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Resumo 

 

Este estudo tem como objetivo analisar o desempenho das micro e pequenas empresas do setor de 

hotelaria e através do Radar de Inovação com foco na dimensão relacionamento. Todas as empresas 

analisadas são da cidade de Bonito-MS e fazem parte do Programa Agente Local de Inovação (ALI), 

Foi realizada uma pesquisa exploratória, a qual foi baseada na aplicação do questionário do Radar da 

Inovação em dois momentos distintos: T0 e T1, em 11 proprietários de empreendimentos de hotelaria. 

Os resultados atingidos na pesquisa apontam que boa parte das empresas realizam ações para aumentar 

o nível gerencial e identificaram estratégias para um bom relacionamento com o cliente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Com a competição nas organizações cada vez maior, a busca e a fidelização de clientes se 

tornaram essenciais. Para aumentar a competitividade, essas organizações precisam diagnosticar as 

necessidades e os desejos dos clientes, para assim, satisfazê-los. Por conta da diversidade em serviços, 

é preciso diferenciar para que os clientes sintam como se o melhor negócio, escolhendo determinada 

empresa.  

A significante expansão dos serviços tem aumentado sua importância na atividade econômica 

(KLEMENT, 2006). Entre os setores em crescimento, o turismo destaca-se pelo fato de estar ligado a 

diversas atividades, envolvendo os setores da economia. A indústria hoteleira é parte importante que 

compõe a infraestrutura do turismo e a adoção de inovações na produção de serviços nessa indústria 

tem crescido enormemente. 

Os brasileiros melhoraram seu nível de renda e com isso os gastos no setor de serviços 

ampliaram. Com isso, o setor serviços vai continuar expandindo em relação as outras áreas. Segundo 

projeção da Confederação Nacional dos Serviços (CNS) este ano deve fechar com alta de 3%, contra 

1,6% estimado para o Produto Interno Bruto (PIB), que representa o total da economia do país. 



Este estudo tem como objetivo, comparar o desempenho inovador de micro e pequenas 

empresas hoteleiras da cidade de Bonito, de Mato Grosso do Sul, utilizando como metodologia o 

Radar da Inovação, aplicado em dois momentos, T0 e T1, com o foco da análise na Dimensão 

Relacionamento.  

Com isso será possível identificar as melhores práticas que foram incorporadas por essas 

empresas de mesmo segmento, e de porte diferente, de forma a trazer resultados significativos, ou não, 

para o desempenho inovador. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A inovação é considerada um dos fatores que dinamizam o desenvolvimento econômico do 

país uma vez que as empresas que inovam, passaram a ser mais bem-sucedidas do que as empresas que 

não inovam. E por este motivo empresas brasileiras estão implantando as ferramentas para implantar e 

gerar a Inovação internamente. 

Por ser complexa, a inovação exige interação social, conhecimento de gestão e capital 

financeiro. Hoje, o mercado já exige que as empresas estimulem a inovação. Já que a sociedade está 

mais culta e exigente. Isso faz com que novas tecnologias surjam com maior frequência. 

Inovação é um processo contínuo e dinâmico onde as empresas buscam constantemente 

mudanças em produto ou processo gerando sempre novos conhecimentos, onde sua mensuração ainda 

é um desafio (OCDE, 2005). 

Dentre os temas centrais, segundo Bessant e Tidd (2009), gestão da inovação é a busca pela 

compreensão dos fatores que podem determinar o sucesso ou fracasso de um empreendimento. Quatro 

deles são temas centrais: 

 Compreender o que se tenta gerenciar.  

 Compreender o como.  

 Compreender o quê, o porquê e o quando da atividade de inovação.  

 Compreender que isso é um alvo móvel.  

Portanto implantar a cultura da inovação é basear-se em mais que boas ideias, é gerenciar e 

mensurar estrategicamente processo, pessoas e modelo de gestão. 

