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RESUMO 

 

 

 

O objetivo desta tese foi analisar os recursos intangíveis de um destino turístico. Foi feito um 

estudo de desempenho da cidade de Natal tendo como base a teoria das capacidades 

dinâmicas. Inicialmente, foi desenvolvido um instrumento de pesquisa para oportunizar a 

construção de um modelo de medida com vistas à captação de variáveis latentes para os 

recursos intangíveis existentes no setor do turismo em Natal-RN. Em seguida, foi realizada 

uma análise dos recursos intangíveis que são evidenciados pelos turistas acerca da cidade. 

Finalmente, foi feita a investigação de um modelo de estrutura que estabeleceu as relações 

entre as variáveis latentes dos recursos intangíveis e a percepção de desempenho do turismo 

na cidade de Natal. Procedeu-se uma revisão de literatura para construção de um modelo 

inicial acerca dos ativos intangíveis dentro da teoria das capacidades e foram relacionados dez 

recursos, quais sejam: recursos humanos prestadores de serviços; recursos humanos como 

gestores; cultura local; conservação do meio ambiente; know-how empresarial; inovação 

empresarial; tecnologia; marca; preço; e promoção. Estes dez recursos, em conjunto, seriam 

responsáveis pelo desempenho do destino turístico. Após ser realizada uma análise de 

equações estruturais, apenas quatro recursos manifestaram relações com o desempenho: 

marca; cultura; conservação do meio ambiente; e preço. Análisando dos dados, verificou-se 

que a variável desempenho positivo da cidade na ótica do turista se manifestou fortemente e 

foi influenciada de forma forte pela cultura local, marca e conservação do meio ambiente em 

conjunto. O preço foi influenciado pelo desempenho positivo mostrando que o turista sente 

que o preço pago foi satisfatório diante dos atributos do destino Provavelmente, isso seja um 

ponto positivo muito forte para o destino turístico de Natal, pois, em termos de recursos 

intangíveis e de juntos formarem capacidades, eles são inimitáveis, raros e são capazes de se 

ajustarem às mudanças organizacionais e ambientais, para reconfigurar os ativos e as 

estruturas de um destino, corroborando, assim, com a teoria das capacidades dinâmicas. Esses 

recursos da cidade de Natal, como destino turístico, são únicos e provavelmente têm um peso 

muito maior para o desempenho da cidade do que problemas existentes na localidade. Logo, 

esses atributos devem ser estimulados a continuar crescendo e se modificando de acordo com 

as exigências atuais e futuras de consumo. 

 

Palavras chave: Ativos intangíveis, Capacidades dinâmicas, Desempenho de destinos 

turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this thesis was to analyze the intangible resources of a tourist destination. A 

study was done about the performance of Natal based on the theory of dynamic capabilities. 

Initially, we developed a survey instrument to build a measurement model to capture latent 

variables for existing intangible resources in the tourism sector in Natal-RN. Then, an analysis 

of the intangible resources was made and evidenced by tourists about the city. Finally, an 

investigation was made with a model of structure that established the relations between the 

latent variables of intangible assets and the perceived performance of tourism in the city of 

Natal. A literature review was made to build an initial model about the intangible assets 

within the theory of capabilities and ten resources were related, which were: human resources 

service providers; human resources as managers; local culture; conservation of the 

environment; business know-how; business innovation; technology; brand; price; and 

promotion. These ten assets, together, would be responsible for the performance of the tourist 

destination. An analysis of structural equations was made and only four resources expressed 

relations with the performance, which were: brand; culture; conservation of the environment; 

and price. Analyzing the data, it was noted that the positive performance variable of the city, 

in the view of the tourists, are strongly expressed and was extremely influenced by local 

culture, brand and conservation of the environment together. The price was influenced by the 

positive performance showing that the tourist feels that the price paid was satisfactory about 

the attributes of the destination. Probably, this is a very strong point for the tourist destination 

of Natal, because, in terms of intangible resources that together form capabilities, they are 

inimitable, rare and are able to be adjusted by the organizational and environmental changes, 

to reconfigure assets and structures of a destination thus corroborating with the theory of 

dynamic capabilities. These assets of the Natal, as a tourist destination, are unique and 

probably have a much greater weight to the city's performance than existing problems in the 

locality. Therefore, these resources should be encouraged to continue growing and changing 

according to the current and future consumer demands. 

 

Keywords : Intangible assets , Dynamic capabilities , Performance of tourist destinations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Na última década, um número crescente de especialistas considera que os estudos 

das capacidades dinâmicas deveriam estar no centro da estratégia empresarial, criação de 

valor e vantagem competitiva, como por exemplo: Teece et al (1997); Eisenhardt e Martin 

(2000); Winter (2003); Teece (2007); Helfat et al. (2007); e Biedenbach e Müller (2012). 

Argumentos teóricos têm avançado sobre a natureza dos recursos e sua relação com o 

desempenho empresarial. O desempenho organizacional tem sido uma questão central na 

investigação sobre as capacidades dinâmicas desde o artigo seminal de Teece et al. (1997). 

Este trabalho procura examinar as ligações lógicas entre capacidades dinâmicas e 

o desempenho dos destinos. Testa-se um modelo geral que assume a existência de uma 

influência dos recursos dinâmicos no desempenho de um destino turístico que é mediada 

pelos ativos intangíveis. Nesse modelo, as capacidades dinâmicas podem ser conceituadas 

como processos estratégicos que integram, recombinam e geram novas capacidades, que, por 

sua vez, formam o desempenho do destino (TEECE, 2007).  

Segundo o Ministério do Turismo – Mtur (2009), os turistas brasileiros, em 

termos de motivações para viagens domésticas, projetam viajar para vários destinos do país. 

Em termos de cidades, os destinos turísticos mais desejados pelos brasileiros estão na região 

Nordeste do país: Fernando de Noronha, Fortaleza e Salvador. Ao lado destas, outras cinco 

cidades da região – Natal, Recife, Porto Seguro, Ipojuca e Maceió – estão entre as 20 mais 

desejadas, estando Natal exatamente na quinta colocação. Os destinos Fernando de Noronha, 

Natal, Florianópolis, Manaus, Gramado, Ipojuca, Maceió, Porto Alegre e Bonito despertam 

maior interesse conforme aumenta a renda dos entrevistados. Por sua vez, Salvador, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Aparecida do Norte, Brasília e Belo Horizonte despertam maior interesse 

nas classes de renda mais baixa (MTUR, 2009). 

Hoje, existe um aumento bastante significativo de destinos que almejam se 

desenvolver turisticamente, ocasionando, assim, um aumento na competitividade. Essa 

competitividade ligada ao aumento do número de localidades que se lançam turisticamente 

ocorre pela diminuição de espaços decorrentes das novas tecnologias da informação, da 

internacionalização da economia, entre outros (VALLS, 1996). Dessa maneira, o destino que 

deseja se desenvolver turisticamente precisa diferenciar-se dos demais, e é nesse contexto que 
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o estudo das capacidades dinâmicas se reveste de significativa importância. 

Para o levantamento do referencial teórico desta tese foram feitas varreduras nas 

bases de dados Scopus, Scholar Google, Base de dados Capes do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN e base de dados Comut, 

buscando-se as expressões: Dynamic capabilities; Dynamic capabilities and Tourism; 

Dynamic capabilities and Tourist Destination; Dynamic capabilities and Leisure; Dynamic 

capabilities and Hotels; Dynamic Capabilities and Marketing; Dynamic Capabilities and 

Capacities customers; e Dynamic Capabilities and Customers. Nesse sentido, identificou-se 

alguns estudos relativos ao turismo e capacidades dinâmicas que foram realizados entre os 

anos de 2008 e 2013. Leonidou  et al. (2012) estudaram as estratégias de marketing verde 

como um recurso intangível para o aumento da competitividade no setor hoteleiro, Nieves e 

Haller (2013) estudaram os recursos na indústria do turismo que abordaram os possíveis 

antecedentes das capacidades dinâmicas na indústria hoteleira. Nasution e Mavondo (2008) 

realizaram um estudo com o objetivo de investigar as capacidades organizacionais e culturais 

que contribuem para o fornecimento de valores superiores para os clientes através da 

operacionalização dos recursos de clientes no mercado do turismo. No entanto, não foi 

encontrado nenhum estudo que relacione capacidades dinâmicas com os recursos de um 

destino turístico. Esse tipo de estudo pode vir a ser um importante balizador para gestores 

públicos e privados para a formulação de estratégias competitivas, com o intuito de se 

alcançar um desempenho satisfatório das cidades turísticas dentro desse mercado tão 

concorrido. 

O turismo é o setor da economia que mais cresce, destacando-se como uma das 

principais atividades econômicas do mundo (DUFFY, 2013). Nesse sentido, Natal é um dos 

principais destinos turísticos do Nordeste e se destaca no que se refere aos desejos dos turistas 

em visitar as cidades brasileiras (MTUR,2009). Em estudos realizados na cidade, com relação 

aos recursos do destino, nota-se que os atributos de sol e mar, e preço, são os que mais atraem 

os turistas (DAS CHAGAS; SAMPAIO; SANTOS, 2013). Assim sendo, já que sol e mar são 

recursos naturais compartilhados com diversas cidades do Nordeste, quais são os recursos 

intangíveis e capacidades que atraem os turistas para a cidade de Natal e que impactam 

diretamente no desempenho desse destino?  

Diante do disposto, surge o seguinte problema de pesquisa: como os recursos 

intangíveis da cidade de Natal, na ótica do mercado brasileiro, leva esse destino a um 

desempenho positivo na visão do turista? 
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Para responder a pergunta acima, escolheu-se como destino turístico a ser 

estudado a cidade de Natal, e como público-alvo da pesquisa, o mercado brasileiro. Nesse 

contexto, o estudo procurou identificar a natureza dos recursos intangíveis das cidades, bem 

como se há, na ótica dos turistas, um desempenho positivo relativo ao destino, à luz da teoria 

das capacidades dinâmicas. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Mapear os recursos intangíveis da cidade de Natal, como destino turistico, 

fazendo-se um estudo de desempenho tendo como base a teoria das capacidades dinâmicas. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

   

a. Desenvolver um instrumento de pesquisa que oportunize a construção de um 

modelo de medida com vistas à captação de variáveis latentes para os recursos 

intangíveis existentes no setor do turismo em Natal-RN; 

b. Identificar quais são os recursos intangíveis evidenciados pelos turistas acerca da 

cidade de Natal; 

c. Investigar um modelo de estrutura que estabeleça as relações entre as variáveis 

latentes dos recursos intangíveis e a percepção de desempenho do turismo na cidade 

de Natal. 

 

2.3 Justificativa 

 

Esta tese se justifica, pois muitos teóricos têm estudado estratégia organizacional 

e destinos turísticos, mas poucos são os trabalhos feitos que têm profundidade e que 

sustentem esse campo de estudo envolvendo o tema de capacidades dinâmicas. Alguns 

estudos abordam o tema analisando determinados atributos ou recursos estratégicos como 
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influenciadores do desenvolvimento dos destinos turísticos, como Rodríguez-Díaz; Espino-

Rodríguez, 2008; Lemmetyinen; Go, 2009; Denicolai; Cioccarelli; Zucchella, 2010; 

Haugland, et al., 2011; Camisón; e, Monfort-Mir, 2012. Outros estudos abordam o tema de 

capacidades dinâmicas e empresas relacionadas com o turismo, como Nasution; Mavondo, 

2008; Leonidou et al., 2012; Nieves; e, Haller, 2013. Nesse contexto, pretende-se, por um 

lado, contribuir para o preenchimento de uma lacuna existente na teoria do turismo nacional e 

internacional, relativa às capacidades dinâmicas, e por outro, desenvolver uma aplicação da 

teoria tendo como cenário a cidade de Natal como destino turístico, com o objetivo final de 

contribuir para o desenvolvimento de um modelo que inclui o estudo dos recursos intangíveis 

dentro da teoria das capacidades dinâmicas relativa ao destino. 

A justificativa gerencial se encaixa na importância do setor de turismo para as 

empresas ligadas direta ou indireta com a atividade e para o Estado como um todo. Relacionar 

os conceitos de recursos ou atributos embasados na teoria das capacidades dinâmicas que 

influenciam no desenvolvimento e desempenho dos destinos, sobretudo em um ambiente que 

passa por significativas mudanças ambientais, pode ser fundamental para a compreensão do 

próprio funcionamento da atividade, como pode ser também balizador para futuras políticas 

públicas direcionadas para o setor. 

Por fim, o estudo se justifica pelo interesse do pesquisador com o assunto para o 

crescimento profissional e para o desenvolvimento de novos negócios relacionados com o 

tema. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Capacidades dinâmicas 

 

A teoria das capacidades dinâmicas se relaciona com a teoria da visão baseada em 

recursos, no sentido de que as duas fazem menção e se fundamentam nos recursos e 

capacidades existentes em uma firma. A visão baseada em recursos trata os recursos e 

capacidades como um estoque de atributos estáticos que levam uma empresa a uma vantagem 

competitiva dentro de um mercado no qual ela está inserida (GRANT, 1991, p. 118). Já a 

teoria das capacidades dinâmicas, trata dos processos de mercado que envolvem capacidades 

caracterizadas pelo dinamismo, complexidade ambiental intensa e por processos de inovação 

e de renovação contínuas. Nesse sentido, mais importante do que o estoque de recursos é a 

capacidade de acumular e combinar novos recursos em novas configurações, capazes de gerar 

fontes adicionais de valor para as empresas (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997, p. 516).  

 

2.2 A abordagem das Capacidades dinâmicas: visão geral 

 

A teoria das capacidades dinâmicas tem seu foco em questões fundamentais, tais 

como competências e desempenho das empresas, que têm importância desde há muito no 

campo da gestão estratégica. Contrasta com a visão baseada em recursos, que, no entanto, não 

dá ênfase ao dinamismo. Isso permite que ela seja dissociada de críticas dirigidas à visão 

baseada em recursos como um modelo estático e ampliando, assim, seu apelo (TEECE, 2007). 

Barney (1986, p. 1231) relata que o desempenho superior de uma firma é um 

fenômeno originado, primariamente, pelos recursos e capacidades internas das organizações. 

Essa superioridade se dá a partir das imperfeições competitivas no mercado de fator 

estratégico e está diretamente ligada à obtenção de resultados econômicos acima do normal, 

se comparado aos concorrentes desse mesmo mercado. 

A vantagem competitiva, segundo Barney (1991, p. 103), advém da 

impossibilidade de concorrentes de dada empresa implementarem estratégias de criação de 

valor simultaneamente, pois seria bastante improvável que empresas inseridas numa mesma 

indústria, que dispusessem exatamente dos mesmos recursos, apresentassem performances 



20 

 

  

diferentes. Tal situação se mostra improvável, tendo em vista que todas as empresas dessa 

indústria teriam acesso aos mesmos tipos de recursos, estando, assim, capacitadas a 

implementar as mesmas estratégias de criação de valor. 

Para que tais recursos e capacidades permitam às empresas o desenvolvimento 

dessas estratégias, devem, conforme o autor, atender a quatro pré-requisitos fundamentais: (a) 

devem ser valorosos, no sentido de explorar as oportunidades e/ou neutralizar as ameaças do 

ambiente no qual a empresa se insere; (b) devem ser raros entre os concorrentes atuais e 

potenciais de uma firma; (c) devem ser imperfeitamente imitáveis; e, (d) não podem existir 

substitutos estratégicos equivalentes a esses recursos, substitutos esses que sejam valorosos, 

mas não sejam raros ou imperfeitamente imitáveis. 

 Tendo uma ótica mais dinâmica e complexa do mercado, a teoria das capacidades 

dinâmicas é definida como a capacidade de renovar competências e assim alcançar 

congruência com o ambiente de negócio em rápida mudança por adaptar, integrar e 

reconfigurar habilidades organizacionais, recursos e competências funcionais (TEECE; 

PISANO; SHUEN, 1997, p. 515). Mais recentemente, Helfat et al. (2007, p. 1) definiram 

capacidades dinâmicas como a capacidade de uma organização para propositadamente criar, 

ampliar ou modificar sua base de recursos. As definições mencionadas se referem a ambientes 

empresariais de rápidas mudanças. Já Zollo e Winter (2002, p. 339) têm uma visão de que em 

mercados moderadamente dinâmicos as capacidades dinâmicas podem ser um padrão 

aprendido e estável da atividade coletiva, através da qual a organização sistematicamente gera 

e modifica suas rotinas operacionais em busca de uma melhor eficácia. Outros autores que 

corroboram com a definição anterior são Eisenhardt e Martin (2000, p. 1105), segundo os 

quais as capacidades dinâmicas assemelham-se à concepção tradicional de rotinas. Elas são 

detalhadas, analíticas, com processos estáveis e resultados previsíveis. Nesse sentido, podem 

ser conjuntos de processos e rotinas específicos e identificáveis, tais como desenvolvimento 

de produto, tomada de decisão estratégica e alianças. 

Em linhas gerais, a definição de Teece (2007) se baseia numa extensão da Visão 

Baseada em Recursos, na qual a tese principal da Capacidade Dinâmica se fundar-se no fato 

de que a posse de ativos de difícil replicação não é suficiente para um superior desempenho 

de uma empresa a longo prazo. As organizações têm de criar continuamente, ampliar, 

melhorar e proteger suas bases de ativos. Capacidades dinâmicas são necessárias para criar, 

integrar e comercializar um fluxo contínuo de inovação, de acordo com as necessidades dos 

clientes e oportunidades tecnológicas. Nesse sentido, os gestores e os empresários devem ser 
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capazes de compreender as necessidades dos clientes latentes e a evolução de tecnologias 

dentro do mercado empresarial. O reconhecimento de oportunidades pode ser uma habilidade 

altamente individual e que deve ser fundamentada em processos organizacionais, logo, os 

processos interpretativos e criativos devem estar incorporados dentro da organização. 

Igualmente importante é a capacidade de aproveitar as oportunidades através de novos 

produtos e serviços.  

Na concepção de Helfat e Peteraf (2003, p. 997) existe um outro componente na 

teoria das capacidades dinâmicas, que é o conceito da Capacidade de Ciclo de Vida (CLC), 

que articula padrões gerais e caminhos na evolução das capacidades organizacionais ao longo 

do tempo. A Capacidade de Ciclo de Vida fornece uma estrutura para uma abordagem mais 

abrangente e dinâmica para a teoria das capacidades dinâmicas. A análise incorpora a 

fundação, desenvolvimento e maturidade de capacidades, sendo uma forma que ajuda a 

explicar as fontes de heterogeneidade de capacidades organizacionais. Adicionalmente, a 

análise inclui a ramificação de uma capacidade original em várias possíveis formas 

modificadas, logo, uma capacidade com o tempo pode se transformar em várias outras, 

dependendo da dinâmica de mercado. 

Zollo e Winter (2002), por sua vez, veem a caracterização das capacidades 

dinâmicas como padrões sistemáticos de atividade organizacional. Visando à geração e 

adaptação de rotinas operacionais, eles presumiram que as capacidades dinâmicas se 

desenvolvem através da coevolução de três mecanismos: acumulação tácita da experiência 

passada, em que a eficácia relativa ou experiência acumulada aumenta diretamente com a 

frequência de execução de uma tarefa; articulação do conhecimento, na qual se constrói a 

capacidade mais rapidamente do que apenas a própria experiência, nesse sentido, existe um 

aumento de baixo para médio na frequência de execução das tarefas, consequentemente, 

existe uma maior frequência de execução de uma tarefa; e, processos de codificação do 

conhecimento, cujos esforços de codificação levam à chegada a conclusões explícitas sobre as 

implicações da experiência, algo que a articulação do conhecimento, e muito menos 

acumulação tácita da experiência passada, por si só não o fazem.  

A codificação pode ser construída com os seguintes princípios (ZOLLO; 

WINTER, 2002):  

a) deve visar o desenvolvimento e transferência do saber, do porquê e de como se 

dá o desenvolvimento de uma tarefa; 

b) os esforços de codificação devem ser enfatizados em momento oportuno, no 
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curso de aprendizagem, pois a codificação prematura arrisca uma generalização apressada de 

uma experiência limitada, com os riscos inerentes de inflexibilidade e transferência negativa 

de aprendizagem. Já a codificação tardia arrisca uma frustração com os resultados arraigados 

na acumulação tácita, isso pode ocorrer tanto por razões de preconceitos como também de 

forma racional; 

c) orienta-se que a codificação deve ser testada pela adesão das pessoas que 

realizam a tarefa, mas os testes também não evitam uma aplicação indevida; 

d) existe a necessidade de uma estrutura de suporte, exercendo julgamento sobre 

desvios de padrão da codificação. 

Eisenhardt e Martin (2000) complementam as definições acima dizendo que as 

capacidades dinâmicas são um conjunto de processos específicos e identificáveis, tais como 

desenvolvimento de produto, tomada de decisão estratégica, e alianças estratégicas. Nesse 

sentido, isso sugere que os processos são mais homogêneos e substituíveis do que geralmente 

as teorias assumem. Em mercados moderadamente dinâmicos, as capacidades dinâmicas se 

assemelham à concepção tradicional de rotinas. Elas são detalhadas e analíticas, são processos 

estáveis com resultados previsíveis. Os autores relatam que a teoria das capacidades 

dinâmicas pode melhorar e fechar lacunas deixadas pela teoria da Visão Baseada em 

Recursos. Logo, capacidades dinâmicas podem ser entendidas como a reconstrução da Visão 

Baseada em Recursos, pois o desempenho de uma empresa não pode ter uma estratégia 

baseada em recursos estáticos, uma vez que o uso de novos processos e rotinas deve ajudar a 

proteger, gerenciar e adaptar esses recursos. O argumento dos autores é que a teoria de Teece, 

Pisano e Shuen (1997) pode ser chamada de uma visão tradicional da teoria das capacidades 

dinâmicas e que deve ser reconceituada.  

