

se destacam as três que se referem de seguida: 
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 a casa do Atelier que vive da criatividade mais pura; 

 a casa Nascente que acolhe, de forma única, os primeiros raios inspiradores do sol; 

 e finalmente,  a casa do Sequeiro, que recebeu o nome da sua antiga função 

agrícola, de secadeiro de castanhas, guardando desses tempos uma atmosfera mais 

rústica, que se equilibra com pormenores contemporâneos num alegre ecletismo. 

Outras casas: a Casa da Pedra que Fala, a casa da Pedra que Voa, A casa da Pedra do Mar 

e a casa da Pedra que Corre. 

Por outro lado, existe um anexo para a galeria de arte onde se mantém a atividade, como 

montra dinâmica dos trabalhos de escultura e pintura de Maria Leal. No exterior, está 

disponível uma nova galeria de esculturas ao ar livre e o passeio das artes, que seduzem 

os clientes a descobrir as surpresas que escondem.  

As envolventes paisagísticas, os espelhos de água, a harmonia entre montanha, planaltos 

e vales, a temperatura amena, tornam a Quinta do Barrieiro num espaço muito atrativo, 

convidando o cliente a realizar outras atividades durante a sua estadia: 

• Percursos pedestres.  

• Praia fluvial, complexo de piscinas.  

• Observação de pássaros.  

• Passeio pedestre pelo Parque nacional da serra de S. Mamede. 

• Passeios de Jeep.  

• Rappel.  

 

Orientação para o mercado. 

A empresa está orientada para os seus clientes e decidida em conseguir a investigação e 

recuperação dos valores artísticos e culturais da região, através dos trabalhos de escultura. 

Neste processo os hóspedes são convidados a participar nele, para dar mais ostentação à 

Quinta.  Para esta ação e realização de visitas aos sítios de interesse, a empresa presta 

atenção personalizada, conforme a procedência dos clientes, o tipo de roupa que usam, a 

partir das pequenas informações que resultam de pequenos diálogos mantidos com os 

clientes.  
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Finalmente, verifica-se o grande compromisso do gerente, José Manuel, em proporcionar 

informações úteis da região aos clientes, a saber: os serviços hospitalares, segurança, 

lojas típicas da região, gestão de património natural. 

 

O processo da inovação.  

A ideia do processo da inovação ou mudança depende principalmente do envolvente 

político e sócio-cultural. Porém, a ideia é reforçada normalmente com o conhecimento 

dos empresários e a riqueza patrimonial, cultural e natural apoiada nas sinergias de outros 

setores transversais. Trata-se de um processo que se inicia e desenvolve apenas pelos 

empreendedores internos, sem contar com os seus empregados, por falta de criatividade. 

Contudo, é um processo aberto, pois participam nele os fornecedores, os clientes e outros 

agentes externos, embora os empresários sejam mentores de todo o processo.   

 

Recursos Humanos 

No inicio da atividade a equipa estava composta por sete pessoas em permanência, dos 

quais quatro deles eram efetivos. Possivelmente, devido à conjuntura económica, o 

número total de trabalhadores foi reduzido a seis.   

 Dado a natureza do negócio, por se tratar de um alojamento rural, os empregados 

possuem pouca qualificação profissional. Entretanto, os empresários apostam na 

formação profissional contínua dos trabalhadores, considerando-a como um dos aspetos 

basilares para criação de valor. 

 

Inovações 

A principal inovação da empresa concentra-se em duas vertentes.  

Em primeiro lugar, do ponto de vista arquitetónico, consiste na reconstrução e construção 

dos edifícios com materiais tradicionais da região.  

Em segundo lugar, trata-se de constante investigação para o desenvolvimento de valor 

artísticos e culturais da região e criação de um atelier de escultura, de forma a permitir 
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que os clientes possam participar no processo e, assim, contribuir para uma maior 

aproximação à empresa.  

 

Visão de futuro 

A empresa segue reforçando a sua colaboração na proteção do meio ambiente e na 

recuperação de valores culturais da região de São Mamede. Estes valores estão refletidos 

nos trabalhos de escultura que realiza a proprietária e, no futuro, pretende-se devolver 

mais trabalhos, com a inclusão de esculturas de vários escultores, para proporcionar aos 

hóspedes um ambiente cada vez mais próximo à natureza e à cultura.  
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CASO 6 

 

 

 

 

Rural Consulting. 
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Ficha Técnica 

 

Firma: Rural Consulting 

Data de início de atividade: maio 2007 

Morada: Traseira rua Luis Pathe Nº 12 A 

7300-037 Portalegre  

Tel.: +00351 939 153 395 Fax: + + 351 245 107479 

 E-mail: ajmartelo@gmail.com  

  

1. Histórico da Empresa    

1.2. Definição do estudo do caso 

A Rural Consulting define-se como um meio de colaboração e participação de técnicos, 

devidamente qualificados, para a gestão e apoio das empresas agrícolas na preservação do 

meio ambiente. 

O conceito inovador da Rural Consulting é caracterizado pelos seguintes itens: 

 

 Criação de um “pacote” de serviços na área agrícola que envolva todas as etapas, 

desde o levantamento e deteção das necessidades, passando pela implementação 

das medidas necessárias; 

 Implementação de modelo inovador de gestão agrária e aplicação novas 

tecnologias.  

 Grande conhecimento do mercado alentejano e relações privilegiadas com 

empresas nacionais e internacionais. 

mailto:ajmartelo@gmail.com
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Historial 

A Rural Consulting surgiu pela mão do empreendedor António Martelo, através da 

inspiração da política europeia sobre a preservação do meio ambiente, em 2007. Foi 

descoberta a oportunidade de negócio ao constatar-se que os agricultores da região de 

Portalegre recorriam aos Ministérios para obter informação e ajuda financeiras para a 

preservação do meio ambiente. E, devido a pouca qualificação dos referidos agricultores 

não lhes era fácil realizar uma gestão eficiente. Desde modo, o engenheiro António 

Martelo decidiu, no ano 2007, criar uma consultoria agrícola de forma a criar um serviço 

que pudesse ajudar os agricultores e facilitar-lhes todo o procedimento necessário para 

obtenção da ajuda da preservação do meio ambiente. Esta ideia do engenheiro foi apoiada 

pelo “Ninho de Empresa de Portalegre”, que lhe proporcionou formação e a maioria de 

contactos para iniciarem a sua atividade com os seguintes parceiros estratégicos: 

Fertiprado, Ruralbit, Pecplus, Vetal, Clínica Veterinária do Alto Alentejo Lda, Pesnil, 

Agrogestão, Patura. 

O inicio do projeto coincidiu também com uma fase de grande aderência dos clientes em 

várias áreas (ex. pastagens e forragens, olivicultura, viticultura, sanidade e reprodução, 

etc.). 
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Para se concluir a caracterização da histórica de empresa, importa referir que as primeiras 

ajudas económicas para preservação do meio ambiente começaram a chegaram aos 

agricultores no ano 2007, quando Rural Consulting iniciou os expedientes juntos às 

instituições competentes. 

 

Mercado 

O mercado alvo de Rural Consulting dirige-se principalmente às cooperativas dos 

agricultores. De certa forma, pode afirma-se que a empresa vai ao encontro das 

expetativas dos clientes, dado que se estima um número de 50 cooperativas com adesão 

aos seus serviços. Contudo, pelo facto de ser um mercado muito específico, onde o 

cliente procura informação bastante técnica, a empresa dispõe de uma equipa de  recursos 

humanos especializada em distintas áreas:   

   

• Gestão e acompanhamento de explorações agro- pecuárias.  

• Assessoria técnica em várias áreas (ex. pastagens e forragens, 

olivicultura, viticultura, sanidade e reprodução, etc.).  

• Estudos de viabilidade económica.  

• Planos técnico-económicos de atuação.  

• Planificação e aplicação de programas sanitários e reprodutivos.  

• Programas informáticos adaptados à gestão agropecuária.  

• Processamentos administrativos (projetos, candidaturas, ajudas da PAC, 

livros de registo, guias de saída, registo nascimentos, etc.,).  

• Contabilidade de gestão/ analítica.  

• Interpretação de análises de solo e foliares.  

• Cartografia digital, medições, levantamentos topográficos, etc.  

• Plano gestão/ordenamento e exploração cinegética 
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Situação de mercado. 

Estando destinados ao mercado agrícola, o principal campo de ação da empresa foca-se 

no setor das pastagens e forragens, olivicultura, viticultura, sanidade e reprodução. 

Para além desta atuações, a empresa procura ainda incentivar todos os seus parceiros, 

proporcionando todo o material e ajuda necessária para preservação do meio ambiente. 

 

Orientação para o mercado. 

A empresa está orientada para os seus clientes e decidida em conseguir a inovação pelas 

práticas constantes, a introdução no mercado de produtos tecnologicamente novos, 

mudanças nas formas de organização e gestão conforme o meio envolvente. 

 

O processo e o resultado da inovação.  

A ideia do processo da inovação é baseada nas oportunidades de mercado, analisadas de 

forma vertical (do empresário aos trabalhadores) e aberta, ou seja, não só  participam os 

agentes internos como também os fornecedores e os clientes, embora  os último 

participem mais no processo inovador.   

 

Recursos Humanos 

É composta por uma equipa de seis pessoas em permanência, das quais inicialmente 

apenas um era efetivo, o gerente. Repara-se que foi referido o termo equipa, dado que é 

composta por técnicos que têm uma cultura aberta, com gosto pela natureza. Embora a 

capacidade de liderança e criatividade seja uma tarefa realizada praticamente pelo 

empresário, há que salientar o bom nível de competência e ascapacidades de gestão dos 

trabalhadores.   
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Inovações 

A empresa lançou ao mercado um novo produto sob regime de exclusividade, os 

protetores agroflorestais, que permitem instalar ou manter noss terrenos grande eficácia e 

uma nova geração de árvores. Estes protetores de grande robustez evitam os eventuais 

danos provocados pelos animais em pastoreio, permitindo assim a atividade pecuária nas 

zonas intervencionadas e o aumento do potencial produtivo da floresta. 

 

Visão de futuro 

A empresa segue fortalecendo a sua colaboração, a manutenção e equilíbrio do meio 

ambiente, na recuperação da fauna e flora na região de Alto Alentejo. A empresa está 

determinada na afirmação de ganhar maior posicionamento e proporcionar maior 

contributo aos seus parceiros. Deste modo, a política empresarial consiste na retenção de 

talentos e apostar em pessoas experientes, com grande capacidade de inovação. Dentro 

dos recursos basilares, a empresa tem a tendência de criar maiores laços com as partes 

internas e externas, para o desenvolvimento de novos produtos e processos.  
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CASO 7 

 

 

 

 

 

 

Sabores de Santa Clara. 
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Ficha Técnica 

 
Firma: Sabores de Santa Clara 

Data de início de Atividade: março 2005 

Morada: Largo Senhora A. Branca 95 

7300-037 Portalegre  

Tel.: +00351 939 153 395   

E-mail: daniel.roldao@rebuçado.com  

  

 

1. Histórico da Empresa    

1.3. Definição do estudo do caso 

Os rebuçados de ovos de Portalegre fazem parte da doçaria tradicional da região do 

Alentejo. As suas origens remontam ao século XVIII, mais precisamente no momento em 

que as freiras do Convento de Santa Clara, em Portalegre, decidiram que era preciso 

encontrar uma utilidade para as gemas que sobrava dos ovos empregues na confeção das 

hóstias. 

É evidente que existem, pelo país, outras receitas de rebuçados confecionados à base de 

açúcar e ovos, mas os de Portalegre são considerados os mais fiéis às receitas mais 

antigas que se conhecem deste doce conventual, pela simplicidade com que ainda hoje 

são preparados. Começaram por ser um doce tradicional da Páscoa e atualmente já faz 

parte da gastronomia do Norte Alentejano durante todo o ano. 

Velhos sabores, novos sabores 

Há cerca de 50 anos que são comercializados em Portalegre. Mas agora têm marca 

registada, imagem comercial e todas as condições de qualidade e higiene garantidas do 

país. Isto, desde os princípios do ano 2005, quando a recente empresa Sabores Santa 

Clara lançou o Rebuçado de Ovo de Portalegre, o primeiro da marca Fábrica do 

Rebuçado. 

 

mailto:daniel.roldao@rebuçado.com
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Historial 

A ideia de criar a marca Fábrica do Rebuçado surgiu com o objetivo de divulgar estas 

doçuras regionais, rebuçados, para além do Alentejo, tanto a nível nacional como 

internacional. A principal preocupação dos mentores deste projeto, Daniel Roldão e o 

sócio, foi o respeito pelo modo de fabrico tradicional. Para tal, houve um período intenso 

de investigação, em colaboração com a Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, para se 

conseguir o alargamento do prazo de validade do produto, sem ter que acrescentar outros 

ingredientes para além dos que constam na receita original. O resultado é um período de 

conservação de um mês após a data de fabrico, em local fresco e seco. Há ainda a 

possibilidade de congelar estes rebuçados para que durem mais tempo, devendo ser 

descongelados à temperatura ambiente para que conservem a cor, o aroma e o sabor que 

os caracterizam. 

O rebuçado de Ovo de Portalegre pode ser encontrado em apelativas latas de 6, 12 e 18 

rebuçados, pelos preços de 7,20€, 12,90€ e 18,90€, respetivamente. Existem ainda 

embalagens de 50, 100 e 150 rebuçados, destinados, sobretudo, a indústria hoteleira, mas 

que podem também interessar a clientes particulares, uma vez que podem ser 

personalizadas de forma a constituírem brindes de exceção, em festas e outros eventos. 
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Mercado 

O site www.rebucado.com fornece todas as informações acerca destas pequenas delícias, 

indica quais os pontos de venda em todo o país e ainda permite a realização de 

encomendas on-line, sempre com um prazo mínimo de entrega de 48 horas, já que a 

confeção destes rebuçados requer dois dias.  

Pelo caminho, um dos sócios, Daniel Roldão, zootécnico de formação e empresário por 

convicção, venceu vários desafios. Era necessário aumentar o tempo de validade dos 

rebuçados, sem alterar a receita original. A solução veio pelas mãos da Escola de 

Hotelaria e Turismo de Estoril, em forma de gema pasteurizada. Em pouco mais de um 

ano, os rebuçados ficaram disponíveis nas lojas gourmet de todo o país e, em fevereiro de 

2006, foram introduzidos no mercado espanhol, na loja gourmet do Corte Inglés. 

Na fábrica, uma oficial de cozinha com outras três pessoas confecionam, diariamente, 

cerca de 2500 rebuçados. Como o mesmo zelo manual com que outrora o faziam as 

freiras. 

Entretanto, pouco a pouco a empresa foi introduzindo outros produtos no mercado e, 

atualmente, existe a distribuição em quase todas cidades de Portugal. 

 

 

http://www.rebucado.com/
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Inovação e orientação para o mercado 

A estratégia dos empreendedores não se baseia numa inovação radical. O seu propósito é 

relançar produtos que, outrora já eram comercializados no mercado, mas com uma nova 

abordagem, como foi o caso do seu produto líder, rebuçados de ovos. Deste modo, a 

empresa relançou no mercado o licor botica, um produto muito utilizado em Portalegre 

nas anteriores gerações. A dedicação ao seu estudo foi uma necessidade da época, dadas 

as suas propriedades terapêuticas.   

Outra aposta dos empreendedores foi relançar xarope com distintos sabores, utilizados 

nas épocas anteriores. 

 

 

Por outro lado, devido ao considerável consumo de frutos secos de outrora, como 

alimentos que mais benefícios traziam à saúde, a empresa criou outro produto inovador: 

Nozes às “metades” e as amêndoas do Vale do Douro tostadas e depois caramelizadas 

uma a uma numa calda de açúcar fino e menos doce que o açúcar tradicional. 
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Além dos produtos referidos anteriormente, a empresa colocou no mercado uma bolacha 

fina elaborada a partir de borras de Vinho do Porto; chá de especiarias e de gengibre. 

 

Portanto, a inovação na empresa tem como ponto de partida produtos que são e foram 

importantes no mercado e com uma ligeira diferenciação redefiniram-se novos produtos, 

preservando os sabores. 

 

O processo da inovação.  

A ideia do processo da inovação depende principalmente do envolvente cultural. 

Normalmente os gerentes propõem uma ideia e em consenso com os trabalhadores 

decidem levá-la ao cabo, contando sempre com as opiniões e gostos do público alvo.   
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Recursos humanos 

O ativo mais valioso é a marca “rebuçados de ovos de Portalegre”, conforme foi 

anunciado anteriormente. Contudo, a criatividade dos trabalhadores permitiu que os 

recursos humanos sejam um fator crucial neste negócio.  

Por outro lado, a empresa utiliza profissional externo para desenvolver o processo 

inovador.  

 

Visão de futuro 

O modelo futuro da empresa é prosseguir na recuperação das receitas de pastelaria e 

licores alentejanos que deixaram de se utilizar há muito tempo. Isto significa que a 

evolução do modelo está assente nos valores culturais e sociais da região. Nesta 

perspetiva, a empresa pretende obter o posicionamento de mais produtos de receita antiga 

de igual modo que conseguiu com o seu produto líder, os rebuçados de ovos de 

Portalegre.  
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CASO 8 

 

TERRIUS. 
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Ficha Técnica 

 

Firma: TERRIUS 

Data de início de atividade: dezembro de 2011 

Morada: Edifício Moinho da Cova 

Centro de Lazer de Portagem 

7330-328 São Salvador da Aramenha - Marvão 

Tel.: +00351 966908963   

E-mail: rita@terrius.com  

 Número de empregados: 6 

 

1. Histórico da Empresa    

1.4. Definição do estudo do caso 

A TERRIUS nasce na Serra de S. Mamede – Alto Alentejo, uma das maiores reservas de 

biodiversidade da Península Ibérica, tendo como principal objetivo a produção 

sustentada, a conservação e a comercialização dos produtos silvestres e dos hortícolas 

originários da referida região. O processo de transformação é simples, baseando-se na 

desidratação e elaboração de conservas naturais, preservando as características únicas das 

matérias-primas, para levar ao mundo os sabores e aromas originais desta terra.  

A missão da Terrius passa pela valorização dos produtos locais, nomeadamente pela 

recuperação das certificações Denominação de Origem Protegida (DOP) e Indicação 

Geográfica Protegida (IGP), com base num desenvolvimento local sustentado que 

promova a preservação do património natural e o reconhecimento da região. 

 

 

 

 

mailto:rita@terrius.com
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Figura 1 - Vista Marvão - Serra S. Mamede 

  

Fonte: Câmara Municipal de Marvão 

 

Historial 

A ideia surge no início do ano de 2011, motivada por construir um projeto diferenciado e 

inovador no setor agroalimentar, com fundamento no estabelecimento de parcerias locais 

de confiança e comércio justo com os pequenos produtores e as indústrias 

transformadoras da região. 