De acordo com Godoy (2009), uma empresa deve estar ligada a seis características para 

implantar uma cultura voltada para o conhecimento de inovação:  

 



1. Estratégia que valorize a aquisição, criação e acumulação, proteção e exploração de 

conhecimento;  

2. Encorajamento da autonomia dos indivíduos para expressar opiniões e compartilhar os 

conhecimentos já obtidos; 

3. Estabelecimentos de infraestruturas para comunicação que suportem e enalteçam a 

transferência de ideias;  

4. Valorização da existência de programas com mesmo objetivo, que visem facilitar o 

crescimento das trocas comunicacionais de ideias e o compartilhamento de conhecimentos;  

5. Busca do entendimento da diversidade e complexidade organizacional;  

6. Criação de cultura que busca a assimilação de conhecimentos externos que agreguem valor aos 

conhecimentos e experiências internos. 

 

Programa dos Agentes Locais de Inovação 

O programa Agente Local de Inovação é um programa desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em parceria com Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O objetivo do programa é promover, viabilizar e 

disseminar a cultura da inovação na micro e pequena empresa, visando resultados e soluções que 

elevaram a competitividade das mesmas, nas áreas de gestão, de produção, produtos e marketing. 

O programa utiliza a figura o agente como peça fundamental para estimular e dinamizar a 

cultua da inovação nas empresas. O Agente Local de Inovação (ALI), profissional pesquisador sob 

orientação de um Consultor Sênior, tem como função realizar um diagnóstico empresarial e através 

deste diagnóstico, levantar os pontos fortes e fracos da empresa, assim como as oportunidades de 

melhoria e ameaças. Após esta análise, é sugerido ao empresário três ações, sendo uma ação de 

inovação e duas ações de gestão. 

Este Programa acompanhou entre Maio/2012 à Maio/2014 um total de 1492 empresas em 16 

cidades do estado de Mato Grosso do Sul, são elas: Amambai, Aquidauana, Bonito, Campo Grande, 

Chapadão do Sul, Costa Rica, Corumbá, Dourados, Itaquiraí, Ivinhema, Miranda, Naviraí, Nova 

Andradina, Ponta Porã, Sonora e Três Lagoas. 

Em Bonito, cidade escolhida para realização desta pesquisa, foram acompanhadas 50 empresas 

nos segmentos de indústria, comércio e serviço, sendo que 21 delas hotéis e pousadas. 

O que chamou atenção para a escolha do segmento a ser estudado, foi a diferença de 

atendimento e gestão, com equipes treinadas e em sincronia, e as inovações e novas tecnologias no 

ramo de hotelaria. 

 



Radar Da Inovação e a Dimensão Relacionamento  

De acordo com a formação das palavras, inovação vem do latim innovare, que significa tornar 

novo, mudar ou alterar as coisas, introduzindo nelas novidades, renovar (PAROLIN, 2001).  

Medir a inovação não é tarefa fácil, por não possuir estudos conclusivos relacionados a este 

tema, ou pela própria dinâmica e amplitude do conceito de inovação. Mas, inovação pode ser definida 

de forma integral. como foi proposto por Schumpeter (1988), a partir das dimensões da inovação. 

Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006), Sawhney e Chen (2010), propõem uma ferramenta de diagnostico 

denominada Radar de Inovação. Ferramenta esta, que permite coletar dados referentes a 13 dimensões, 

no qual uma empresa poderá se desenvolver a partir de uma proposta inovadora. São elas: 

1. Dimensão Oferta  

2. Dimensão Plataforma  

3. Dimensão Marca  

4. Dimensão Clientes 

5. Dimensão Soluções  

6. Dimensão Relacionamento  

7. Dimensão Agregação de valor  

8. Dimensão Processos  

9. Dimensão Organização  

10. Dimensão Cadeia de fornecimento  

11. Dimensão Presença  

12. Dimensão Rede  

13. Dimensão Ambiência Inovadora  

  

As diversas dimensões possuem perguntas com três níveis de respostas. Nível 01 compreende-

se como empresa pouco ou nada inovadora, no nível 02, empresa inovadora ocasionalmente e nível 03, 

empresa que inova sistematicamente. 

 A ferramenta do Radar da Inovação foi desenvolvida pela Bachmann Associados e adotada 

pelo SEBRAE para ser utilizada no Programa Agentes Locais de Inovação (ALI). Portanto, o Radar é 

um instrumento de avaliação da real situação que uma empresa se encontra em relação à inovação.  