Dessa forma, Eisenhardt e Martin (2000) definem as capacidades dinâmicas como 

processos empresariais que usam recursos para reconfigurar ou até mesmo criar mudanças no 

mercado, portanto, são rotinas organizacionais e estratégicas em que as empresas alcançam 

configurações de novos recursos, em que mercados surgem, colidem, dividem, evoluem e 

morrem. Com relação ao entendimento de homogeneidade, ela se dá através de uma análise 

do papel das melhores práticas que se espalham em rotinas básicas através de uma grande 

variedade de empresas. Portanto, capacidades dinâmicas têm maior equifinalidade, 

homogeneidade e substituibilidade entre empresas situadas dentro de um mesmo mercado, 

contrariando, assim, o pensamento tradicional de Teece, Pisano e Shuen (1997). 

Os mercados moderadamente dinâmicos, citados por Eisenhardt e Martin (2000), 
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são aqueles em que a mudança ocorre com frequência, mas por caminhos mais ou menos 

previsíveis e lineares. Eles têm estruturas industriais relativamente estáveis, tais que as 

fronteiras do mercado são claras e os concorrentes, clientes etc. são bem conhecidos. Nesses 

mercados, a eficácia das capacidades dinâmicas depende fortemente dos conhecimentos 

existentes nas empresas (EISENHARDT; MARTIN, 2000, p. 1107). 

Para Ambrosini, Bowman e Collier (2009, p. 11), o processo de construção das 

capacidades dinâmicas é formado por três níveis de hierarquia: incremental, renovação e 

regeneração. 

A capacidade dinâmica incremental representa o contínuo direcionamento da 

melhoria dos recursos base já obtidos pela organização. Esse nível se fundamenta na premissa 

de que, mesmo em ambientes estáveis ou em constante mutação, há a necessidade de contínua 

melhoria de seus recursos base, para adaptar-se com maior êxito aos processos de mudança. 

Sobretudo, é incremental ao objetivar, nesse nível, não transformar a atual base de recursos, 

mas, sim, ajustá-la e adaptá-la gradativamente, mantendo os recursos base em um processo de 

melhoria contínua (AMBROSINI; BOWMAN; COLLIER, 2009, p. 14). 

A capacidade dinâmica de renovação significa a aptidão de atualizar, adaptar e 

ampliar os recursos base, atuando de maneira a renovar a natureza dos recursos 

organizacionais de que já dispõe, ao invés de somente adaptá-los de forma incremental. Essa 

capacidade enfoca adquirir vantagens diferenciadas, tendo o preceito de que o ambiente no 

qual se encontra, devido ao seu dinamismo de constante mutabilidade, pode rapidamente se 

extinguir. Dessa forma, a capacidade de renovação sustenta-se em desenvolver novos recursos 

para enfrentar as mudanças e demandas ambientais (AMBROSINI; BOWMAN; COLLIER, 

2009, p. 15). 

A capacidade dinâmica de regeneração denota a forma como a organização altera 

e modifica seus recursos base atuais. A capacidade regenerativa não causa impacto sobre os 

recursos bases da organização, mas, em seu conjunto atual de recursos dinâmicos, essa 

capacidade se distingue dos demais níveis, uma vez que não exerce impacto direto na atual 

base de recursos da organização. Enfoca como modificar a maneira pela qual se cria, estende 

ou transforma a base de recursos, por meio de um conjunto de capacidades distintas para agir 

sobre o conjunto das capacidades atualmente incorporadas, permitindo a alteração dos 

recursos base através de novas formas. Cada nível da capacidade dinâmica tem sua aplicação 

realizada de acordo com as percepções gerenciais frente ao dinamismo do ambiente 

organizacional. O adequado uso de seus distintos níveis torna-se um critério de adaptabilidade 
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perceptiva dos gestores para identificar a necessidade de mudança requerida pelo ambiente 

(AMBROSINI; BOWMAN; COLLIER, 2009, p. 18). 

 

2.3 Capacidades dinâmicas em diferentes setores mercadológicos 

 

Nos últimos anos, alguns estudos acerca das capacidades dinâmicas foram feitos 

em vários setores industriais diferentes, alguns com mercados em mudanças rápidas e outros 

nem tanto. Jantunen, Ollonen e Johansson (2012, p. 153) fizeram um estudo de caso em 

quatro empresas do setor de publicação de revistas. Segundo os autores, a similaridade dos 

casos proporcionou uma sólida base para comparar as suas capacidades dinâmicas. Com base 

nos resultados, as práticas que compõem capacidades de detecção de novos recursos são 

susceptíveis de serem semelhantes entre as empresas dentro de um único mercado, enquanto 

as práticas compreendendo apreensão e reconfigurando os tipos de recursos podem diferir 

mais entre elas. O estudo mostrou que as empresas concorrentes dentro da mesma indústria 

tendem a desenvolver tipos semelhantes de práticas para corresponder às exigências de 

mudanças ambientais do mercado. Logo, os gestores devem desenvolver as capacidades 

dinâmicas de forma proativa para ampliar as suas capacidades únicas e ganhar vantagem 

sobre seus concorrentes.  

Martelo, Barroso e Cepeda (2013) estudaram o setor bancário espanhol. O foco do 

trabalho foi as capacidades organizacionais de uma empresa orientada tanto interna como 

externamente. Os autores relatam que as capacidades dinâmicas são essenciais para aumentar 

a criação de valor para o cliente, a orientação para o mercado, a gestão do conhecimento e 

gestão de relacionamento com o cliente. 

Outro autor que estudou as capacidades dinâmicas em mercados foi Koch (2010, 

p. 35), que analisou empresas de marketplaces eletrônicos. Ele relata que esse mercado tem 

aumentado a eficiência e economia de compra on-line, reunindo uma massa crítica de 

organizações que compram e vendem bens e serviços. Enquanto muitos estudos têm 

investigado fatores que levam ao sucesso ou fracasso, poucos investigam as capacidades 

necessárias para desenvolver negócios de sucesso. O estudo conclui que os recursos que 

ajudaram a desenvolver o sucesso desses negócios foram a agilidade empresarial na mudança 

ambiental e a agilidade em atender aos clientes. Esses resultados levam a entender que a 

teoria das capacidades dinâmicas pode ajudar na competitividade das empresas. 

Ortega (2010, p. 1280) estudou 253 empresas de tecnologia da informação. O 
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estudo testa a hipótese de que as capacidades tecnológicas têm uma influência positiva sobre 

o desempenho das empresas. Os resultados indicam que as capacidades tecnológicas 

melhoraram as relações entre a orientação de qualidade e desempenho e orientação para os 

custos e performance, respectivamente. Os resultados obtidos sugerem que os estudos dos 

recursos e a estratégia competitiva devem ser estrategicamente combinados dentro das 

empresas para o efeito máximo do desempenho empresarial. 

Outros estudos analisam o fenômeno da hipercompetição dentro da indústria de 

software (LEE, 2010). O autor relata que o estudo explica como as capacidades dinâmicas 

podem ajudar na gestão de produtos e podem permitir que um fornecedor de software 

independente crie vantagens temporárias a partir da renovação de seus recursos. Ele ainda 

afirma que a alocação de recursos reconfiguráveis podem levar uma empresa do ramo de 

software a uma vantagem competitiva dentro desse mercado.  

Iris e Vikas (2011, p. 1873) sugerem que existe uma sólida ligação entre as 

ferramentas tecnológicas (E-Learning), processos de gestão (Gestão do Conhecimento) e 

resultado organizacional (recursos dinâmicos), e discutem o impacto das tecnologias de E-

Learning em organizações com fins lucrativos, como meio de aumentar as capacidades 

dinâmicas através da partilha de conhecimento, tanto dentro quanto fora das fronteiras da 

organização. Gestores e especialistas do conhecimento em três principais empresas de 

ferramentas de E-Learning foram pesquisados. Os resultados mostram que as empresas 

podem adquirir capacidades dinâmicas significativas usando tecnologias de E-Learning para 

promover a partilha de conhecimentos. Concluiu-se ainda que o uso de E-Learning para 

desenvolvimento de canais de compartilhamento do conhecimento em toda a organização 

ajuda a garantir a excelência e competitividade, aumentando muito a procura de recursos 

dinâmicos. 

Biedenbach e Müller (2012) fizeram um estudo que explora como a capacidade de 

inovação e de adaptação dentro das fases iniciais de um projeto pode afetar a performance em 

organizações farmacêuticas e de biotecnologia de pesquisa e desenvolvimento. Os resultados 

mostram efeitos das capacidades de absorção, inovação e adaptabilidade em curto e longo 

prazo no desempenho do projeto. Nesse sentido, a capacidade de absorção e a adaptação são 

os principais contribuintes para o resultado do desempenho, enquanto as capacidades 

inovadoras são um contribuinte menor. 

No ramo do turismo, alguns estudos foram realizados nesses últimos tempos. 

Leonidou et al. (2012, p. 104) estudaram as estratégias de marketing verde como um recurso 
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intangível para o aumento da competitividade no setor hoteleiro. Eles relatam que a adoção 

dessa estratégia é propiciar a obtenção de vantagem competitiva, o que, posteriormente, 

aumenta o potencial para atingir uma parcela de mercado superior, que propicia um melhor 

desempenho financeiro. Além disso, o estudo conclui que existe um efeito positivo da 

estratégia de marketing ambiental na vantagem competitiva que ainda é mais forte no caso de 

situações competitivas intensas.  

Nieves e Haller (2013, p. 230) estudaram os recursos na indústria do turismo. Esse 

estudo abordou os possíveis antecedentes das capacidades dinâmicas na indústria hoteleira. 

As análises fornecem evidências empíricas sobre o papel do conhecimento na obtenção de 

capacidades dinâmicas no setor. Os resultados mostram que o conhecimento e as habilidades 

na forma individual e coletiva são a base para o desenvolvimento das capacidades dinâmicas 

em empresas desse setor. Outro estudo foi o de Nasution e Mavondo (2008, p. 493), cujo 

trabalho tinha o objetivo de investigar as capacidades organizacionais e culturais que 

contribuem para o fornecimento de valores superiores para os clientes, através da 

operacionalização dos recursos de clientes. Os resultados indicam que as variáveis culturais, a 

orientação para o mercado integrado com o empreendedorismo, são significativa e 

positivamente relacionadas com o valor do cliente. A implementação das capacidades 

dinâmicas nas práticas de inovações e de recursos humanos também estão significativamente 

relacionadas com o valor do cliente.  

 

2.4 Desempenho na ótica do cliente e as Capacidades dinâmicas 

 

Na maioria dos estudos sobre orientação para o mercado afirma-se que existe 

evidência de que a orientação para o mercado tem um efeito positivo sobre o desempenho da 

empresa e é importante investigar tal efeito. Com base na perspectiva das capacidades 

dinâmicas, a visão é a de que a orientação para o mercado é um recurso raro para a empresa, 

um recurso valioso e inimitável, e, além disso, é um conjunto de capacidades dinâmicas. A 

orientação de mercado pode ser transformada em capacidades dinâmicas e argumenta-se que 

o valor competitivo de orientação para o mercado é positiva (HOU, 2008, p. 1260). Os 

estudos de orientação para o mercado levam as empresas a um maior comprometimento e 

também a um maior relacionamento com os clientes, fazendo com que o desempenho das 

empresas melhore (LIAO, 2011, p. 309). 

Existe a relação entre a orientação para o mercado como um antecedente para o 
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desenvolvimento de capacidades dinâmicas e desempenho empresarial. Os resultados de 

estudos empíricos demonstram que há um impacto diferencial de componentes da orientação 

para o mercado, de orientação para o cliente, de orientação para o concorrente e de 

coordenação interfuncional, como antecedentes diretos e indiretos de capacidades relacionais 

e, assim, posteriormente, do desempenho da empresa em geral (SMIRNOVA, 2011, p. 51). 

 Para Landroguez, Castro e Carrión (2011, p. 1151), na orientação para o 

mercado, a gestão do conhecimento e a gestão de relacionamento com o consumidor agregam 

valor para o cliente. Eles definem orientação para o mercado como uma geração de 

informações de mercado adequada, correspondente às necessidades dos clientes atuais e 

futuros, às habilidades relativas de entidades competitivas para satisfazer essas necessidades, 

à integração e disseminação de tais informações entre os departamentos da firma e à 

concepção e execução coordenada de respostas estratégicas da empresa para oportunidades de 

mercado. Essa orientação de mercado leva ao aumento de ativos de relacionamento com os 

clientes, que podem ser definidos como as atividades da firma, orientadas para a criação e 

manutenção de relacionamentos de longo prazo com seus clientes para obter sua lealdade e 

satisfação. Nos últimos anos, os consumidores são o centro das atenções das empresas na 

busca para satisfazê-los. Algumas empresas são orientadas para o mercado, a fim de criar 

valor superior ao cliente através da cultura e comportamentos que essa orientação promove. 

Outras empresas preferem gerir o seu conhecimento, enquanto outros se concentram em 

criação e manutenção de relacionamentos de longo prazo com seus clientes (LANDROGUEZ; 

CASTRO; CARRIÓN, 2011, p. 1152) 

Enquanto muitas empresas entendem que devem se conectar com seus clientes, a 

questão fundamental é como os recursos de clientes podem melhorar o desempenho da 

empresa. Pesquisas atuais têm tentado responder a essa questão crítica. Os resultados indicam 

que o conhecimento do cliente e o tamanho da rede afetam o desempenho da empresa. 

Pesquisas destacam a importância da manutenção de uma rede de gestores de clientes, pois o 

desenvolvimento de contatos de clientes e suas conexões melhoram a capacidade de uma 

empresa para se familiarizar com desejos e necessidades dos consumidores. Gerentes que se 

aproveitam de uma rede de clientes para acumular conhecimento sobre eles, têm a capacidade 

de otimizar o projeto de controle, e avaliar seus programas de marketing. Os resultados 

afirmam a importância de cultivar os recursos de clientes, pois é através deles que os esforços 

são convertidos em desempenho superior da empresa (LEE; NAYLOR; CHEN, 2001, p. 400). 

Os clientes não determinam a estratégia corporativa, mas seus valores e 
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expectativas têm influência sobre a estratégia empresarial. Valor de co-criação com os 

clientes é uma estratégia cada vez mais importante para as empresas no sentido de sustentar 

um desempenho superior e manter vantagem competitiva. Para implementar com sucesso a 

estratégia, o desenvolvimento de capacidades é crítico. Muitos profissionais em gestão de 

operações não veem de forma clara os impactos da participação do cliente, tornando mais 

passiva a personalização de serviços orientada para o cliente, dificultando o desenvolvimento 

de capacidades dinâmicas (ZHANG; YE; CHEN; WANG, 2011, p. 128). 

Uma combinação de recursos centrados no cliente, reunindo tecnologia, recursos 

humanos e recursos empresariais, cria a capacidade dinâmica de manutenção de 

relacionamentos duráveis com os clientes (RAPP; TRAINOR; AGNIHOTRI, 2010, p. 1234). 

A inovação de produto fundamentada na capacidade dinâmica de marketing orientada para os 

clientes cria valor, pois a co-criação de produtos e serviços desenvolvidos entre consumidores 

e empresas gera desempenhos superiores (O'CASS; NGO, 2012, p.133). 

 

 

2.5 Destino Turístico e sua relação com as Capacidades dinâmicas 

 

O destino turístico tem de ser gerido e cuja gestão deve ser desempenhada, em 

grande medida, pelas autoridades locais (RYGLOVA; TURCINKOVA, 2004). Um número 

considerável de fatores afeta o comportamento do turista e o processo de tomada de decisão 

leva em consideração o clima, a paisagem, o alojamento, a cultura, os meios de hospedagem, 

os fatores políticos, as taxas de câmbio, a disponibilidade e forma de transporte 

(PIKKEMAAT, 2004). 

A compreensão do componente emocional relacionada ao destino turístico pode 

ser usada pelo marketing, maximizando o retorno sobre as despesas promocionais e a gestão 

de um destino. Esses atributos podem ser desenvolvidos para melhorar estados emocionais 

positivos dos turistas (WHITE, 2003).  

Um destino turístico já não é visto como um conjunto distinto de recursos 

naturais, culturais, artísticos ou ambientais, mas como um produto atraente e disponível em 

uma determinada área, que é definida como uma carteira complexa e integrada de serviços 

oferecidos, que fornece uma experiência de férias e que satisfaz as necessidades do turista. 

Nesse sentido, um destino produz um pacote de serviços turísticos compostos, que tem como 

base sua vocação relativa à atividade turística. Existe uma concorrência entre destinos 
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tradicionais, que buscam manter e expandir a sua quota de mercado, e existem ainda novos 

destinos, que estão tentando adquirir uma quota de mercado crescente. O sucesso dos destinos 

turísticos, portanto, depende da sua competitividade em termos de características de 

atratividade – ou perfil de qualidade – que compõem a força do turismo de uma determinada 

área (CRACOLICI; NIJKAMP, 2008, p. 337). 

Olhando para o destino turístico sob uma ótica empresarial, ele requer recursos 

que sejam capazes de se combinar, transformar e se retransfomar, a fim de ganhar vantagem 

competitiva (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). As novas necessidades dos turistas impõem 

aos destinos uma reconfiguração constante em seus recursos, para que eles sejam atraentes e 

capazes de atender à demanda de um mercado sempre em mudança. Isso levou ao conceito de 

capacidades dinâmicas, visando processos organizacionais, no caso do destino turístico, que 

se integram e se reconfiguram e liberam recursos para igualar e até mesmo criar mudanças no 

mercado (EISENHARDT; MARTIN, 2000, p. 1107). 

A competição no campo turístico entre as áreas territoriais, normalmente não está 

centrada nos aspectos individuais do produto turístico – recursos ambientais, de transporte, de 

serviços, de hospitalidade etc. –, mas sobre o destino turístico como um sistema integrado e 

composto de um conjunto de equipamentos turísticos direcionados para o cliente. Como 

consequência, os destinos têm de enfrentar o desafio de gerenciar e organizar seus recursos 

escassos de forma eficiente, a fim de fornecer uma experiência de férias que deve superar 

destinos alternativos. Consequentemente, na literatura recente, a análise e medição de 

competitividade dos destinos turísticos atraíram interesse crescente (RITCHIE; CROUCH, 

2000). 

Para Leonidou, Fotiadis e Zeriti (2013, p. 104), em um ambiente complexo, o 

estudo dos recursos relativos à vantagem competitiva deve permitir aos destinos conseguir 

uma maior fatia de mercado. Eles ainda salientam que existe a importância de adquirir e 

manter adequados ativos tangíveis e intangíveis que podem diferenciar um destino de seus 

concorrentes e esses recursos não devem ser facilmente copiados pelos concorrentes e/ou 

substituídos por outros recursos, como relata Barney (1991). 

Cultivar uma visão compartilhada entre o meio ambiente e o aproveitamento da 

capacidade de responder rapidamente às novas tecnologias é pré-requisito importante para as 

empresas ligadas ao turismo promoverem suas credenciais ambientais. Tal capacidade é 

essencial na coordenação dos mecanismos internos, que permitem o mais eficaz e eficiente 

uso competitivo dos recursos (LEONIDOU; LEONIDOU; FOTIADIS; ZERITI, 2013, p. 
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104). 

Segundo Pascarella (2008, p. 132), são as capacidades dinâmicas de inovação, 

transformação e criação de novos recursos que fazem com que os destinos turísticos se 

posicionem melhor ou pior, ao longo do tempo, dentro do mercado turístico. Por isso, não são 

adequadas as abordagens estratégicas que focam no ambiente externo como fonte de 

vantagens competitivas, pois é no contexto interno dos destinos que são desenvolvidos seus 

recursos e capacidades. Em outras palavras, é no cenário interno dos destinos turísticos, da 

mesma forma que ocorre com as empresas, que são criadas as chamadas vantagens 

competitivas dos destinos turísticos. A competitividade de destinos turísticos, mensurada com 

base em suas capacidades dinâmicas, significa a possibilidade de criação de recursos ou de 

vantagens competitivas, os quais, por sua vez, poderão gerar atratividade para o destino por 

meio de novos produtos turísticos, melhorias em suas operações e infraestrutura, incrementos 

na qualidade dos serviços prestados, melhorias no ambiente de negócios local e, finalmente, 

implicações para um desempenho econômico superior. 

A análise das economias do setor do turismo e a definição de desenvolvimento de 

políticas têm sido tipicamente abordadas a partir de uma macroperspectiva econômica, 

adaptando as estruturas dominantes das teorias econômica e de gestão para sistemas locais. 

Existe uma abordagem complementar à gestão de destinos que se baseia na utilização e 

exploração dos recursos turísticos locais em uma perspectiva de suas competências. A ideia 

central é que as iniciativas de rede não são as únicas maneiras de combinar diferentes 

habilidades superiores dentro do destino turístico, mas que através de interaprendizagem 

organizacional, juntamente com uma visão sistêmica ao nível do destino, influencia o 

desenvolvimento de competências de turismo e vice-versa. Nesse sentido, a ligação entre 

empresas e destino é fortalecida. Logo, os gestores de turismo e empresários podem 

remodelar parcialmente a base de conhecimento dos gestores organizacionais, utilizando um 

mecanismo indireto, mas poderoso, que são as parcerias externas. Dessa forma, as políticas 

dos destinos turísticos, em nível de gestão, devem criar um ambiente de aprendizagem local 

baseado nas contribuições da teoria das Capacidades dinâmicas de Zollo e Winter (2002) 

(DENICOLAI; CIOCCARELLI, ZUCCHELLA, 2010, p. 265). 