O referido projeto conta com o apoio económico da Câmara de Marvão na recuperação 

das receitas antigas utilizado há 50 anos. O referido projeto tem o âmbito de atuação para 

diferentes PMEs que apostam neste modelo de negócio. 

Foi descoberta a oportunidade de negócio ao constatar-se que a Câmara Municipal de 

Marvão pretendia recuperar os valores das castanhas com uma marca associada a serra de 

S. Mamede. Através desta ideia, a jovem universitária Rita Beltrão decidiu, no ano 2011, 

criar este negócio tendo em conta a pretensão da Instituição Municipal, desenvolvendo, 

os produtos com as receitas antigas que se deixaram de utilizar, tais como: farinha de 



Contribución de los  Recursos de Marketing como herramienta para la Innovación en las pequeñas empresas 

alentejanas. 

- 145 - 
 

castanha e de bolota. E, de uma forma progressiva, foram recuperando  as receitas  

antigas, bem como, criando outras verdadeiramente novas. 

 

Produtos 

A Terrius trabalha diariamente no desenvolvimento de novos produtos, a partir da 

qualidade e excelência das matérias-primas locais; e tem a inovação e a imagem como 

fatores diferenciados, que permitem a valorização dos seus produtos e da região do 

Alentejo.  

Produtos líderes:  

Farinha de Castanha. Pode ser utilizado para confecionar 

sobremesas, bolos e sopas, potenciar o sabor de cremes, 

polvilhar pratos de carne, juntar ao pão ralado para panar 

qualquer alimento e ainda para confecionar puré de 

castanha, adicionando 2 partes de água ou de leite. 

 

Farinha de Maçã Brava de Esmolfe. Potencia o sabor de 

cremes, adicionar ao pão ralado para panar qualquer alimento e 

ainda para confecionar puré de maçã, adicionando 2 partes de 

água ou de leite. 

 

Cogumelos Boletus edulis. É muito conhecido e utilizado na 

gastronomia, sobretudo depois de seco devido ao seu agradável odor. 

Em fresco apresenta textura suave, aroma doce e sabor semelhante à 

avelã e a noz. 

Para além dos referidos produtos, Terrius oferece uma série de produtos, tais como: 

pimento de piquilho, tomate, snacks- terrius, ervas aromáticas, sabonetes de castanha de 

maça e sais de banho natural, mel biológico e outras variedades de produtos silvestres da 

região. 
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Mercado 

O mercado alvo de Terrius vai dirigido principalmente a nichos Gourmet. 

Dispõe do seu ponto de venda próprio na sua loja sita em Marvão e online. 

E, também em parcerias com diferentes pontos de vendas em Portugal: 

Lisboa – Grande Lisboa e Oeste. 25 pontos de venda 

Norte – 10 pontos de vendas. 

Algarve – 7 pontos de vendas 

Centro – 9 pontos de vendas 

Madeira – 1 Ponto de venda 

 

Orientação para o mercado. 

A empresa está orientada para os seus clientes e decidida a conseguir a reintrodução no 

mercado de produtos que apresentam inúmeras propriedades medicinais e terapêuticas, 

largamente reconhecidas há mais de 2.000 anos. Pretendendo, deste modo, tirar 

benefícios dos referidos produtos, principalmente ao nível do sistema cardiovascular, da 

pressão arterial, do colesterol e do sistema imunitário. 

 

O processo de inovação.  

A ideia do processo de inovação ou mudança depende principalmente do meio 

envolvente político e sócio-cultural. Porém, a ideia é reforçada normalmente com o 

conhecimento do empresário adjacente às oportunidades de mercado. Trata-se de um 

processo que se inicia e desenvolve de cima para baixo e aberto, ou seja, por um lado, 

participa todo o pessoal da organização, embora a empresária normalmente seja  a 

mentora  de todo processo e, por outro lado,  participam os fornecedores, os clientes e 

outros agentes externos.  
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Recursos Humanos 

No inicio da atividade, a equipa estava composta por quatros pessoas em permanência, 

das quais uma efetiva, a mentora do negócio. Com a duplicação de volume de negócio no 

ano 2013, a empresa aumentou o número de trabalhadores para seis no total, quatro deles 

efetivos. 

Repara-se que a empresa capitaliza-se nos recursos humanos, porque a mentora considera 

que é um dos aspetos basilares do valor da empresa, entendendo-se que a satisfação dos 

clientes só poderá ser conseguida por uma equipa motivada. 

Deste modo, o desenvolvimento de uma cultura empresarial baseia-se no estabelecimento 

de relações duradoiras, construídas em torno de uma gestão de recursos humanos e 

assentes na comunicação informal, segundo a empreendedora. 

Quando ao nível de capacitação, a equipa é caracterizada com um conjunto de 

empregados competentes, destacando, sobretudo a sua criatividade. 

Para além dos colaboradores internos, a empresa aposta ainda no envolvimento de seus 

clientes e outros parceiros na inovação e distribuição dos seus produtos. 

 

Inovações 

A principal inovação da empresa concentra-se na reintrodução das receitas antigas e na 

nova forma de comercialização dos seus produtos, comunicação e distribuição. 

Quanto à comunicação, no ano 2013, a empresa desenvolveu um trabalho em conjunto 

com a Ader-Al – Associação para o Desenvolvimento em Espaço Rural do Alto Alentejo, 

através do projeto PACA, financiado pelo Proder – UE, no qual a Terrius organizou um 

ciclo de workshops com uns dos mais conceituados chefs de cozinha da atualidade. 

 O referido ciclo de workshops permitiu apresentar, nas principais praças gastronómicas 

do país, a diversidade e riqueza dos produtos do Nordeste Alentejano, dos quais salienta-

se os produtos Terrius, que incluem a Castanha de Marvão (DOP) e a Maçã de Portalegre 

(IGP) , entre outros. 
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Do êxito deste ciclo de eventos nasceu um livro com mais de 30 receitas originais, de 

mais de 20 conceituados profissionais de cozinha, que souberam tirar o melhor partido 

das características singulares destes produtos.  

Quanto à distribuição, a empresa desenvolve a sua atividade num local da propriedade da 

câmara municipal, através de uma concessão. No referido local estão expostos os 

produtos da Terrius e dos parceiros que subscreveram um acordo de intercâmbio entre 

eles, de modo que nos pontos de venda dos referidos parceiros também há prateleiras 

reservadas para os produtos Terriuis. Esta evidência foi contrastada pelo investigador 

durante a entrevista de dois dos seus parceiros, Di Terra e Quinta do Barrieiro.  

Por outro lado, Terrius é cliente da Rural consulting, empresa submetida também à 

análise neste trabalho de investigação, cujo objetivo consistia na assessoria da promoção 

e a preservação do património natural e o reconhecimento da região. 

 

Visão de futuro 

A empresa seguirá apostando na reintrodução de produtos de receita antiga e na 

incorporação de mecanismos de capacitação, tais como: conhecimento, competências e 

know how que expressem a produção de valor acrescentado para o cliente e gerem 

plataformas de confiança (interpessoal e institucional) e redes sociais duráveis.  
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3.15. Análises de evidência: Análises Global de casos 

 

A estratégia recomendada por Yin (1994), uma vez realizada a análise individual de cada 

caso, é que se leve a cabo uma estratégia geral de análise que confronte as premissas 

teóricas que levaram à própria realização do estudo com as evidências disponíveis, sendo 

estas finalmente aceites, reformuladas ou rejeitadas.  

Neste quadro, após a descrição do referencial histórico e o contexto de cada um dos 

elementos da empresa damos sequência à análise global dos resultados. Entretanto, para 

uma maior simplificação da nomenclatura de oito casos de investigação: Amieira Marina, 

DITERRA-Comércio Agroindustrial, Lda, Ervideira, L´AND Vineyards, Quinta do 

Barrieiro, Rural Consulting, Sabores Santa Clara e Terrius denominar-se-ão: Empresa A, 

Empresa B, Empresa C , Empresas D, Empresas E, Empresas F, Empresas G e Empresas 

H, respetivamente.  

Assim, nesta secção discutiremos a aplicabilidade do modelo teórico desenvolvido nos 

capítulos anteriores, comprovando, por um lado, a sua consistência teórica à realidade do 

mercado português e, por outro lado, realiza-se uma comparação das respostas para 

chegar a conclusões importantes como quais premissas perdem sentido nessa mesma 

realidade.  

 

3.16. Análise comparativa dos casos 

 
Figura 14. Esquematização baseada no modelo teórico 

 
Fonte: Autoria própria baseada Huoley, 2005, et al 
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3.16.1. Recursos de apoio a marketing 

 

3.16.1.1. Orientação para o mercado (cultura de marketing da organização) 

Como se mencionou no primeiro capítulo Kohli e Jaworski (1990), Narver e Slater (1990) 

propõem um modelo conceptual de orientação para o mercado em três dimensões 

comportamentais:  

 

1ª Orientação para o cliente: compreensão das necessidades e desejos dos clientes-alvo, 

para entregar valor superior. 

 

2ª Orientação para a concorrência: conhecimento profundo do mercado e dos 

concorrentes, para se diferenciar. 

 

3ª - Coordenação interfuncional: consta na utilização coordenada dos recursos da empresa 

para a criação de valor superior ao cliente.  

  

A fim de comprovar a orientação para mercado nas empresas analisadas apresentaram-se 

16 suposições, conforme Blesa (2000), solicitando-se aos gerentes, das mencionadas 

empresas, se consideravam verdadeiras ou falsas as referidas suposições.  
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Quadro 20. Itens orientação para o mercado. 

 

Fonte: adaptado Blesa (2000) 
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Quadro  21.  Frequências das respostas dos entrevistados em relação à orientação para o mercado 
 

 
 
CI= Coordenação interfuncional; OCL= Orientação para o cliente; CCONC= Orientação para concorrência 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 
. 

Com base no que precede, estão descritas no quadro 22 a identificação dos fatores 

unanimemente respondidos de forma positiva pelas 8 empresas. 

Quadro 22. Resumo de respostas dos itens de orientação para o mercado 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Todo o anterior reflete que a responsabilidade da vigilância do meio envolvente recai 

sobre o empreendedor. As respostas negativas em algumas questões, justificam-se por um 

lado, pela participação pouca ativa dos empreendedores internos nas ações comerciais e, 

por outro lado, pela inexistência dos distribuidores devido à eleição do canal direto ou 

venda direta, na maioria dos casos.  

Contudo, pode-se observar que as empresas analisadas cumprem os três requisitos de 

orientação para mercado, embora hajam menos respostas afirmativas nos pontos 2, 4, 6, 

11, 12, 14 porque a estrutura das empresas (caso 1, 2, 3, 5,  7 e 8) é mais informal, desde 

modo a comunicação com agentes externos é mais espontânea, sem necessidade de se 

reunirem periodicamente para planificar, de forma conjunta, a resposta às mudanças que 

ocorrem no meio envolvente.  

Finalmente, a conjugação dos três requisitos de orientação para o mercado evidencia a 

orientação para mercado, ou seja, existe uma cultura de marketing nas empresas objeto de 

análise.  

 

3.16.1.2. Capacidade de Gestão 

Neste ponto trata-se do segundo recurso de apoio ao marketing,  a análise baseada na 

capacidade de gestão, definida por Day (1994). Para esta análise, de igual modo que o 

nível de orientação para o mercado, solicitou-se aos dirigentes das 8 empresas 

entrevistadas, as razões que induzem a capacidade de gestão, conforme Hooley et al. 

(2005), respondendo se pareciam verdadeiras ou falsas as 3 hipóteses.  

 
         

Quadro 23. Fatores que induzem a capacidade de gestão 

 

Fonte: Hooley et al., 2005 

O resultado desta classificação está representado pela figura 13. 
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Quadro 24. Frequências das respostas dos entrevistados em relação à capacidade de gestão 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 

 

Como se pode comprovar na figura anterior, quase todos os fatores foram respondidos 

afirmativos, de forma unânime, pelas empresas analisadas. Entretanto, é preciso ressalvar 

as respostas negativas da empresa B e H. No caso da empresa B, como se viu 

anteriormente, na descrição do caso, a propriedade da referida empresa advém de uma 

herança, a qual já estava dotada de uma estrutura económica, portanto não existiu 

necessidade em investir no ativo fixo.  

A referida empresa não gera recurso suficiente para poder repor os ativos, porém ela faz 

controlo sobre liquidez e a previsão sobre a sua futura liquidez.  

Do mesmo modo referido para o caso B, a empresa H não teve necessidade de investir em 

ativos fixos, porque a sua estrutura fixa é da propriedade da câmara municipal e a 

exploração é em regime de concessão. Porém, a referida empresa gera recursos e sabe 

eleger e desenvolver os produtos e processos que lhe permitem gerar mais recursos. 

Tendo em consideração o anterior, pode-se concluir que as empresas analisadas de forma 

generalizada cumprem as condições de capacidade de gestão.  
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Figura 15. Impacto de orientação para o mercado sobre a capacidade de gestão 

 

 
 
Fonte: Autoria própria baseada Huoley, 2005, et al 

 

Para este cenário, a análise consiste na relação entre a orientação para o mercado e a 

capacidade de gestão, conforme o argumento de Day (1994) e Deshpande e Webster 

(1989).  

Day (1994) considera que as capacidades de gestão classificam-se em: gestão de recursos 

humanos,  operações e financeiros.  

Por sua vez, Deshpandé e Webster (1989), consideram que numa organização orientada 

para o mercado pode-se esperar que as práticas de gestão de recursos se dirijam para o 

contributo do valor para o cliente.  

Baseando-nos neste pressuposto pode-se estabelecer a comprovação da premissa. 

P1: Na empresa orientada para o mercado a capacidade de gestão dos recursos 

orienta-se para a conquista da satisfação do cliente.   

e como subpremissas consideram-se  as seguintes: 

P1.1: A gestão dos recursos humanos (satisfação e motivação dos empregados) 

orienta-se para a satisfação do cliente. 

P1.2: A gestão dos recursos de operações (criação de valores) orienta-se para a 

satisfação do cliente. 

P1.3: A gestão dos recursos de financeiros (redução de custos) orienta-se para a 

satisfação do cliente.     
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Tudo quanto foi exposto, no item precedente, comprova a existência da orientação para o 

mercado e o seu relacionamento com a capacidade de gestão nas empresas objeto de 

análise; e, neste sentido, estabeleceu-se a verificação das anteriores subpremissas, 

solicitando aos gestores das 8 empresas entrevistadas a sua posição sobre a satisfação do 

cliente, perguntando-lhes se lhes pareciam verdadeiras ou falsas as 3 condições que 

compõem a capacidade de gestão segundo os anteriores autores, presentes no gráfico. 

 
Quadro 25. Frequência de resposta da satisfação dos clientes em relação aos elementos de capacidades de 

gestão. 

 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 

Conforme o resultado do gráfico anterior, pode-se comprovar que todos os gestores 

responderam afirmativamente que a satisfação e motivação dos empregados, a gestão 

financeira e da operação permitem maior satisfação para o cliente. Nesta premissa 

subjaze o raciocínio de Quintanilla Pardo I. (1992), o qual considera que a satisfação das 

necessidades dos clientes deve ser a posteriori à satisfação das necessidades dos 

empregados. E, deste modo, os empregados estarão motivados para atingir com eficácia 

as metas e objetivos da empresa. 

Face ao exposto, pode-se concluir que são válidas as subpremissas P.1.1; P.1.2 e P.1.3. 

No entanto, a conclusão da validade das subpremissas anteriores é enriquecida com a 

transcrição das entrevistas de seis gestores das empresas analisadas, conforme Yin (1994) 

Gerente B diz “ Procuramos sempre que os trabalhadores estejam satisfeitos”.  
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Gerente C diz “Somos todos colegas na empresa e procuramos proporcionar um ambiente 

de trabalho com a finalidade de oferecer o melhor aos nossos clientes”. 

Gerente E diz “Alugamos quartos e casas e deleitamo-nos na exposição de esculturas e 

arte sobre a região, de forma que o cliente conheça mais a região”.   

Gerente F diz “Conseguimos que os agricultores se beneficiassem pela primeira vez da 

cobrança de prestação económica para a preservação do meio ambiente”.  

Gerente G diz “Para nós, a inovação implica melhor serviço, a menor custo para o cliente 

e retorno satisfatório para a empresa”. 

Gerente H diz “Se os empregados não estiverem satisfeitos não vendemos nada”. 

Em resumo, a posição das empresas entrevistadas acerca da satisfação dos clientes em 

relação aos elementos de capacidades de gestão percebida é muito homogénea, todas as 

afirmações das transcrições anteriores são na primeira pessoa do plural, como se tratasse 

de uma equipa, isto significa que, apesar da responsabilidade de vigilância do meio 

envolvente recair sobre o empreendedor, a capacidade de gestão de toda a equipa orienta-

se para a conquista da satisfação do cliente.  

No quadro seguinte, representa-se a validade da primeira premissa. 

  
Figura 16. Impacto da orientação para o mercado sobre os recursos baseados no mercado 

 
 

 
 
 
Fonte: Autoria própria baseada Huoley, 2005, et al 
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No que respeita à orientação para o mercado, considerado como primeiro o recurso de 

apoio a marketing, conforme Narver Slater, 1990; Deshpandé e Webster, 1989; 

estabeleceram-se anteriormente três premissas relacionadas com três dos quatro grupos 

dos marcos dos recursos baseados nos mercados mais consistentes e importantes que 

emergem teórica e empiricamente da literatura de marketing (Hooley et al., 2005). 

As referidas premissas resultantes: 

P2: A orientação para o mercado tem efeito positivo na capacidade de conexão 

com clientes 

P3: A orientação para o mercado tem efeito positivo na capacidade de inovação 

P4:  A orientação para o mercado afeta positivamente os ativos de recursos 

humanos. 

 

Na seguinte representação pode-se visualizar o resultado do parecer dos gerentes das 

empresas analisadas em relação ao impacto da orientação de mercado sobre recursos 

baseados no mercado. 

 

Quadro 26. Frequência de resposta da orientação para o mercado sobre os recursos baseados no mercado 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 
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Conforme o quadro anterior todos os entrevistados consideram que a influência de 

orientação para o mercado, em relação a variáveis dos recursos baseado no mercado, está 

presente em todos os casos.  

 Por outro lado, esta perceção aparece reforçada com a transcrição das entrevistas dos 

gerentes das oito empresas analisadas, conforme Yin (1994): 

O gerente da Empresa A diz “O cliente é o dono do negócio e por isso lancei o barco 

casa, no qual o cliente é o dono e piloto do seu próprio hotel”. 