Esta ferramenta de diagnóstico corresponde a um arquivo de planilha do Excel com 42 

perguntas que darão resultado global da inovação de uma determinada empresa. Cada dimensão 

representa uma possibilidade para a empresa inovar. O diagnóstico é aplicado em duas etapas, que são 

elas: R0 e R1. No R0, a empresa tem que adotar, no mínimo, três ações inovadoras para gerar a 



devolutiva R1. No R1, ela também adota três ações inovadoras para gerar a devolutiva, que é a 

devolutiva final que mensura a evolução da empresa nas diferentes etapas.  

A determinação do Radar da Inovação é um método estruturado que oferece as seguintes 

vantagens: mensuração quantitativa, pequena subjetividade, referências para melhoria e possibilidade 

de avaliações setoriais, regionais e históricas. (BACHMANN & ASSOCIADOS 2011, p. 66).  

  Após os dados serem coletados, eles são lançados na planilha, o sistema origina uma tabela 

com o resultado individual de cada dimensão com a sua média, a variância e o desvio médio dessa 

amostra. Esse conjunto de dados gera o resultado global do grau de inovação da empresa. O sistema 

também gera, com os mesmos dados, o gráfico Radar da Inovação, que posteriormente, essas 

informações permitirão análises individuais e setoriais de cada dimensão para melhorar o desempenho 

da empresa.  

 A dimensão relacionamento do Radar da Inovação, analisa a relação empresa e consumidor, 

considerando tudo o que o consumidor vê, ouve, sente ou experimenta, de algum modo, ao interagir 

com a empresa em todos os momentos vivenciados. Também avalia as facilidades e amenidades ou 

recursos ofertados pela empresa para melhorar o relacionamento com os clientes.  

Portanto, tendo em vista que em um mercado competitivo, os empreendimentos hoteleiros que 

investem no desenvolvimento de relacionamento eficiente com os seus clientes, consegue aproximar 

efidelizar seus clientes, além de atrair outras demandas de consumidores, saindo na frente no acirrado 

mercado hoteleiro.  

 

O relacionamento na hotelaria  

 Devido à disseminação da informação em massa, hoje os clientes além de priorizarem um 

produto/serviço de qualidade, os mesmos requerem que as empresas superem suas expectativas. Então, 

as organizações que desenvolvem práticas relacionais com seus clientes, agregam valores intangíveis 

aos seus produtos e serviços, como os bens mais competitivos.  

A hotelaria é um segmento do turismo que tem expandido sua riqueza ao longo dos anos por 

possuir em sua oferta, serviços cada vez mais focados em nichos específicos do mercado, o que tem 

promovido o aumento de consumo desse serviço por classes mais altas, como também vem 

alavancando fortemente o número de consumidores de classes mais baixas, na procura por obter lazer 

por meio do turismo.  

Destinos turísticos e empreendimentos hoteleiros são cada vez mais conhecidos devido à 

evolução da informação, e com tal grau de facilidade de acesso informatizado aos mais diversos 

destinos e estabelecimentos hoteleiros, surgem clientes cada vez mais exigentes. Por isso, há uma 



grande preocupação por parte dos hotéis em transformar seus hóspedes em “hóspedes habitués”, 

considerando a dificuldade de conseguir novos consumidores para seus produtos e serviços, no atual 

mercado competitivo.  

Mas, devido à alta concorrência dos mercados segmentados, esse processo é um tanto difícil, 

pois existem muitas opções e diferenças que levam os clientes a escolher o que consumir, desde os 

mínimos detalhes que atendem a cada tipo específico de necessidade, até mesmo a diferença de preço. 

Conscientes disso, os dirigentes demuitas empresas estão buscando manter a fidelidade dos atuais 

consumidores por meio de estratégias eficiente de relacionamentos, estimulando sua preferência. 

Então, o desenvolvimento eficaz da dimensão relacionamento se torna algo indispensável para o 

sucesso organizacional.  

Para manter e aproximar cientes, as estratégias do marketing de relacionamento constituem 

instrumentos eficientes. Evans e Laskin (1994) definem o marketing de relacionamento como um 

processo onde a empresa constrói alianças de longo prazo, tanto com clientes atuais e em perspectiva 

de forma que comprador e vendedor trabalham em direção de um conjunto comum de objetivos 

específicos, e ainda dizem que para alcançar esses objetivos, a empresa deve: compreender as 

necessidades dos clientes; tratar os clientes como parceiros; assegurar que os empregados satisfaçam 

as necessidades dos consumidores e prover os consumidores com a melhor qualidade possível relativa 

às necessidades individuais.  