Ritchie e Crouch (2000, p. 3) relatam que os recursos internos dos destinos 

turísticos que levam a uma vantagem competitiva sustentável são os recursos humanos, os 

recursos físicos, recursos de conhecimento, recursos financeiros, infraestrutura e 

superestrutura turística, além de recursos históricos e culturais. 
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Recursos organizacionais e turísticos podem ser explorados para melhorar as 

políticas públicas do turismo, bem como podem ser as forças mais importantes. Portanto, 

usando seus próprios recursos de uma maneira mais eficiente e eficaz, eles podem alcançar o 

desempenho desejado, tornando-se um ímã para turistas e investimentos externos e, além 

disso, beneficiar a comunidade e o trade turístico local (MASSUKADO-NAKATANI; 

TEIXEIRA, 2009, p. 64). 

 

2.6 Recursos intangíveis e sua relação com as Capacidades dinâmicas 

 

As empresas podem ser conceituadas como feixes de recursos, os quais são 

distribuídos de forma heterogênea dentro do mercado empresarial e as diferenças persistem ao 

longo do tempo (AMIT; SCHOEMAKER, 1993; PENROSE, 1959; WERNERFELT, 1984). 

Deve-se identificar os tipos de recursos que podem conduzir a resultados 

elevados, pois nem todos os recursos levam a empresa a uma vantagem competitiva. Nesse 

sentido, existe uma analogia com barreiras de entrada em um mercado, que estão associadas 

com o que chamamos de barreiras de posição de recursos. A estratégia empresarial, que leva a 

um desempenho superior de uma empresa, envolve golpear o equilíbrio mercadológico com a 

exploração dos recursos existentes e o desenvolvimento de novos recursos. Muitas vezes a 

aquisição de outras empresas pode ser vista como a compra de um pacote de recursos em um 

ambiente de mercado altamente imperfeito, no qual os recursos devem ser raros, e pode-se, 

então, maximizar essa imperfeição mercadológica tendo-se bons retornos financeiros. Alguns 

exemplos de recursos são: marcas, conhecimento, tecnologia, emprego de pessoal qualificado, 

contatos comerciais, maquinário, procedimentos eficientes e capital (WERNERFELT, 1984, 

p. 172). 

A definição organizacional de recursos e capacidades dentro da teoria das 

capacidades dinâmicas é feita da seguinte forma: um recurso refere-se a um ativo ou insumo – 

tangível ou intangível – que uma organização possui, controla, ou tem acesso em uma base 

semipermanente; uma capacidade organizacional refere-se à capacidade de uma organização 

para executar um conjunto coordenado de tarefas, utilizando os recursos organizacionais com 

a finalidade de obtenção de um resultado final particular. Ambos os recursos e capacidades 

podem evoluir e mudar ao longo do tempo, transformando-se mediante as mudanças de 

mercado (HELFAT; PETERAF, 2003, p. 999). 

Esses recursos podem ser aproveitados para, continuamente, criar, ampliar, 
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atualizar, proteger e manter relevante base de ativos da empresa. Para efeitos de análise, os 

recursos, na ótica das capacidades dinâmicas, podem ser transformados em capacidades para 

detectar as oportunidades e ameaças, de forma a aproveitar oportunidades, e para manter a 

competitividade através da combinação de recursos, com a função de proteger e reconfigurar 

os ativos intangíveis e tangíveis que fazem parte da empresa. Nesse sentido, os ativos 

intangíveis são os únicos que podem levar as empresas a uma real vantagem competitiva 

(TEECE, 2007, p. 1319). 

Michalisin, Smith e Kline (1997, p. 361) desenvolveram um modelo conceitual 

em que afirmam: recursos estratégicos são intangíveis por natureza; nem todos os recursos 

intangíveis são estratégicos; e a reputação organizacional, reputação do produto, know-how 

dos empregados e cultura organizacional possuem características de recursos estratégicos. 

Barney, Wright e Ketchen (2001, p. 624) relatam que a divisão dos campos de 

estudo dos ativos ou recursos são: ativos humanos, financeiros, de empreendedorismo, de 

marketing e de negócios internacionais. Para o estudo de um destino turístico, que é foco da 

tese, serão enfatizados os ativos humanos, de empreendedorismo e de marketing, pois são os 

ativos apropriados para serem analisados como variáveis de estudo. 

 

 

2.6.1 Ativos humanos 

 

Com relação aos ativos humanos, a ênfase nas pessoas é estrategicamente 

importante para um sucesso empresarial, pois tem contribuído para a interação e a 

convergência de estratégias e a gestão de recursos humanos. Práticas individuais de recursos 

humanos podem ser imitáveis, mas os sistemas de gestão de recursos humanos envolvendo 

rotinas, que se desenvolvem ao longo do tempo, podem ser únicos para uma determinada 

empresa e contribuir para a criação de ativos de habilidades humanas específicas (BARNEY; 

WRIGHT; KETCHEN, 2001, p. 624). Uma razão importante para a gestão de recursos 

humanos é que as empresas com maior capital humano podem aplicar um limiar superior para 

o que é considerado desempenho satisfatório (MCKELVIE; DAVIDSSON, 2009, p. 67; 

DRNEVICH; KRIAUCIUNAS, 2011, p. 263). 

As principais capacidades distintivas são os processos que envolvem uma 

combinação de ativos físicos e ativos humanos, que mais tarde serão responsáveis pelo 

conhecimento tácito e explícito da organização (ESPINO-RODRÍGUEZ; PADRÓN-
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ROBAINA, 2005, p. 708). As pessoas da empresa, dotadas de habilidades específicas, são 

valorosas para a firma. O trabalho genérico é alugado no mercado, mas habilidades 

específicas, conhecimentos e valores são acumulados através da aprendizagem no emprego e 

treinamento (DIERICKX; COOL, 1989, p. 1504). Nesse sentido, o comportamento dos 

funcionários também é um componente que gera vantagem competitiva sustentável 

(BARNEY; WRIGHT; KETCHEN, 2001, p. 624). 

Penrose (1959) também argumenta que a experiência do executivo da indústria 

tem muita importância para decisões superiores relativas ao conhecimento e de bons 

resultados de alocação de recursos. Os gestores empresariais podem sentir e até mesmo ajudar 

a moldar o futuro, libertar a empresa do passado, aumentando ativos de conhecimento, 

protegendo-os com direitos intelectuais de propriedade, estabelecendo novas combinações de 

ativos e transformadores organizacionais e, se necessário, de regulamentação estrutural 

institucional. As capacidades dinâmicas residem, em grande medida, na gestão da equipe de 

topo da empresa, mas são impactadas pelos processos, sistemas e estruturas que a empresa 

criou para gerir o seu negócio no passado (TEECE, 2007, p. 1346). 

Mahoneye e Pandian (1992, p. 375) relatam que a vantagem competitiva é uma 

função da governança organizacional e seus efeitos nas estratégias de usos de recursos. Não é 

só a posse de ativos estratégicos que pode fornecer a uma empresa um desempenho superior, 

pois os gestores devem decidir como identificar, desenvolver e implementar uma combinação 

adequada de ativos estratégicos. Mudanças das condições ambientais e competitivas, bem 

como conflitos intra-organizacionais, dão origem à necessidade de os gestores tomarem 

decisões entre um conjunto de alternativas, com apenas informações parciais e restrições 

significativas de tempo (AMIT; SCHOEMAKER, 1993, p. 40). 

Ritchie e Crouch (2000, p. 3) incluem alguns recursos específicos dos destinos 

turísticos, a saber: recursos humanos, recursos físicos, recursos de conhecimento, recursos 

financeiros, infraestrutura e superestrutura turística e recursos históricos e culturais. Nesse 

sentido, a cultura do destino será incluída nos ativos humanos por estar ligada às pessoas da 

localidade. 

Michalisin, Smith e Kline (1997, p. 361) desenvolveram um modelo conceitual no 

qual afirmam que a cultura da organização é um recurso estratégico intangível ligado à 

reputação organizacional e ao know-how. Já Barney, Wright, Ketchen (2001, p. 624) relatam 

que a cultura organizacional está ligada à aprendizagem organizacional e à transferência de 

conhecimento, logo, relacionam-se com os estudos de codificação de Zollo e Winter (2002). 
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A cultura de um destino se compõe das atitudes, crenças, costumes, tradições, 

artes, roupas, comida, língua e conquistas da sociedade, que são repassados a cada geração. 

Logo, a cultura é rara, imperfeitamente imitável e valorosa, seguindo, assim, as características 

necessárias para o alcance de uma vantagem competitiva sustentável, balizada nos conceitos 

de Barney (1991, p. 106). 

Cultura e turismo têm uma relação mutuamente benéfica que pode fortalecer a 

atratividade e competitividade de regiões e países. A cultura é cada vez mais um elemento 

importante do produto turístico, que também cria distinção em um mercado global. O turismo 

constitui um importante meio de criação de renda que pode apoiar e fortalecer o patrimônio 

cultural, a produção cultural e a criatividade. Criar uma forte relação entre o turismo e a 

cultura pode, portanto, ajudar destinos a se tornarem mais atraentes e competitivos como 

locais para viver, visitar, trabalhar e investir (OECD, 2009). 

 

 

2.6.2 Ativos de empreendedorismo 

 

Barney, Wright e Ketchen (2001, p. 628) argumentam que a teoria dos recursos 

pode, teoricamente, informar e ampliar a investigação em curso sobre empreendedorismo. 

Eles sugerem que é através do empreendedorismo que ocorre o processo de cognição, a 

descoberta de oportunidades de mercado, a compreensão e o conhecimento coordenado, e que 

as entradas dos sistemas empresariais se tornam saídas heterogêneas. Eles atribuem uma 

especial importância ao papel da lógica baseada em recursos em permitir que empresários 

rapidamente aprendam e assimilem as implicações das novas alterações mercadológicas para 

descobertas específicas. Oportunidades empresariais emergem quando certos indivíduos têm 

insights sobre o valor dos recursos que os outros não têm. A agilidade empresarial, o 

conhecimento empresarial e a capacidade de coordenar os recursos são vistos como recursos 

em si. A ambiguidade causal é vista como a essência do empreendedorismo porque a base do 

empreendedor é de expandir o conhecimento e a capacidade de absorção através da 

experiência e aprendizagem, que são a chave para alcançar uma vantagem competitiva. Os 

autores argumentam ainda que a complexidade social é central para o empreendedorismo, 

uma vez que pode ser essencial para a exploração de tecnologias complexas e exclusivas para 

determinados tipos de empreendedores e, portanto, difícil de imitar. Do ponto de vista da 

empresa, sugerem que o empresário cumpre um importante papel ao reconhecer o valor e as 



35 

 

  

oportunidades apresentados pelo conhecimento especializado, integrando-o para criar rendas. 

Dentro dos ativos de empreendedorismo está incluído o ativo de responsabilidade 

ambiental. Russo e Fouts (1997, p. 536) argumentam que as empresas têm importante papel, 

relativo à política ambiental, na geração de vantagens organizacionais que permitam a captura 

de lucros maiores que os de seus concorrentes. Em certo sentido, pode-se dizer que as mesmas 

políticas ambientais que internalizam repercussões ambientais negativas podem gerar maiores 

repercussões organizacionais positivas, que se acumulam internamente na empresa. Assim, 

por razões metodológicas e conceituais, um cuidadoso estudo da relação entre desempenho 

ambiental e desempenho econômico é oportuno e potencialmente de grande valor.  

Outro autor que estudou o meio ambiente foi Hart (1995, p. 991). Ele sugere que o 

estudo da teoria baseada em recursos teve uma grave omissão quando se fala em meio 

ambiente. Ou seja, ao mesmo tempo em que considera uma variedade de recursos potenciais e 

tem uma lógica que foi convincente e mais completa do que as tentativas anteriores para 

explicar a vantagem competitiva, ignora a interação entre uma organização e seu ambiente 

natural. Sabe-se que o ambiente natural pode criar um grave constrangimento nas tentativas 

das empresas para criar vantagem competitiva sustentável. Nesse sentido, dito de uma forma 

mais positiva, é provável que os estudos em estratégia e vantagem competitiva nos próximos 

anos estejam enraizados nas capacidades que facilitam a sustentabilidade ambiental de 

qualquer atividade econômica. 

Segundo Russo e Fouts (1997, p. 538), o estudo de Hart (1995) incluiu as 

restrições impostas e as oportunidades oferecidas pelo ambiente biofísico dentro do setor 

empresarial. Em sua teoria, ele forneceu um esquema que liga o imperativo de capturar uma 

vantagem competitiva, com o objetivo de assegurar e reforçar a legitimidade social. Ele viu 

que as empresas estão interessadas em estratégias direcionadas à sustentabilidade do ambiente 

natural. A extensão lógica desse argumento é ver que as exigências sociais, como parte do 

ambiente externo, pressionam as empresas a desenvolver recursos únicos, levando-se em 

conta suas expectativas, e esses recursos devem ser valiosos, inimitáveis e sustentáveis 

ambientalmente, uma vez que a sociedade está exigindo um ambiente mais limpo. 

Para Kagan (2003, p. 127), as mais rigorosas exigências regulatórias e o aumento 

da pressão política trouxeram melhorias sobre a convergência do desempenho ambiental, ao 

longo dos últimos 30 anos, por parte das empresas. Além disso, o estilo de gestão empresarial 

e ambiental e as pressões sociais de comunidades locais e ativistas ambientais têm estimulado 

ações adicionais das empresas para além do que a legislação pede. 
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Um dos grandes desafios – e oportunidades – do nosso tempo é, portanto, criar 

uma forma de comércio que eleve toda a comunidade humana ao respeito, tanto dos sistemas 

naturais, como o de diversidade cultural. Porém, enquanto esses desafios exigem inovação 

ousada, a maioria das empresas continua a se concentrar em estratégias incrementais, como a 

eco-eficiência, a prevenção de poluição, gestão de produtos e responsabilidade social. 

Empresas e estudiosos de gestão estão sendo desafiados cada vez mais para o 

desenvolvimento de estratégias inovadoras que realmente resolvam os problemas sociais e 

ambientais, em vez de simplesmente reduzir os impactos negativos associados com as suas 

atuais operações (HART; DOWELL, 2011, p. 13). 

Outro ativo que está dentro do campo do empreendedorismo seria o know-how 

empresarial (DIERICKX; COOL, 1989, p. 1508). O acesso da empresa a conhecimentos 

específicos irá influenciar positivamente no desenvolvimento das capacidades dinâmicas 

(MCKELVIE; DAVIDSSON, 2009, p. 66; CAMISÓN, MONFORT-MIR, 2012, p. 785). 

Nesse contexto, a vantagem competitiva pode fluir em um ponto no tempo a partir da 

propriedade de ativos escassos, em que o mais relevante e de difícil imitabilidade é o know-

how. Novas rotinas de desenvolvimento de produtos, rotinas de controle de qualidade, de 

transferência de tecnologia, de conhecimento, de transferência de conhecimento e de medição 

de desempenho de certos sistemas são elementos importantes – microfundamentos – das 

capacidades dinâmicas (TEECE, 2007, p. 1319-1321). 

Existem dois tipos de rotinas com diferentes efeitos sobre a geração e apropriação 

de renda, dependendo do ritmo da mudança no ambiente. É claro que rotinas operacionais 

eficazes são sempre uma necessidade, e rotinas operacionais superiores são sempre uma fonte 

de vantagem competitiva. Num ambiente relativamente estático, um episódio único de 

aprendizagem pode ser suficiente para dotar uma organização com rotinas operacionais 

adequadas, ou até mesmo como uma fonte de vantagem por um período prolongado de tempo. 

Melhorias incrementais podem ser realizadas através da acumulação tácita de experiência e de 

atos esporádicos de criatividade (ZOLLO; WINTER; 2002, p. 341). 

Macher e Mowery (2009) relatam que a natureza duradoura das diferenças entre 

as empresas está na extensão e no uso de rotinas organizacionais, o que sugere que a 

vantagem competitiva criada a partir de capacidades dinâmicas baseadas em know-how é 

duradoura e inimitável. 

Outro ativo dentro do campo do empreendedorismo seria o ativo de inovação na 

criação de novos produtos e serviços. Vários autores relatam que o desenvolvimento de novos 
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produtos e serviços é fonte de capacidade dinâmica e que a inovação é a pedra angular das 

capacidades dinâmicas. As capacidades de geração de ideias relacionadas com a renovação de 

produtos e serviços e de desenvolvimento de novos processos, são fontes de vantagem 

competitiva (MCKELVIE; DAVIDSSON, 2009, p. 63-65). 

As capacidades dinâmicas abrangem a dificuldade de imitação de ativos por parte 

dos concorrentes de uma empresa, para isso, as capacidades necessárias devem ter o objetivo 

de se adaptar ao cliente e moldar as oportunidades tecnológicas. Os ativos de inovação devem 

também abraçar a capacidade da empresa para moldar o ecossistema que ocupa, desenvolver 

novos produtos e processos, desenvolver design e implementação de novos negócios (TEECE, 

2007, p. 1320). 

Para Teece, Pisano e Shuen (1997, p.510), a abordagem das capacidades 

dinâmicas enfatiza o desenvolvimento das capacidades de gestão, com o intuito de dificultar a 

imitação usando combinações de recursos, as competências tecnológicas, integrando as áreas 

de gestão, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços, fazendo a transferência 

de tecnologia, protegendo propriedade intelectual, produção, recursos humanos e 

aprendizagem organizacional. Segundo os autores, esses campos são muitas vezes vistos 

como fora dos limites tradicionais dos estudos em estratégia empresarial, o que não foi 

incorporado em abordagens econômicas atuais direcionadas para questões estratégicas. Nesse 

sentido, as capacidades dinâmicas podem ser vistas como uma emergente e potencial 

abordagem integrativa para entender as novas fontes de vantagem competitiva. No geral, os 

resultados de novas pesquisas indicam que a competência para adaptabilidade organizacional 

tem impacto positivo indireto no desempenho organizacional através de realização 

operacional, inovação empresarial e da criação de valor (KORBANGYANG; 

USSAHAWANITCHAKIT, 2010, p. 1). 

Salunke, Weerawardena e Mccoll-Kennedy (2011, p. 1960) sugerem que as 

empresas de serviços que adotam a inovação como um objetivo estratégico principal 

constroem um conjunto de chaves de capacidades dinâmicas que permitem a sustentabilidade 

dos benefícios da estratégia para superar sistematicamente os concorrentes. 

A tecnologia da informação (TI) também faz parte do campo do 

empreendedorismo. Segundo Drnevich e Kriauciunas (2011, p. 255), a TI é base das 

capacidades comuns e dinâmicas das empresas. O acesso à especialização tecnológica, por 

parte de uma firma, influenciará positivamente no desenvolvimento das capacidades 

dinâmicas (MCKELVIE; DAVIDSSON, 2009, p. 67). 
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A vantagem tecnológica permite à empresa ter um maior retorno e, assim, permite 

manter as melhores pessoas, de forma a estimulá-las, de modo que a organização pode 

desenvolver ideias mais inovadoras, gerando, assim, vantagem competitiva (WERNERFELT, 

1984, p. 174). 

A criação de riqueza privada em regimes de rápida mudança tecnológica depende, 

em grande medida, de se aperfeiçoar ativos internos tecnológicos, processos organizacionais e 

de gestão empresarial. Em suma, identificar novas oportunidades e se organizar de forma 

eficaz e eficiente para abraçá-las é fundamental para a criação da entrada de riqueza das 

firmas. Isso significa engajar-se em uma conduta empresarial que mantém concorrentes fora 

de equilíbrio, aumentando os custos de empresas rivais e incluir novos ativos no quadro das 

capacidades dinâmicas (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997, p. 509). 

Bhatt e Grover (2005) relatam que os recursos relacionados com a TI são 

importantes. Seguindo as teorias baseadas em recursos, as firmas devem procurar identificar 

quais capacidades baseadas em TI são valiosas, distribuídas entre as companhias de forma 

heterogênea e de difícil aquisição. A última característica tem relação com a sustentabilidade 

de vantagens competitivas, enquanto as primeiras são condição necessária para qualquer tipo 

de vantagem. Os referidos autores fazem, assim, uma distinção entre três tipos de capacidades 

relacionadas com a TI: capacidades de valor, que têm efeito sobre o desempenho; capacidades 

competitivas, que são valiosas e distribuídas heterogeneamente entre as companhias; e 

capacidades dinâmicas, que são habilidade para pesquisar, explorar, adquirir, assimilar e 

aplicar conhecimentos sobre recursos, oportunidades e sobre a configuração de recursos, 

visando aproveitar oportunidades. Em cada um desses tipos, identificam-se capacidades 

específicas, tais como qualidade da infraestrutura de TI, experiência da TI no negócio, 

infraestrutura de relacionamento e intensidade do aprendizado organizacional. 

Doherty e Terry (2009) mostram que qualquer melhoria competitiva não depende 

apenas da aplicação de capacidades de TI, pois requer também a presença de outros recursos 

organizacionais complementares, tais como cultura organizacional, liderança e processos de 

negócio distintivos. 
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2.6.3 Ativos de Marketing 

 

O marketing deve ser abordado, dentro da teoria das capacidades dinâmicas, com 

foco em como as firmas devem mudar os ativos de mercado e as capacidades, no sentido de 

contribuir para a criação de valor para o cliente. Os objetivos são a criação e a implementação 

de uma vantagem competitiva, identificando como o marketing pode lançar luz sobre a 

natureza dos recursos. Por exemplo, o marketing pode ajudar a compreender a necessidade de 

recursos raros para serem vistos em termos de necessidades do cliente, enquanto que a 

imitabilidade pode ser avaliada em termos de capacidades de não imitação por parte dos 

rivais. Trabalhos recentes relativos ao marketing afirmam que se faz necessário a 

identificação e documentação de como determinados ativos de mercado e capacidades 

contribuem para a geração e manutenção de formas específicas de valor do cliente. É 

necessário que haja análise particular da interação entre ativos de mercado e mercados 

voltados para processos, bem como suas ligações com dimensões de valor para o cliente 

(BARNEY; WRIGHT; KETCHEN, 2001, p. 629). 