“O gerente da empresa B diz “ A minha empresa é um sistema de aprendizagem, no qual 

participa o cliente e os meus parceiros”. “A concorrência obriga-me a ter mais rigor nas 

contas da empresa para poder continuar a oferecer melhor aos clientes”. 

O gerente da Empresa C diz “ a minha empresa é familiar e os clientes formam parte da 

minha família”.  

O gerente da Empresa D diz “a qualificação dos seus empregados é linear conforme a 

exigência dos clientes”. “Um trabalhador satisfeito transmite a cem clientes”. 

O gerente da Empresa E diz” quando chega um cliente a minha quinta, procuro manter 

um pequeno diálogo para conhecer o seu gosto e também observar a forma que está 

vestido, para recomendar a visita a um sítio ou outro”.  

O gerente da Empresa F diz “os clientes fazem com que os nossos produtos e processos 

sejam cada dia mais atrativos”. “A conversa com o cliente ajuda-nos a descobrir algo 

novo”. 

O gerente da Empresa G diz “enveredo todo esforço para recuperar todas as receitas 

antigas que os meus clientes estavam habituados quando eram criança.” 

 O gerente da Empresa H diz “quero que os meus clientes e parceiros não se saturem dos 

meus produtos, por esta razão estou sempre a reintroduzir produtos e processos”. 

Em resumo, a posição das empresas entrevistadas acerca da orientação para o mercado 

em relação à capacidade de conexão com clientes, capacidade de inovação, aos ativos de 

recursos humanos e à inovação é muito homogénea. Deste modo, pode-se concluir que as 

premissas  P2, P3 e P4 são válidas. 
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Figura 17. Impacto da capacidade de gestão sobre os recursos baseados no mercado   

 
 
Fonte: Autoria própria baseada Huoley, 2005, et al 

 

 

Neste ponto trata do segundo recurso de apoio ao marketing, a análise baseada na 

capacidade de gestão, definida por Day (1994). Para esta análise, de igual modo que o 

nível de orientação para o mercado, foram estabelecidas anteriormente três premissas 

relacionadas com os grupos de recursos assentes nos mercados mais consistentes e 

importantes que resultam de forma teórica e empírica da literatura de marketing (Hooley 

et al., 2005): 

As três referidas premissas: 

P5: A capacidade de gestão da empresa afeta positivamente a capacidade de 

conexão com o cliente. 

P6:  A capacidade gestão da empresa afeta positivamente a capacidade de 

inovação. 

P7:  A capacidade gestão da empresa afeta positivamente aos  Ativos de Recursos 

Humanos 

 

Com o objeto de conhecer a validez das afirmações, foram solicitadas as apreciações dos 

entrevistados acerca da capacidade de gestão da empresa e os critérios relacionados com 

os três grupos de recursos baseados no mercado.  Os resultados obtidos foram 

representam na figura seguinte: 
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Quadro 27. Frequência de resposta capacidade de gestão sobre os recursos baseados no mercado 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 

De acordo com as respostas recebidas na figura anterior, pode-se concluir que o impacto 

da capacidade de gestão sobre a capacidade de conexão, com os clientes e ativos de 

recursos humanos, estão presentes em todas as empresas, enquanto que o impacto da 

capacidade de gestão sobre capacidade de inovação a condição está presente em  7 

empresas. 

 As respostas negativas da empresa E, sobre a capacidade de inovação, foram constatadas 

durante a entrevista, visto a gerência dar maior atenção na introdução de novas esculturas 

e a atividade principal, hospedaria, ser menos beneficiada pela inovação.   

Entretanto, para o reforço da conceção anterior, procedeu-se à  transcrição das entrevistas 

dos gerentes das oito das empresas analisadas, conforme Yin (1994). 

O gerente da Empresa A diz “ O cliente é o dono do negócio e o empresário é o dono de 

ideias”. 

O gerente da empresa B diz “A Inovação, na minha empresa, é um sistema em que 

participam todos os agentes económicos, mas sempre decide aquele que assume risco 

financeiro”.  
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O gerente da Empresa C diz “A ideia de inovar é dos clientes e, logo, é discutida pelo 

pessoal da empresa”.  

O gerente da Empresa D diz ”Cada vez os nossos empregados proporcionam mais 

informações dos clientes a gerência decide em quê inovar”. 

O gerente da Empresa E diz ”A criatividade é coisa dos empresários” 

O gerente da Empresa F diz  “Os clientes querem algo novo e tenho analisar a 

viabilidade”. 

O gerente da Empresa G diz “O êxito da inovação depende da motivação da gerência, 

rede de ajuda dos trabalhadores e dos clientes.” 

 O gerente da Empresa H diz “Eu quero fazer coisas diferentes com mesmo vínculo 

cultural e territorial e os empregados estão sempre disponíveis” 

Em síntese, a análise da  capacidade de conexão com os clientes e ativos de recursos 

humanos revelam um panorama muito interessante  e corroboram com a análise teórica 

efetuada, o qual confirma o que se devia esperar. Por este motivo, manterá as seguintes 

premissas P5 e P7.  

Entretanto, na análise da premissa 6, reforçada com a transcrição das entrevistas, conclui-

se que a maior força motriz da inovação é o gerente, razão pela qual se estabelece a 

alteração da premissa  P6  da seguinte forma: 

 

P6: A capacidade de gestão  dos empreendedores afeta positivamente a capacidade 

de inovação. 
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Figura 18. Impacto de capacidade de conexão e ativos de recursos humanos sobre a capacidade de Inovação 

 
 

Fonte: Autoria própria baseada Huoley, 2005, et al 

 

A premissa P8: A capacidade de conexão com os clientes tem efeito positivo e direto 

na capacidade de inovação e P10: Os ativos de recursos humanos têm efeito positivo e 

direto na capacidade de inovação.  

Para análise das referidas hipóteses, requereu-se o parecer dos gerentes das empresas 

entrevistadas acerca da capacidade de conexão com os clientes e ativos de recursos 

humanos  sobre a capacidade de inovação na sua empresa. 

Os resultados da pesquisa representam-se nos figura seguinte. 

 

 

Quadro 28: Frequência de resposta Influência positiva  da capacidade de conexão com clientes  sobre a 

capacidade de inovação 

 
Fonte. Pesquisa 2014 
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Quadro 29: Frequência de resposta da influência positiva dos ativos de recursos humanos  sobre a capacidade  

de inovação  

 
Fonte. Pesquisa 2014 

Para a  validez das premissas: P8 e P10, foram estudadas  as respostas  ao inquérito 

relativo às condições presentes nos 8 casos e conclui-se que a influência positiva  da 

capacidade de conexão com clientes  sobre a capacidade de inovação está presente em  

todas empresas  enquanto que a P10 a influência positiva dos ativos de recursos 

humanos sobre a capacidade de inovação  é considerada afirmativa em 25% das 

respostas. As respostas negativas refletem que o empresário é a única força motriz da 

inovação em 75% dos casos e os empreendedores internos apenas dão um pequeno 

contributo. Deste modo, a validez da premissa 10 não é certa para a totalidade da 

amostra. 

Entretanto, recorreu-se à transcrição das entrevistas de modo a ratificar a validade da 

premissa 8. 

O gerente da Empresa A diz “ As razões que impulsionam o processo de inovação de é a 

capacidade de gestão da gerência”. 

O gerente da empresa B diz “ A inovação dependem de boa relação com os clientes”  

O gerente da Empresa C diz “ Os recursos cruciais para a inovação são: a gerência, a 

reputação e credibilidade com os clientes.”  

O gerente da Empresa D diz” o processo de inovação está diretamente relacionado com a 

capacidade de gestão da gerência e conexão com os clientes. 
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O gerente da Empresa E diz” sem um boa capacidade de gestão e relação com os clientes 

não é possível a inovação.” 

O gerente da Empresa F diz” Os clientes decidem quando e onde se deve inovar”. 

O gerente da Empresa G diz” Para qualquer inovação é necessário ouvir dos clientes.” 

O gerente da Empresa H diz” As capacidade de gestão e a relação cliente. As razões que 

impulsionam o processo de inovação são: a conexão com os clientes e a capacidade de 

gestão.” 

Em resumo, pode-se concluir, conforme a análise representada na figura 19 e as 

evidências da transcrição  das entrevistas, a capacidade de conexão com clientes  sobre 

a capacidade de inovação mostra um cenário muito interessante  e confirma a  análise 

teórica efetuada como se devia esperar. Por este motivo, conservará a P8.  

 

Figura 19. Impacto de capacidade de Inovação e Ativo de Recursos Humanos sobre a Inovação 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria baseada Huoley, 2005, et al 
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As últimas premissas, objeto de análise no âmbito desta secção são as premissas:  P9: A 

capacidade de inovação tem efeito positivo e direto sobre a  inovação e P11: Os 

ativos de recursos humanos têm efeito positivo e direto sobre a inovação. 

 

Conforme o exposto anteriormente, no argumento teórico sobre as referidas premissas,  a 

capacidade de inovação pode ser considerada como um antecedente do sucesso na 

mudança. Porém, mesmo a mais criativa, inovadora e bem ajustada estratégia falhará se 

as pessoas encarregadas da sua execução não estiverem satisfeitas e motivadas para fazer 

o seu trabalho, tanto físico quanto mentalmente.  

 

Com o objetivo de testar  a P9 e a P11, solicitou-se aos dirigentes das 8 empresas  

entrevistadas, o papel do empreendedor e empreendedor interno na inovação: em 

processo, produto, comercialização e organização,  na sua empresa. 

 

Nos quadros 30 e 31 , procede-se à análise das respostas recebidas dos gerentes dos 8 

casos.  

 

Quadro 30: Frequência de resposta  da capacidade de inovação dos empreendedores sobre a inovação nos 

últimos anos  

 
 

Fonte: Pesquisa 2014 
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No estudo da  validez da premissa P9, foram estudadas  as respostas  ao inquérito relativo 

às condições presentes nos 8 casos  e conclui-se que a influência de capacidade de 

inovação dos empreendedores sobre a inovação nos últimos anos está presente nas 

empresas analisadas, enquanto a influência de capacidade de inovação dos 

empreendedores internos sobre a inovação nos últimos anos  está presente parcialmente.  

Este facto foi comprovado anteriormente noutras premissas, que o empresário é o único 

impulsor para a inovação e os empreendedores internos apenas dão um pequeno 

contributo. Nesta perspetiva, deduz-se que a validez da premissa 9 só poderá ser certa 

para os empreendedores e não para os empreendedores internos. 

Entretanto, recorreu-se à transcrição das entrevistas de modo a comprovar a análise da 

premissa 9. 

O gerente da Empresa A diz “ a maior força motriz da inovação é a empresário e toda a 

criatividade parte de mim”. 

O gerente da empresa B diz “ a capacidade de agilidade intelectual compete aos gerentes 

porque a maioria de trabalhadores dispõe de pouca formação e só se dedicam às 

atividades de campo.”  

O gerente da Empresa D diz” A maior força motriz da inovação na empresa é a 

administração porque a atividade da maioria dos trabalhadores é a restauração e a 

limpeza.” 

O gerente da Empresa E diz” A maior força motriz da inovação na empresa é a 

administração porque a atividade dos trabalhadores da empresa é só limpeza.” 

O gerente da Empresa F diz” A criatividade parte de mim”. 

O gerente da Empresa G diz” Proponho sempre uma ideia de inovação e logo peço 

opinião aos trabalhadores”.  

Em síntese, a análise da premissa 9 é ressalvada pela transcrição das entrevistas, e 

conclui-se que a  capacidade inteletual e criatividade cabem mais ao gerente das 

empresas, razão pela qual se estabelece a alteração da premissa  P9 da seguinte forma: 
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P9: A capacidade de inovação dos empreendedores  tem efeito positivo e direto 

sobre a  inovação 

 

Por último, a análise da P11: Os ativos de recursos humanos têm efeito positivo e direto sobre a inovação. 

 

Quadro 31: Impacto de ativos de recurso humanos sobre a inovação nos últimos anos 

 

 
 

Fonte. Pesquisa 2014 

Segundo o quadro anterior, a influência dos ativos dos recursos humanos sobre a 

inovação nos últimos anos está presente indiretamente na maioria dos casos assinalados. 

Porém  na empresa B e E tem havido inovações mas não se evidencia a  presença dos 

recursos humanos devido à pouca criatividade dos mesmos.  

Do mesmo modo que na análise das  anteriores premissas, procedeu-se à transcrição da 

entrevista  para reforçar veracidade da premissa 11. 

O gerente da Empresa A diz “ A inovação parte da ideia criativa do gerente e os 

empregados a seguem”. 

O gerente da empresa B diz “ A inovação parte da ideia gerente e empregados 

colaboram”. 

O gerente da Empresa C diz “ O empresário motiva a inovar e logo todos contribuem a 

inovar”.  
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O gerente da Empresa D diz” A administração inova e a inovação afeta de uma forma 

positiva aos trabalhadores na criação do valor para o cliente”. 

O gerente da Empresa E diz” Os trabalhadores adaptam facilmente a inovação, mas a 

ideia sempre nasce do gerente e a esposa” 

O gerente da Empresa F diz” A inovação é bem vinda para toda a organização, porém a 

ideia parte do gerente”.  

O gerente da Empresa G diz” Os trabalhadores estão sempre motivados e preparados para 

analisar qualquer inovação proposta por mim.” 

O gerente da Empresa H diz” Sem o cliente não há inovação.” 

Finalmente, na premissa 11 com o aval da transcrição anterior das entrevistas, concluiu-

se que os ativos de recursos humanos ou empreendedores internos não são determinantes 

na inovação para os casos analisados, pois o peso da inovação nos referidos casos recai 

sobre o empreendedor e o empreendedor internos apenas colabora no processo, desde 

modo propõe-se a alteração da premissa, como se descreve:  

 

P11: Os ativos de recursos humanos têm efeito positivo e indireto sobre a inovação. 

 

3.17. Conclusão das análises do estudo de Casos     

 

Relativamente às 11 premissas apresentadas, as evidências não permitiram validá-las a 

todas completamente. A principal razão observada pela não validade e alteração de 

algumas premissas,  foi o facto de testar o modelo teórico proposto neste trabalho de 

investigação nas empresas de estrutura informal,  onde o centro de toda organização 

centra-se na cabeça do empreendedor e o empreendedor internos apenas alavanca o 

processo da inovação.  

 Em modo de síntese, apresenta-se a figura 21 que resume a informação relativa aos 

diferentes plano de investigação apresentados no estudo de casos. A referida figura 
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proporciona os resultados das premissas em três grupos: premissa excluída do modelo,  

válida e alterada. Os dois últimos grupos devem ser comprovados no estudo  quantitativo. 

 
Figura 20. Modelo Geral depois da exclusão  e alteração das premissas ao nível dos estudos de casos 

 

 
Fonte: Autoria própria baseada Huoley et al., 2005 

 

Para finalizar, as premissas validadas e alteradas, após a análise do estudo de casos, vão 

ser denominadas por hipóteses e testadas no seguinte capítulo, através de análises do 

estudo quantitativo. No processo de recolha de dados do estudo quantitativo, para que as 

evidências sejam mais consistentes e fiáveis, vai-se utilizar o questionário do estudo 

quantitativo às questões relacionadas com as respostas que permitiram validar as 

premissas no estudo caso.  

De seguida, as hipóteses que vão ser objeto de análise: 

 

H1: Na empresa orientada para o mercado a capacidade de gestão dos recursos 

orienta-se para a conquista da satisfação do cliente. 

H1.1: A gestão dos recursos humanos (satisfação e motivação dos empregados) 

orienta-se para a satisfação do cliente  
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H1.2: A gestão dos recursos de operações (criação de valores) orienta-se para a 

satisfação do cliente 

H1.3: A gestão dos recursos de financeiros (redução de custos) orienta-se para a 

satisfação do cliente      

H2: A orientação para o mercado impacta positivamente a capacidade de conexão 

com clientes. 

H3: A orientação para o mercado impacta positivamente a capacidade de inovação  

H4: A orientação para o mercado impacta positivamente os ativos de recursos 

humanos. 

H5: A capacidade gestão da empresa afeta positivamente a capacidade de conexão 

com os clientes. 

H6: A capacidade gestão dos empreendedores afeta positivamente a capacidade de 

inovação. 

H7: A capacidade de gestão da empresa impacta positivamente os ativos de recursos 

humanos.  

H8: A capacidade de conexão com os clientes tem efeito positivo e direto na 

capacidade de inovação 

H9: A capacidade de inovação dos empreendedores  tem efeito positivo e direto 

sobre a  inovação 

H11: Os ativos de recursos humanos têm efeito positivo e indireto sobre a inovação. 

 

 

Para finalizar  
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Figura 21. Modelo final 

 

 
 
Fonte: Autoria própria baseada Huoley, 2005, et al 
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CAPÍTULO 4 
Análises Quantitativas 
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4. Análises Quantitativas 

 

4.1. Metodologia da investigação e análise dos resultados  

Para confirmar ou rejeitar as hipóteses propostas realizou-se um estudo empírico de 

caráter quantitativo.  

 

4.2. Variáveis explicativas 

 

Este estudo concentra-se em dois tipos de tratamento das variáveis explicativas: o 

primeiro baseia-se no recurso de apoio ao marketing e o segundo no recurso baseado no 

mercado. Para a sua medição criaram-se variáveis latentes a partir de vários componentes 

diferentes, que se constituíram em variáveis observáveis, como se apresenta no seguinte 

quadro: 

 

 
Quadro 32. Escala de medição dos fatores 

Variáveis Latentes Perguntas Variáveis explicativas e itens da escala de medição 

Orientação para o 

mercado 
P1 

V 6.1. O pessoal das diferentes atividades da nossa empresa reúne-se 
periodicamente para planificar de forma conjunta a resposta às 
mudanças que ocorrem no meio envolvente. 
 
V 6.2. Os sócios da nossa empresa reúnem-se pelo menos uma vez por 
trimestre para discutir as tendências e desenvolvimento do mercado. 
 
V6.3.Reunimo-nos periodicamente com uma amostra dos nossos 
clientes para saber quais são as suas necessidades atuais e que produtos 
necessitarão no futuro. 
 
V6.4.Recolhemos periodicamente informação sobre a satisfação dos 
clientes. 
 
V6.5.Revemos sistematicamente o nosso sortido de produtos para 
assegurar que o mesmo se adeque ao que os consumidores finais 
pretendem. 
 
V 6.6. Participamos ativamente em ações tendentes para mostrar ao 
público em geral a utilidade social do nosso setor. 
 
V 6.7. Medimos periodicamente o efeito provável das mudanças do 
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meio envolvente sobre as necessidades e/ou preferências dos clientes. 
 
V 6.8. Analisa periodicamente os pontos fortes e fracos da organização 
em relação ao que cliente valoriza (as suas necessidades e 
preferências). 
 