Como a hotelaria oferece serviços, um ponto importante para estabelecer relacionamento entre 

as partes, consiste em a empresa fornecer algum tipo de facilidade ou amenidade para seus clientes. As 

ferramentas informatizadas, também e uma forma da ouvir opiniões e comentários dos clientes. Ambas 

as ferramentas mostram que a empresa tem foco nos clientes e está preocupada com suas necessidades.  

Portanto, os empreendimentos hoteleiros que investem no desenvolvimento de relacionamento 

eficiente com os seus clientes atuais e potenciais conseguem aproximar, fidelizar e atrair outras 

demandas de consumidores, no acirrado mercado competitivo.  

O segmento da hotelaria está em constante transformação e vem se expandindo a ponto de se 

transformar em um dos setores de grande significado para a economia mundial. Nesse segmento, a 

inovação é uma característica bastante presente na evolução da hotelaria, pois, diversas mudanças 

foram realizadas, a fim de satisfazer todos os tipos de clientes, desde o de padrão econômico até o 

mais sofisticado. Mas, Castelli (2000), afirma que não basta somente satisfazer as exigências dos 

clientes, mas é preciso fazer melhor do que os concorrentes.  

Para manter e aproximar cientes, as estratégias do marketing de relacionamento constituem 

instrumentos eficientes. Evans e Laskin (1994) definem o marketing de relacionamento como um 

processo onde a empresa constrói alianças de longo prazo, tanto com clientes atuais e em perspectiva 



de forma que comprador e vendedor trabalham em direção de um conjunto comum de objetivos 

específicos, e ainda dizem que para alcançar esses objetivos, a empresa deve: compreender as 

necessidades dos clientes; tratar os clientes como parceiros; assegurar que os empregados satisfaçam 

as necessidades dos consumidores e prover os consumidores com a melhor qualidade possível relativa 

às necessidades individuais.  

Deste modo, os empreendimentos hoteleiros que investem no desenvolvimento de 

relacionamento eficiente com os seus clientes atuais e potenciais conseguem aproximar, fidelizar e 

atrair outras demandas de consumidores, no acirrado mercado competitivo.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo foi realizado utilizando como procedimento a pesquisa exploratória, que estabelece 

métodos, critérios e técnicas para a elaboração de uma pesquisa e visa oferecer informações sobre o 

objeto da mesma e assim orientar a formulação de hipóteses. (TRIVIÑOS, - 1987). O estudo 

exploratório foi dividido em duas fases: pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo. Na pesquisa 

bibliográfica foi realizado um levantamento de informações em artigos, documentos e pesquisas já 

realizadas no segmento de inovação e serviço. 

 A pesquisa de campo foi realizada na cidade de Bonito, no estado de Mato Grosso do Sul, com 

empresas participantes do Programa dos Agentes Locais de Inovação.  

Para a realização da pesquisa de campo foram selecionadas 11 empresas de hotelaria de micro 

e pequeno porte (MPE), avaliadas no período de setembro/2012 a maio/2013 e maio/2013 a abril/2014, 

com intuito de analisar e comparar o desempenho da dimensão relacionamento dos Radares de 

Inovação no ciclo 0 e no ciclo 01 do Programa. 

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário formulado e utilizado pelo 

programa, por meio de critérios de pesquisa que avaliaram as empresas em relação a seus clientes 

atuais e potenciais e o conhecimento das necessidades e expectativas dos clientes. Este questionário foi 

formulado para identificar as necessidades das empresas, seguidos de indicação das ações para 

melhoria das atividades através de plano de ação, tendo como base conceitual o Radar da Inovação, 

criado por Bachmann e Destefani (2008). As dimensões que são analisadas no Radar de inovação são: 

oferta, plataforma, marca, clientes, soluções, relacionamento, agregação de valor, processos, 

organização, cadeia de suprimentos, rede e ambiência inovadora.  