Com relação ao marketing, as chances de sucesso são maiores se as empresas 

analisarem várias alternativas, tiverem uma profunda compreensão das necessidades dos 

clientes, analisarem a cadeia de valor completamente, de modo a 

entender como entregar o que o cliente quer, de forma eficaz e oportuna, e 

adotarem uma neutralidade ou perspectiva de eficiência relativa a decisões de terceirização. 

Essas ferramentas são úteis se incluírem as pesquisas de mercado e da economia dos custos de 

transação (TEECE, 2007, p. 321). 

Um dos ativos intangíveis dentro marketing seria o da marca. Capacidades de 

marca estão associadas a um processo dinâmico de criação, crescimento e valor da marca. As 

pesquisas sobre a relação entre a gestão da marca e capacidades dinâmicas ainda são 

limitadas. Algumas pesquisas sugerem que uma gestão de marca, baseada nas capacidades 

dinâmicas, pode ser fonte de vantagem competitiva sustentável, porque elas não são fáceis de 

reproduzir, imitar ou aprender (NI; WAN, 2008, p. 434). 

Merrilees, Rundle-Thiele, Lye (2011, p. 374) argumentam que existem duas 

capacidades-chave de marketing para explicar o desempenho de uma firma: marca e inovação.  

A reputação de uma empresa é de suma importância para os clientes (BARNEY, 

1986, p. 1232). A reputação de qualidade, confiança, fidelização e lealdade de fornecedores é 

de difícil imitação (DIERICKX; COOL, 1989, p. 1504). 
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Empresas, assim como os indivíduos, têm reputações. Reputações muitas vezes 

resumem uma boa quantidade de informações sobre as empresas e formam as respostas dos 

clientes, fornecedores e concorrentes. É difícil separar reputação de ativo circulante da 

empresa e da posição mercado. Nesse sentido, ativos de reputação são mais bem vistos como 

um ativo intangível que permite às empresas atingir vários objetivos no mercado. Seu 

principal valor é externo, isso porque a reputação é uma espécie de estatística de resumo sobre 

o ativo circulante da empresa, posição e seu comportamento futuro provável. Uma vez que há 

uma forte assimetria entre o que é conhecido dentro da empresa e o que é conhecido no 

exterior, reputações podem ser mais salientes do que o verdadeiro estado de coisas, no sentido 

de que os atores externos devem responder ao que sabem e não ao que é real dentro da firma 

(TEECE; PISANO; SHUEN, 1997, p. 521). 

Os recursos de reputação ligados à marca da empresa podem influenciar 

positivamente o desenvolvimento das capacidades dinâmicas (MCKELVIE; DAVIDSSON 

2009, p. 67). Nesse contexto, a lealdade do cliente, ligada à marca, gera uma barreira de 

posição de recursos (WERNERFELT, 1984, p.174). 

Outro ativo intangível ligado ao marketing seria o preço. Barney (1986, p. 1231) 

defende as imperfeições de mercado como fonte de desempenhos superiores de algumas 

firmas, desempenhos esses fenômenos originados primariamente pelos recursos e capacidades 

internas da organização, que geram produtos imperfeitamente competitivos, a fim de obter 

maiores receitas do que a economia normal. Esse desempenho econômico da firma é um 

resultado direto de suas políticas de fixação de preços e custos, o que confere caráter 

nitidamente concorrencial à competição, pois se a empresa tem um recurso que seus 

concorrentes não conseguem imitar, ela produz uma barreira de entrada que permite fixar 

preços maiores e, consequentemente, lucros maiores. 

É muito mais fácil uma empresa entrar no mercado com uma posição pioneira 

baseada em novos recursos empresariais do que substituir alguém que já está no mercado. 

Nesse sentido, um novo entrante com produto diferenciado pode cobrar preços mais elevados 

por estar temporariamente só no mercado (WERNERFELT, 1984, p. 174). 

A imitabilidade é uma barreira de entrada de concorrentes. Nesse contexto, as 

incertezas anexadas à entrada por tentativas de imitação persistem na homogeneidade 

completa, que é inatingível. Logo, o primeiro entrante pode ter preços altos pela não entrada 

de um concorrente no mercado, pela impossibilidade de imitação da empresa (LIPPMAN; 

RUMELT, 1982, p. 418). 
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Considerando que os preços servem para alocar recursos nas economias de 

mercado, continuam a existir vastos reservatórios de recursos sem preço marcado a serem 

gerenciados. Um problema estratégico é descobrir ou estimar o valor de várias combinações 

de recursos. Isso exige gestão de negócios e preocupações de estratégia de criação, avaliação, 

manipulação, administração e implantação de combinações de recursos escassos com preços 

condizentes com o que o mercado pode pagar (LIPPMAN; RUMELT, 2003 p. 1069). 

 Lippman e Rumelt (1982, p. 436) apresentam resultados numéricos que sugerem 

que as indústrias caracterizadas por imitabilidade podem apresentar associações entre 

participação de mercado e lucratividade. 

Baseada na inovação, competição, preço e desempenho da concorrência, a 

abordagem de Teece, Pisano e Shuen (1997, p. 509) é especialmente relevante. Os autores 

relatam que, implicitamente, veem resultados competitivos em função da eficácia com que as 

empresas mantêm seus rivais fora de equilíbrio, por meio de investimentos estratégicos, 

estratégias de preços e controle de informação. 

Um último ativo intangível relativo ao marketing seria a promoção. Kotler (2000) 

define, de maneira clara e objetiva, que a promoção é como um conjunto de ferramentas de 

incentivos, a maioria em curto prazo, projetada para estimular a compra mais rápida ou em 

maior quantidade. Nesse sentido, as empresas enfrentam a tarefa de alocar o orçamento total 

da promoção entre cinco ferramentas promocionais: propaganda, promoção de vendas, 

marketing direto, relações públicas e venda pessoal. As empresas estão sempre procurando 

meios de ganhar eficiência, substituindo uma ferramenta promocional por outra, à medida em 

que a redução dos gastos se torna mais favorável, isso explica por que as funções de 

marketing precisam ser coordenadas por um único departamento de marketing. 

O marketing, usando a promoção, pode ajudar a promover os recursos raros de 

uma firma para aguçar as necessidades e desejos do cliente, criando, também, uma noção de 

imitabilidade por parte da concorrência, e isso pode ser avaliado em termos de capacidades de 

não imitação por parte dos rivais (BARNEY; WRIGHT; KETCHEN, 2001, p. 629). Para 

Dierickx e Cool (1989, p. 1508), o boca a boca pode gerar uma vantagem competitiva 

sustentável para uma firma. Uma agência de publicidade será capaz de moldar uma imagem 

superior, se comparada à concorrência existente em um mercado, para construir um lucro 

maior para uma firma, pois uma promoção bem direcionada ao público-alvo pode ocasionar 

isso (WERNERFELT, 1984, p. 173). 
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3 MODELO CONCEITUAL E HIPÓTESES DE PESQUISA 

 

 

Este capítulo apresenta o modelo conceitual e as hipóteses de pesquisa propostas 

para o estudo. O modelo conceitual desenvolvido representa a construção da teoria exposta no 

capítulo anterior, que tenta relacionar os ativos intangíveis com o desempenho positivo na 

ótica do turista em visita à cidade de Natal-RN.  

Na primeira parte, será apresentado o submodelo estrutural que se apresenta em 

um Diagrama de Trajetórias (Path Diagram), exibindo as relações de causalidade esperada 

entre os construtos. Depois, as variáveis observadas são desenvolvidas para cada construto, 

formando o submodelo de medida. Ao final, o modelo de equações estruturais completo é 

apresentado, com seu componente estrutural e de mensuração. Em seguida serão apresentadas 

as hipóteses de pesquisa que se justificam a partir da revisão teórica.  

 

 

3.1 Desenvolvimento do submodelo estrutural 

 

O submodelo estrutural deve ser precedido pelo submodelo de medida, formado 

pelo conjunto de variáveis observáveis operacionalizando - mensurando - cada um dos 

construtos propostos. Nessa fase, a revisão teórica (Capítulo 2) foi utilizada para definir as 

variáveis observadas e que serão apresentadas a seguir. 

Segundo Marôco (2010), as variáveis latentes exógenas são identificadas pela 

letra grega ksi (ξ) e suas respectivas variáveis manifestas pela letra “x”, seguindo a notação 

tradicional das variáveis independentes. As variáveis latentes endógenas estão identificadas 

pela letra grega eta (η) e seus indicadores respectivos pela letra “y”, denotando que se trata de 

variáveis dependentes. Os pesos fatoriais são representados pela letra lambda (λ) e os 

coeficientes estruturais por beta (β). Os erros relacionados com as variáveis latentes exógenas 

são representados pela letra delta (δ) e os erros relacionados com as variáveis latentes 

endógenas são representados pela letra epsilon (ε), conforme quadro a seguir: 
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Construto Simbologia Significado 
Autores de 

referência 

Recursos 

Humanos 

prestadores 

de serviços 

ξ1 

Variável latente independente 

referente ao construto Recursos 

Humanos prestadores de serviços 

(DIERICKX; 

COOL, 1989), 

(MAHONEYE; 

PANDIAN, 1992), 

(BARNEY; 

WRIGHT; 

KETCHEN, 

2001), 

(RODRIGUEZ; 

ROBAINA, 2005) 

X1 a X4 

Indicadores ou variáveis manifestas 

do construto Recursos Humanos 

prestadores de serviços 

δ1 a δ4 

Erros dos Indicadores ou variáveis 

manifestas do construto Recursos 

Humanos prestadores de serviços 

representados por X1 a X4 

λ
x
11  a λ

x
41 

Peso fatorial da variável latente 

independente ξ1 relativa aos 

indicadores X1 a X4 

β11 

Coeficiente estrutural ou coeficiente 

de regressão entre ξ1 (Variável latente 

independente referente ao construto 

Recursos Humanos prestadores de 

serviços) e η1 (Variável latente 

dependente referente ao construto 

Desempenho Positivo na Ótica do 

Cliente) 

Recursos 

Humanos 

como 

gestores 

ξ2 

Variável latente independente 

referente ao construto Recursos 

Humanos como gestores 

(DIERICKX; 

COOL, 1989), 

(MAHONEYE; 

PANDIAN, 1992), 

(BARNEY; 

WRIGHT; 

KETCHEN, 

2001), 

(RODRIGUEZ; 

ROBAINA, 2005) 

X5 a X8 

Indicadores ou variáveis manifestas 

do construto Recursos Humanos 

como gestores 

δ5 a δ8 

Erros dos Indicadores ou variáveis 

manifestas do construto Recursos 

Humanos prestadores de serviços 

representados por X5 a X8 

λ
x
52  a λ

x
82 

Peso fatorial da variável latente 

independente ξ2 relativa aos 

indicadores X5 a X8 

β12 

Coeficiente estrutural ou coeficiente 

de regressão entre ξ2 (Variável latente 

independente referente ao construto 

Recursos Humanos como gestores) e 

η1 (Variável latente dependente 

referente ao construto Desempenho 

Positivo na Ótica do Cliente) 
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Cultura local 

ξ3 
Variável latente independente 

referente ao construto Cultura local 

(MICHALISIN; 

SMITH; KLINE, 

1997), (RITCHIE; 

CROUCH, 2000), 

(BARNEY; 

WRIGHT; 

KETCHEN, 

2001), (OECD, 

2009) 

X9 a X12 
Indicadores ou variáveis manifestas 

do construto Cultura local 

δ9 a δ12 

Erros dos Indicadores ou variáveis 

manifestas do construto Cultura local 

representados por X9 a X12 

λ
x
93  a λ

x
123 

Peso fatorial da variável latente 

independente ξ3 relativa aos 

indicadores X9 a X12 

β13 

Coeficiente estrutural ou coeficiente 

de regressão entre ξ3 (Variável latente 

independente referente ao construto 

Cultura local) e η1 (Variável latente 

dependente referente ao construto 

Desempenho Positivo na Ótica do 

Cliente) 

Conservação 

do Meio 

Ambiente 

ξ4 

Variável latente independente 

referente ao construto Conservação do 

Meio Ambiente 

(HART, 1995), 

(RUSSO; FOUTS, 

1997), (KAGAN, 

2003), (HART; 

DOWELL, 2010) 

X13 a X16 

Indicadores ou variáveis manifestas 

do construto Conservação do Meio 

Ambiente 

δ13 a δ16 

Erros dos Indicadores ou variáveis 

manifestas do construto Conservação 

do Meio Ambiente representados por 

X13 a X16 

λ
x
134  a λ

x
164 

Peso fatorial da variável latente 

independente ξ4 relativa aos 

indicadores X13 a X16 

β14 

Coeficiente estrutural ou coeficiente 

de regressão entre ξ4 (Variável latente 

independente referente ao construto 

Conservação do Meio Ambiente) e η1 

(Variável latente dependente referente 

ao construto Desempenho Positivo na 

Ótica do Cliente) 
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know-how 

empresarial 

ξ5 

Variável latente independente 

referente ao construto know-how 

empresarial 

(ZOLLO; 

WINTER, 2002), 

(TEECE, 2007), 

(MACHER; 

MOWERY, 

2009), 

(MCKELVIE; 

DAVIDSSON, 

2009), 

(CAMISÓN, 

MONFORT-MIR, 

2012) 

X17 a X20 
Indicadores ou variáveis manifestas 

do construto know-how empresarial 

δ17 a δ20 

Erros dos Indicadores ou variáveis 

manifestas do construto know-how 

empresarial representados por X17 a 

X20 

λ
x
175  a λ

x
205 

Peso fatorial da variável latente 

independente ξ4 relativa aos 

indicadores X17 a X20 

β15 

Coeficiente estrutural ou coeficiente 

de regressão entre ξ5 (Variável latente 

independente referente ao construto 

know-how empresarial) e η1 (Variável 

latente dependente referente ao 

construto Desempenho Positivo na 

Ótica do Cliente) 

Inovação 

empresarial 

ξ6 

Variável latente independente 

referente ao construto Inovação 

empresarial 

(MCKELVIE; 

DAVIDSSON, 

2009), (TEECE, 

2007), 

(KORBANGYAN

G; 

USSAHAWANIT

CHAKIT, 2010), 

(SALUNKE; 

WEERAWARDE

NA; MCCOLL-

KENNEDY, 

2011) 

X21 a X24 
Indicadores ou variáveis manifestas 

do construto Inovação empresarial 

δ21 a δ24 

Erros dos Indicadores ou variáveis 

manifestas do construto Inovação 

empresarial representados por X21 a 

X24 

λ
x
216  a λ

x
245 

Peso fatorial da variável latente 

independente ξ6 relativa aos 

indicadores X21 a X24 

β16 

Coeficiente estrutural ou coeficiente 

de regressão entre ξ6 (Variável latente 

independente referente ao construto 

Inovação empresarial e η1 (Variável 

latente dependente referente ao 

construto Desempenho Positivo na 

Ótica do Cliente) 
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Tecnologia 

ξ7 
Variável latente independente 

referente ao construto Tecnologia 

(WERNERFELT, 

1984), (TEECE; 

PISANO; 

SHUEN, 1997), 

(BHATT; 

GROVER, 2005), 

(MCKELVIE; 

DAVIDSSON, 

2009), 

(DOHERTY E 

TERRY, 2009), 

(DRNEVICH; 

KRIAUCIUNAS, 

2011) 

X25 a X28 
Indicadores ou variáveis manifestas 

do construto Tecnologia 

δ25 a δ28 

Erros dos Indicadores ou variáveis 

manifestas do construto Tecnologia 

representados por X25 a X28 

λ
x
257  a λ

x
285 

Peso fatorial da variável latente 

independente ξ7 relativa aos 

indicadores X25 a X28 

β17 

Coeficiente estrutural ou coeficiente 

de regressão entre ξ7 (Variável latente 

independente referente ao construto 

Tecnologia e η1 (Variável latente 

dependente referente ao construto 

Desempenho Positivo na Ótica do 

Cliente) 

Marca 

ξ8 
Variável latente independente 

referente ao construto Marca 
(WERNERFELT, 

1984), (BARNEY, 

1986), 

(DIERICKX ; 

COOL, 1989), 

(TEECE, PISANO 

E SHUEN, 1997), 

(NI; WAN, 2008), 

(MCKELVIE; 

DAVIDSSON 

2009), 

(MERRILEES; 

RUNDLE-

THIELE; LYE, 

2011) 

X29 a X32 
Indicadores ou variáveis manifestas 

do construto Marca 

δ29 a δ32 

Erros dos Indicadores ou variáveis 

manifestas do construto Marca 

representados por X29 a X32 

λ
x
298  a λ

x
328 

Peso fatorial da variável latente 

independente ξ8 relativa aos 

indicadores X29 a X32 

β18 

Coeficiente estrutural ou coeficiente 

de regressão entre ξ8 (Variável latente 

independente referente ao construto 

Marca) e η1 (Variável latente 

dependente referente ao construto 

Desempenho Positivo na Ótica do 

Cliente) 
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Preço 

ξ9 
Variável latente independente 

referente ao construto Preço 

(LIPPMAN; 

RUMELT, 1982), 

(WERNERFELT, 

1984), (BARNEY, 

1986), (TEECE, 

PISANO E 

SHUEN, 1997), 

(LIPPMAN; 

RUMELT, 2003)  

X33 a X36 
Indicadores ou variáveis manifestas 

do construto Preço 

δ33 a δ36 

Erros dos Indicadores ou variáveis 

manifestas do construto Preço 

representados por X33 a X36 

λ
x
339  a λ

x
368 

Peso fatorial da variável latente 

independente ξ9 relativa aos 

indicadores X33 a X36 

β19 

Coeficiente estrutural ou coeficiente 

de regressão entre ξ9 (Variável latente 

independente referente ao construto 

Preço) e η1 (Variável latente 

dependente referente ao construto 

Desempenho Positivo na Ótica do 

Cliente) 

Promoção 

ξ10 
Variável latente independente 

referente ao construto Promoção 

(WERNERFELT, 

1984), 

(INGEMAR; 

DIERICKX; 

COOL, 1989), 

(BARNEY; 

WRIGHT; 

KETCHEN, 2001) 

X37 a X40 
Indicadores ou variáveis manifestas 

do construto Promoção 

δ37 a δ40 

Erros dos Indicadores ou variáveis 

manifestas do construto Promoção 

representados por X37 a X40 

λ
x
3710  a 

λ
x
4010 

Peso fatorial da variável latente 

independente ξ10 relativa aos 

indicadores X37 a X40 

β110 

Coeficiente estrutural ou coeficiente 

de regressão entre ξ10 (Variável 

latente independente referente ao 

construto Promoção) e η1 (Variável 

latente dependente referente ao 

construto Desempenho Positivo na 

Ótica do Cliente) 
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Desempenho 

do destino na 

ótica do 

cliente 

η1 

Variável latente dependente referente 

ao construto Desempenho do destino 

na ótica do cliente 

(LEE; NAYLOR; 

CHEN, 2001), 

(HOU, 2008), 

(RAPP; 

TRAINOR; 

AGNIHOTRI, 

2010), (LIAO, 

2011), 

(SMIRNOVA, 

2011), 

(LANDROGUEZ; 

CASTRO; 

CARRIÓN, 2011), 

(ZHANG; YE; 

CHEN; WANG, 

2011), (O'CASS; 

NGO, 2012) 

Y1 a Y4 

Indicadores ou variáveis manifestas 

do construto Desempenho do destino 

na ótica do cliente 

ε1 a ε4 

Erros dos Indicadores ou variáveis 

manifestas do construto Desempenho 

do destino na ótica do cliente 

representados por X37 a X40 

λ
y
1  a λ

y
4 

Peso fatorial da variável latente 

dependente η1 relativa aos 

indicadores Y1 a Y4 

  ζ1 

Erro ou parte não explicada pelas 

variáveis latentes independentes ξ1, 

ξ2, ξ3, ξ4, ξ5, ξ6, ξ7, ξ8, ξ9 ou ξ10 

Quadro 1 - Construtos, variáveis observadas e referências. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

 

Cada conjunto de variáveis observadas ou manifestas do quadro anteriormente 

apresentado mensura um construto específico. Na etapa de validação empírica do modelo, a 

consistência desses componentes de mensuração será avaliada. 