V 6.9. Quando um sócio da nossa empresa dispõe de informação 
importante sobre a concorrência transmite-a rapidamente aos outros 
sócios da empresa 

Capacidades de gestão P2 

V 6.10. A nossa empresa tem liquidez e solvência. 
 
V 6.11. A nossa empresa autofinancia a maioria ou a totalidade do seu 
investimento em ativos fixos. 
 
V 6.12. A nossa empresa amortiza sempre a dívida. 

Capacidades de 

conexão com os clientes 
P3 

V 6.13. Dispomos de  um nível superior de serviço de atendimento e 
apoio ao cliente. 
 
V 6.14.   As relações com os clientes é o nosso objetivo-chave. 
 
V 6.15. A nossa empresa dispõe de bom entendimento das 
necessidades e da demanda dos clientes. 
 
V 6.16. A nossa empresa proporciona boa criação de relações com os 
clientes. 
 
V 6.17. A nossa empresa estabelece regularmente objetivos de 
melhorar as relações com os clientes. 
 
V  6.18.     A nossa empresa constrói relações  de longo prazo  com os 
seus clientes mais rentáveis. 
 
V  6.19. Quando  a nossa empresa  descobre que os clientes rentáveis  
estão insatisfeitos com a qualidade e/ou serviço recebido a empresa 
toma imediatamente ações corretivas. 

Ativos de recursos 

humanos 
P4 

V 6.20. O nível de  satisfação laboral dos nossos  trabalhadores é maior 
que  o nível de satisfação da concorrência. 
 
V 6.21. Os níveis de  retenção (permanência) dos nossos trabalhadores 
são superiores aos da concorrência. 
 
V 6.22. A empresa recompensa formalmente os trabalhadores que se 
destaquem nas propostas de inovação, apesar  de não  possuir  uma 
atividade organizada e regular de apoio ao emprendedorismo. 
 
V  6.23.  A empresa recompesa a criatividade, aceita riscos, promove 
comportamentos empreendedores e inovadores entre os seus 
trabalhadores  e disponibiliza recursos. 
 
V 6.24. Existe estímulo à formação dos trabalhadores. 
 
V 6.25. A satisfação dos nossos empregados influi na performace dos 
clientes. 
 
V 6.26. A motivação dos nossos empregados influi na performance dos 
clientes. 
 
V 6.27. Os nossos empregados procuram sempre gerar valor para os  
clientes a menor custo. 

Capacidade de 

inovação 
P5 

V 6.28. Existe capacidade de lançar com êxito novos produtos. 
 
V 6.29. Existem novos processos de desenvolvimento eficaz de 
produtos. 
 
V 6.30. A empresa tem capacidade técnica para executar  tarefas 
inovadoras relacionadas com a sua atividade normal. 
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V  6.31. A empresa aposta em atrair e reter talentos, quadros 
qualificados e proativos, capazes de liderar projetos desde  a sua fase 
de gestação até à fase de comercialização ou implementação. 
 
V  6.32. A empresa  tem um sistema para obter informação dos clientes 
e mercados atuais. 
 
 V 6.33. A empresa adquire informação de fontes externas relacionadas 
com os fornecedores. 
 
V  6.34. A empresa tem pessoal com habilidade para identificar e 
analisar as tendências do negócio. 
 
V 6.35. A empresa  avalia sistematicamente os esforços na inovação  
ou desenvolvimento de produtos para assegurar o nível de qualidade 
que os clientes desejam. 

 

Fonte. Adaptado de Calantone et al. (2002) ,  Blesa (2000) e Hooley et al. (2005) 

 

4.3. Questionário 

 

Para a elaboração do questionário utilizou-se nas perguntas a escala de atitude, tipo Likert 

de 1 a 57.  

 

Para validação do questionário em questão realizou-se uma prova piloto às oito empresas 

analisadas no estudo de casos. Fez-se uma análise às respostas dos inquiridos e constatou-

se a presença de algumas respostas neutrais (nem de acordo nem em desacordo), as quais 

a priori não permitiam desenvolver um estudo com consistência. Deste modo, decorreu a 

recomposição das referidas questões, de modo que se possa obter nas respostas neutrais 

afirmações menos enviesadas.  

 

 Em termo de exemplo abaixo, a questão nº5 do inquérito aplicado, alguns inquiridos 

responderam que não estavam de acordo e nem em desacordo com alguns itens. 

 

 

                                                 
7 Totalmente em desacordo =1, Em desacordo =2, Nem de acordo nem em desacordo =3, De acordo =4, 
Totalmente de acordo =5 
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Quadro 33. Conteúdo pergunta número 5 do questionário 

 

Fonte. Adaptado deCalantone et al. (2002) ,  Blesa (2000) e Hooley et al. (2005) 

.  

Face ao anterior, procedeu-se a recomposição da questão, conforme o exemplo para 
precaver as respostas neutrais.  

Deste modo, se respondessem “3” em alguma das opções, deveriam passar a questão 5.1, 

caso contrário passariam para a questão 6. 

Quadro 34. Recomposição da pergunta 5 do questionário 

 

Fonte. Adaptado de Calantone et al. (2002) ,  Blesa (2000) e Hooley et al. (2005) 
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4.3.1. Observação estatísticos. 

Ao iniciar a recolha de dados, teve-se de definir alguns pontos muito importantes, tais 

como a definição da população, da amostra e da unidade estatística. 

 

População 

Trata-se de um universo estatístico finito de pequenas empresas alentejanas do setor de 

turismo rural, náutico e de receitas tradicionais. 

Justificação 

A escolha deste universo, deve-se ao posicionamento das empresas alentejanas no setor 

de turismo rural, náutico e de receitas tradicionais analisadas no estudo de casos como 

inovadoras. Nelas cabem investigar a importância dos processos e resultados  da 

inovação, com a finalidade de evidenciar a relevância dos recursos de marketing sobre a 

inovação com maior profundidade. 

Para definir o universo recorreu-se à Associação Nacional de Municípios e de Produtores 

para a Valorização e Qualificação dos Produtos Tradicionais Portugueses, Empresa de 

Desenvolvimento e Infraestrutura do Alqueva, S.A,  e à investigação bibliográfica sobre o 

Espaço Rural e do Turismo de Natureza em Portugal, para determinar a unidade 

estatística na qual vai incidir a observação, conforme o quadro seguinte: 

 

Quadro 35. Unidade estatística 
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Amostra 

Conforme  Sierra Bravo (1984) uma das condições essenciais da amostra é que constitua 

uma porção do universo. No entanto, não basta qualquer parte do universo para formar 

uma amostra, ela tem de constar de um número suficiente de elementos elegidos de forma 

aleatória, de modo que proporcione uma segurança estatística e que os resultados que se 

obtenha dela possam, dentro dos limites estimados, representar realmente o universo. Isto 

significa que o tamanho de uma amostra tem de alcançar  determinadas proporção 

mínimas, fixadas estatisticamente, conforme as leis experimentais da probabilidade. 

Cálculo de tamanho da amostra para universo finito baseadas nas leis experimentais da 

probabilidade: 

 

 

Fonte: Manual socioestatística de Manuel Garcia Ferrando, 1988  

 

1º Passo – Fórmula atrás referida 

Sendo: 

n = tamanho de amostra 

z= 1,96 para 95% de confiança 

N = população ou universo, segundo o  quadro 35, N é igual a 180 

 

Em cada prova de investigação apenas cabem dois resultados:  

p= êxito e q= fracasso.  

E= Margem de erro 

2º passo -  Cálculo do valor p e q 
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Conforme a análise do estudo de casos, constituiu-se um grupo de dez empresas 

entrevistadas pelo investigador, das quais duas foram excluídas da análise, porque não se 

adequavam ao objeto do estudo em questão. Deste modo, a probabilidade de êxito (p) é = 

8/10, logo p= 0,8; e a probabilidade de fracasso (q) =1-p. 

q=1-0,8,  logo p=0,2. 

 

3º passo - Cálculo de tamanho da margem de erro. 

 

substituindo na fórmula: 

 

 

 

 4ºpasso -  Substituição na fórmula de cálculo tamanho de amostra 

 

Interpretação. Um nível de confiança com um erro de 9% (53x0,09=4,77),  indica que há 

uma probabilidade de  95% que a tamanho da amostra  esteja compreendida entre 53 +  5, 

ou seja, entre 48 e 58. 

Após os procedimentos anteriores, recorreu-se pessoalmente à Associação de 

Empresários de  Elvas, Nepor em Portalegre; contactou-se telefonicamente e por mail  a 

Associação de Empresários de Évora e Beja e a Associação Nacional de Municípios  e 

Produtores para a Valorização e Qualificação dos Produtos e Tradicionais Portugueses,  

com o objetivo de recolher dados da unidade estatística. 
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Finalmente, procedeu-se ao envio  de um questionário eletrónico, ativado online por um 

prazo de dois meses, às referidas organizações. Estas disponibilizaram-se a disseminar o 

questionário aos seus associados via mail. Findo o prazo de ativação do questionário, 

obtiveram-se como resultado das respostas 35 questionários válidos.  

 

 Porém, as referidas respostas foram insuficientes, conforme o resultado do cálculo do 

tamanho de amostra. Deste modo, o investigador decidiu, por um lado, contactar 

novamente com as organizações  mencionadas anteriormente e, por outro lado, iniciar o 

contacto com outras empresas não associadas, com o objetivo de incrementar a taxa de 

resposta. Finalmente, como resultado das respostas consegui-se atingir o total de  60 

questionários válidos. 

 

4.4 .Análises dos Resultados 

 

Neste subcapítulo fez-se primeiramente uma análise descritiva dos dados, de forma a 

efetuar uma caracterização da amostra, passando-de seguida à ánalise da correlação, 

média, do desvio padrão e depois à análise fatorial exploratória, para verificação da 

consistência interna das escalas de medida utilizadas. Finalmente, validou-se o modelo 

estrutural e a confirmação das hipóteses deste trabalho de investigação.  

 

4.4.1 – Análise descritiva 

Os  60 questionários válidos são oriundos de empresas de origem alentejana, que atuam 

em Portugal e no mercado exterior. 

A caracterização das empresas, em termos do setor  de atividade, localização e recursos 

humanos , aparece descrita no quadro 36. 
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Quadro 36.  Caracterização das empresas da Amostra 

 

 
 

Fonte. Pesquisa 2015 

 

4.4.2 Correlação 

A  análise da correlação apontou que existe correlação robusta e significativa (p < 0,01) 

entre todos os constructos, cujas relações foram inseridas no modelo 
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Quadro 37 – Correlação entre os constructos 

 

**. A correlação é significativa no nivel 0,01 (2 caras). 

Fonte: Dados da pesquisa 2015 

 

 

4.4.3. Estatística descritiva 

No que diz respeito à estatística descritiva, utilizou-se para as variáveis de caracterização, 

as médias, o desvio padrão e os quadros de frequência. 
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Quadro. 38 Estatística descritiva 
 

 

  Média8 Desvio padrão N 
Orientação Mercado 3,2 0,68 60 
Capacidade de 
Gestão 3,71 0,828 60 

Capacidade de 
Conexão cliente 3,61 0,793 60 

Ativo Recurso 
Humano 3,67 0,678 60 

Capacidade de 
Inovaçao 3,76 0,676 60 

Inovaçao 3,66 0,774 60 
 

Fonte: Elaboração própria baseado em dados SPSS 
 

Orientação Mercado:  

Pode-se comprovar que na variável Orientação Mercado, segundo o Quadro 4.6, a média 

é de 3,2 e o desvio padrão de 0,68, o que significa que existe pelo menos uma resposta 

positiva nos itens da escala de medição de orientação para mercado. Quando à frequência 

desta variável existe uma maior concentração de resposta dos valores acima da média, 

segundo o quadro 39. 

Por outro lado, segundo o Quadro 37, verifica-se que a orientação detém uma forte 

correlação com as variáveis capacidade de gestão, capacidade de conexão com os 

clientes, capacidade de inovação e menos forte com os ativos de recursos humanos. 

Entretanto, pode-se afirmar que quanto maior for o nível de orientação para mercado, 

maior será a capacidade de gestão, a capacidade de conexão com os clientes, a 

capacidade de inovação e de ativos de recursos humanos, respetivamente. Desde modo, 

acaba-se de confirmar o que seria de esperar; e poder-se-ão considerar como válidas as 

                                                 

8 Para calcular a média teve-se em consideração os seguintes valores (1= totalmente em desacordo, 2= em desacordo; 

4= de acordo, 5= totalmente em acordo). Neste contexto, os valores da média superiores a três provam que existe pelo 

menos uma resposta positiva nos itens da escala de medição. 

. 
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hipóteses H1, H2, H3 e H4, dado que existe uma maior concentração de respostas acima da 

média, conforme o quadro de frequência 4. 

 

Quadro 39.: Frequência das respostas em relação à Orientação do Mercado 

 

Fonte: Dados da pesquisa 2015 

 

Capacidade de Gestão 

Relativamente à variável “Capacidade de Gestão”, a média é de 3,71, o desvio padrão 

de 0,828 (Quadro 38) e a frequência é de 83,3% de respostas positivas, o que vai, assim, 

ao encontro de uma opinião generalizada da presença da capacidade de gestão nas 

empresas analisadas. 

Nesta variável, constatámos uma forte correlação positiva com as variávéis “Capacidade 

de Conexão cliente”, “Capacidade de Inovação” e “Ativo de Recurso Humano”. Uma 

possível leitura desta situação pressupõe que uma adequada capacidade de gestão permite 

um equilíbrio entre cada uma das referidas variáveis. Por este motivo, poder-se-ão 

considerar válidas as hipóteses H5, H6 e H7.   
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Quadro 40. Frequência das respostas em relação à Capacidade de Gestão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2015 

 

Capacidade de Conexão Cliente 

Quadro 41. Frequência das respostas em relação à Capacidade de Conexão Cliente 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2015 

 

Quanto à frequência desta variável  existe uma tendência de concentração de valores de 

resposta superiores a três, o que corrobora a maioria das respostas positivas superiores à 

média. A opinião é a de que existe uma influência significativa na Capacidade de 

Conexão Cliente, conforme indica a média de 3,61 e o desvio padrão de 0,793 (Quadro 38).  
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A hipótese H8 poderá ser válida devido ao facto de existir uma correlação significativa 

entre a Capacidade de Conexão Cliente e a Capacidade de Inovação, o que tem todo o 

sentido, porque um bom feedback dos clientes permite a geração de novas ideias. 

  

Ativos de Recursos Humanos 

 

Quadro 42.  Frequência das respostas em relaçãoaos Ativos de Recursos Humanos 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 2015 
 

Como tinha sido detetado, de uma forma muito clara no estudo de casos, os ativos de 

recursos humanos ou empreendedores internos não são determinantes na inovação porque 

o peso da inovação nos referidos casos recai sobre o empreendedor e o empreendedor 

interno apenas colabora no processo. De acordo com o  Quadro.38, pode-se comprovar 

que, efetivamente, a média da capacidade do ativos de recursos humanos  é de 3,67, 

desvio padrão de 0,676 e a frequência 83,33% de respostas positivas, o que significa a 

importância dos ativos de recursos humanos nas empresas analisadas.  No entanto, a 

correlação entre ativos de recursos humanos e a inovação é apenas de  0,686, o que 

confirma o raciocínio no estudo de casos, por conseguinte, poder-se-á considerar válida a 

hipótese H11.   
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Capacidade de Inovação 

Por sua vez,  a Capacidade de Inovação, contrariamente ao resultado obtido no estudo de 

casos, tem um importância muito significativa.  Pode-se comprovar que na variável 

Capacidade de Inovação, segundo o Quadro 38, a média  é de 3,76, com um desvio 

padrão de 0,676, o que significa que existem várias respostas positivas nos itens da escala 

de medição da capacidade de inovação. Quando na frequência desta variável existe uma 

maior concentração de valores de resposta acima da escala de 4 revela uma unanimidade 

na maioria das respostas positivas, conforme o quadro 4.8.  

Por outro lado, verificou-se uma forte correlação positiva com a variável Inovação, isto 

poderá significar que existe um equilíbrio entre ambas. Este facto pode ter a seguinte 

leitura: apesar de ser o empreendedor a força motriz de toda a inovação, conforme a  

conclusão no estudo de casos, a sinergia existente entre os empregados e o empreendedor 

pode ser apropriada, e por conseguinte, haver maior capacidade de inovação na empresa.  

 

Quadro 43. Frequência das respostas em relação à Capacidade de Inovação 

 

Fonte: Dados da pesquisa 2015  
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4.5. Análise Fatorial  

 

Entre os procedimentos ou técnicas estatísticas utilizados para o teste da validez do 

constructo destaca-se em maior medida a Análise Fatorial (doravante AF). 

Geralmente pode-se dizer que esta é a técnica por excelência utilizada para a validação do 

constructo. 

A análise fatorial, segundo Santiago Fuente (2011), consiste numa técnica de redução da 

dimensionalidade dos dados. O seu propósito consiste na procura do número mínimo de 

dimensões capazes de explicar o máximo de informação contida nos dados.  

Fundamentalmente o que se pretende com a Análise Fatorial (Análise dos Componentes 

Principais ou dos Fatores Comuns) é simplificar a informação que nos dá uma matriz  de 

correlações para que seja mais fácil a interpretação. 

Por outro lado, o referido autor entende fatores como variáveis originais, as quais se 

desdobram noutras variáveis (compostas por itens). Cada item terá um ‘peso específico’ 

distinto segundo a sua relação com o fator: O referido peso pode ser grande ou pequeno, 

positivo ou negativo. Geralmente, em cada fator poderá haver itens com pesos grandes e 

outros próximos a zero; os itens que mais pesam em cada fator são os que o definem, 

indica Santiago Fuente (2011). 

Além do exposto anteriormente, é possível saber quanto cada fator está associado a cada 

variável e quanto o conjunto de fatores explica a variabilidade geral dos dados originais. 

Ou seja, através da análise fatorial podemos identificar novas variáveis, em número 

menor que o conjunto inicial, sem que haja perda significativa da informação contida no 

conjunto das variáveis iniciais. 

De acordo com Hair et al. (1995) a análise fatorial não deve ser utilizada em amostras 

inferiores a 50 observações. Esta técnica será utilizada no presente estudo para a criação de 

um conjunto menor de variáveis (fatores) para o constructo e perceção dos fatores internos, 

recorrendo ao software SPSS. 