Dentre essas, o foco será a dimensão relacionamento que é conceituada como: “Experiência do 

Cliente” e, leva em conta tudo que o consumidor vê, ouve, sente ou experimenta de algum modo, ao 

interagir com a empresa a todo o momento. 



Na pesquisa foram relevantes os dados obtidos como exemplo as ações que visaram fornecer 

aos clientes positivas experiências. Para avaliar esta dimensão, tomou-se as questões: 

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

melhorar o relacionamento com os clientes? 

 A empresa adotou algum novo recurso de informática (web site, fan page, e-mail, etc.) 

para se relacionar com os clientes? 

Foram avaliadas o grau de inovação em T0 e T1, o procedimento entre os diagnósticos foram 

os mesmos, mas foi levado em consideração as ações implementadas pelos empresários no período de 

24 meses. 

As respostas baseavam-se na adoção de mais de uma nova facilidade ou recurso para melhorar 

o relacionamento com os clientes. Os dados foram analisados utilizando estatística descritiva, de 

acordo com as evidencias cotidianas as quais o entrevistador informava. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O objetivo da pesquisa é promover, viabilizar e disseminar a cultura da inovação na micro e 

pequena empresa, visando resultados e soluções que elevaram a competitividade das mesmas, nas 

áreas de gestão, de produção, produtos e marketing. Para isso foram pesquisadas 11 empresas de 

hotelaria localizadas no município de Bonito no estado de Mato Grosso do Sul, todas participantes do 

Programa ALI. 

Em Bonito foram atendidas mais de 50 empresas, nos diversos setores de atividades 

contemplando mais de 150 atendimentos e 2 diagnósticos realizados em cada empresa. Por ser uma 

cidade turística optou-se por estudar um grupo de empresas pertencentes ao setor hoteleiro, já que as 

empresas pertencentes a este segmento contribuem de forma significativa para o desenvolvimento de 

cadeia turística regional. Foram selecionadas todas as empresas atendidas pelo programa deste 

município. 

Ao todo foram realizados dois diagnósticos em momentos distintos T0 contemplou a 1ª etapa 

do Programa, com aplicação do instrumento de coleta entre os meses de Setembro de 2012 a Maio de 

2013, de acordo com a aceitação da empresa. Neste diagnostico foi evidenciados os resultados antes da 

interferência do Programa ALI. 

O segundo diagnóstico foi realizado no momento, T1, contemplando a 2ª etapa, e foi realizado 

por volta de Maio de 2013 a Janeiro de 2014, de acordo com a implementação dos planos de ação de 

cada empresa, encerrando as coletas de dados juntos às empresas e ações de incentivo à inovação por 

meio do Programa ALI. 



Entre T0 e T1 foram recomendadas ações para que as empresas implementassem como adquirir 

livro de registro de hóspedes, criar site, efetuar o registro de marca, comprar um novo software, 

desenvolver missão, visão e valores, alinhar os conceitos de sustentabilidade, valorizar funcionários, 

etc. Durante os 16 meses de pesquisa, foram realizadas aproximadamente 66 ações  empresariais, cerca 

de 6 ações por empresa. 

Quanto aos empreendimentos hoteleiros de Bonito/MS, percebeu-se certa dificuldade na 

compreensão dos empresários locais sobre a diferenciação de “pousada” e “hotel”, já que existe na 

cidade, por exemplo, empreendimento com o nome hotel pousada. A possível justificativa sobre o 

maior número de pousadas vai de encontro às próprias características do turismo local, atrelado a um 

público que supervaloriza o contato com a natureza.  

Importante reforçar que todas as empresas são participantes do Programa Agente Local de 

Inovação e participaram de forma voluntária. Quanto ao perfil das empresas (Tabela 1) 33% delas são 

de pequeno porte (EPP) e 67% micro empresas (ME). Do total 7 são pousadas e apresentam em média 

8 colaboradores. Também foram entrevistados 5 hotéis que possuem em média 15 colaboradores. Ou 

seja, todas as pousadas são micro empresas e somente 1 hotel é deste porte. 