 

 

3.2 Modelo de Equações Estruturais 

 

Baseando-se nas tabelas anteriores, a construção do modelo de equações 

estruturais que incluem todos os construtos, variáveis latentes independentes, variáveis 

latentes dependentes, variáveis manifestas, erros dos indicadores, pesos fatoriais das 

variáveis, erro ou parte não explicada pelas variáveis latentes independentes e coeficientes 

estruturais ou coeficiente de regressão estão representados pela figura a seguir: 
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Figura 1 - Modelo teórico de Equações Estruturais relacionando os recursos intangíveis e o 

Desempenho do Turismo em Natal-RN. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 
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O modelo SEM da Figura anterior pode ser, alternativamente, representado 

mediante um conjunto de equações lineares, como se exibe no quadro a seguir: 

Submodelo de mensuração 

Submodelo de mensuração do construto Recursos Humanos 

prestadores de serviços 

X1 = λx
11 ξ1 + δ1 

X2 = λx
21 ξ1 + δ2  

X3 = λx
31 ξ1 + δ3 

X4 = λx
41 ξ1 + δ4 

Submodelo de mensuração do construto Recursos Humanos 

como gestores 

X5 = λx
52 ξ2 + δ5 

X6 = λx
62 ξ2 + δ6 

X7 = λx
72 ξ2 + δ7 

X8 = λx
82 ξ2 + δ8 

Submodelo de mensuração do construto Cultura local 

X9 = λx
93 ξ3 + δ9 

X10 = λx
103 ξ3 + δ10 

X11 = λx
113 ξ3 + δ11 

X12 = λx
123 ξ3 + δ12 

Submodelo de mensuração do construto Meio Ambiente 

X13= λx
134 ξ4 + δ13 

X14= λx
144 ξ4 + δ14 

X15= λx
154 ξ4 + δ15 

X16= λx
164 ξ4 + δ16 

Submodelo de mensuração do construto know-how empresarial 

X17= λx
175 ξ5 + δ17 

X18= λx
185 ξ5 + δ18 

X19= λx
195 ξ5 + δ19 

X20= λx
205 ξ5 + δ20 

Submodelo de mensuração do construto Inovação empresarial 

X21= λx
216 ξ6 + δ21 

X22= λx
226 ξ6 + δ22 

X23= λx
236 ξ6 + δ23 

X24= λx
246 ξ6 + δ24 

Submodelo de mensuração do construto Tecnologia 

X25= λx
257 ξ7 + δ25 

X26= λx
267 ξ7 + δ26 

X27= λx
277 ξ7 + δ27 

X28= λx
287 ξ7 + δ28 

Submodelo de mensuração do construto Marca 

X29= λx
298 ξ8 + δ29 

X30= λx
308 ξ8 + δ30 

X31= λx
318 ξ8 + δ31 

X32= λx
328 ξ8 + δ32 
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Submodelo de mensuração 

Submodelo de mensuração do construto Preço 

X33= λx
339 ξ9 + δ33 

X34= λx
349 ξ9 + δ34 

X35= λx
359 ξ9 + δ35 

X36= λx
369 ξ9 + δ36 

Submodelo de mensuração do construto Promoção 

X37= λx
3710 ξ10 + δ37 

X38= λx
3810 ξ10 + δ38 

X39= λx
3910 ξ10 + δ39 

X40= λx
4010 ξ10 + δ40 

Submodelo de mensuração do construto Desempenho do destino 

na ótica do cliente 

Y1 = λy
1 η1 + ε1 

Y2 = λy
2 η1 + ε2 

Y3 = λy
3 η1 + ε3 

Y4 = λy
4 η1 + ε4 

  Submodelo estrutural 

η1 = β11ξ1 + β12ξ2 + β13ξ3 + β14ξ4 + β15ξ5 + β16ξ6 + β17ξ7 + β18ξ8 + β19ξ9 + β110ξ10 + ζ1 

 
Quadro 2 - Conjunto de equações lineares representativas do modelo SEM. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

 

3.3 Hipóteses de pesquisa 

 

A seguir, serão apresentadas as hipóteses de pesquisa que se desenvolveu em uma 

abordagem do ponto central do estudo, contemplando o tema da teoria das capacidades 

dinâmicas ligadas aos ativos intangíveis.  

 

 

3.1.1 Recursos Humanos prestadores de serviços e o Desempenho do destino na ótica do 

cliente (H1) 

 

No quadro a seguir existe um resumo das teorias e das referências relacionadas 
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com as variáveis em questão: 

 

 

Campo 

de estudo 
Recursos Teorias Autores 

Ativos 

humanos 

Recursos 

humanos 

prestadores 

de serviços 

Pessoas dotadas de habilidades específicas da 

empresa são valorosas para a firma. 

(DIERICKX; 

COOL, 1989) 

Vantagem competitiva é uma função da 

governança organizacional e seus efeitos nas 

estratégias de usos de recursos. 

(MAHONEYE; 

PANDIAN, 1992) 

Recursos humanos envolvendo rotinas são 

inimitáveis e aumentam o desempenho 

empresarial. (BARNEY; 

WRIGHT; 

KETCHEN, 2001) Recursos 

humanos 

como 

gestores 

Comportamento dos funcionários também é 

um componente que gera vantagem 

competitiva sustentável. 

Ativos físicos e ativos humanos como 

vantagem competitiva. 

(RODRIGUEZ; 

ROBAINA, 2005) 

 Quadro 3 – Ativos humanos relacionados aos recursos humanos. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Com essas bases, formula-se a hipótese a seguir: 

Hipótese 1 (H1): Os Recursos Humanos prestadores de serviços exercem influência positiva 

sobre o Desempenho do Turismo em Natal-RN. 

 

 

3.1.2 Recursos Humanos como gestores e o Desempenho do destino na ótica do cliente (H2) 

 

No quadro a seguir existe um resumo das teorias e das referências relacionadas 

com as variáveis em questão: 
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Campo 

de estudo 
Recursos Teorias Autores 

Ativos 

humanos 

Recursos 

humanos 

prestadores 

de serviços 

Pessoas dotadas de habilidades específicas da 

empresa são valorosas para a firma. 

(DIERICKX; 

COOL, 1989) 

Vantagem competitiva é uma função da 

governança organizacional e seus efeitos nas 

estratégias de usos de recursos. 

(MAHONEYE; 

PANDIAN, 1992) 

Recursos humanos envolvendo rotinas são 

inimitáveis e aumentam o desempenho 

empresarial. (BARNEY; 

WRIGHT; 

KETCHEN, 2001) Recursos 

humanos 

como 

gestores 

Comportamento dos funcionários também é 

um componente que gera vantagem 

competitiva sustentável. 

Ativos físicos e ativos humanos como 

vantagem competitiva. 

(RODRIGUEZ; 

ROBAINA, 2005) 

Quadro 4 – Ativos Humanos relacionados aos gestores. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Com essas bases, formula-se a hipótese a seguir: 

Hipótese 2 (H2): Os Recursos Humanos como gestores exercem influência positiva sobre 

Desempenho do Turismo em Natal-RN. 

 

 

3.1.3 Cultura Local e o Desempenho do Turismo em Natal-RN (H3) 

 

No quadro a seguir existe um resumo das teorias e das referências relacionadas 

com as variáveis em questão: 
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Campo de 

estudo 
Recursos Teorias Autores 

Ativos 

humanos 

Cultura 

local 

Cultura da organização é um recurso estratégico 

intangível ligado à reputação organizacional e ao 

know-how. 

(MICHALISIN; 

SMITH; 

KLINE, 1997) 

Cultura local como recurso específico dos destinos. 

(RITCHIE; 

CROUCH, 

2000) 

A cultura organizacional está ligada à aprendizagem 

organizacional e à transferência de conhecimento. 

(BARNEY; 

WRIGHT; 

KETCHEN, 

2001) 

Criar uma forte relação entre o turismo e a cultura 

pode, portanto, ajudar destinos a se tornarem mais 

atraentes e competitivos. 

(OECD, 2009) 

Quadro 5 – Ativos humanos relacionados aos recursos de cultura local. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Com essas bases, formula-se a hipótese a seguir: 

Hipótese 3 (H3): A Cultura Local exerce influência positiva sobre o Desempenho do Turismo 

em Natal-RN. 

 

 

3.1.4 Conservação do Meio Ambiente e o Desempenho do Turismo em Natal-RN (H4) 

 

No quadro a seguir existe um resumo das teorias e das referências relacionadas 

com as variáveis em questão: 
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Campo de 

estudo 
Recursos Teorias Autores 

Ativos de 

empreendedo-

rismo 

Meio 

ambiente 

As exigências sociais, como parte do ambiente 

externo, pressionam as empresas a desenvolver 

recursos únicos, levando em conta suas 

expectativas, e esses recursos devem ser valiosos, 

inimitáveis e sustentáveis ambientalmente. 

(HART, 

1995)  

A importância relativa à política ambiental na 

geração das mais amplas vantagens 

organizacionais que permitam uma empresa 

capturar lucros maiores de que seus concorrentes. 

(RUSSO; 

FOUTS, 

1997) 

Rigorosas exigências regulatórias e o aumento da 

pressão política trouxeram melhorias sobre a 

convergência do desempenho ambiental. 

(KAGAN, 

2003) 

Empresas e estudiosos de gestão estão sendo 

desafiados cada vez mais para o desenvolvimento 

de estratégias inovadoras que realmente resolvam 

os problemas sociais e ambientais, em vez de 

simplesmente reduzir os impactos negativos 

associados com as suas atuais operações. 

(HART; 

DOWELL, 

2010) 

Quadro 6 – Ativos de empreendedorismo relacionados aos recursos de conservação do meio ambiente. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Com essas bases, formula-se a hipótese a seguir: 

Hipótese 4 (H4): A Conservação do Meio Ambiente exerce influência positiva sobre o 

Desempenho do Turismo em Natal-RN. 

 

 

3.1.5 Know-how empresarial e o Desempenho do Turismo em Natal-RN (H5) 

 

 

No quadro a seguir existe um resumo das teorias e das referências relacionadas 

com as variáveis em questão: 
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Campo de 

estudo 

Recurso

s 
Teorias Autores 

Ativos de 

empreendedo-

rismo 

know-

how 

empresa

rial 

Num ambiente relativamente estático, um 

episódio único de aprendizagem pode ser 

suficiente para dotar uma organização com 

rotinas operacionais que são adequadas, ou até 

mesmo como uma fonte de vantagem, por um 

período prolongado de tempo. 

(ZOLLO; 

WINTER, 2002) 

Novas rotinas de desenvolvimento de produtos, 

rotinas de controle de qualidade, de 

transferência de tecnologia, de conhecimento, de 

transferência de conhecimento e de medição de 

desempenho de certos sistemas são elementos 

importantes (micro-fundamentos) das 

capacidades dinâmicas. 

(TEECE, 2007) 

A vantagem competitiva criada a partir de 

capacidades dinâmicas baseadas em know-how é 

duradoura e inimitável. 

(MACHER; 

MOWERY, 

2009)  

O acesso da empresa a conhecimentos 

específicos (know-how) irá influenciar 

positivamente no desenvolvimento das 

capacidades dinâmicas. 

(MCKELVIE; 

DAVIDSSON, 

2009; 

CAMISÓN, 

MONFORT-

MIR, 2012) 

Quadro 7 – Ativos de empreendedorismo relacionados aos recursos de know-how empresarial. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

 

Com essas bases, formula-se a hipótese a seguir: 

Hipótese 5 (H5): O know-how empresarial exerce influência positiva sobre o Desempenho do 

Turismo em Natal-RN. 

 

 

3.1.6 Inovação Empresarial e o Desempenho do Turismo em Natal-RN (H6) 

 

No quadro a seguir existe um resumo das teorias e das referências relacionadas 

com as variáveis em questão: 
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Campo de 

estudo 
Recursos Teorias Autores 

Ativos de 

empreendedo- 

rismo 

Inovação 

empresa-

rial 

As capacidades de geração de ideias 

relacionadas com a renovação de produtos 

e serviços e de desenvolvimento de novos 

processos são fontes de vantagem 

competitiva. 

(MCKELVIE; 

DAVIDSSON, 

2009) 

Os ativos de inovação devem também 

abraçar a capacidade da empresa para 

moldar o ecossistema que ocupa, 

desenvolver novos produtos e processos, 

desenvolver design e implementação de 

novos negócios. 

(TEECE, 2007) 

Novas pesquisas indicam que a 

competência para adaptabilidade 

organizacional tem impacto positivo 

indireto no desempenho organizacional, 

através de realização operacional, 

inovação empresarial e da criação de 

valor. 

(KORBANGYANG; 

USSAHAWANITC

HAKIT, 2010) 

As empresas de serviços que adotam a 

inovação como um objetivo estratégico 

principal constroem um conjunto de 

chaves de capacidades dinâmicas que 

permitem a sustentabilidade dos 

benefícios da estratégia para superar 

sistematicamente os concorrentes. 

(SALUNKE; 

WEERAWARDEN

A; MCCOLL-

KENNEDY, 2011) 

Quadro 8 – Ativos de empreendedorismo relacionados aos recursos de inovação empresarial. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Com essas bases, formula-se a hipótese a seguir: 

Hipótese 6 (H6): A Inovação Empresarial exerce influência positiva sobre o Desempenho do 

Turismo em Natal-RN. 
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3.1.7 Tecnologia e o Desempenho do Turismo em Natal-RN (H7) 

 

No quadro a seguir existe um resumo das teorias e das referências relacionadas 

com as variáveis em questão: 

Campo de estudo Recursos Teorias Autores 

Ativos de 

empreendedo-

rismo 

Tecnologia 

A vantagem tecnológica permitirá à empresa 

ter um maior retorno e, assim, pode permitir 

manter as melhores pessoas de uma forma a 

estimulá-las, de modo que a organização pode 

desenvolver ideias mais inovadoras, gerando, 

dessa forma, vantagem competitiva.  

(WERNERFELT, 

1984) 

A criação de riqueza privada em regimes de 

rápida mudança tecnológica depende, em 

grande medida, de se aperfeiçoar ativos 

internos tecnológicos, processos 

organizacionais e de gestão empresarial. 

(TEECE; 

PISANO; 

SHUEN, 1997) 

Seguindo as teorias baseadas em recursos, as 

firmas devem procurar identificar quais 

capacidades baseadas em TI são valiosas, 

distribuídas entre as companhias de forma 

heterogênea e de difícil aquisição.  

(BHATT; 

GROVER, 2005)  

O acesso à especialização tecnológica, por 

parte de uma firma, irá influenciar 

positivamente no desenvolvimento das 

capacidades dinâmicas. 

(MCKELVIE; 

DAVIDSSON, 

2009) 

A melhoria competitiva não depende apenas 

da aplicação de capacidades de TI, pois 

requer, também, a presença de outros recursos 

organizacionais complementares, tais como a 

cultura organizacional, liderança e processos 

de negócio distintivos. 

(DOHERTY E 

TERRY, 2009) 

A TI é a base das capacidades comuns e 

dinâmicas das empresas. 

(DRNEVICH; 

KRIAUCIUNAS, 

2011) 

 Quadro 9 – Ativos de empreendedorismo relacionados aos recursos de tecnologia. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Com essas bases, formula-se a hipótese a seguir:  

Hipótese 7 (H7): A Tecnologia exerce influência positiva sobre o Desempenho do Turismo 

em Natal-RN. 
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3.1.8 Marca e o Desempenho do Turismo em Natal-RN (H8) 

 

No quadro a seguir existe um resumo das teorias e das referências relacionadas 

com as variáveis em questão: 

 

Campo de 

estudo 
Recursos Teorias Autores 

Ativos de 

empreendedo-

rismo 

Tecnologia 

A vantagem tecnológica permitirá à empresa 

ter um maior retorno e, assim, pode permitir 

manter as melhores pessoas de uma forma a 

estimulá-las, de modo que a organização pode 

desenvolver ideias mais inovadoras, gerando, 

dessa forma, vantagem competitiva.  

(WERNERFELT, 

1984) 

A criação de riqueza privada em regimes de 

rápida mudança tecnológica depende, em 

grande medida, de se aperfeiçoar ativos 

internos tecnológicos, processos 

organizacionais e de gestão empresarial. 

(TEECE; 

PISANO; 

SHUEN, 1997) 

Seguindo as teorias baseadas em recursos, as 

firmas devem procurar identificar quais 

capacidades baseadas em TI são valiosas, 

distribuídas entre as companhias de forma 

heterogênea e de difícil aquisição.  

(BHATT; 

GROVER, 2005)  

O acesso à especialização tecnológica, por 

parte de uma firma, irá influenciar 

positivamente no desenvolvimento das 

capacidades dinâmicas. 

(MCKELVIE; 

DAVIDSSON, 

2009) 

A melhoria competitiva não depende apenas 

da aplicação de capacidades de TI, pois 

requer, também, a presença de outros recursos 

organizacionais complementares, tais como a 

cultura organizacional, liderança e processos 

de negócio distintivos. 

(DOHERTY E 

TERRY, 2009) 

A TI é a base das capacidades comuns e 

dinâmicas das empresas. 

(DRNEVICH; 

KRIAUCIUNAS, 

2011) 

 Quadro 10 – Ativos de Marketing relacionados aos recursos de marca. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 
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Com essas bases, formula-se a hipótese a seguir:  

Hipótese 8 (H8): A Marca exerce influência positiva sobre Desempenho em Natal-RN. 

 

3.1.9 Preço e o Desempenho do Turismo em Natal-RN (H9) 

 

No quadro a seguir existe um resumo das teorias e das referências relacionadas 

com as variáveis em questão: 

 

Campo de estudo Recursos Teorias Autores 

Ativos de 

Marketing 
Preço 

O primeiro entrante pode ter preços altos 

pela não entrada de um concorrente no 

mercado e pela impossibilidade de 

imitação da empresa.  

(LIPPMAN; 

RUMELT, 1982) 

Um novo entrante com produto 

diferenciado pode cobrar preços mais 

elevados por estar temporariamente só no 

mercado. 

(WERNERFELT, 

1984) 

Se uma empresa tem um recurso que seus 

concorrentes não conseguem imitar, 

produz uma barreira de entrada que 

permite fixar preços maiores e, 

consequentemente, lucros maiores. 

(BARNEY, 

1986) 

 Os autores veem resultados competitivos 

em função da eficácia com que as 

empresas mantêm seus rivais fora de 

equilíbrio, por meio de investimentos 

estratégicos, estratégias de preços e 

controle de informação. 

(TEECE, 

PISANO E 

SHUEN, 1997) 

Continuam a existir vastos reservatórios 

de recursos sem preço marcado a ser 

gerenciado. Um problema estratégico é 

descobrir ou estimar o valor de várias 

combinações de recursos. 

(LIPPMAN; 

RUMELT, 2003)  

 
Quadro 11 – Ativos de Marketing relacionados aos recursos de preço. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Com essas bases, formula-se a hipótese a seguir.  

Hipótese 9 (H9): O Preço exerce influência positiva sobre Desempenho Turismo em Natal-

RN. 
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3.1.10 Promoção e o Desempenho do Turismo em Natal-RN (H10) 

 

No quadro a seguir existe um resumo das teorias e das referências relacionadas 

com as variáveis em questão: 

 

Campo de 

estudo 
Recursos Teorias Autores 

Ativos de 

Marketing 
Promoção 

Uma agência de publicidade será capaz de 

moldar uma imagem superior, se comparada 

à concorrência existente em um mercado, 

para construir um lucro maior para uma 

firma, pois uma promoção bem direcionada 

ao público-alvo pode ocasionar isso. 

(WERNERFELT, 

1984) 

O boca a boca pode gerar uma vantagem 

competitiva sustentável para uma firma. 

(INGEMAR; 

DIERICKX; 

COOL, 1989) 

O Marketing, usando a promoção, pode 

ajudar a promover os recursos raros de uma 

firma para aguçarem as necessidades e 

desejos do cliente, criando, também, uma 

noção de imitabilidade por parte da 

concorrência e isso pode ser avaliado em 

termos de capacidades de não imitação por 

parte dos rivais. 

(BARNEY; 

WRIGHT; 

KETCHEN, 2001) 

Quadro 12 – Ativos de Marketing relacionados aos recursos de promoção. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Com essas bases, formula-se a hipótese a seguir: 

Hipótese 10 (H10): A Promoção exerce influência positiva sobre o Desempenho do destino na 

ótica do cliente. 

 

O próximo capítulo aborda os passos metodológicos para a validação empírica do 

modelo, a saber, a seleção da amostra, a elaboração do instrumento de pesquisa e a escolha 

das técnicas estatísticas para o tratamento dos dados. 
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4 DESIGN METODOLÓGICO 

 

 

Este capítulo traz os aspectos metodológicos que serão aplicados no trabalho, 

destacando, inicialmente, o método de pesquisa, a população e a amostra. Em seguida, 

apresentam-se a descrição do processo de coleta e o tratamento dos dados.  

 

 

4.1 Tipologia do estudo 

 

A tipologia do estudo será explicativa, utilizada nas Ciências Sociais por estar 

voltada para a aplicação prática de conceitos. Explicativa, pois, como enfatiza Gil (2005), o 

pesquisador procura registrar fatos, analisar, interpretar e identificar suas causas. Essa prática 

visa ampliar generalizações, definir leis mais amplas, estruturar e definir modelos teóricos, 

relacionar hipóteses em uma visão mais unitária do universo ou âmbito produtivo em geral e 

gerar hipóteses ou ideias por força de dedução lógica. 

Neste trabalho serão levantados dados dos ativos intangíveis da cidade de Natal 

como destino turístico, que se constituem como motivadores da eleição de um destino e o seu 

desempenho. Caso o desempenho seja satisfatório, esses ativos se constituem em uma 

capacidade de mercado. O objetivo do estudo será levantar as opiniões de pessoas que 

estiveram em Natal. Será feita uma análise quantitativa dos dados usando-se técnicas 

multivariadas. 

 

4.2 População e amostra 

 

Os elementos da população definidos para o desenvolvimento do estudo foram os 

indivíduos maiores de 18 anos que estiveram em viagem na cidade de Natal como destino 

turístico. A amostra foi colhida entre os dias 1º de novembro e 1º de dezembro de 2013.  