Conceitualmente, AF, apresenta dois tipos ou modalidades diferentes: Análise Fatorial 

Exploratória (doravante EFA) e Análise Fatorial Confirmatória (doravante CFA). 
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As diferenças entre ambas são numerosas, desde uma perspetiva teórica como 

matemática. A diferença mais importante referida é que a CFA conduz-se principalmente 

por teorias substantivas e por expetativas, enquanto a EFA, como o seu nome implica, é 

principalmente uma técnica que, baseada nos dados, tenta descobrir a estrutura subjacente 

que estes possuem (Bollen, 1989). 

 

4.5.1. Análise Fatorial Exploratória 

A Análise Fatorial é uma técnica estatística multivariada que permite identificar a 

estrutura subjacente a uma matriz de dados, revelando novas variáveis, em número 

inferior ao do conjunto de variáveis observadas inicialmente, sem que se perca de forma 

significativa a informação nelas contidas. A Análise Fatorial tem como princípio básico o 

seguinte: “a covariância/correlacção entre um conjunto de variáveis manifestas ou 

observadas é devida à existência de um, ou mais, fator(es) latente(s) comum(uns) a essas 

variáveis manifestas, o fator latente é a causa dos comportamentos das variáveis 

manifestas observadas” (Marôco, 2010). 

A análise fatorial exploratória permite conhecer a estrutura fatorial subjacente às 

correlações entre as variáveis em observação. Desta forma, pretende-se atribuir um score 

(quantificação) às variáveis latentes, que não são diretamente observáveis. Este score 

representa a informação presente nas diferentes variáveis, tendo a capacidade de resumir 

a informação aí presente num número reduzido de fatores que não são observáveis 

diretamente e que permitem identificar as relações estruturais entre as variáveis, que 

habitualmente passam despercebidas (Marôco, 2010). 

No método de extração de fatores, usou-se um número fixo de fatores. Para além da 

extração de fatores foi também necessário fazer a rotação de fatores com o objetivo de 

transformar os coeficientes dos fatores retidos numa estrutura simplificada. Esta estrutura 

simplificada tornou mais compreensível a identificação e interpretação de cada fator, a 

partir dos pesos das variáveis que o compõem.  

Existem dois tipos de rotação, a rotação ortogonal e a rotação oblíqua. Para esta 

investigação optamos pela rotação oblíqua. Esta rotação é ainda composta por dois tipos 

principais:  a rotaçao varimax (proposta por Kaiser 1958) e  a quartimax. Para o estudo 
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optou-se por se utilizar uma rotação varimax. Este método tem por objetivo distinguir o 

valor dos coeficientes que relacionam cada indicador (variável) com os fatores retidos, de 

modo a que cada indicador possa ser associado a apenas um fator. Diversos trabalhos de 

investigação analisados utilizaram esta técnica, nomeadamente,: Otto e Ritchie (1996), 

Ruyter, Wetzels e Bloemer (1998), Witkowski e Wolfinbarger (2002), Lee et al. (2007), e 

Kim et al. (2008). 

É de notar que quanto mais próximo de 1 estiver a componente,  mais forte é a associação 

entre a variável e o fator, isto é, pode concluir-se que a variável contribui de forma 

significativa para a formação do fator. 

Quando se realizaram as análises fatoriais exploratórias, tiveram-se em conta diversos 

aspetos: 

 

• Análise de consistência interna (Alpha de Cronbach): a determinação deste 

coeficiente tem como propósito a estimação da confiabilidade de um questionário. 

Este mede a correlação entre respostas através da análise do seu perfil. Os valores 

acima de 0.70 são considerados adequados, acima de 0.80 são bons e acima de 

0.90 são excelentes. 

 

• Correlações: Para se poder aplicar o modelo fatorial deve haver correlação entre 

as variáveis, que são avaliadas pelo coeficiente de correlação linear entre cada par 

de variáveis. Se as correlações forem pequenas, abaixo de 0.05, é pouco provável 

que partilhem fatores comuns. Por outro lado, também não podem existir 

problemas de multicolinearidade, ou seja, não se podem observar coeficientes de 

correlação acima de 0.90. 

 

• Comunalidades: Consistem na proporção de variância de cada variável que é 

explicada pelos fatores extraídos. Hair, Anderson, Tatham e Black (2004) 

consideram um valor mínimo de comunalidade de 0,50. 
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• N.º de Fatores a reter: Existem 3 critérios que ajudam a determinar o número de 

fatores a reter:  

 

o Critério de Kaiser (reter todos fatores cujo valor próprio (eigenvalues) é 

superior a 1, não descuidando os que têm valores inferiores a 1 e 

superiores a 0.85). 

 

o Sedimentação (reter os fatores até àqueles em que se observa o ponto de 

inflexão da curva que relaciona o número do fator e o respetivo 

eigenvalue). 

 

 

o Percentagem de variância explicada (como se trata de um trabalho 

realizado no âmbito das ciências sociais, é aceitável um mínimo de 60%, 

sendo bastante bom um valor acima de 70%). 

 

4.5.1.1. Análise Fatorial Exploratória dos Recursos de apoio ao Marketing   

Análise da matriz de correlação: Conforme a abordagem do autores anteriores, 

começou-se por determinar a matriz de correlações e o coeficiente Alpha de Cronbach 

(análise da consistência interna). A partir da matriz de correlações conclui-se que existem 

coeficientes de correlação acima de 0.05 e não existem valores acima de 0.90. Por outras 

palavras, se as correlações forem pequenas, abaixo de 0.05, é pouco provável que 

partilhem fatores comuns, segundo Pestana e Gageiro (2005). Por outro lado, se forem 

superiores a 0,90 poderá  existir problema de multicolinearidade 

 

 

 



Contribución de los  Recursos de Marketing como herramienta para la Innovación en las pequeñas empresas 

alentejanas. 

- 196 - 
 

Quadro 44. Figura  Matriz de correlação de recursos de apoio ao Marketing 

 

Fonte. Dados de pesquisa 2015 

 

Comunalidade. 

A Comunalidade representa o coeficiente de correlação lineal múltiple de cada variável 

com os fatores. Hair, Anderson, Tatham e Black (2004) consideram um valor mínimo de 

comunalidade de 0,50. Conforme o resultado do quadro 45 todos os valores das variáveis 

são superiores a 0,5, salvo as variáveis V6_6 e a V6_9, o que implica que todas as 

variáveis estão muito bem representadas no espaço dos fatores menos as duas referidas 

anteriormente. 
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Quadro 45. Comunalidades 

 

 
 

Método de extracción: análisis de componentes principales 

 

Determinação de número de fatores: 

 

Posteriormente, elegeu-se uma estrutura fatorial de dois fatores que explicaram  66,35% 

da variância, uma solução satisfatória, dado que o mínimo aceitável em Ciências Sociais 

da variância total  é  60%  (Hair et al., 2004), sendo bastante bom um valor acima de 

70%. 

 

Por outro lado, essa decisão  também se observa  no gráfico de sedimentação, no qual o 

terceiro autovalor não provoca pendente a respeito do quarto, isto é , o terceiro valor 

encontra-se na mesma planície sem pendente que o quarto, pelo que, devemos considerar  

que apenas se devem extrair os dois primeiros fatores e desconsiderar do terceiro em 

adiante: 
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Quadro 46. Variância total explicada 

 

Método de extracção: análise de componentes principais. 

 

Gráfico 1. Sedimentação  Recursos de apoio ao Marketing 
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Rotação de fatores: 

Quadro 47. Matriz de componente rotado fator recursos apoio ao marketing 

 

 

Após a rotação usando o método Varimax, conclui-se que temos 2 fatores constituídos 

pelos seguintes itens: 

Fator 1: “Orientação para o mercado”: é constituído pelos itens 2,3,6, 7,8,9, 11 e 12. 

Fator 2: “Capacidade de Gestão”: é constituído pelos itens 1,4,5,10. 

 

Interpretação  dos fatores:Na denominação do fator procedeu-se em função do maior 

peso de peso fatorial que corresponde a uma determinada variável latente e/ou maior 

número de itens relacionados com a variável.  

Confiabilidade e Validez das Variáveis latentes e observáveis 

Quanto à consistência interna avaliada pelo Alpha de Cronbach, como critério geral, 

George e Mallery (2003, p. 231) sugerem as seguintes recomendações:  

 Coeficiente alfa >.9 é excelente  

 Coeficiente alfa >.8 é bom  

 Coeficiente alfa >.7 é aceitável  

 Coeficiente alfa >.6 é questionável  
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 Coeficiente alfa >.5 é pobre  

 Coeficiente alfa <.5 é inaceitável 

 No que diz respeito à validez, Hair (1998) acrescenta  que os  valores da peso fatorial  

não devem ser menor de 0,5  

Sintetizando, no quadro nº 46 representa-se a estrutura das variáveis latentes e 

observáveis dos recursos de apoio ao marketing, assim como os seus níveis de fiabilidade 

e validez.  

Quadro 48. Níveis de fiabilidade e validez  sem remoção dos itens 

 

Fonte: Dados da pesquisa 2015 
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Os valores estatísticos obtidos a partir dos dados analisados situam-se entre os níveis 

mencionados como mínimo e máximo, portanto, as variáveis apresentam uma excelente 

consistência interna ou inter-relação entre as perguntas ou incisos que fazem parte da 

escala. No entanto, após outra simulação da análise fatorial e considerando os valores das 

comunalidades e dos fatores a reter, concluiu-se que deveriam ser removidos da análise 

fatorial os seguintes itens: V6.6 e V6.9. que correspondem à Orientação para o Mercado. 

Por último, na remoção dos referidos itens, obteve-se maior coeficiente Alpha de 

Cronbach para orientação para o mercado e maior peso fatorial para maioria dos itens, 

como se pode comprovar no seguinte quadro. 

Quadro nº 49. Níveis de fiabilidade e validez  com remoção dos itens 

 

Fonte: Dados da pesquisa 2015 
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Ademais, com a remoção dos anteriores itens, conseguiu-se uma percentagem de 

variância explicada de 72,25%, bastante melhor em relação a estrutura anterior, conforme 

indica o seguinte quadro. 

 

Quadro 50. Variância total explicada com itens  removido 

 
Método de extracción: análisis de componentes principales 

 

4.5.1.2. Análise de Recursos baseados no Mercado 

Após ter analisado os recursos de apoio ao marketing e a orientação para o mercado 

passaremos à análise dos recursos baseados no mercado. 

Análise da matriz de correlação: 

De igual modo que na Análise de Recursos  de apoio ao Marketing, a partir da matriz de 

correlações conclui-se que existem coeficientes de correlação acima de 0.05 e não 

existem valores acima de 0.90;  
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Quadro 51. Matriz de correlação de Recursos baseados no Mercado 
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Conforme o quadro seguinte, pode-se comprovar que a maioria dos valores das 

comunalidades estão bem representadas no quadro dos fatores, salvo as variáveis V6 _27, 

cujo valor de extração é inferior a 0,5. 

 
Quadro 52. Comunalidade Recurso baseado no mercado 

 
Método de extracçao: análise de componentes principais 

 

Determinação de número de fatores: 

Quanto ao número de fatores a reter, consideraram-se 3, primeiro por terem os valores 

próprios associados superiores a 1; segundo, por explicarem cerca de 66% da 

variabilidade dos dados, uma vez que o mínimo aceitável é 60%, como foi referido 

anteriormente; e terceiro, pelo gráfico de sedimentação . 
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Quadro 53. Variância total explicada 

 

 
 Gráfico 2. Sedimentação  Recursos baseados no mercado 
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Rotação de fatores: 

Depois da rotação  usando o método Varimax, conclui-se que dispomos 3 fatores 

constituídos pelos seguintes itens. 

Quadro 54. Matriz de componente rotado 

 

Fator 1:“Capacidade de inovação”: é constituído pelos itens: 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 

27, 29, 30, 32, 34, 35. 

Fator 2: “Capacidade de conexão com os clientes”: é constituído pelos itens: 18, 25, 33. 

Fator 3: “Ativos de recursos humanos”: é constituído pelos itens: 13, 16, 20, 23, 24, 28, 

31. 

Interpretação  de fatores:A denominação do fator obedeceu:  ao maior peso fatorial que 

corresponde a uma determinada variável latente; e/ou o maior número de itens 

relacionados com a variável latente. 
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No quadro nº 55  representa-se a estrutura das variáveis latentes e observáveis dos 

Recursos baseados no Mercado,  assim como os seus níveis de fiabilidade e validez.  

Quadro 55. Níveis de fiabilidade e validez  sem remoção dos itens     
Capacidades de conexão com os clientes Carga fatorial 

Alfa de Cronbach=0,881   
 V 6.18. A nossa empresa constrói relações de longo prazo com os seus clientes mais 

rentáveis. 
 V6.25. A satisfação dos nossos empregados influi na performace dos clientes. 
 V6.33. A   empresa adquire informação de fontes externas relacionadas com os 

fornecedores.. 

 
,805 

 
,756 
,885 

Ativos de recurso humanos Carga fatorial 
Alfa de Cronbach= 0,883 

 V 6.13.   Dispomos de  um nível superior de serviço de atendimento e apoio ao cliente 
 V6.16. A nossa empresa proporciona boa criação de relações com os clientes. 
 V6.20.  O nível de  satisfação laboral dos nossos  trabalhadores é maior que  o nível 

satisfação da concorrência. 
 V 6.23. A empresa recompesa a criatividade, aceita riscos, promove comportamentos 

empreendedores e inovadores entre os seus trabalhadores  e disponibiliza recursos. 
 V 6.24. Existe estímulo à formação dos trabalhadores. 
 V 6.28. Existe capacidade de lançar com êxito novos produtos. 
 V  6.31. A empresa  aposta em atrair e reter talentos , quadros qualificados e proativos, 

capazes de liderar projetos desde  a sua fase de gestação  até a fase de comercialização 
ou implementação 

 
,632 
,803 
,595 

 
,753 

 
,611 
,627 

 
,878 

 

Capacidade de inovação  Carga fatorial 
Alfa de Cronbach= 0,946 
 

 V 6.14.   As relações com os clientes é o nosso objetivo-chave. 
 V 6.15.  A nossa empresa dispõe de bom entendimento das necessidades e a demanda 
 V 6.17. A nossa empresa estabelece regularmente objetivos de melhorar as relações 

com os clientes. 
 V  6.19. Quando  a nossa empresa  descobre que os clientes rentáveis  estão insatisfeitos 

com a qualidade e/ou serviço recebido,  a empresa toma imediatamente ações 
corretivas. 

 V 6.21. Níveis de  retenção (permanência) dos nossos trabalhadores são superiores aos 
da concorrência. 

 V 6.22. A empresa recompensa formalmente os trabalhadores que se destaquem nas 
propostas de inovação apesar  de não  possuir  uma atividade organizada e regular de 
apoio ao emprendedorismo 

 V 6.26. A motivação dos nossos empregados influi na performance dos clientes. 
 V 6.27. Procuramos sempre que os nossos empregados criem valor para os clientes a 

menor custo. 
 V 6.29. Existem novos processos de desenvolvimento eficaz de produtos. 
 V6.30. A empresa tem capacidade técnica para executar  tarefas inovadoras 

relacionadas com a sua atividade normal. 
 V6.32. A empresa  tem um sistema para obter informação dos clientes e mercados 

atuais 
 V6.34. A empresa  tem pessoal com habilidade para  identificar e analisar as tendências 

do negócio. 
 V6.35. A empresa  avalia sistematicamente os esforços na inovação  ou 

desenvolvimento de produtos para assegurar o nível de qualidade que os clientes 
desejam. 

 

 
 

,530 
708 

,703 
 

,628 
 
 

,533 
 

,706 
 
 

,865 
 

,542 
 

,612 
 

,865 
 

,712 
 

,584 
 
 

,710 

Fonte: Dados da pesquisa 2015 
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Outras considerações 

No que concerne à capacidade de inovação, conforme a aferição da referida variável na 

análise do estudo de casos, procedeu-se à sua conversão em dois sub-fatores:  

Sub-fator 1: capacidade de inovação de empreendedor, constituído pelos itens 14, 19, 

21, 26, 29, 34 e 35.   

Sub-fator 2: capacidade de inovação de empreendedor interno, constituído pelos itens 

15, 17, 22, 30 e 32. 

 

Confiabilidade e validez das Variáveis latentes e observáveis: Do mesmo modo que os 

valores estatísticos de recursos de apoio ao marketing, os valores de recursos baseados no 

mercado, obtidos a partir dos dados analisados, obedecem aos níveis entre aos 

mencionados como mínimo e máximo, de tal forma que as variáveis apresentam uma 

excelente consistência interna ou inter relação entre as perguntas ou incisos que fazem 

parte da escala 

No entanto, após outra simulação da análise fatorial, considerando os valores das 

comunalidades e dos fatores a reter, concluiu-se que deveriam ser removidos da análise 

fatorial o seguinte item, V6.27  que corresponde à capacidade de inovação. 

 Após a remoção do anterior item, obteve-se um coeficiente Alpha de Cronbach para  

capacidade de inovação do mesmo valor; no entanto, verificaram-se ligeiras oscilações 

nos pesos  fatoriais e, naturalmente, todos os valores obtidos cumprem os níveis entre os 

mencionados como mínimo e máximo. No quadro seguinte, a representação com a 

remoção da variável. 
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Quadro 56. Níveis de fiabilidade e validez  com remoção dos itens     

Capacidades de conexão com os clientes Carga fatorial 

Alfa de Cronbach=0,881   

 V 6.18. A nossa empresa constrói relações de longo prazo com os seus clientes mais 
rentáveis. 

 V6.25. A satisfação dos nossos empregados influi na performace dos clientes. 
 V6.33. A   empresa adquire informação de fontes externas relacionadas com os 

fornecedores.. 

 
 

,809 
 

,767 
,885 
 

Ativos de recurso humanos Carga fatorial 
Alfa de Cronbach= 0,883 
 

 V 6.13.   Dispomos de  um nível superior de serviço de atendimento e apoio ao cliente 
 V6.16. A nossa empresa proporciona boa criação de relações com os clientes. 

 V6.20.  O nível de  satisfação laboral dos nossos  trabalhadores é maior que  o nível 
satisfação da concorrência. 

 V 6.23. A empresa recompesa a criatividade, aceita riscos, promove comportamentos 
empreendedores e inovadores entre os seus trabalhadores  e disponibiliza recursos. 

 V 6.24. Existe estímulo à formação dos trabalhadores. 
 V 6.28. Existe capacidade de lançar com êxito novos produtos. 
 V  6.31. A empresa  aposta em atrair e reter talentos , quadros qualificados e proativos, 

capazes de liderar projetos desde  a sua fase de gestação  até a fase de comercialização 
ou implementação 

 
 

,619 
,782 
,594 

 
,779 

 
,612 
,624 
,872 

 

Capacidade de inovação  Carga fatorial 
Alfa de Cronbach= 0,946 
 

 V 6.14.   As relações com os clientes é o nosso objetivo-chave. 
 V 6.15.  A nossa empresa dispõe de bom entendimento das necessidades e a demanda 
 V 6.17. A nossa empresa estabelece regularmente objetivos de melhorar as relações 

com os clientes. 
 V  6.19. Quando  a nossa empresa  descobre que os clientes rentáveis  estão insatisfeitos 

com a qualidade e/ou serviço recebido,  a empresa toma imediatamente ações 
corretivas. 