 

Tabela 1. Perfil das empresas analisadas 

Empresa Porte Ano de Fundação N
o
 de colab. Tipo de Estabelecimento 

E1 ME 2002 11 Pousada 

E2 ME 2001 10 Pousada 

E3 ME 2010 9 Pousada 

E4 ME 1998 8 Pousada 

E5 ME 2010 5 Pousada 

E6 ME 2001 24 Hotel 

E7 EPP 1998 16 Hotel 

E8 EPP 1998 16 Hotel 

E9 ME 2008 5 Pousada 

E10 EPP 1998 25 Hotel 

E11 ME 2007 7 Pousada 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quando se analisa o ano de fundação destes estabelecimentos é possível notar que 70% das 

empresas estão no mercado a mais de 7 anos, enquanto que 30% não passam de 3 anos. Ou seja, são 



empresas já consolidadas no mercado, com sistema de gestão mais consistente e potencialmente 

conhecido no mercado. 

Percebeu-se, que a maioria dos hotéis foram constituídos entre os anos de 2000 e 2010 (Figura 

1) o que comprova que a hotelaria local é bastante recente. Vale apontar ainda, que demais hotéis 

foram constituídos a partir de 1990, o que confirma que a hotelaria local não possui 20 anos 

completos. 

          Figura 1. Início dos Empreendimentos em Bonito/MS 

 

               Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Por meio dos dados coletados da dimensão relacionamento, foco deste estudo, foi possível 

identificar os resultados apresentados pelas empresas. A Tabela 2 evidencia os dados levantados na 

dimensão, tanto em T0 quanto em T1 Analisando os dados, nota-se que não houve variação na 

dimensão relacionamento para as empresas E5, E8, E10 e E11 ou seja, por um lado as empresas não 

iniciaram novas ações nesta dimensão após o programa, mas por outro, mantiveram ações já realizadas 

no passado. Isso pode ser demonstrado pelas ações cotidianas que já aconteciam nessas empresas 

desde o início do Programa, como por exemplo: caixas de sugestões, os livros de registros, a facilidade 

em se comunicar com a empresa por meio de redes sociais, aplicativos de celulares e sites de avaliação 

hoteleira.  

O restante das empresas, implementaram pelo menos uma ação recomendada, o que levou a 

uma evolução do grau de inovação da dimensão em pelo menos 1 ponto, conforme a tabela 2. 

Independente do desempenho geral das empresas relacionada à dimensão, a cultura de 

inovação ainda pode ser aperfeiçoada, pois se trata de um processo e não um fim em si mesmo. 

37% 

27% 

36% 

Entre 1996 e 2000 Entre 2001 e 2005 Entre 2006 e 2010



 

Tabela 2. Variação de desempenho da Dimensão Relacionamento em T0 e T1 

Empresa Geral T0 Geral T1 Variação 

E1 3,00 4,00 1,00 

E2 3,00 4,00 1,00 

E3 3,00 4,00 1,00 

E4 2,00 3,00 1,00 

E5 4,00 4,00 - 

E6 4,00 5,00 1,00 

E7 4,00 5,00 1,00 

E8 3,00 3,00 - 

E9 3,00 4,00 1,00 

E10 5,00 5,00 - 

E11 3,00 3,00 - 

 Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Analisando o desempenho inovador das empresas em T0 e T1 é possível identificar que o grau 

de inovação da dimensão relacionamento de todas as empresas foram bastante inovadoras, pois 

tiveram classificação > 3. De acordo com a metodologia do Radar, desempenho maior que 3 classifica 

as empresas como muito inovadoras. 

As empresas como a E6 e E10 ambas hotéis, implementaram ações de aproximação com o 

cliente como cartões de bom dia e livro de registro avaliados sistematicamente. As empresas E2 e E5 

ambas pousadas, apresentaram o menor índice no T0 pois não avaliavam o grau de satisfação de seus 

clientes. É importante oferecer um produto ou serviço e avaliar o grau de satisfação do cliente pois a 

percepção que o consumidor tem dos mesmos é um diferencial que justifica sua escolha entre os 

demais produtos oferecidos no mercado. Por conta desta justificativa, no T1 as empresas E2 e E5 

passaram a fazer esta avaliação de grau de satisfação.  