Uma forma de captação de respostas aos questionários foi feita na área de 

embarque nacional do aeroporto Augusto Severo, que se localiza na cidade de Parnamirim-

RN. A escolha do aeroporto se deu pelo fato de ser é um local de expressivo numero de 

pessoas que representam o espaço amostral dentro do universo formado pelo público-alvo que 

é foco da pesquisa. Uma estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
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Rio Grande do Norte – IFRN foi contratada para distribuir os questionários nos portões de 

embarque de voos locais saindo da cidade de Natal. Para se conseguir fazer a pesquisa, foi 

preciso a permissão do superintendente do aeroporto, solicitação essa feita através de um 

requerimento, pedindo a autorização de entrada na área referida. Para se captar os 

questionários, procurou-se distribuí-los para os passageiros de todos os voos dos dias em que 

a estudante do IFRN estive no aeroporto. Os respondentes se constituíram de pessoas que 

estiveram em viagem a Natal e que não são moradores da cidade.  

Outra forma de captação de respostas foi através de redes sociais e e-mails, 

direcionados a pessoas de contato do pesquisador, bem como através de e-mail corporativo 

para funcionários dos Institutos Federais do Brasil. Também, todos os respondentes se 

constituíram de pessoas que estiveram em viagem a Natal e que não são moradores da cidade.  

Foram respondidos 717 questionários, sendo 706 válidas, que compõem a amostra 

colhida entre os dias 1º de novembro e 1º de dezembro de 2013. O numero de respondentes 

satisfaz a quantidade mínima, que é em média de 300 respostas, para se fazer uma análise de 

equações estruturais.  

 

4.3 Instrumento de coleta de dados 

 

Para a mensuração dos ativos intangíveis que levam a um desempenho positivo ou 

não do destino turístico, foi utilizado um questionário de questões fechadas, numa escala 

compreendida de 1 a 10, com extremos indicando “discordo totalmente” e “concordo 

totalmente”.  

A primeira versão do questionário incluiu 66 perguntas, que estão no apêndice 1, 

visando levantar dados sobre os 11 construtos do modelo conceitual. O questionário foi 

testado, na sua forma e conteúdo, junto a acadêmicos e membros representativos da população 

em estudo. Após o teste de forma e conteúdo foi feito um pré-teste, executando-se uma 

análise fatorial exploratória, na qual houve uma redução de indicadores de seis para quatro 

por dimensão, que mensuraram mais fortemente as variáveis latentes do modelo. Após os pré-

testes, o questionário foi reformulado baseando-se na análise fatorial exploratória com a 

amostra piloto. O pré-teste encontra-se no apêndice 5. 

O quadro a seguir exibe a estrutura sintética da segunda versão do questionário, 

com 42 perguntas: 
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Dimensão formada após pré-

teste do questionário 

Nome da variável 

latente 
Indicadores 

DIM 1 
Inovação e 

Tecnologia  

TECN1 a 

TECN6 

DIM 2 
Eficiência 

empresarial  

EFEP1 a 

EFEP6 

DIM 3 Cultura local 
CULT1 a 

CULT6 

DIM 4 Marca 
MARC1 a 

MARC6 

DIM 5 
Conservação do meio 

ambiente  

MEAB1 a 

MEAB6 

DIM 6 Preço 
PREC1 a 

PREC6 

DIM 7 
Desempenho positivo 

do destino 

DESM1 a 

DESM6 

Quadro 13 - Estrutura do questionário. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

 

4.4 Coleta de dados 

 

Uma parte da coleta de dados foi feita na área de embarque doméstico do 

aeroporto Augusto Severo, localizado na cidade de Parnamirim-RN. Distribuiu-se os 

questionários para os passageiros que estavam retornando de férias da cidade de Natal-RN. 

Como o questionário é grande e cansativo, houveram reclamações por parte dos passageiros. 

Os respondentes eram maiores de 18 anos e não residiam na cidade. Todos os voos que 

existiam nos dias em que houve a pesquisa, foram pesquisados. 

A outra parte da coleta de dados ocorreu através de questionário eletrônico 

elaborado a partir do sítio específico para esse tipo de pesquisa (https://drive.google.com  ), 

para coletar os dados junto aos cidadãos que compõem o mercado brasileiro de turismo. Em 

relação aos indivíduos pesquisados, a lista de respondentes foi efetivada por servidores da 

rede dos IFs Brasil e dos relacionamentos acadêmicos construídos pelo pesquisador na sua 

atuação profissional. Nesse sentido, foram enviados e-mails com o questionário da cidade de 

Natal, replicados por três vezes consecutivas, com intervalos de 10 (dez) dias. 
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4.5 Técnicas de análise de dados 

 

 

4.5.1 Modelagem de equações estruturais 

 

Inicialmente foi feita uma modelagem de equações estruturais – SEM, do Inglês 

Structural Equation Modeling –, que é uma técnica estatística multivariada, que permite 

acomodar diversas situações em um único conjunto de equações. Ela se diferencia das demais 

técnicas multivariadas pelo fato de que é possível analisar relações entre variáveis que não 

conseguimos medir diretamente, mas que podemos estimar através de indicadores. 

Segundo Marôco (2010), a SEM é uma metodologia de análise multivariada 

caracterizada pela existência de relações múltiplas entre variáveis dependentes e 

independentes, sendo muito adequada no estudo de fenômenos complexos, que envolvam uma 

multiplicidade de variáveis.  

Nesse sentido, SEM é uma combinação da análise de regressão múltipla e análise 

fatorial, que lida com variáveis medidas e latentes. 

Com relação as variáveis, uma variável medida pode ser observada diretamente e 

é mensurável, sendo também conhecida como variáveis observadas, indicadores ou variáveis 

manifestas, incluindo-se, nesse grupo, variáveis, como a inteligência ou a qualidade dos 

produtos e serviços.  

Por sua vez, uma variável latente é aquela que não pode ser diretamente observada 

e deve ser deduzida a partir das variáveis medidas; nela estão implícitas as covariâncias entre 

duas ou mais variáveis medidas. As variáveis latentes também são conhecidas como fatores – 

isto é, fator de análise –, construtos ou variáveis não observadas.  

O procedimento SEM consiste em sete etapas: desenvolvimento do modelo 

teórico; construção de Diagramas de Trajetórias (Path Diagrams); transformação dos 

Diagramas de Trajetórias em submodelo estrutural e construção do submodelo de 

mensuração; definição do tipo de matriz de entrada dos dados e identificação do modelo; 

estimação do modelo; avaliação dos critérios de ajuste do modelo; e, interpretação e 

modificação do modelo. 

No desenvolvimento de um modelo teórico, o que deve guiar o pesquisador é a 

premissa de que a modelagem de equações estruturais é baseada em relações causais, em que 
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a mudança numa variável inevitavelmente acarretará mudança em outra variável. O 

pesquisador deverá ter um conhecimento profundo do tema para determinar quais variáveis 

são dependentes e independentes. 

O diagrama de trajetórias é uma representação gráfica das relações entre as 

variáveis observadas e latentes em que a direcionalidade é um item importante. Na construção 

de um diagrama de caminhos de relações causais, o pesquisador deve determinar, 

esquematicamente, as relações causais – preditivas – e associativas – correlações – entre as 

variáveis dependentes e independentes. Deve-se usar setas retilíneas para determinar as 

relações causais e setas curvilíneas para determinar associações entre os construtos, e, em 

alguns casos, até mesmo entre os indicadores. 

O próximo passo é transformar um diagrama de caminhos em equações que 

formaram o modelo estrutural, o que implica no reconhecimento dos construtos endógenos e 

exógenos. Os construtos endógenos formam as variáveis dependentes na equação e os 

construtos exógenos formam as variáveis independentes. Para definir o modelo de 

mensuração, o pesquisador deverá especificar quais variáveis definem cada construto.  

Com relação à escolha do tipo de matriz dos dados, na SEM, a entrada dos dados 

de todos os indicadores do modelo será feita por uma matriz de variância-covariância ou de 

correlação. A vantagem do uso desse tipo de matriz é a possibilidade de comparar diferentes 

amostras e populações, na medida em que ela fornece comparações válidas para essa 

finalidade.  

Quanto à estimação do modelo proposto, o pesquisador deverá escolher entre as 

técnicas existentes, a que mais se adequa aos seus dados. As técnicas mais comuns são: 

mínimos quadrados, máxima verossimilhança, mínimos quadrados generalizados e estimação 

assintoticamente livre de distribuição. 

Na avaliação da identificação do modelo estrutural, a questão central é a de 

identificação do modelo. A identificação diz respeito à correspondência entre a informação a 

ser estimada ou aos parâmetros livres e às variâncias e covariâncias observadas. 

O último passo, interpretação e modificação do modelo, envolve a interpretação 

dos resultados. O pesquisador deverá avaliar se os resultados obtidos para o modelo de 

mensuração proposto permitem dar significado aos construtos. Deverá também avaliar se é 

possível aceitar as relações entre os construtos endógenos e exógenos propostos no modelo 

estrutural, com base nas significâncias dos parâmetros desse modelo.  

Seguindo as etapas de SEM, este estudo iniciou-se com a revisão teórica do 
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Capítulo 2, a fim de desenvolver o modelo teórico, com os respectivos Diagramas de 

Trajetórias e os componentes de mensuração (Capítulo 3). Na sequência, foi definido o 

instrumento de pesquisa e selecionada a amostra, como detalhado nas seções anteriores deste 

capítulo. Finalmente, as etapas metodológicas da estimação do modelo, avaliação dos critérios 

de ajuste do modelo, e interpretação e modificação do modelo, foram os frutos da pesquisa. 

Alguns procedimentos estatísticos são importantes para a SEM como: análise de 

confiabilidade, usando-se o coeficiente alfa de Cronbach; análise fatorial exploratória 

(Exploratory Factor Analysis - EFA); e análise fatorial confirmatória (Confirmatory Factor 

Analysis - CFA). Esses procedimentos estão explicados a seguir. 

 

 

4.5.2 Análise de confiabilidade usando-se o coeficiente alfa de Cronbach  

 

O coeficiente alfa de Cronbach é uma das estimativas de confiabilidade de um 

questionário que tenha sido aplicado em uma pesquisa. Dado que todos os itens de um 

questionário utilizam a mesma escala de medição, o coeficiente α, com α < [0,1] é calculado a 

partir da variância dos itens individuais e das covariâncias entre os itens. É relevante ressaltar 

que, apesar de a literatura científica a respeito das aplicações do coeficiente α nas diversas 

áreas do conhecimento ser ampla e abrangente, ainda não existe um consenso entre os 

pesquisadores acerca da interpretação da confiabilidade de um questionário, obtida a partir do 

valor desse coeficiente – em geral, considera-se satisfatório um instrumento de pesquisa que 

obtenha α ≥0,70.  

Com o intuito de contribuir para o tratamento e classificação da confiabilidade a 

partir do cálculo do coeficiente α de Cronbach, existem os limites apresentados a seguir:  

Confiabilidade Muito Baixa  Baixa Moderada Alta  Muito Alta  

Valor de α α ≤0,30 

0,30 < α 

≤0,60 

0,60 < α 

≤0,75 

0,75 < α 

≤0,90      α> 0,90 

Tabela 01 - Classificação da confiabilidade a partir do coeficiente α de Cronbach. 
Fonte: Adaptado de (CORTINA, 1993). 

 

De acordo com a tabela anteriormente apresentada, é possível considerar como 

satisfatórios os questionários que apresentem valor de α > 0,60. Entretanto, valores superiores 

de alfa poderão indicar graus de confiabilidade ainda melhores. Nesse sentido, o coeficiente 
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alfa de Cronbach será calculado para a medição da confiabilidade do questionário apresentado 

nesta tese que se encontra no apêndice 2. 

 

4.5.3 Análise fatorial exploratória (Exploratory Factor Analysis - EFA) 

 

Para Corrar et al. (2007), a análise fatorial exploratória (Exploratory Factor 

Analysis - EFA) é uma técnica de interdependência cujo propósito principal é definir a 

estrutura inerente entre as variáveis na análise. Ela examina as inter-relações entre um grande 

número de variáveis observadas e busca explicá-las em termos de suas dimensões comuns 

chamadas fatores. É uma técnica de resumo ou redução de dados que não possui variáveis 

dependentes e independentes. É, portanto, uma técnica de interdependência, em que todas as 

variáveis são consideradas simultaneamente. 

O objetivo principal é o de buscar analisar um conjunto de variáveis para 

identificar dimensões latentes, a partir de uma matriz de correlação das variáveis. Ela forma 

fatores que servem para explicar um conjunto de variáveis e faz o agrupamento das variáveis 

pelo que representam coletivamente na expressão de um conceito. 

Os métodos de análise fatorial buscam a melhor combinação linear de variáveis e 

essa combinação particular de variáveis explica a maior parte da variância dos dados em 

comparação a qualquer outra combinação. 

Nesse sentido, a análise fatorial exploratória teve a função de agrupar os 

indicadores do questionário utilizado nesta tese em torno das variáveis latentes relacionadas 

com os ativos intangíveis e de desempenho do destino na ótica do cliente. Procurou-se, 

portanto, reduzir os seis indicadores de cada dimensão para apenas quatro que reflitam mais 

fortemente as variáveis latentes. A EFA pode ser utilizada em uma etapa anterior à análise 

fatorial confirmatória (Confirmatory Factor Analysis - CFA), a fim de melhorar a 

identificação das variáveis em que se refletem os fatores – construtos – do modelo. 

 

4.5.5 Análise fatorial confirmatória (Confirmatory Factor Analysis - CFA) 

 

Com Análise Fatorial Confirmatória, busca-se descrever os relacionamentos 

existentes entre dois tipos de variáveis: as latentes, definidas como um conceito hipotetizado e 

não observado, do qual se pode aproximar apenas através de variáveis observáveis ou 
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mensuráveis; e, as manifestas, também denominadas indicadores, que consistem em valores 

observados e que são usados como medida de um conceito ou construto. No caso das 

variáveis latentes, é preciso destacar, ainda, que elas podem ser exógenas, quando funcionam 

apenas como preditoras de outros construtos, ou endógenas, que são as variáveis dependentes 

em pelo menos um relacionamento causal. 

A Análise Fatorial Confirmatória está baseada na premissa de que as variáveis 

observadas são indicadores imperfeitos de certos construtos latentes. Dessa forma, se mais de 

um indicador é usado para medir um construto específico, a CFA permite ao pesquisador 

agrupar tais indicadores em maneiras pré-especificadas, a fim de avaliar em que extensão 

determinado conjunto de dados aparentemente confirma a estrutura prevista. 

Segundo Marôco (2010), a CFA, no âmbito de SEM, é geralmente usada para 

avaliar a qualidade do ajustamento de um modelo de medida teórico à estrutura correlacional 

observada entre as variáveis manifestas. Nesse caso, a CFA pode ser o primeiro passo na 

avaliação de um modelo de equações estruturais e é o modelo de medida da SEM. 

Para o estudo proposto, a CFA será responsável pelo cálculo das cargas fatoriais 

λ
x
, relativas aos indicadores X e às variáveis latentes ξ, pelo cálculo das cargas fatoriais λ

y
,
 

relativas aos indicadores Y e à variável latente η, indicadores esses descritos no modelo 

teórico de equações estruturais relacionando os recursos intangíveis e o desempenho dos 

destinos na ótica do cliente descrito no capítulo 3. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 

A partir da amostra obtida mediante a aplicação do questionário, neste capítulo 

são apresentados os procedimentos de análise estatística necessários para a validação das 

hipóteses de pesquisa e a interpretação dos resultados. Foram utilizados os softwares IBM
®

 

SPSS
®
 Statistics 19.0 e IBM

®
 SPSS

® 
Amos 18.0. Na primeira parte, a modelagem SEM é 

conduzida em duas etapas: i) aplica-se a Análise Fatorial Confirmatória (CFA) para avaliar a 

qualidade do ajustamento do submodelo de mensuração; e, ii) examina-se o modelo completo 

de equações estruturais – submodelo de medida + submodelo estrutural.  Finalmente, 

apresentam-se os resultados da análise SEM, os quais permitem aceitar ou refutar as hipóteses 

formuladas no modelo teórico, além de interpretar o fenômeno em estudo.  

 

 

5.1 Modelo de segunda ordem 

 

Como se observa na Figura 2, formou-se um modelo de 2ª ordem, que foi 

discutida no apêndice 5 desta tese. 
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Figura 2 - Modelo de Equações Estruturais de 2ª ordem proposto após análise fatorial exploratória. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 
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O modelo da figura anteriormente apresentada apresenta seis (6) variáveis 

independentes, formadas por: inovação e tecnologia, operacionalizada por quatro (4) variáveis 

manifestas: X1, X2, X3, X4; eficiência empresarial, operacionalizada por quatro (4) variáveis 

manifestas: X5, X6, X7, X8; cultura local, operacionalizada por quatro (4) variáveis manifestas: 

X9, X10, X11, X12; marca, operacionalizada por quatro (4) variáveis manifestas: X13, X14, X15, 

X16; conservação do meio ambiente, operacionalizada por quatro (4) variáveis manifestas: 

X17, X18, X19, X20; e, preço, operacionalizada por quatro (4) variáveis manifestas: X21, X22, 

X23, X24. Ademais, o modelo apresenta uma variável dependente, chamada de desempenho 

positivo na ótica do turista, operacionalizada por quatro (4) variáveis manifestas: Y1, Y2, Y3, 

Y4. A letra "ξ" representa a variável latente independente referente ao construto, a letra "δ" 

representa os erros dos indicadores ou variáveis manifestas do construto, a letra "λ" representa 

os pesos fatoriais das variáveis latentes independentes, a letra "β" representa o coeficiente 

estrutural ou coeficiente de regressão entre a variável latente independente e a variável latente 

dependente, a letra "η" representa a variável latente dependente referente ao construto, a letra 

"ε" representa os erros dos indicadores ou variáveis manifestas do construto, a letra "ζ" 

representa o erro ou parte não explicada pelas variáveis latentes independentes. 

 

 

5.2 Caracterização geral da amostra gerada pelo questionário que segue o modelo de 2ª 

ordem. 

 

Esta seção apresenta as características gerais dos 717 respondentes, sendo 706 

válidas, que compõem a amostra colhida entre os dias 1º de novembro e 1º de dezembro de 

2013.  

Os respondentes se constituíram de pessoas que estiveram em viagem a Natal e 

que não são moradores da cidade. Para a captação das respostas, usou-se os contatos do 

pesquisador via e-mail e redes sociais, a rede dos Institutos Federais (IFs) do Brasil via e-mail 

coorporativo e coleta de dados na área de embarque nacional do aeroporto Augusto Severo, 

que se localiza na cidade de Parnamirim-RN. Desses questionários, 83,68% foram 

respondidos por pessoas que estavam regressando de viagem a Natal e foram entrevistados no 

aeroporto, 10,46% foram respondidos por pessoas de contato do pesquisador e, apenas 5,86% 

foram respondidos por pessoas que são funcionários dos IFs do Brasil. 
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Com relação às regiões de residência dos respondentes, 4,8% residem na região 

Centro-Oeste, 5,0% na região Sul, 10,1% na região Norte, 34,6% na região Sudeste e 45,5% 

na região Nordeste. Provavelmente, os baixos índices de respostas das regiões Centro-Oeste e 

Norte se devem à pouca opção de voos diretos para a cidade de Natal, logo, é provável que os 

turistas prefiram viagens nas quais os destinos turísticos têm voos regulares e sem conexões. 

Com relação aos estados de moradia dos respondentes, segue a tabela a seguir de 

estados e percentuais: 

Alagoas 0,2% 

Acre 0,2% 

Mato Grosso 0,2% 

Piauí 0,2% 

Maranhão 0,4% 

Santa Catarina 0,4% 

Rondônia 0,8% 

Rio Grande do Sul 1,0% 

Espírito Santo 2,1% 

Paraíba 2,1% 

Bahia 2,3% 

Pará 2,3% 

Sergipe 3,6% 

Paraná 3,6% 

Ceará 4,0% 

Distrito Federal 4,6% 

Amazonas  6,7% 

Minas Gerais 7,1% 

Pernambuco 8,2% 

Sergipe 10,1% 

São Paulo 10,1% 

Rio de Janeiro 10,5% 

Quadro 14 - Estados de moradia e percentuais. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

Pode-se notar que os estados, em ordem decrescente de percentuais, foram os do 

Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Pernambuco, Minas Gerais, Amazonas, Distrito Federal e 

Ceará. Todos esses 8 estados somam 61,2% da amostra e, provavelmente, refletem a 

facilidade de se locomover usando-se o modal aéreo sem conexões. 
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5.3 Modelagem de Equações Estruturais (SEM) 

 

O modelo SEM da Figura 2, proposto com base nas referências teóricas, foi 

modificado em função da Análise Fatorial Exploratória (EFA), gerando o modelo de 2ª ordem 

apresentado na Figura 2. Trata-se, agora, de fazer a transição da análise exploratória, na qual o 

pesquisador não controla as variáveis que descrevem cada fator, a um modo de confirmação, 

em que o pesquisador especifica os indicadores de cada construto – fator. Nesta seção, 

completam-se os seguintes passos metodológicos: i) identificação do modelo; ii) estimação 

dos parâmetros; iii) avaliação dos critérios de ajustamento; e iv) modificação do modelo, se 

for necessário, para proceder a validação das hipóteses e interpretar os resultados. 

A fim de testar as hipóteses propostas, foi utilizada a modelagem de equações 

estruturais (SEM) com aplicação do software IBM
® 

SPSS
®
 Amos 18.0, com o método de 

Máxima Verossimilhança (Maximum Likelihood) para estimar os parâmetros do modelo. A 

matriz de entrada corresponde aos dados brutos coletados, como descrito na seção 5.3. 