 V 6.21. Níveis de  retenção (permanência) dos nossos trabalhadores são superiores aos 
da concorrência. 

 V 6.22. A empresa recompensa formalmente os trabalhadores que se destaquem nas 
propostas de inovação apesar  de não  possuir  uma atividade organizada e regular de 
apoio ao emprendedorismo 

 V 6.26. A motivação dos nossos empregados influi na performance dos clientes. 
 V 6.29. Existem novos processos de desenvolvimento eficaz de produtos. 
 V6.30. A empresa tem capacidade técnica para executar  tarefas inovadoras 

relacionadas com a sua atividade normal. 
 V6.32. A empresa  tem um sistema para obter informação dos clientes e mercados 

atuais 
 V6.34. A empresa  tem pessoal com habilidade para  identificar e analisar as tendências 

do negócio. 
 V6.35. A empresa  avalia sistematicamente os esforços na inovação  ou 

desenvolvimento de produtos para assegurar o nível de qualidade que os clientes 
desejam. 

 

 
 

,519 
    ,712 

,727 
 

,618 
 
 

,537 
 

,705 
 
 

,539 
,610 

,870 
 
 

,731 
 

,580 
 
 

,689 
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Por último, com a remoção do item, V6.27, conseguiu-se uma percentagem de variância 

explicada de 67,65%, ligeiramente superior à estrutura anterior, conforme indica o 

seguinte quadro. 

. 

Quadro 57. Variância total explicada com item  removido 

 

 

4.5.1.3. . Análise Fatorial Exploratória Inovação 

Em relação à Inovação, o estudo centra-se em quatro variáveis:  a  primeira, inovação 

organizacional;  a segunda, inovação de produto; a terceira, inovação de processo, e 

finalmente, a quarta, inovação de marketing. Para a sua medição criámos variáveis  

latentes a partir  dos vários componentes diferentes, os quais se constituíram em variáveis 

observáveis como segue:  
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Inovação organizacional: novas práticas de negócio na organização;  novos métodos de 

organização das responsabilidades e da tomada de decisão; e novos métodos de 

organização  das relações externas com outras empresas ou instituições públicas.  

Inovação de produto: bens novos ou significativamente melhorados; serviços novos ou 

significativamente melhorados. 

Inovação de processo: novos métodos de fabrico ou produção; novos métodos de 

logística; novas atividades de apoio aos processos  da empresas  ou significativamente 

melhoradas. 

Inovação de marketing: mudanças significativas no aspeto/estética ou na embalagem; 

novas técnicas ou meios de comunicação; novos métodos de distribuição/colocação de 

produtos; novas políticas de preço para os produtos.  

 
Quadro 58. Escala de medição dos fatores 
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Análise da matriz de correlação: 

De igual modo que as anteriores váriaveis, para iniciar a análise, aduziu à matriz de 

correlações. De seguida, a matriz de correlação da inovação, a qual se conclui que 

existem coeficientes de correlação acima de 0.05 e não existem valores acima de 0.90. 

Quadro 59. Matriz correlações da inovação 
 

 
 

No quadro seguinte, pode-se comprovar que a maioria dos valores da comunalidade das 

variáveis estão bem representadas no quadro dos fatores, salvo a variavél IProc.2, cujo  

valor de extração é inferior a  0,5. 
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Quadro 60.Comunalidade inovação 

 

Determinação de número de fatores: 

Em relação ao número de fatores a reter, consideraram-se 3, primeiro por terem os 

valores próprios associados superiores a 1; segundo, por explicarem cerca de 63,7% da 

variabilidade dos dados, dado que o mínimo aceitável é 60%, como foi referido noutras 

situações;  e terceiro, pelo gráfico de sedimentação 

Quadro 61. Variância total explicada 
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Método de extracçao: análise de componentes principais 

Grafico 3.  Sedimentação  Inovação 

 

Rotação de fatores: 

 

 

Após à rotação  usando o método Varimax, conclui-se que dispomos 3 fatores 

constituídos pelos seguintes itens. 

 

Fator 1:“ Inovação de Marketing”: é constituído pelos itens: InMark4, InMark2, IProc3, 

InMark1, InOrg2, InMark3, IProc.3, InOrg1 
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Fator 2: “Inovação Organizacional”:  é constituído pelos itens: InOrg3 e IProc.1 

Fator 3: “Inovação de Produto, constituido pelos itens: IProd1 e IProd2.  

Interpretação  de fatores: 

A designação dos fatores obedeceram, o mesmo critério que os anteriores: 

 maior peso fatorial que corresponde a uma determinada variável latente;  

e/ou o maior número de itens relacionados com a variável latente. 

No quadro 62  representa-se a estrutura das variáveis latentes e observáveis de recursos 

de apoio ao marketing,  assim como os seus níveis de fiabilidade e validez.  

Quadro 62. Níveis de fiabilidade e validez  sem remoção dos itens 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 2015 
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Confiabilidade e Validez da Variáveis latentes e observáveis. 

Todos os itens apresentam pesos fatoriais elevados (λ≥0.5). O coeficiente Alpha de 

Cronbach (análise da consistência interna)  para  Inovação de marketing , Inovação de 

produto e  Inovação de processo, é respetivamente,  0,789, 0,491 e  0,869 .  

No entanto, após várias simulações da análise fatorial, e considerando os valores do Alfa 

de Cronbrach da inovação de produto e pesos factorias com menos peso, concluiu-se que 

deveriam ser removidos da análise fatorial os seguintes itens: InOrg2, InProc3, InOrg1, 

Iprod1, Iprod2. 

Quanto a variância explicada conseguiu-se uma percentagem de 71,302, melhor que a 

anterior. Desde modo, conclui-se que a confiabilidade do questionário é adequada para  

as referidas variáveis. 

 

Quadro 63. Variância total explicada após a remoção dos itens 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado
1 5,034 41,953 41,953 5,034 41,953 41,953 3,415 28,458 28,458
2 1,425 11,875 53,828 1,425 11,875 53,828 2,248 18,737 47,195
3 1,135 9,460 63,288 1,135 9,460 63,288 1,931 16,093 63,288
4 ,953 7,942 71,230
5 ,795 6,628 77,858
6 ,635 5,294 83,152
7 ,565 4,708 87,859
8 ,445 3,710 91,569
9 ,356 2,963 94,532
10 ,301 2,505 97,037
11 ,243 2,022 99,059
12 ,113 ,941 100,000

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Varianza total explicada

Componente Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado Sumas de rotación de cargas al cuadrado

 

Após a remoção dos referidos itens, obteveram-se pesos fatoriais com pesos mais 

elevados, embora o coeficiente Alpha de Cronbach  tenha diminuido ligeiramente, 

entretanto a confiabilidade continua sendo boa para a Inovação de marketing e a Inovação 

organizacional.  
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Quadro 64. Níveis de fiabilidade e validez  com remoção dos itens  

 
Fonte: Dados da pesquisa 2015 

 

4.5.2. Análise fatorial confirmatória 

Feita a análise fatorial exploratória demos sequência à análise fatorial confirmatória. Os 

resultados do EFA usaram-se para definir os constructos e, por conseguinte, para deduzir 

os modelos teóricos (Arruda et.al, 1996). Tendo em consideração o exposto no início do 

subcapitulo usou-se a CFA para demonstrar a validez do construto das deduçoes do 

modelo teórico. Neste contexto, conforme os resultados da análise fatorial exploratória, o 

modelo proposto foi adaptado: consideraram-se 5 fatores associados à Inovação: Ativo 

Recurso Humano, Capacidade de Gestão, Capacidade de conexão com o cliente, 

Orientação para o mercado e Capacidade de Inovação.  

Depois da constituição destes fatores, comprovou-se a correlação entre as variáveis 

independentes. 
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Quadro 65. Correlação entre os constructos sem remoção dos itens 

 

 

Neste quadro todas as variáveis são significativas, destancado a elevada correlação entre 

Orientação para o mercado e Capacidade de Inovação. 

 

4.5.2.1 Definição Equações Estruturais 

A modelagem de equações estruturais é um método mais confirmatório do que 

exploratório, onde se deve construir um modelo em sistema de efeitos unidirecionais de 

uma variável para outra em diagrama de caminhos (Golob, 2003). Um diagrama de 

caminhos possibilita ao pesquisador apresentar as relações entre variáveis dependentes e 

independentes, assim como relações associativas (correlações) entre os constructos e 

também os indicadores (Hair et al, 2005). 
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4.5.2.2. Teste qui-quadrado 

Para verificar os ajustamentos dos dados em relação ao modelo de equações estruturais 

estabelecido para este estudo, utilizou um dos critérios definido por Maroco (2010) 

 

Quadro 66. Estatística e índices de qualidade de ajustamento com os respetivos valores de referência 

 

 
Fonte: Adaptado de Maroco (2010) 

 

 
Quadro 67. Provas de qui-quadrado 

 

 
 

 

Considerando no modelo de medida as correlações assinaladas, a análise fatorial 

confirmatória revelou um bom ajustamento: χ2(1834,688)=1736, χ2/df=1,057 

O Valor de CFI é igual a 0,926, superior a 0,9, pelo que, aceitar-se o modelo. 

 

4.6. Discussão 

 

Neste estudo, a avaliação das relações estruturais seguiu os passos recomendados por 

Hair et al. (1998), através de um modelo multivariado de equações estruturais apoiado 
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nos softwares estatísticos SPSS. O modelo analisado considerou todos os constructos 

como sendo de primeira ordem (Bagozzi e Edwards, 1998). Tal simplificação do modelo 

foi realizada para a obtenção de parcimónia na estimativa dos parâmetros, dado o número 

das variáveis e a complexidade do modelo integrado. Foram seguidas, para tal, as 

recomendações de Bagozzi e Edwards (1998) para o processo de agregação total. Nesse 

caso, cada constructo foi representado pela média dos valores medidos por meio de seus 

indicadores, transformando-se, assim, uma variável latente numa variável observada. 

O exame das propriedades relativas à fiabilidade e validez convergente das escalas de 

medição seguiu as recomendações de Cronbach (1951) e de Hair, Anderson, Tatham e 

Blacck (1998).  

Todos os constructos envolvidos no estudo demonstraram validade. Os indicadores de 

estimativa utilizados para a validação do modelo foram selecionados do conjunto 

anteriormente proposto por Hair et al. (1998) com um peso fatorial não menor a 0,5. 

Em conclusão, os resultados demostraram que  as soluções fatoriais (EFA, CFA) são 

adequadas,  pelo que, se considera válido o modelo. 
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4.7.Regressão 

 

Num primeiro momento, o exame da significância e magnitude dos parâmetros estimados 

(pesos fatoriais) permitiu a verificação das relações estabelecidas no modelo teórico. Em 

termos gerais, a identificação da significância de um coeficiente de regressão (parâmetro 

estimado) é realizada pela análise do seu respetivo t-value (valores de t). T-values 

superiores a 1,96 definem um nível de significância de no mínimo 0,05 (Garver e 

Mentzer, 1999). A constatação de um coeficiente de regressão significativo implica a 

consideração de que a relação entre as duas variáveis comprova-se empiricamente (Hair 

et al., 1998) e, no caso da avaliação positiva ou satisfatória das medidas de ajuste, destaca 

a validade preditiva do modelo (Garver e Mentzer, 1999). 

 

Quadro 68. Coeficientes, valores críticos e hipóteses do modelo 

Hipóteses Relação Coeficiente Sig 
H1 Empresa orientada para o mercado, a capacidade de gestão>>Satisfação do cliente 0,644 0,000 
H2 Orientação para o Mercado>> Capacidade de conexão cliente 0,740 0,000 
H3 Orientação para o Mercado>> Capacidade de Inovação 0,939 0,000 
H4 Orientação para o Mercado>> Ativos de Recursos humanos 0,395 0,002 
H5 Capacidade de Gestão >> Capacidade de conexão cliente 0,495 0,000 
H6 Capacidade de Gestão dos emprendedores>> Capacidade de Inovação 0,691 0,000 
H7 Capacidade de Gestão>> Ativos de Recursos humanos 0,868 0,000 
H8 Capacidade de conexão cliente>> Capacidade de Inovação 0,691 0,000 
H9 Capacidade de Inovação dos empreendedores >>  Inovação 0,327 0,011 

H11 Ativos de Recursos Humanos >>  Inovação 0,322 0,012 
 

Fonte: Elaboração própria baseado  dados SPSS 

 

O quadro anterior proporciona uma visão geral dos efeitos estimados no modelo 

estrutural. Mais especificamente, a intensidade da orientação para o mercado manifestou 

impacto positivo e significativo sobre os recursos de apoio ao marketing e sobre os 

recursos baseados no mercado previstos no modelo teórico reformulado no estudo de 

casos. Assim, a orientação para o mercado mostrou-se fortemente relacionada com a 

eficácia da capacidade de gestão para satisfação do cliente (β1 = 0,644, p < 0,01), dando 
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suporte à hipótese H1, bem como com a capacidade de conexão ou relacionamento com 

clientes (β2 = 0,740, p < 0,01), conforme previsto pela hipótese H2. 

No que diz respeito à relação com a habilidade no desenvolvimento e lançamento de 

novos produtos e serviços (ou a capacidade de inovação), a orientação para mercado 

demonstrou partilhar a sua influência com um impacto direto (β3 = 0,939, p<0,05), 

suportando a hipótese H3. 

A mesma situação foi encontrada na sua relação com os Ativos de Recursos Humanos, na 

qual a Orientação para o Mercado apresentou influência positiva e direta (β4 =0,395, 

p<0,01),  suportando a hipótese H4. 

As hipóteses H5, H6 e H7, que propunham relações positivas das Capacidades Gestão 

com a Capacidade de Conexão com Clientes, a Capacidade de Inovação e os Ativos de 

Recursos Humanos, foram suportadas pelo exame dos pesos fatoriais da relação entre os 

referidos construtos. O efeito positivo e significativo registrado pelas Capacidades Gestão 

mostrou-se mais forte sobre os Ativos Recursos Humanos (β7=0,868, p<0,01), seguido do 

efeito sobre a Capacidade de Inovação (β6 = 0,691, p < 0,01) e do efeito sobre a 

capacidade de conexão com clientes (β5 = 0,495p < 0,01). Para o teste H6 considerou-se o 

sub-fator capacidade de gestão dos empreendedores. 

A capacidade de conexão com clientes, por sua vez, confirmou o seu impacto positivo e 

significativo sobre a capacidade de inovação de mercado (β8 = 0,691, p<0,05), de acordo 

com a hipótese H8.  

Para o teste de hipótese H9, teve-se em consideração o sub-fator “Capacidade de 

Inovação dos empreendedores”, conforme o critério estabelecido no estudo de casos. 

Neste sentido, a Capacidade de Inovação dos Empreendedores demonstrou sofrer efeito 

direto e positivo sobre a Inovação (β9 =0,327;  p< 0,05), assim  se confirmou a hipótese H9.  

Finalmente, os Ativos de Recursos Humanos manifestaram sofrer influência indireta, 

significativa sobre a Inovação (β11 = 0,322, p< 0,05), conforme sustenta a hipótese H11. 

Assim, o modelo de equações estruturais identificado como o que se obtinha maior 

consistência estatística é apresentado na figura seguinte. 
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Resumo da confirmação das hipóteses  

 

Hipóteses Relação Confirmação hipótese 
H1 Empresa orientada para o mercado, a capacidade de gestão>>Satisfação do cliente Confirmada 
H2 Orientação para o Mercado>> Capacidade de conexão cliente Confirmada 
H3 Orientação para o Mercado>> Capacidade de Inovação Confirmada 
H4 Orientação para o Mercado>> Ativos de Recursos humanos Confirmada 
H5 Capacidade de Gestão >> Capacidade de conexão cliente Confirmada 
H6 Capacidade de Gestão dos emprendedores>> Capacidade de Inovação Confirmada 
H7 Capacidade de Gestão>> Ativos de Recursos humanos Confirmada 
H8 Capacidade de conexão cliente>> Capacidade de Inovação Confirmada 
H9 Capacidade de Inovação dos empreendedores >>  Inovação Confirmada 

H11 Ativos de Recursos Humanos >>  Inovação Confirmada 
 

Segundo o quadro anterior, todas as premissas validadas no estudo de casos e as 

respetivas hipóteses foram confirmadas na análise quantitativa. Entretanto, uma 

situação que chama à atenção é o valor dos β9 e β11 ser inferior em relação aos outros 

coeficientes. Este facto pode conduzir à seguinte dedução: a capacidade de inovação do 

empreendedor nas empresas analisadas é uma condição necessária para produzir a 

inovação, mas não é suficiente, pois, como se referiu anteriormente, a capacidade de 

inovação dos empreendedores deve ser alavancada pelos ativos de recursos humanos. 

Por último, de forma geral, foi possível verificar a relação entre as variáveis e as 

conclusões de uma linha teórica, lideradas por Hooley et al. (2005), complementadas por 

Baker e Sinkula (2005), relativas ao papel que os recursos de marketing podem assumir 

na inovação. Em particular, o estudo demonstrou o impacto positivo, que a postura de 

orientação para mercado exerce sobre as capacidades internas da empresa, denominadas 

por Day (1994) de inside-out, tais como as habilidades em finanças, operações e recursos 

humanos. Acrescentou, ainda, a influência da orientação para o mercado sobre a 

capacidade de conexão com os clientes, identificadas por Day como outside-in, além do 

seu efeito positivo sobre a satisfação dos clientes.  
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Capítulo 5. Conclusões Gerais 

 

No presente capítulo, de modo a demonstrar que o objetivo geral do estudo foi alcançado, 

apresentam-se as principais conclusões retiradas. Em primeiro lugar, é realizada uma 

exposição das conclusões mais relevantes retiradas da revisão bibliográfica da inovação, 

dos recursos e das capacidades, dando resposta ao cumprimento dos objetivos teóricos. 

Em segundo lugar, são aduzidas as respostas aos objetivos empíricos propostos no 

estudo, fundamentadas pelos resultados obtidos na investigação empírica, qualitativa e 

quantitativa. Por último, são apresentadas um conjunto de conclusões que poderão ser 

úteis aos gerentes das pequenas e médias empresas do setor de turismo rural e náutico e 

de receitas tradicionais. 

Primeiramente, o estudo mostrou as diferentes aceções da inovação pelos distintos 

autores, permitindo compreender o papel dos diferentes recursos internos e externos  da 

empresa sobre a mudança sócio-económica, bem como a sua importância na ótica 

empresarial. 