De forma geral, as empresas E11 e E4 apresentaram o melhor desempenho inovador das 

empresas pesquisadas. Ambas as empresas participam do Projeto Turismo Sustentável, sugerido pelo 

ALI. As duas empresas são pousadas e possuem até nove funcionários, tem um número menor de 

leitos e conseguem fazer um atendimento mais personalizado para os seus hospedes.  

A experiência do cliente de forma geral foi favorável já que no período do Programa ALI a 

maioria das empresas possuíram e avaliaram sistematicamente os seus livros de registros, opinários, 

site, fan page, entre outras formas de interações empresa versus cliente. 

 

Tabela 3. Variação de desempenho do Grau de Inovação em T0 e T1 

Empresa Média T0 Média T1 Variação 

E1 2,88 3,60 0,72 

E2 2,81 3,56 0,75 

E3 3,12 3,64 0,52 

E4 2,55 3,35 0,8 

E5 2,71 3,38 0,67 

E6 3,40 3,82 0,42 

E7 3,08 3,71 0,63 

E8 3,22 3,35 0,13 

E9 3,27 3,42 0,15 

E10 3,32 3,46 0,14 

E11 3,15 3,28 0,13 

 Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na Tabela 3., analisando a variação do desempenho do grau de inovação das empresas em T0 e 

T1 é possível identificar que a média do grau de inovação de todas as empresas foi crescente. 



E1, E2 e E4 destacam-se, pois foram empresas com maior índice de variação positiva. As 

mesmas, implementaram em diferentes dimensões um maior número de plano de ação, ao contrário 

das empresas E8 e E11 que apesar de estarem positivas em relação a variação, obtiveram um 

percentual de variação inferior as demais empresas. 

De forma geral, todas as empresas apresentaram um desempenho inovador.  

No grau geral de inovação mensura-se a pontuação atingida no primeiro e segundo ciclo do 

Programa Agente Local de Inovação. A figura 2 apresenta os resultados gerais (média geral) da 

Dimensão Relacionamento, foco deste estudo, das empresas que foram analisadas no período de 

setembro de 2012 a maio de 2014 e suas variações. 

 

Figura 2. Radar da inovação da Dimensão Relacionamento no Ciclo 0 e Ciclo 1 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

O intuito fundamental destas ações é estreitar a comunicação das micro e pequenas empresas 

hoteleiras com os seus clientes. 

 

Conclusão 

Este artigo teve como objetivo principal analisar o desempenho inovador de empresas de 

hotelaria do município de Bonito/MS, participantes do Programa ALI. Os radares foram analisados em 

duas etapas, Setembro de 2012 a Maio de 2013 (R0) e Maio de 2013 a Janeiro de 2014 (R1) 

especificamente na dimensão relacionamentos. As empresas apresentaram um bom progresso na 

dimensão analisada, mostrando seu potencial para inovador em diferentes dimensões. 
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No trabalho de campo do ALI constatou-se que os empresários responsáveis pelas micro e 

pequenas empresas de hotelaria de Bonito/MS não tiveram dificuldades em implantar ações que 

elevassem a média da dimensão relacionamento. Durante os 16 meses de pesquisa, foram feitos cerca 

de 66 ações empresariais, aproximadamente 6 ações por empresa. Adquirir livro de registro de 

hóspedes, fan page, site, registro de marca, compra de software, desenvolvimento de missão, visão e 

valores, alinhamento dos conceitos de sustentabilidade, valorização de funcionários, foram algumas 

das ações efetuadas pelas empresas estudadas. 

Deste modo pode-se observar que as empresas que implantaram e criaram a cultura da 

inovação, tornaram-se mais preparadas para a competitividade do mercado. 

Diante desta pesquisa realizada, pode-se verificar que os meios de hospedagem de Bonito/MS, 

apesar de terem implantado algumas ações inovadoras, terão que continuar a inovar, visto que o 

mercado hoteleiro é bastante inconstante e requer que as empresas inovem no desempenho de suas 

atividades. Os resultados deste estudo apontam que existem oportunidades para as empresas inovarem 

seus processos. 

Contudo, constatou-se que as ações implantadas nos hotéis geraram melhorias no 

relacionamento entre a empresa e os hóspedes, com ações inovadoras que estreitaram o 

relacionamento entre ambas as partes e impactaram de forma positiva a pontuação do Radar da 

Inovação das empresas estudadas. 
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