Para iniciar a etapa de estimação dos parâmetros do modelo, previamente, deve-se 

executar o procedimento de identificação. Segundo Kline (2011), um modelo é identificado se 

for, teoricamente, possível calcular uma estimativa única de todos os parâmetros do modelo, 

mediante o software de SEM. A palavra "teoricamente" enfatiza que a identificação é uma 

propriedade do modelo e não dos dados. O modelo SEM é identificado se: i) cada variável 

latente – incluindo os resíduos – tem atribuída uma métrica; e, ii) os graus de liberdade do 

modelo são ≥ 0. Com relação à primeira condição, no processo de modelagem, o IBM
® 

SPSS
®
  Amos 18.0 permite fixar os pesos dos erros em um (1), indicando que essas variáveis 

latentes têm a mesma métrica das correspondentes variáveis manifestas, igualmente, fixa-se 

em um (1), um dos pesos fatoriais das variáveis latentes com as respectivas variáveis 

manifestas. 

Para avaliar a segunda condição, calcula-se o número de graus de liberdade do 

modelo com a seguinte relação: 

 

gl = {[(p + q).(p + q +1)]/2} - t 

 

Onde: 

p:  nº de variáveis manifestas dependentes 

q:  nº de variáveis manifestas independentes 

t:  nº de parâmetros a estimar 
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Para o modelo da Figura 3, o número de graus de liberdade é: 

 

gl = {[(4 + 24).(4 + 24 +1)]/2} - 63 = 343 

 

Sendo gl > 0, trata-se de um modelo sobreidentificado, condição necessária para 

dar sequência à estimação do modelo e avaliar a qualidade do ajustamento. 

A estimação dos parâmetros do modelo representa a parte mais crítica da 

modelagem SEM e se executa, geralmente, em duas etapas: i) primeiramente, avalia-se o 

submodelo de mensuração utilizando a Análise Fatorial Confirmatória (CFA) e verifica-se a 

qualidade do ajustamento do modelo teórico à estrutura correlacional das variáveis manifestas 

da amostra colhida na pesquisa de campo; e, em seguida, ii) especifica-se o submodelo 

estrutural – relações causais entre as variáveis latentes –, calculando seus parâmetros e 

verificando a qualidade do ajustamento global. No âmbito deste estudo, foi executada a CFA, 

separadamente, para cada conjunto de indicadores que pretendem medir os construtos do 

modelo da Figura 6.18. Em seguida, foi avaliado o modelo causal completo, a fim de 

confirmar, ou não, as hipóteses formuladas nesta pesquisa. 

 

 

5.4 Resultados da Análise Fatorial Confirmatória (CFA) 

 

A Análise Fatorial Confirmatória (CFA) foi aplicada ao modelo de 2
ª
 ordem com 

os submodelos de mensuração designados com os nomes dos construtos que se pretende 

medir, como se pode ver na figura a seguir: 
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Figura 3 -  Submodelo de medida dos construtos de acordo com a CFA. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
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O objetivo nessa fase da modelagem é verificar, utilizando a CFA, se a estrutura 

correlacional desse submodelo de mensuração reproduz adequadamente as evidências 

empíricas da amostra. Para tanto, são utilizados os índices de qualidade do ajustamento do 

modelo SEM, descritos no quadro a seguir: 

 

  CMIM DF CMIM/DF CFI GFI TLI RMSEA 

Valores 

obtidos 349,2 95 3,676 0,943 0,916 0,961 0,062 

Níveis 

de 

aceitação 

Menor 

melhor ≥1 <5 >0,9 >0,9 

Próximo 

de 1 <0,08 

Quadro 15- Índices de qualidade de ajustamento do submodelo de mensuração. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

O submodelo apresentou boa qualidade de ajustamento, como demonstram os 

índices do quadro anteriormente apresentado, em que todos os valores calculados estão dentro 

dos limites propostos pela teoria de equações estruturais. 

Com relação às estimativas calculadas para esse submodelo, que estão dispostos 

na tabela a seguir (ver apêndice 3), destacam-se os pesos fatoriais padronizados entre a 

variável latente e as respectivas variáveis manifestas, a significância (P) dessas cargas, o R
2
 

entre a variável latente e as respectivas variáveis manifestas, e as correlações existentes no 

modelo.  

Com relação à significância, todas as relações apresentaram P<0,001, logo, todas 

são significantes. Todas as cargas padronizadas são superiores a 0,5, mostrando que a cultura, 

marca, conservação do meio ambiente e preço, se manifestam adequadamente nos indicadores 

do modelo. 

O quadrado do coeficiente de correlação padronizado (R
2
) tem um valor mínimo 

no indicador MEAB4 = 0,4, no qual ele relata que em 40% das observações esse indicador 

realmente explica a variável latente conservação do meio ambiente. O valor máximo está no 

indicador CULT1 = 0,83, o qual relata que em 83% das observações esse indicador realmente 

explica a variável latente cultura. Observa-se que, em sua maioria, os valores dos R
2 

são 

maiores do que 0,5, mostrando um grau de explicação entre forte a muito forte. 

As correlações entre parâmetros estão variando entre 0,2 e 0,74, relatando que 

existem relações na variação entre essas variáveis. 

Nesse sentido, o modelo tem bom ajustamento e as variáveis latentes cultura, 
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marca, conservação do meio ambiente e preço, são as únicas que permaneceram do modelo de 

2ª ordem proposto na seção 5.1 desta tese. 

Relações e variáveis 

Carga 

padronizada P R
2 

Correlações 

MARC6 <--- Marc 0,79 < 0,001     

MARC5 <--- Marc 0,75 < 0,001     

MARC3 <--- Marc 0,77 < 0,001     

MARC2 <--- Marc 0,83 < 0,001     

MARC1 <--- Marc 0,83 < 0,001     

MEAB6 <--- M A 0,90 < 0,001     

MEAB4 <--- M A 0,63 < 0,001     

PREC6 <--- Preç 0,83 < 0,001     

PREC5 <--- Preç 0,85 < 0,001     

PREC4 <--- Preç 0,85 < 0,001     

PREC3 <--- Preç 0,81 < 0,001     

PREC2 <--- Preç 0,81 < 0,001     

CULT5 <--- Cult 0,84 < 0,001     

CULT4 <--- Cult 0,88 < 0,001     

CULT3 <--- Cult 0,87 < 0,001     

CULT1 <--- Cult 0,91 < 0,001     

CULT1     0,83   

CULT3     0,76   

CULT4     0,77   

CULT5     0,71   

PREC2     0,65   

PREC3     0,65   

PREC4     0,72   

PREC5     0,71   

PREC6     0,69   

MEAB4     0,40   

MEAB6     0,80   

MARC1     0,68   

MARC2     0,68   

MARC3     0,59   

MARC5     0,57   

MARC6     0,62   

Marc <--> M A       0,61 

Marc <--> Cult       0,74 

M A <--> Cult       0,68 

Marc <--> Preç       0,48 

M A <--> Preç       0,33 

Preç <--> Cult       0,38 

e8 <--> e11       0,43 

e33 <--> e34       0,25 

e7 <--> e15       0,20 

Tabela 2 - Resultados da Análise Fatorial Confirmatória. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 
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5.5 Avaliação da confiabilidade e validade do instrumento 

 

Numa outra etapa foram feitas análises da confiabilidade dos indicadores do 

questionário final (apêndice 2), usando-se o coeficiente alfa de Cronbach, como estão 

relacionados no quadro a seguir: 

 

Dimensão formada 

após pré-teste do 

questionário 

Nome da variável 

latente 

Indicadores em 

ordem decrescente de 

carga fatorial 

Coeficiente alfa de 

Cronbach 

DIM 1 Inovação e tecnologia  TECN1 a TECN5  0,919 

DIM 2 Eficiência empresarial  EFEP1 a EFEP6 0,883 

DIM 3 Cultura local CULT1 a CULT6 0,949 

DIM 4 Marca MARC1 a MARC6 0,890 

DIM 5 
Conservação do meio 

ambiente  
MEAB1 a MEAB6 0,872 

DIM 6 Preço PREC1 a PREC6 0,904 

DIM 7 
Desempenho positivo 

do destino 
DESM1 a DESM6 0,885 

Quadro 16 - Rotação da análise de confiabilidade a partir do coeficiente α de Cronbach. 
 Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Logo, a partir dos valores obtidos para o alfa, conclui-se que os resultados obtidos 

na avaliação dos indicadores de inovação tecnológica, cultura local e preço são confiáveis e 

têm seu desempenho tido como muito alto, pois o α de Cronbach é maior do que 0,90. Com 

relação aos indicadores eficiência empresarial, marca, desempenho positivo do destino e 

conservação do meio ambiente, eles são confiáveis e têm seu desempenho como alto, pois o α 

de Cronbach se encontra no intervalo 0,75 < α ≤ 0,90.  

Faz-se necessário fazer a validade do instrumento, utilizando-se três componentes: 
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validade fatorial, validade convergente, confiabilidade composta e validade discriminante. 

A validade fatorial mede se os indicadores mensuram adequadamente o construto, 

logo, as cargas fatoriais apresentam validade se todas as cargas forem maiores ou iguais a 0,5 

(λ≥0,5). Segue quadro a seguir com as variáveis, cargas e significância: 

 

Relações e variáveis 
Carga 

padronizada 
P 

MARC6 <--- Marca 0,79 < 0,001 

MARC5 <--- Marca 0,75 < 0,001 

MARC3 <--- Marca 0,77 < 0,001 

MARC2 <--- Marca 0,83 < 0,001 

MARC1 <--- Marca 0,83 < 0,001 

MEAB6 <--- M A 0,90 < 0,001 

MEAB4 <--- M A 0,63 < 0,001 

PREC6 <--- Preço 0,83 < 0,001 

PREC5 <--- Preço 0,85 < 0,001 

PREC4 <--- Preço 0,85 < 0,001 

PREC3 <--- Preço 0,81 < 0,001 

PREC2 <--- Preço 0,81 < 0,001 

CULT5 <--- Cultura 0,84 < 0,001 

CULT4 <--- Cultura 0,88 < 0,001 

CULT3 <--- Cultura 0,87 < 0,001 

CULT1 <--- Cultura 0,91 < 0,001 

Quadro 17 – Validade fatorial dos construtos do modelo reespecificado. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Logo, a partir dos valores obtidos para as cargas padronizadas, conclui-se que os 

resultados obtidos, seguindo a validade fatorial, foram satisfatórios, pois todos foram maiores 

do que 0,5 e todas as significâncias foram p < 0,001. 

Para se fazer a validade convergente, Marôco (2010) cita que o resultado da 

equação a seguir deve ser (  ≥ 0,5): 
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Onde:  

 ;  Variância extraída média do construto Ex. 

 ;  Carga fatorial da variável i e o construto Ex. 

 ;  Erro de mensuração do indicador (1 - ) 

 

Analisando a tabela a seguir, constata-se que todos os valores de validade 

convergente são maiores do que 0,5. Logo, os valores obtidos foram satisfatórios. 

Para se fazer a confiabilidade composta, Marôco (2010) cita que o resultado da 

equação a seguir deve ser (  ≥ 0,7): 

 

 
 

Onde:  

 ;   Variância extraída média do construto Ex. 

 ;  Carga fatorial da variável i e o construto Ex. 

 ;  Erro de mensuração do indicador (1 - ) 

 

Analisando a tabela a seguir, constata-se que todos os valores de confiabilidade 

composta são maiores do que 0,7. Logo, os valores obtidos foram satisfatórios. 

Finalmente, a validade discriminante se verifica quando o valor da variância 

extraída média do construto ( ) dos fatores forem superiores ou iguais ao quadrado das 

correlações entre esses fatores. Nesse sentido, os resultados da tabela a seguir confirmam a 

validade discriminante. 
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  Marca Meio Ambiente Preço Cultura 

Variância 

extraída média 

(VEM) 0,94 0,83 0,95 0,96 

Confiabilidade 

composta (CC) 0,75 0,72 0,80 0,86 

Marca - 

   

Meio Ambiente 0,61
2 

= 0,37 - 

  

Preço 0,48
2
 = 0,23 0,33

2
 = 0,11 - 

 

Cultura 0,74
2
 = 0,55 0,68

2
 = 0,46 0,38

2
 = 0,14 - 

Quadro 18 - Validade convergente, confiabilidade composta, e validade discriminante.  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

 

5.6 Estimação do modelo reespecificado 

 

A Figura a seguir representa o modelo reespecificado do desempenho do destino 

turístico na ótica do cliente. Para fins de identificação, foram fixadas em 1,0, as cargas entre o 

primeiro indicador de cada variável latente e seu fator, as cargas entre o primeiro fator de 1ª 

ordem e o respectivo fator de 2ª ordem, os pesos dos erros de medida e as disturbances. 

Nenhuma restrição foi imposta aos parâmetros estruturais, permitindo que os fatores latentes 

correlacionem livremente durante a estimação do modelo. 
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 Figura 4 - Modelo de Equações Estruturais reespecificado. 
 Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
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O modelo exibido na figura anteriormente apresentada foi gerado em Amos 

Graphics – programa principal do package IBM
® 

SPSS
® 

Amos 18.0 – que, junto à matriz dos 

dados brutos da pesquisa de campo, foram os inputs que permitiram estimar os parâmetros e 

os índices de qualidade de ajustamento do modelo. Para fins comparativos, a tabela a seguir 

exibe os valores das estatísticas do modelo reespecificado na figura anteriormente 

apresentada. 

 

Índices Modelo reespecificado Níveis de aceitação 

Teste de ajustamento     

CMIM 821,45 menor melhor 

DF 199 ≥1 

Índices absolutos     

CMIM/DF 4,12 <5 

RMSEA 0,067 <0,08 

GFI 0,904 >0,9 

Índices relativos     

CFI 0,948 >0,9 

NFI 0.914 >0,9 

TLI 0,940 próximo de 1 

Índices de parcimônia     

PGFI 0,861 >0,6 

PCFI 0,817 >0,6 

PNFI 0,804 >0,6 

Tabela 3 - Índices de qualidade de ajustamento do modelo reespecificado. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

Tomando-se como base a tabela descrita em Marôco (2010, p.51), o modelo 

apresentou boa qualidade de ajustamento, como demonstram os índices do quadro 

anteriormente apresentado, em que todos os valores calculados estão dentro dos limites 

propostos pela teoria de equações estruturais. 

Os resultados detalhados da modelagem executada estão na figura e tabelas a 

seguir, que podem ser consultados no apêndice 4: 



85 

 

  

 

Figura 5 - Resultados da modelagem de equações estruturais. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
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Relações e variáveis 

Carga 

padronizada P 

Desemp <--- Culturas 0,19 <0,001 

Desemp <--- Marcas 0,56 <0,001 

Desemp <--- MAmbiente 0,30 <0,001 

Preços <--- Desemp 0,48 <0,001 

MARC6 <--- Marcas 0,81 <0,001 

MARC5 <--- Marcas 0,74 <0,001 

MARC3 <--- Marcas 0,78 <0,001 

MARC2 <--- Marcas 0,80 <0,001 

MARC1 <--- Marcas 0,83 <0,001 

MEAB6 <--- MAmbiente 0,84 <0,001 

MEAB4 <--- MAmbiente 0,69 <0,001 

PREC6 <--- Preços 0,83 <0,001 

PREC5 <--- Preços 0,85 <0,001 

PREC4 <--- Preços 0,85 <0,001 

PREC3 <--- Preços 0,81 <0,001 

PREC2 <--- Preços 0,81 <0,001 

CULT6 <--- Culturas 0,87 <0,001 

CULT5 <--- Culturas 0,85 <0,001 

CULT4 <--- Culturas 0,89 <0,001 

CULT3 <--- Culturas 0,90 <0,001 

CULT1 <--- Culturas 0,89 <0,001 

DESM1 <--- Desemp 0,53 <0,001 

DESM2 <--- Desemp 0,73 <0,001 

DESM4 <--- Desemp 0,81 <0,001 

DESM5 <--- Desemp 0,82 <0,001 

DESM6 <--- Desemp 0,79 <0,001 

Tabela 4 -  Resultados das cargas fatoriais e significância da análise de 

equações estruturais do modelo. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
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Relações e variáveis Correlações R2 

Marcas <--> MAmbiente 0,65   

Marcas <--> Culturas 0,74   

MAmbiente <--> Culturas 0,70   

e40 <--> e42 0,18   

e37 <--> e38 0,19   

e8 <--> e11 0,47   

Desemp 

 

    0,89 

Preços 

 

    0,23 

DESM6 

 

    0,62 

DESM5 

 

    0,67 

DESM4 

 

    0,65 

DESM2 

 

    0,53 

DESM1 

 

    0,28 

CULT1 

 

    0,80 

CULT3 

 

    0,81 

CULT4 

 

    0,79 

CULT5 

 

    0,71 

CULT6 

 

    0,76 

PREC2 

 

    0,65 

PREC3 

 

    0,66 

PREC4 

 

    0,72 

PREC5 

 

    0,72 

PREC6 

 

    0,69 

MEAB4 

 

    0,47 

MEAB6 

 

    0,70 

MARC1 

 

    0,68 

MARC2 

 

    0,64 

MARC3 

 

    0,61 

MARC5 

 

    0,55 

MARC6       0,65 

Tabela 5 - Resultados das correlações e R
2
 da análise de equações estruturais 

do modelo. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

Tomando como base as tabelas anteriormente apresentadas, a variável latente 

cultura e sua relação com seus indicadores se revelaram fortes, pois os valores das cargas 

fatoriais são maiores do que 0,5 (ver tabela 4), mostrando que a cultura se manifesta 

adequadamente nos indicadores do modelo. Com relação à significância, todas as relações 

apresentaram P<0,001, logo, todas são significantes.  
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O quadrado do coeficiente de regressão padronizado (R
2
) relativo a erros e 

indicadores, tem um valor mínimo de 0,71 e máximo de 0,81, nesse sentido, observa-se que 

todos os valores dos R
2 

são maiores do que 0,5, mostrando um grau de explicação muito forte. 

Isso revela que a variável cultura se manifesta de maneira contundente dentro do modelo. 

Existe uma correlação entre cultura e marca com valor de 0,74 e cultura e 

conservação do meio ambiente com valor de 0,70 (ver tabela 5), refletindo que existem umas 

relações entre essas variáveis latentes. 

A relação entre cultura e desempenho se revelou fraca, mas, existente, pois o 

coeficiente de regressão foi de 0,19 (ver tabela 5), isso significa dizer que existem outras 

variáveis que influenciam o desempenho positivo do destino na ótica do turista de forma mais 

forte. Nesse sentido, o modelo corrobora parcialmente com as indagações dos autores que 

relatam acerca da cultura como influenciadora do desempenho organizacional 

(MICHALISIN; SMITH; KLINE, 1997), (RITCHIE; CROUCH, 2000), (BARNEY; 

WRIGHT; KETCHEN, 2001), (OECD, 2009). Tratando-se de um destino turístico, em Natal, 

a variável cultura se manifestou fortemente, mas influenciou pouco no desempenho positivo 

da cidade. Provavelmente, isso se reflita no que os turistas têm de consciência acerca da 

cultura local de Natal, pois, as comidas, danças, lendas, histórias e etc. da cidade se misturam 

com a cultura nordestina, tendo como exemplos comidas, como carne de sol e camarão; 

dança, como o forró; movimentos artísticos, como as bandas de forró, e outros, que, para 

visitantes de Natal, fazem parte da cultura local, mas, na verdade são uma cultura difundida 

pelo Nordeste brasileiro, e não apenas na cidade. 

Outra variável latente revelada no modelo seria a marca. A variável latente marca 

e sua relação com seus indicadores se revelaram fortes, uma vez que os valores das cargas 

fatoriais são maiores do que 0,5 (ver tabela 4), mostrando que a marca se manifesta 

adequadamente nos indicadores do modelo. Com relação à significância, todas as relações 

apresentaram P<0,001, logo, todas são significantes.  

O quadrado do coeficiente de regressão padronizado (R
2
) relativo a erros e 

indicadores tem um valor mínimo de 0,55 e máximo de 0,68, nesse sentido, observa-se que 

todos os valores dos R
2 

são maiores do que 0,5, mostrando um grau de explicação forte. Isso 

revela que a variável marca se manifesta de maneira contundente dentro do modelo. 

Existe uma correlação entre marca e conservação do meio ambiente com valor de 

0,65 (ver tabela 5), refletindo que existe uma relação entre essas variáveis latentes. 

A relação entre marca e desempenho se revelou regular, pois, o coeficiente de 
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regressão foi de 0,56 (ver tabela 5), comparando com as outras variáveis latentes, isso 

significa dizer que essa é a variável que mais influencia o desempenho positivo do destino na 

ótica do turista. Nesse sentido, o modelo corrobora com as indagações dos autores que 

relatam acerca da marca como influenciadora do desempenho organizacional 

(WERNERFELT, 1984), (BARNEY, 1986), (DIERICKX; COOL, 1989), (TEECE, PISANO 

SHUEN, 1997), (NI; WAN, 2008), (MCKELVIE; DAVIDSSON, 2009), (MERRILEES; 

RUNDLE-THIELE; LYE, 2011). Tratando-se de um destino turístico, em Natal, a variável 

marca se manifestou fortemente e influenciou de forma contundente no desempenho positivo 

da cidade na ótica do turista. É provável que isso se reflita no que os turistas têm de influência 

acerca da marca local de Natal, pois, possivelmente, o boca a boca entre pessoas de convívio e 

as promoções da cidade na mídia se repercutam positivamente em outras localidades do país. 

Logo, o estudo pode concluir que, provavelmente, Natal é uma marca de respaldo em termos 

nacionais. 