Em segundo lugar, permitiu afirmar que os recursos de marketing estão cada vez mais 

presentes na organização, embora em determinadas circunstâncias de forma implícita. 

Neste contexto, cabe salientar que foi demonstrado no estudo que os Recursos de 

Marketing na inovação são uma das variáveis mais importantes para a organização, dado 

que o Departamento do I&D como a engenharia necessitam de se coordenar com a 

função de marketing para se assegurar que o novo produto possui as características e as 

qualidades que os clientes necessitam e querem. Este facto é sustentado pelo estudo 

realizado por Drucker (1973); Srinivasan, Pauwels, Silva-Risso e Hanssens, (2009) sobre 

o marketing e a inovação para a criação de riquezas. 

Outro ponto importante da investigação, incide no modelo de análise dos principais 

componentes dos recursos de marketing e a sua relação com a inovação. 

Tradicionalmente, espera-se que as empresas se inovem com recursos tecnológicos pelo 

imperativo de crescente desenvolvimento tecnológico. O estudo de desenvolvimento 

atual de Ngo, L.V.& O Cass, (2009) assiste uma nova perspetiva, considerando que a 
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inovação técnica é tão importante como a inovação de marketing na formulação de uma 

boa oferta que satisfaça as necessidades dos clientes. Daqui, conclui-se que a inovação é 

um modelo de combinação de fatores, e o marketing desempenha um papel crucial para o 

seu êxito. Assume-se, assim, que o êxito das inovações está fortemente relacionado com a 

capacidade de inovação, destacando-se assim três fatores: os Recursos, os Processos e os 

Valores.  

 O primeiro, refere que é necessário que as pessoas sejam altamente qualificadas, com 

atitude para a cooperação, com capacidade (instalações modernas de manufatura, 

tecnologias atualizadas, tecnologias de processo desenvolvidas internamente, tecnologias 

de produto próprias) e conhecimento tecnológico adequado, para que seja possível a 

inovação. 

No segundo, para que a empresa inove é essencial conseguir uma relação adequada entre 

a estratégia, a estrutura, os sistemas, a direção, as pessoas e o meio envolvente, de modo 

que a empresa possa desenvolver as suas atividades melhor que a concorrência. 

O último fator, valores, consiste na disposição para a mudança. A disposição para a 

mudança depende da atitude da empresa, das pressões sociais e da sua capacidade para a 

mudança. Para que existam estes dois últimos aspetos é necessário que a organização 

esteja orientada para o mercado para facilitar a inovação, e por conseguinte, oferecer 

maiores benefícios aos consumidores.  

Assim, outra conclusão que se pode tirar deste estudo alega que as empresas orientadas 

para o mercado são suscetíveis de serem inovadoras e conduzir à obtenção de um 

desempenho superior. Também se demonstrou que o valor da orientação para o mercado 

não radica apenas no seu impacto direto nas atividades de marketing, mas sim através da 

sua influência dominante nas práticas de gestão de recursos humanos, operações, 

inovação e, inclusive, nas práticas financeiras da empresa (Hooley et al., 2005). 

Outro fator, significativo no estudo, revelou-se na forma que os recursos baseados no 

mercado, tais como as capacidades de conexão com os clientes, os ativos de recursos  

humanos, a capacidade de inovação, influem no resultado da inovação. Neste âmbito, os  

gestores podem utilizar o resultado da inovação para identificar os pontos fortes e fracos 

dos recursos internos da sua empresa, assim, as empresas que optam por seguir a 
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utilização dos recursos de marketing no seu processo da inovação conseguiram o 

posicionamento dos seus produtos de forma “não espontânea” e num sentido favorável.  

Outro forma da utilização dos recursos de marketing, requerido pela inovação, é  a 

geração de vantagens competitivas, desde uma base de recursos e capacidades inovadoras 

que produzem benefícios valiosos e raros para os clientes, difíceis de imitar e 

insubstituíveis pela concorrência. 

Finalmente, foi possível conhecer a estrutura e relevância do Marketing nas pequenas e 

médias empresas alentejanas, do setor de turismo rural e náutico e de receitas 

tradicionais. 

Dado a natureza familiar da maioria das referidas empresas, elas são caracterizadas por 

uma estrutura informal, onde a gerência é a responsável de grande parte das tarefas de 

gestão e a criatividade. 

Em conclusão, conforme exposto anteriormente, existe sustentação para definição do 

tema deste trabalho de investigação: Contribución de los Recursos de Marketing como 

herramienta para la Innovación en las pequeñas empresas alentejanas. 

 

5.1. Conclusões da Investigação. 

 

Neste subcapítulo pretende-se ressaltar, em primeiro lugar, as conclusões na análise 

quantitativa e, em simultâneo, efetuar um cruzamento com o destaque da análise 

qualitativa. Deste modo, teremos uma visão global e completa entre a relação entre os 

recursos de marketing da empresa e a inovação e as variáveis determinantes no processo 

da inovação 

Conforme indica o seguinte quadro, verificou-se que todas as hipóteses referidas no 

modelo proposto foram confirmadas, exceto a  H10 que não foi validada no estudo de 

casos.  
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Hipóteses 

Relação 
Confirmação 

hipótese 

H1 Na empresa orientada para o mercado a capacidade de gestão 

dos recursos orienta-se para a conquista da satisfação do 

cliente. 

Confirmada 

H2 A orientação para o mercado impacta positivamente a 

capacidade de conexão com clientes. 

Confirmada 

H3 A orientação para o mercado impacta positivamente a 

capacidade de inovação 

Confirmada 

H4 A orientação para o mercado impacta positivamente os ativos 

de recursos humanos. 

Confirmada 

H5 A capacidade gestão da empresa afeta positivamente a 

capacidade de conexão com os clientes. 

Confirmada 

H6 A capacidade gestão da empresa afeta positivamente a 

capacidade de inovação. 

Confirmada 

H7 A capacidade de gestão da empresa impacta positivamente os 

ativos de recursos humanos 

Confirmada 

H8 A capacidade de conexão com os clientes tem efeito positivo e 

direto na capacidade de inovação. 

Confirmada 

H9 A capacidade de inovação dos empreendedores  tem efeito 

positivo e direto sobre a  inovação 

 Confirmada  

H10 Os ativos de recursos humanos têm efeito positivo e direto na 

capacidade de inovação 

Não validada no 

estudo de casos 

H11 Os ativos de recursos humanos têm efeito positivo e indireto 

sobre a inovação. 

Confirmada 
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Os objetivos da investigação eram baseados na proposta de um modelo que avalie a 

relação entre os recursos de marketing da empresa e a inovação; e as variáveis 

determinantes no processo da inovação nas pequenas e médias empresas alentejanas do 

setor de turismo rural e náutico e de receitas tradicionais. 

Os resultados extraídos das hipóteses delineadas, permitem afirmar as seguintes 

considerações:  

Em relação à perceção dos recursos de marketing, a escala utilizada foi fundamentada 

com base em vários autores, nomeadamente: Hooley, Greenley, Cadogan e Fahy (2005), 

Hooley, Greenley, Cadogan e Fahy (2005), e é explicada por cinco fatores: orientação 

para o mercado, capacidade de gestão, ativos de recursos humanos, capacidade de 

conexão com o cliente e capacidade de inovação. Sendo que todos os atributos que 

constituem estas dimensões têm um efeito positivo na sua relação entre elas, confirmou-

se, desta forma, as H1 à H9 e H11. O resultado das relações entre as referidas variáveis foi 

o mesmo no estudo de casos e no estudo quantitativo. 

No que concerne a inovação, conforme (Youndt et al., 1996), as iniciativas da inovação 

tendem a depender, em grande medida, dos conhecimentos dos trabalhadores, da 

experiência e do compromisso como inputs básicos no processo de criação de valor. 

Neste sentido, conforme o modelo proposto, procurou-se conhecer a aferição das 

capacidades de inovação e dos ativos de recursos de recursos humanos sobre a inovação. 

 Quanto à avaliação da relação entre a Capacidade de Inovação de empreendedores>> 

Inovação, o resultado quantitativo da referida relação mostrou que existe relação 

estatisticamente significativa, embora com um coeficiente pequeno. Porém confirmou-se 

a H9,   a qual foi reforçada com a transcrição realizada nas entrevistas realizadas aos 

empresários:  

“A proposta da ideia de inovação parte do empresário e logo ele pede opinião aos 

trabalhadores”; 

 No que respeita a criatividade, a maior força motriz da inovação é o empresário e toda a 

criatividade parte dele”. 
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 A circunstância atrás referida foi mais acentuada nas empresas de menor tamanho, sendo 

que, à medida que aumenta a tamanho da empresa, diminui a importância dada aos 

referidos itens. Por conseguinte, essa reflexão, permitiu reconfirmar a H9, havendo 

influência no tamanho da empresa na perceção da inovação.  

No que concerne à H10, não foi validada no estudo de caso, conforme a manifestação de 

quase a totalidade dos empresários: 

 “As razões que impulsionam o processo de inovação são a capacidade de gestão da 

gerência”; 

 “Os recursos cruciais para a inovação são: a gerência, a reputação e credibilidade com os 

clientes”.  

Além do exposto anteriormente, o resultado estatístico apurado no estudo de casos refere 

que 75% empresários são considerados como a única força motriz da inovação e os 

empreendedores internos apenas dão um pequeno contributo. Estas evidências permitiram 

rejeitar a H10 no estudo qualitativo.  

Contudo, baseando-se nas opiniões dos empresários  nos permitiu  alterar:  

 a Premissa 11: “Os ativos de recursos humanos têm efeito positivo e direto sobre 

a inovação” 

 Dando lugar a Hipótese 11 “Os ativos de recursos humanos têm efeito positivo e 

indireto sobre a inovação. 

 Por último, o resultado quantitativo permitiu validar  a H11, concluindo que o processo 

inovador das empresas analisadas é desenvolvido pelo empresário  e apoiado pelo 

trabalhadores. 

No entanto, não se verifica o impacto direto do trabalhador sobre a inovação, o qual 

indica a dependência que existe ao empresário devido o tamanho e a informalidade 

existentes nas empresas investigadas. Este facto corrobora o estudo múltiplo de casos em 

que se comprovou, através das entrevistas, que não só existia um desconhecimento 

teórico de Marketing, como o processo inovador era desenvolvido pelo empresário e pelo 

pessoal da organização. Quanto menor for o tamanho da empresa maior é a presença do 
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empresário no processo de inovação, cuja situação reproduz-se de forma contrária para os 

ativos de recurso humanos. 

Finalmente, tem que se frisar que, devido ao tamanho das unidades investigadas, não 

existe o nível de especialização que as possa levar a ter um departamento de Marketing, 

contudo, pode concluir-se que o Marketing está presente na organização, conforme a 

transcrição das entrevistas:  

“O cliente é o dono do negócio e por isso lancei o barco casa, no qual o cliente é o dono e 

piloto do seu próprio hotel”; 

“Um trabalhador satisfeito transmite a cem clientes”; 

 “A conversa com o cliente ajuda-nos a descobrir algo novo”; 

” Sem um boa capacidade de gestão e relação com os clientes não é possível a 

inovação.”; 

 ” Para qualquer inovação é necessário ouvir dos clientes;” 

 ” Os clientes decidem quando e onde se deve inovar”; 

 Tudo o que foi exposto anteriormente, indica a congruência da investigação de Hooley et 

al (2005), que leva a demonstrar a importância que têm os recursos de Marketing na 

inovação das organizações. 

Portanto, conclui-se que é válido o modelo proposto. 
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5.2. A Influência dos Fatores 

 

Uma das conclusões obtidas no estudo de casos é o pouco domínio da maioria das 

empresas na área de conceito de marketing e a inexistência de Departamento de 

Marketing. Contudo, de uma forma implícita, aplicava-se Marketing em todas elas.  

É evidente que, todas as empresas queriam fazer coisas úteis para o seu cliente, ou seja, 

coisas que satisfizessem as necessidades do cliente. A satisfação do cliente, nas empresas 

analisadas, dependia da diferenciação dos produtos que era explicada pela capacidade de 

inovação e orientação para o mercado. 

Neste estudo, ficou-se a saber que a última variável tem grande peso na inovação, o que 

revela que a inovação nas empresas alentejanas segue o critério referido no modelo 

teórico. Por outro lado, conforme referido pelos autores Hooley et al. (2005), de nada 

serviria, a orientação para o mercado, se não tivessem capacidade de gestão, neste 

contexto, conclui-se que nas empresas analisadas, a orientação para o mercado mostrou-

se fortemente relacionada com a eficácia da capacidade de gestão para satisfação do 

cliente. 

Continuado com a análise, o estudo também revelou a forma na qual os recursos baseados 

no mercado, como a capacidade de conexão com cliente, a capacidade de inovação, 

afetam a inovação. Em relação aos ativos de recursos humanos, a sua análise nos estudos 

quantitativos é significativa e positiva sobre a inovação. Contrariamente, no estudo de 

casos não se verificou uma relação clara e direta entre os ativos de recursos humanos e a 

inovação. Com certeza, nas empresas de maior tamanho o empreendedor interno poderia 

ter uma postura com maior peso, tal como se comprovou no referencial teórico.  

Sintetizando, o resultado da análise do estudo de casos e da análise quantitativa são 

similares e complementares. No estudo de casos, examinaram-se oito empresas, conforme 

a recomendação de Eisenhardt (1989) pela utilização de um número não inferior a quatro 

nem superior a dez casos. Este número de casos permitiu a análise em profundidade 

(Gómez, Flores & Jimenez, 1996; Punch, 1998; Yin, 1994). Enquanto os estudos 

quantitativos basearam-se na amostra de muitos mais elementos, conforme Sierra Bravo 
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(1984) e com itens da escala de medição propostos por Calantone et al. (2002) ,  Blesa 

(2000) e Hooley et al. (2005). Porém, o resultado da análise dos referidos itens não 

permitiu descrever com tanta profundidade como no estudo de casos. Eis a justificação de 

ambos métodos neste trabalho de investigação. 

 

5.3. Implicações para a gestão 

Relativamente às implicações para a gestão, a investigação conclui que a variável 

orientação para o mercado é uma variável central que permite a criação de valor para o 

cliente e, por sua vez, todo o processo inovador depende da capacidade de gestão da 

organização para estabelecer o vínculo necessário entre os recursos, os processos e os 

valores, corroborando assim as investigações de Hooley et al. (2005), Christensen (2001) 

Lawson e Samson (2001), que demonstraram, do mesmo modo, a sua importância. 

A realização de análise fatorial permitiu conhecer a variável com maior peso (contributo) 

para a inovação nas empresas analisadas e o facto de se tratar de um estudo exploratório 

implicou que o objetivo não fosse aprofundar cada uma das variáveis, mas sim 

compreender quais delas tinham influência na inovação. 

O contacto com as empresas alentejanas permitiu também saber como elas funcionam, as 

suas características e particularmente, a função do empresário nas pequenas e médias 

empresas. 

Por outro lado, apesar de não existir departamento de Marketing nas referidas empresas 

utilizam-se marketing de uma forma implícita. Pois, ficou-se a saber que existe uma 

relação de grande importância entre as seguintes variáveis: Capacidade de Gestão>> 

Capacidade de Inovação; Orientação para o Mercado>> Capacidade de gestão, o que 

implica que nada seria frutuoso para a orientação para mercado sem a capacidade de 

gestão. De certeza, com a maior presença dos empreendedores internos se poderia 

desenvolver mais capacidades de gestão na empresa, alcançar maior performance de 

orientação para o mercado e daí melhores e maiores resultados da inovação para os 

clientes. Sem dúvida, que este facto poderá ser observado nas empresas de maior 

tamanho e/ou de uma estrutural formal  
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5.4  Limitações do estudo dado que se trata de um estudo exploratório 

Por se tratar de um estudo exploratório, ao longo da investigação foram encontrados 

algumas barreiras, as quais se procuraram ultrapassar. Neste contexto, assinalam-se as 

principais limitações: 

• A primeira limitação do estudo prende-se com o número de empresas analisadas 

no estudo qualitativo. Os oito casos analisados não são representativos de todas as 

empresas alentejanas, limitando a possibilidade de generalização das conclusões a 

todo o universo, no entanto, foi compensada esta debilidade com o estudo 

quantitativo.  

• As empresas objeto dos estudos de casos e quantitativos pertencem a setores 

diferentes, não permitindo saber qual é efeito do recurso de marketing de cada 

atividade no processo da inovação.  

• A não existência de uma base de dados nas empresas de produtos típicos e 

tradicionais existentes em Portugal, levou a que se tivesse que proceder a um 

levantamento exaustivo, reduzindo o universo às empresas de produtos típicos e 

tradicionais em Alentejo. 

 Finalmente, a relutância dos gerentes em participar no estudo de casos e 

responder ao questionário, e o facto de ter conseguido apenas 60 questionários 

de estudos quantitativos válidos e 8 casos válidos para o estudo de casos. 

Embora sejam suficientes, conforme os autores anteriormente mencionados, a 

escassa informação veiculada por alguns gerentes, limitou o número de 

respostas. Perante um número mais generoso de resultados, estaríamos convictos 

que se proporcionaria uma maior fiabilidade e clareza relativamente a alguns 

aspetos mencionados.  
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5.5. Orientação Futuras  

 

Para as pequenas e médias empresas alentejanas do setor de turismo rural e náutico e de 

receitas tradicionais, há claras evidências das vantagens de conhecer as variáveis de 

recursos de marketing que influenciam no processo de inovação. Apesar do rigor do 

método aplicado nessa investigação, algumas situações testadas durante o 

desenvolvimento do estudo sugerem certas limitações e a superação de cada uma dessas 

limitações resultará em recomendações para pesquisas futuras. Como diz Hoyle (1995). 

Com base na investigação desenvolvida e com o propósito de proporcionar novas 

perspetivas para o conhecimento mais profundo da população, sugerem-se algumas 

considerações para futuras investigações:  

• Realizar o estudo nas empresas de maior tamanho e com maior especialização, 

concretamente no Departamento de Marketing, e deste modo poder testar de uma 

forma mais ampla a performance dos recursos de marketing sobre a inovação. 

• Proceder à recolha de informação directamente, através dos ativos de recursos 

humanos e/ou distribuidores das empresas atrás referidas, para compreender como 

a inovação afeta a criação de valores para o cliente. 

• Aplicar o mesmo critério aos clientes, após a implementação de inovações na 

empresa, para medir a sua satisfação.  

• Realizar a triangulação de fontes das seguintes procedências: gerência, ativo de 

recurso humanos, distribuidores e clientes. 

• Propor um modelo de análise entre a orientação para o mercado e a inovação, 

visto que a primeira variável foi a que proporcionou maior peso nesta 

investigação.     
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Questionário estruturado usado como guia para o estudo de casos  
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DATA........./........../2014 
 
RESPONSÁVEL PELA RESPOSTA................................................................................................... 
 
CARGO/título................................................................................................................................... 
 
CONTACTO TLF..........................................E-MAIL......................................................................... 

 
 

1. NOME DA EMPRESA/GRUPO.......................................................................... 
2. DATA DE INICIO DE ACTIVIDADE......../.........../................... 
3. ACTIVIDADE PRINCIPAL.......................................................................................................... 
4. ORIGEM DO CAPITAL SOCIAL (%)........................................................................................ 
5. VALOR DOS ACTIVOS TOTAIS NO INICIO DE ACTIVIDADE......................................... 
6. VALOR DOS  ACTIVOS TOTAIS NO ANO 2013.......................................................... 

       
 
 
7.    CLIENTES 

        7.1  N º DE CLIENTES .......................................................................................................................... 
7.2 QUANTOS CLIENTES  SÃO RESPONSAVÉIS POR 80% DAS VENDAS.............................. 

 
 

 
      8.TRABALHADORES 
 

  EFECTIVOS TOTAIS 
Nº TRABALHADOR NO INICIO DE 
ACTIVIDADE 

  

Nº TRABALHADOR ACTUALMENTE   
 
 
 
9- Factores pessoais de êxito empresarial 
 
Para iniciar falamos um pouco de nascimento da sua empresa e o êxito desde uma 
dimensão pessoal.   
 
9.1. Quando iniciaram este negócio,  foi devido  a necessidade económica ou porque 
quiseram aproveitar as oportunidades do mercado?  
9.2. Como consegue conciliar a sua vida familiar com o seu trabalho? 
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9.3. Sente-se satisfeito com: 
 
 SIM/ NÃO 
A intensidade das relações de trabalho e 
redes sociais geradas pela sua empresa 

 

O grau de contribuição da sua empresa à 
sociedade 

 

A reputação da sua empresa  
A consecução das metas  
A qualidade de vida que lhe proporcionou 
a sua empresa. 
 

 

 
 
10. Factores não pessoais de êxito empresarial 
Comente um pouco sobre os factores não pessoais necessários para o êxito empresarial 
 
11. Inovação 
 
1. Como define a inovação na sua empresa. 

2. Quando iniciou a inovação na sua empresa? 

3. Como se produz a inovação na sua empresa, desde que nasce a ideia até  que se    

materializa  em forma de novo produto ou  novo processo ( etapas do processo). 

4. A inovação na sua empresa é considerada com um: 

 Resultado 

 Processo 

 Ou ambos. 

 

5. Factores que incidem na inovação  

 
FACTORES SIM/NÃO 

Organizacional  

Humanos  

Sociais  

Envolvente  

Estratégicos  
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6. O peso relativo da inovação : (1 pouco a 4 muito) 
 
 CRIAÇÃO DE 

VALORES REDUÇÃO DE CUSTO QUALIDADE 
TÉCNICA/PERCEBIDA 

Empresa    
Cliente    
 
 
11.1. Inovação fechada 
 
1. Como afecta a inovação os empregados: 

 Positiva Negativa  Nula 

Na coordenação e motivação    

Na tomada de decisões    

Na criação do valor para o 

cliente 

   

 Nos seus desempenhos      

 

2. Quem é a maior força motriz da inovação dentro da sua empresa? 

 
3. Em comparação com 2013, o que se pode esperar de investimentos da sua empresa na 
inovação em 2014. 
 
4. Qual  é a posição que ocupa a inovação entre as prioridades estratégicas da sua 
empresa para ano corrente? 
 
6. Se não estiver completamente satisfeito com o retorno dos seus investimentos  em 
inovação. Quais são os obstáculos que enfrenta? 
 
8. Fale sobre os resultados da inovação na sua empresa (novos produtos, patentes, 

redesenho de processo, entre outros) 

9. Que papel desempenha o empreendedor no processos de inovação: 

1. Agente que facilita o processo.  

2. Agente que dificulta o processo. 
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11.2. Inovação aberta 
 

AGENTES/FONTES SIM/NÃO 
 Em alguma ocasião  adquire 
conhecimento tecnológico desde fora para  
o seu  uso 

 

Procuram regularmente  ideias externa que 
possam criar valor para a sua empresa 

 

Contam com um sistema sólido para 
procurar e adquirir a tecnologia externa e  
a propriedade intelectual 

 

Tentam de uma forma pró activa as partes 
externas para melhor  
conhecimento tecnológico ou de produtos 

 

Tem tendência de  criar maiores laços com 
partes  externas e confia na sua inovação 

 

São pró activos na gestão de fluxo de 
conhecimento para o exterior 

 

Considera que agora há uma prática formal 
de vender tecnologia, conhecimento e a 
propriedade intelectual no mercado 

 

Congratulam aos terceiros na compra e uso 
do vosso  conhecimento tecnológico ou de 
propriedade intelectual 

 

A empresa utiliza agentes externos para 
desenvolver o seu processo inovador 

 

No processo inovador participam os 
clientes 

 

No processo inovador participam os 
fornecedores 

 

A empresa utiliza agentes externos para 
desenvolver o seu processo inovador 

 

No processo inovador participa tantos 
clientes como fornecedores 
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12.  Estrutura organizacional 

 

12.1. Neste últimos anos tem havido uma mudança na Estrutura da sua empresa? 

Sim/Não 

12.2. Onde foram introduzidas essas  mudanças: 

 

Na introdução ao 

mercado de um 

produto 

tecnologicamente 

novo cujas 

características 

tecnológicas diferem 

significativamente 

dos  produtos 

anteriores  

 

Na adopção de 

métodos de 

produção novos ou 

significativamente 

melhorados 

 

Na introdução de 

mudança nas formas 

de organização e 

gestão do 

estabelecimento 

 

Na introdução de 

métodos para a 

comercialização de 

produtos  

    
 
12.3. O que é que está a guiar  as mudanças dentro da sua organização: os custos , os 
clientes ou a concorrência. 
 
 
13. Recursos e Capacidades de Marketing.  
 

         13.1. Nível de empregados/ empresário(s) que trabalham na organização (capital humano)  
 
 

CRITÉRIO(S)/ 
GRAU DE 
IMPORTÀNCIA 

1 
BAIXO 

2 
MEDIO 

3 
ALTO OBSERVAÇÕES 

Competências 
que possuem 

    

Capacidade e 
agilidade 
intelectual dos 
empregados 

    

Atitude e valores     
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que os definem 
Capacidade de 
liderança 
 

    

Criatividade      
 

Os critérios de selecção acima afectam inovação na sua empresa: Sim...... Não........ 
 
Qual de estes critérios tem o  maior peso:---------------------------- 
   
14. Recursos baseados no mercado e inovação. 

14.1.Quais as razões que  impulsionaram um processo de inovação ou mudança na sua 

empresa? 

14.2. Assinale as verdadeiras, as falsas e eleja as três mais importantes. 

 

 
Razões 

 
VERDADE (V) FALSO (F) 

 AS TRÊS MAIS 

IMPORTANTES 

Conexão com os clientes    

A reputação e credibilidade  

com os clientes 

   

A reputação e credibilidade  

com os fornecedores 

   

A reputação e credibilidade  

com os distribuidores 

   

Habilidade de inovar    

Recursos humanos    

Capacidade de gestão    

 

15.- Orientação para o mercado e inovação. 

Quando a sua empresa inova pensa em: 

 

 SIM/NÃO PORQUÊ? 

Clientes   

Fornecedores   
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Concorrência   

Simplesmente pela vontade do empresário   

Outros públicos Quais?  
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Anexo 2 

Questionário enviado por e-mail para a análise quantitativa   
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Anexo 2   

 
 
 

DATA........./........../2015 
 
RESPONSÁVEL PELA RESPOSTA................................................................................................... 
 
CARGO/TITULO................................................................................................................................... 
 
CONTACTO TLF..........................................E-MAIL......................................................................... 

 
 

7. NOME DA EMPRESA/GRUPO.......................................................................... 
8. DATA DE INICIO DE ACTIVIDADE......../.........../................... 
9. ACTIVIDADE PRINCIPAL.......................................................................................................... 
10. ORIGEM DO CAPITAL SOCIAL (%)........................................................................................ 
11. VALOR DOS ACTIVOS TOTAIS NO INICIO DE ACTIVIDADE......................................... 
12. VALOR DOS  ACTIVOS TOTAIS NO ANO 2014.......................................................... 

       
 

 
 

      8.TRABALHADORES 
 

  EFECTIVOS TOTAIS 
Nº TRABALHADOR NO INICIO DE 
ACTIVIDADE 

  

Nº TRABALHADOR ACTUALMENTE   
 
 
 
 
Inovação organizacional: corrresponde à introdução  de um novo método 
organizacional nas práticas  de negócio( incluindo gestão  do conhecimento) na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas da empresa. 
 
1. Durante o  período de 2014 e  2015, a empresa introduziu: 
 

 Novas práticas de negócio na organização  dos procedimentos ( por exemplo, na 
gestão   da cadeia de fornecedores, na reengenharia de negócios, na gestão de 
conhecimento, na gestão da qualidade, etc). 

 
 Novos métodos de organização das responsabilidades e da tomada de decisão  ( 

por exemplo, primeira utilização  de novos sistemas  de responsabilização  dos 
trabalhadores, de  trabalho em equipa, descentralização , integração ou 
desintegração de serviços, sistemas de formação , etc..). 
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 Novos métodos de organização  das relações externas com outras empresas ou 
instituições públicas ( por exemplo, primeira utilização  de alianças, parceirias, 
"outsourcing" ou subcontratação , etc). 

 
 
 
Inovação de produto corresponde  à introdução  no mercado de um bem ou serviço 
novo ou significativamente melhorado.   
 
 
2. Durante o  período de 2014 e  2015, a empresa introduziu: 
 
 

 Bens novos ou significativamente melhorados 
 

 Serviços novos ou significativamente melhorados 
 
 
Se  não assinalou nenhuma das opções da questão   2 passe para a questão  3, caso 
contrário passe para a questão 2.1 
 
 
 
 
  
 
2.1. Quem desenvolveu essas inovações de produto ( bens e serviços) ? 
 

ο Principalmente o empresário e o trabalhadores colaboram 
 

ο Indistintamente,  empresário e/ou trabalhadores,  depende da área 
que domina cada parte 

 
ο Principalmente os trabalhadores e  o empresário colabora. 

 
 
Inovação de processo corresponde  à  implementação pela empresa de um processo 
de produção , de um método de distribuição  ou uma actividade de apoio aos seus 
bens ou serviços, novos ou significativamente melhorados 
 
 
3. Durante o  período de 2014 e  2015, a empresa implementou: 
 

 Métodos de fabrico ou produção  ( de bens ou serviços) novos ou 
significativamente melhorados. 
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 Métodos de logística, entrega ou distribuição  dos factores produtivos (imputs) ou 
produtos finais (bens e ou serviços) novos ou significativamente melhorados. 

 
 Actividades de apoio aos processos  da empresas  novas ou significantivamente 

melhoradas ( por exemplo, novos sistemas de manutenção  de contabilidade ou 
informática) 

 
 
Se  não assinalou nenhuma das opções da questão  3 passe para a questão  4, caso 
contrário passe para a questão 3.1 
 
 
 
 
  
 
3.1. Quem desenvolveu essas inovações de processo ?  
 

ο Principalmente o empresário e o trabalhadores colaboram. 
 
ο Indistintamente,  empresário e/ou trabalhadores,  depende da área que domina 

cada parte 
ο Principalmente os trabalhadores e  o empresário colabora. 

 
 
 
Inovação de marketing corresponde à implementação  de um novo conceito ou 
estratégia de comercialização que difere significativamente dos existentes ou 
utilizados anteriormente, por exemplo no aspecto/estética ou na embalagem, na 
colocação /distribuição , na promoção  ou nas  políticas de preços dos produtos.  
 
4. Durante o  período de 2014 e  2015, a empresa introduziu:  
 

 Mudanças significativas no aspecto/estética ou na embalagem dos produtos (bens 
e/ou serviços). Excluir as mudanças que alteram as características funcionais ou 
de utilização dos produtos - estas são  inovações de produto 

 
 Novas técnicas ou meio de comunicação  ( Media) para a promoção de bens ou 

serviços. (por exemplo, utilização  pela primeira vez de um suporte publicitário; 
nova imagem de marca; introdução  de cartoes de fidelização  de clientes, entre 
outros. 

 
 Novos métodos de distribuição / colocação de produtos (bens e/ou serviços) ou 

novos canais de venda. (por exemplo, utilização  pela primeira vez de  franchising 
ou licenças  de distribuição ; vendas directas; novos conceitos para apresentação  
dos produtos, etc). 
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 Novas políticas de preço para os produtos. (por exemplo, utilização  pela primeira 

vez a fixação  do preço pela procura do produto, de sistemas de descontos, etc). 
 
4.1. Se  assinalou alguma ou todas as opções da questão  4 indique quem 
desenvolveu essa inovação ? 
 
 
 
  
 
 
ο Principalmente o empresário e o trabalhadores colaboram. 
ο Indistintamente,  empresário e/ou trabalhadores,  depende da área 

que domina cada parte 
ο Principalmente os trabalhadores e  o empresário colabora. 

 
 
 
5. Qual a importância de cada um dos seguintes objectivos para as inovações  
introduzidas pela empresa durante o período de 2014 e 2015 (1.Totalmente em 
desacordo 2.Em desacordo 3.Nem de acordo nem em desacordo 4.De acordo 
5.Totalmente de acordo)  
 
Reduzir o tempo de resposta às necessidades dos clientes ou dos fornecedores  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
Melhorar a qualidade dos produtos ( bens e /ou serviços)  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
Reduzir custos por unidade produzida  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
Melhorar a comunicação  ou a  partilha de Informação  dentro da empresa ou com outras 
empresas / instituições  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
 
Os recursos de marketing correspondem à dotação de activos, predominantemente 
intangíveis, que a empresa dispõe no mercado para obter vantagens.  A continuação, 
na questão  5; desenvolve-se o conceito num sentido mais lato.  
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6. Durante o período de 2014 e 2015, por  favor, avalie todas as frases que seguem numa 
escala de 1 a 5, 
 
 
  
 
COORDENAÇÃO INTERFUNCIONAL  
 
6.1. O pessoal das diferentes actividades da nossa empresa reúne  periodicamente para 
planificar de forma conjunta  a  resposta às mudanças que ocorrem na envolvente   
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
6.2. Os sócios da nossa empresa reúnem-se pelo menos uma vez por trimestre para 
discutir as tendências  e desenvolvimento do mercado   
 
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
 
 
ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE  
 
 
6.3. Reunimo-nos periodicamente com uma amostra de nossos  clientes  para saber quais 
são as suas necessidades actuais e que produtos necessitarão no futuro   
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
6.4. Recolhemos  periodicamente informação sobre a satisfação dos clientes   
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
 
6.5. Revemos sistematicamente  nosso sortido de produtos para assegurar que se adeqúe o 
que os consumidores finais pretendem  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
6.6. Participamos activamente em acções tendentes para mostrar ao público em geral a 
utilidade social do nosso sector   
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
6.7.Medimos periodicamente o efeito provável das mudanças da envolvente sobre as 
necessidades e/ou preferências dos clientes  
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1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
6.8. Analisa periodicamente os pontos forte e fracos da organização em relação ao que 
cliente valoriza ( as suas necessidades e preferências)  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
ORIENTAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA 
  
 
6.9. Quando um sócio da nossa empresa dispõe de informação importante sobre a  
concorrência transmite-a rapidamente aos  outros sócios da empresa. 
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
 
6.10. A nossa empresa tem liquidez e solvência 
  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
6.11. A nossa empresa autofinancia  a maioria  ou totalidade do seu investimento em 
activo fixo  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
6.12. A nossa empresa amortiza a dívida sempre  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
CAPACIDADES DE CONEXÃO COM OS CLIENTES  
 
 
6.13. Dispomos de  um nível superior de serviço de atendimento e apoio ao cliente.  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
6.14. As relações com os clientes é o nosso objectivo –chave.  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
 
6.15. A nossa empresa dispõe de bom entendimento das necessidades e a demanda dos 
clientes  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
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6.16. A nossa empresa proporciona boa criação de relações com os clientes.  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
 
6.17. A nossa empresa estabelece regularmente objectivos de melhorar as relações com 
os clientes  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
6.18. A nossa empresa constrói relações  de longo prazo  com os seus clientes mais 
rentáveis  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
ACTIVOS DE RECURSOS HUMANOS  
 
6.19. Quando  a nossa empresa  descobre que os clientes rentáveis  estão insatisfeito 
com a qualidade e/ou serviço recibido,  empresa toma imediatamente acções 
correctivas  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
 
6.20.   O nível de  satisfação laboral dos nossos  trabalhadores é maior que  o nível 
satisfação da concorrência  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
 
 
 
6.21.  Níveis de  retenção (permanência) dos nossos trabalhadores são superiores aos da 
concorrência  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
6.22.  A empresa premeia formalmente os trabalhadores que se destaquem nas propostas 
de inovação apesar  de não  possuir  uma actividade organizada e regular de apoio ao 
emprendedorismo  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
6.23. A empresa recompesa a criatividade, aceita riscos, promove comportamentos 
empreendedores e inovadores entre os seus trabalhadores  e disponibiliza recursos. 
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1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
6.24. Existe estímulo à formação dos trabalhadores  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
6.25. A satisfação dos nossos empregados influi na performace dos clientes  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
6.26. A motivação dos nossos empregados influi na performance dos clientes  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
 
6.27. Os nossos empregados procuramos sempre gerar valores para os  clientes a menor 
custo  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
 
CAPACIDADES DE INOVAÇÃO  
 
6.28.  Existe capacidade de lançar com êxito novos produtos  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
6.29. Existem novos processos de desenvolvimento eficaz de produtos  
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
6.31. A gerência aposta em atrair a reter talentos , quadros qualificados e proactivos, 
capazes de liderar projectos desde  a sua fase de gestação  até a fase de comercialização 
ou implementação. 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
 
6.32. A gerência  tem um sistema para obter informação  dos clientes e mercados     
actuais. 
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
6.33. A gerência adquire informação  de fontes externas relacionadas com os 
fornecedores.  

 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
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6.34. A gerência tem pessoal com habilidade para  identificar e analisar as tendências do 
negócio. 
 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
 
6.35. A gerência avalia sistematicamente os esforços na inovação  ou desenvolvimento de 
produtos para assegurar o nível de qualidade que os clientes desejam. 
  

 
1   2   3  4  5 (1 pouco a 5 muito) 
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