A variável conservação do meio ambiente também faz parte do modelo. A 

variável latente conservação do meio ambiente e sua relação com seus indicadores se 

revelaram fortes, pois, os valores das cargas fatoriais são maiores do que 0,5 (ver tabela 4), 

mostrando que a variável se manifesta adequadamente nos indicadores do modelo. Com 

relação à significância, todas as relações apresentaram P<0,001, logo, todas são significantes.  

O quadrado do coeficiente de regressão padronizado (R
2
) relativo a erros e 

indicadores tem um valor mínimo de 0,47 e máximo de 0,70, nesse sentido, observa-se que 

apenas um dos valores dos R
2 

é inferior a 0,5, mostrando um grau de explicação pouco forte. 

Isso revela que a variável se manifesta de maneira relativamente contundente dentro do 

modelo. 

A relação entre conservação do meio ambiente e desempenho se revelou regular, 

pois, o coeficiente de regressão foi de 0,30 (ver tabela 5), isso significa dizer que existem 

outras variáveis que influenciam no desempenho positivo do destino na ótica do turista de 

forma mais forte. Comparando com as outras variáveis latentes, isso significa dizer que essa é 

uma variável que também influencia o desempenho positivo do destino na ótica do turista. 

Nesse sentido, o modelo corrobora com as indagações dos autores que relatam acerca da 

conservação do meio ambiente como influenciadora do desempenho organizacional (HART, 

1995), (RUSSO; FOUTS, 1997), (KAGAN, 2003), (HART; DOWELL, 2010). Tratando-se 

de um destino turístico, em Natal, a variável conservação do meio ambiente se manifestou 

fortemente e influenciou de forma regular no desempenho positivo da cidade. Provavelmente, 
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isso se reflita no que os turistas têm de consciência acerca dessa variável, pois, como 

residentes locais, podemos ver todos os dias problemas ambientais que surgem na mídia 

relativos ao descaso dos órgãos públicos, das empresas situadas na cidade e das comunidades 

locais. Esse descaso afeta o meio ambiente negativamente, pois, podemos constatar 

construções irregulares nas dunas, esgotos a céu aberto, degradação da fauna e flora, sujeira 

pela cidade e etc. Mas, talvez esses problemas não cheguem a ser constatados pelos turistas, 

uma vez que nos pontos turísticos e pelas vias de acesso do aeroporto ao hotel e do hotel aos 

pontos, a cidade se mostra um pouco mais limpa e preocupada com o meio ambiente.  

Outra variável muito importante, e que é parte central do estudo, seria o 

desempenho positivo da cidade na ótica do turista. A variável latente desempenho positivo da 

cidade na ótica do turista e sua relação com seus indicadores se revelaram fortes, pois, quase 

todos os valores das cargas fatoriais são maiores do que 0,5 (ver tabela 4), mostrando que a 

variável se manifesta adequadamente nos indicadores do modelo. Com relação à significância, 

todas as relações apresentaram P<0,001, logo, todas são significantes.  

O quadrado do coeficiente de regressão padronizado (R
2
) relativo a erros e 

indicadores tem um único valor dentre os cinco (5) existentes menor do que 0,5, nesse 

sentido, mostrando um grau de explicação forte. Isso revela que a variável desempenho 

positivo da cidade na ótica do turista se manifesta de maneira contundente dentro do modelo. 

O coeficiente de regressão padronizado (R
2
) relativa à influência das variáveis 

cultura local, marca e conservação do meio ambiente sobre o desempenho positivo da cidade 

na ótica do turista é extremamente forte, pois, R
2
 é igual a 0,89, o que significa dizer que 

essas três variáveis têm um percentual de explicação de 89% sobre o desempenho, que é um 

valor bastante expressivo. Nesse sentido, o modelo tem um alto nível de relação entre as 

variáveis latentes independentes – cultura local, marca e conservação do meio ambiente –

sobre a variável dependente – desempenho positivo da cidade na ótica do turista. Logo, o 

modelo corrobora com as indagações dos autores que afirmam que a organização deve estar 

atualizada com os desejos e necessidades dos clientes para ter um desempenho organizacional 

positivo (LEE; NAYLOR; CHEN, 2001), (HOU, 2008), (RAPP; TRAINOR; AGNIHOTRI, 

2010), (LIAO, 2011), (SMIRNOVA, 2011), (LANDROGUEZ; CASTRO; CARRIÓN, 2011), 

(ZHANG; YE; CHEN; WANG, 2011) e (O'CASS; NGO, 2012). Tratando-se de um destino 

turístico, em Natal, a variável desempenho positivo da cidade na ótica do turista se manifestou 

fortemente, e foi influenciada, também fortemente, pela cultura local, marca e conservação do 

meio ambiente. Provavelmente, isso seja um ponto positivo muito forte para o destino 
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turístico de Natal, pois, em termos de recursos intangíveis, eles são inimitáveis,  raros e 

capazes de se ajustar às mudanças organizacionais e ambientais, para reconfigurar os ativos e 

estruturas de um destino, corroborando, assim, com a teoria das capacidades dinâmicas 

citadas pelos autores Teece; Pisano; Shuen (1997), Zollo; Winter (2002), Eisenhardt; Martin 

(2000), Teece (2007), Helfat et al. (2007) e Ambrosini; Bowman; Collier (2009). 

Uma última dimensão do modelo seria o preço. A variável latente preço e sua 

relação com seus indicadores se revelaram fortes, pois, todos os valores das cargas fatoriais 

são maiores do que 0,5 (ver tabela 4), mostrando que a variável se manifesta adequadamente 

nos indicadores do modelo. Com relação à significância, todas as relações apresentaram 

P<0,001, logo, todas são significantes. 

O quadrado do coeficiente de regressão padronizado (R
2
) relativo a erros e 

indicadores tem um valor mínimo de 0,65 e máximo de 0,72, nesse sentido, observa-se que 

todos os valores dos R
2 

são maiores do que 0,5, mostrando um grau de explicação forte. Isso 

revela que a variável preço se manifesta de maneira contundente dentro do modelo. 

A relação entre desempenho positivo do destino na ótica do turista e preço se 

revelou regular, pois, o coeficiente de regressão foi de 0,48 (ver tabela 5), isso significa dizer 

que o desempenho influencia de forma positiva o preço praticado nos produtos e serviços 

relacionados à cidade de Natal, referente ao turismo. Nesse sentido, o modelo corrobora com 

as indagações dos autores que relatam acerca da importância do preço no desempenho 

organizacional (LIPPMAN; RUMELT, 1982), (WERNERFELT, 1984), (BARNEY, 1986), 

(TEECE, PISANO E SHUEN, 1997), (LIPPMAN; RUMELT, 2003). Tratando-se de um 

destino turístico, em Natal, a variável preço se manifestou fortemente e foi influenciada de 

forma regular pelo desempenho positivo da cidade. Provavelmente, isso se reflita no que os 

turistas têm de consciência acerca dessa variável, pois, como residentes locais, podemos 

verificar que os preços de Natal não são muito acessíveis, mas, como a pesquisa foi feita com 

pessoas que já tinham vindo para a cidade e usado os serviços e produtos turísticos locais com 

um desempenho positivo, isso pode ter provocado um sentimento de que o preço pago vale a 

pena por causa dos atributos ou recursos únicos que a cidade oferece ao turista. 
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5.7 Confirmação das hipóteses de pesquisa 

 

Verificado o ajuste do modelo aos dados empíricos e comprovada sua capacidade 

explicativa, procedeu-se a testar as hipóteses formuladas ao início desta pesquisa. As dez 

hipóteses (H1 a H10) serão comentadas a seguir. 

 

 

 5.7.1 A relação entre os Recursos Humanos prestadores de serviços e o 

Desempenho do destino na ótica do cliente (H1) 

A hipótese (H1) é a de que os Recursos Humanos prestadores de serviços exercem 

influência positiva sobre o Desempenho do destino na ótica do cliente. A dimensão recursos 

humanos prestadores de serviços não se revelou na análise fatorial exploratória ou na análise 

fatorial confirmatória e, consequentemente, não está presente no modelo. Isso, provavelmente, 

se justifique no sentido de que o turista não sente essa variável como importante para se medir 

o desempenho de Natal como cidade turística, pois, existem outros recursos intangíveis que 

superam essa variável, como podemos notar na seção anterior. Logo, o modelo não corrobora 

com os autores Dierickx; Cool (1989), Mahoneye; Pandian (1992), Barney; Wright; Ketchen 

(2001), Rodriguez; Robaina (2005), e a hipótese (H1) não foi confirmada. 

 

 

 5.7.2 A relação entre os Recursos Humanos como gestores e o Desempenho do 

destino na ótica do cliente (H2) 

A hipótese (H2) é a de que os Recursos Humanos como gestores exercem 

influência positiva sobre Desempenho do destino na ótica do cliente. Essa hipótese não se 

revelou na análise fatorial exploratória ou na análise fatorial confirmatória e, 

consequentemente, não está presente no modelo. Isso, provavelmente, se justifique no sentido 

de que o turista não sente esta variável como importante para se medir o desempenho de Natal 

como cidade turística, pois, existem outros recursos intangíveis que superam essa variável, 

como podemos ver na seção anterior, e, talvez, esse turista não consiga nem mesmo medir 

essa variável, uma vez que o contato que ele tem é apenas com os funcionários das empresas 

da localidade e não com os gestores. Logo, o modelo não corrobora com os autores Dierickx; 

Cool (1989), Mahoneye; Pandian (1992), Barney; Wright; Ketchen (2001), Rodriguez; 

Robaina (2005), e a hipótese (H2) não foi confirmada. 
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 5.7.3 A relação entre a Cultura Local e o Desempenho do destino na ótica do 

cliente (H3) 

 

A hipótese (H3) é a de que a Cultura Local exerce influência positiva sobre 

Desempenho do destino na ótica do cliente. A relação entre cultura e desempenho se revelou 

fraca, mas, existente, pois, o coeficiente de regressão foi de 0,19 e a significância apresenta 

P<0,001 (ver tabela 5), isso significa dizer que existem outras variáveis que influenciam o 

desempenho positivo do destino na ótica do turista de forma mais forte. Nesse sentido, o 

modelo corrobora parcialmente com as indagações dos autores que relatam acerca da cultura 

como influenciadora do desempenho organizacional (MICHALISIN; SMITH; KLINE, 1997), 

(RITCHIE; CROUCH, 2000), (BARNEY; WRIGHT; KETCHEN, 2001), (OECD, 2009). 

Logo, a hipótese (H3) foi confirmada e sua explicação encontra-se na seção 5.6 desta tese.  

 

 5.7.4 A relação entre a Conservação do Meio Ambiente e o Desempenho do 

destino na ótica do cliente (H4) 

 

A hipótese (H4) é a de que a Conservação do Meio Ambiente exerce influência 

positiva sobre Desempenho do destino na ótica do cliente. A relação entre conservação do 

meio ambiente e desempenho se revelou regular, pois, o coeficiente de regressão foi de 0,30 e 

a significância apresenta P<0,001 (ver tabela 4), o que significa dizer que existem outras 

variáveis que influenciam o desempenho positivo do destino na ótica do turista de forma mais 

forte. Comparando com as outras variáveis latentes, essa é uma variável que também 

influencia o desempenho positivo do destino na ótica do turista. Nesse sentido, o modelo 

corrobora com as indagações dos autores que relatam acerca da conservação do meio 

ambiente como influenciadora do desempenho organizacional (HART, 1995), (RUSSO; 

FOUTS, 1997), (KAGAN, 2003), (HART; DOWELL, 2010). Logo, a hipótese (H4) foi 

confirmada e sua explicação encontra-se na seção 5.6 desta tese.  
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 5.7.5 A relação entre o know-how empresarial e o Desempenho do destino na 

ótica do cliente (H5) 

 

A hipótese (H5) é a de que o know-how empresarial exerce influência positiva 

sobre o Desempenho do destino na ótica do cliente. O know-how empresarial não se revelou 

na análise fatorial exploratória ou na análise fatorial confirmatória e, consequentemente, não 

está presente no modelo. Isso, provavelmente, se justifique no sentido de que o turista não 

sente essa variável como importante para se medir o desempenho de Natal como cidade 

turística, pois, existem outros recursos intangíveis que superam essa variável, como podemos 

ver na seção anterior, e, talvez, esse turista não consiga nem mesmo medir essa variável, uma 

vez que o contato que ele tem é apenas com os funcionários das empresas da localidade e não 

com o know-how empresarial. Logo, o modelo não corrobora com os autores Zollo; Winter 

(2002), Teece (2007), Macher; Mowery (2009), Mckelvie; Davidsson (2009), Camisón, 

Monfort-Mir (2012), e a hipótese (H5) não foi confirmada. 

 

 

 5.7.6 A relação entre a Inovação Empresarial e o Desempenho do destino na 

ótica do cliente (H6) 

 

A hipótese (H6) é a de que a Inovação Empresarial exerce influência positiva 

sobre o Desempenho do destino na ótica do cliente. A Inovação Empresarial não se revelou na 

análise fatorial exploratória ou na análise fatorial confirmatória e, consequentemente, não está 

presente no modelo. Isso, provavelmente, se justifique no sentido de que o turista não sente 

essa variável como importante para se medir o desempenho de Natal como cidade turística, 

pois, existem outros recursos intangíveis que superam essa variável, como podemos ver na 

seção anterior, e, talvez, esse turista não consiga nem mesmo medir essa variável. Logo, o 

modelo não corrobora com os autores Mckelvie; Davidsson (2009), Teece (2007), 

Korbangyang; Ussahawanitchakit (2010), Salunke; Weerawardena; Mccoll-Kennedy (2011), 

e a hipótese (H6) não foi confirmada. 

 

 

 5.7.7 A relação entre a Tecnologia e o Desempenho do destino na ótica do 

cliente (H7) 
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A hipótese (H7) é a de que a Tecnologia exerce influência positiva sobre o 

Desempenho do destino na ótica do cliente. A Tecnologia não se revelou na análise fatorial 

exploratória ou na análise fatorial confirmatória e, consequentemente, não está presente no 

modelo. Isso, provavelmente, se justifique no sentido de que o turista não sente essa variável 

como importante para se medir o desempenho de Natal como cidade turística, pois, existem 

outros recursos intangíveis que superam essa variável, como podemos ver na seção anterior, e, 

talvez, esse turista não consiga nem mesmo medir essa variável. Logo, o modelo não 

corrobora com os autores Wernerfelt (1984), Teece; Pisano; Shuen (1997), Bhatt; Grover 

(2005), Mckelvie; Davidsson (2009) e Doherty e Terry (2009), Drnevich; Kriauciunas (2011), 

e a hipótese (H7) não foi confirmada. 

 

 

  5.7.8 A relação entre a Marca e o Desempenho do destino na ótica do cliente 

(H8) 

 

A hipótese (H8) é a de que a Marca exerce influência positiva sobre Desempenho 

do destino na ótica do cliente. A relação entre marca e desempenho se revelou regular, pois, o 

coeficiente de regressão foi de 0,56 e a significância apresenta P<0,001 (ver tabela 5). 

Comparando com as outras variáveis latentes, isso significa dizer que essa é a variável que 

mais influencia o desempenho positivo do destino na ótica do turista. Nesse sentido, o modelo 

corrobora com as indagações dos autores que relatam acerca da marca como influenciadora do 

desempenho organizacional (WERNERFELT, 1984), (BARNEY, 1986), (DIERICKX; 

COOL, 1989), (TEECE, PISANO E SHUEN, 1997), (NI; WAN, 2008), (MCKELVIE; 

DAVIDSSON 2009), (MERRILEES; RUNDLE-THIELE; LYE, 2011). Logo, a hipótese (H8) 

foi confirmada e sua explicação encontra-se na seção 5.6 desta tese.  

 

 

 5.7.9 A relação entre o Preço e o Desempenho do destino na ótica do cliente 

(H9) 

 

A hipótese (H8) é que o Preço exerce influência positiva sobre Desempenho do 

destino na ótica do cliente. Não houve uma relação do preço sobre o desempenho, mais sim, 

relação entre desempenho positivo do destino na ótica do turista sobre o preço, e que se 
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revelou regular, pois, o coeficiente de regressão foi de 0,48 e a significância apresenta 

P<0,001 (ver tabela 5), o que significa dizer que o desempenho influencia de forma positiva o 

preço praticado nos produtos e serviços relacionados à cidade de Natal, referente ao turismo. 

Nesse sentido, o modelo corrobora com as indagações dos autores que relatam acerca da 

importância do preço no desempenho organizacional (LIPPMAN; RUMELT, 1982), 

(WERNERFELT, 1984), (BARNEY, 1986), (TEECE, PISANO E SHUEN, 1997), 

(LIPPMAN; RUMELT, 2003). Logo, a hipótese (H9) foi confirmada e sua explicação 

encontra-se na seção 5.6 desta tese.  

 

 

 5.7.10 A relação entre a Promoção e o Desempenho do destino na ótica do 

cliente (H10) 

 

A hipótese (H10) é de que a Promoção exerce influência positiva sobre o 

Desempenho do destino na ótica do cliente. A Promoção não se revelou na análise fatorial 

exploratória ou na análise fatorial confirmatória e, consequentemente, não está presente no 

modelo. Isso, provavelmente, se justifique no sentido de que o turista não sente essa variável 

como importante para se medir o desempenho de Natal como cidade turística, pois, existem 

outros recursos intangíveis que superam essa variável, como podemos ver na seção anterior, e, 

talvez, esse turista não consiga nem mesmo medir essa variável. Logo, o modelo não 

corrobora com os autores Wernerfelt (1984), Ingemar; Dierickx; Cool (1989), Barney; 

Wright; Ketchen (2001), e a hipótese (H10) não foi confirmada. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Baseado nos estudos na área de estratégia competitiva e, mais objetivamente, no 

estudo das capacidades dinâmicas, o trabalho procurou compreender como os ativos 

intangíveis de um destino turístico poderiam afetar o desempenho positivo, na ótica do turista, 

relativo à cidade de Natal. Primeiramente, foi feito um modelo de 1ª ordem, referenciado nos 

mais recentes estudos da área, o qual relatou que o desempenho do destino é influenciado 

pelos ativos: humanos, composto pelos recursos humanos, como gestores, prestadores de 

serviços e cultura local; de empreendedorismo, composto pelos recursos conservação de meio 

ambiente, know-how empresarial, inovação empresarial e tecnologia; e, de marketing, 

composto por promoção, marca e preço.  

Numa segunda etapa, foi feito um modelo de 2ª ordem, baseado em uma pesquisa 

e avaliação abalizadas em um pré-questionário, a partir do qual as variáveis se reduziram em: 

cultura, eficiência empresarial, inovação e tecnologia, conservação do meio ambiente, marca e 

preço. Nesse caso, apenas esses recursos intangíveis tinham influência no desempenho 

positivo do destino de Natal na ótica do cliente/turista. 

Em uma etapa final, foi feita uma análise de equações estruturais, na qual a 

amostra, resultados e apreciação dos resultados estão descritos a seguir. 

Com relação à amostra, foram coletadas 706 respostas válidas, que apontaram 

onde os respondentes residiam, a saber, em ordem decrescente de percentuais, nos estados do 

Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Pernambuco, Minas Gerais, Amazonas, Distrito Federal e 

Ceará. Todos esses oito estados somam 61,2% da amostra e, provavelmente, refletem a 

facilidade de se locomover dessas regiões até Natal usando-se o modal aéreo sem conexões, já 

que a malha aérea que chega a Natal não contempla todas as capitais do Brasil com voos 

diretos. Possivelmente, os baixos índices de respostas das regiões Centro-Oeste e Norte se 

devem à pouca opção de voos diretos para a cidade de Natal, logo, os turistas preferem 

viagens nas quais os destinos turísticos têm voos regulares e sem conexões. 

Fazendo-se uma análise dos ativos intangíveis, e tratando-se de um destino 

turístico, em Natal, a variável cultura se manifestou fortemente e influenciou no desempenho 

positivo da cidade. Provavelmente, isso se reflita no que os turistas têm de consciência acerca 

da cultura local de Natal, pois, as comidas, danças, lendas, histórias e etc. da cidade se 

misturam com a cultura nordestina, tendo como exemplos comidas, como carne de sol e 

camarão; danças, como o forró; eventos artísticos, como as bandas de forró, e outros, que, 
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para os visitantes de Natal, fazem parte da cultura local, quando, na verdade, é uma cultura 

difundida pelo Nordeste brasileiro, não apenas na cidade. 

Outra variável que se revelou foi a marca, que se manifestou fortemente e 

influenciou de forma contundente no desempenho positivo da cidade na ótica do turista. 

Provavelmente, os turistas têm influência acerca da marca local de Natal, pois, possivelmente, 

o boca a boca de pessoas de convívio e as promoções da cidade na mídia se repercutam 

positivamente em outras localidades do país. Logo, o estudo pode concluir que, 

provavelmente, Natal é uma marca de respaldo, em termos nacionais. 

Um terceiro ativo intangível que se revelou foi a conservação do meio ambiente, 

que se manifestou fortemente e influenciou de forma regular no desempenho positivo da 

cidade. Provavelmente, os turistas não têm muita informação acerca dessa variável, pois, 

como residentes locais, podemos ver todos os dias problemas ambientais que surgem na mídia 

relativos ao descaso dos órgãos públicos, das empresas situadas na cidade e das comunidades 

locais. Esse descaso afeta o meio ambiente negativamente, pois, podemos constatar 

construções irregulares nas dunas, esgotos a céu aberto, degradação da fauna e flora, sujeira 

pela cidade e etc. Mas, talvez, esses problemas não cheguem a ser constatados pelos turistas, 

uma vez que, nos pontos turísticos e pelas vias de acesso do aeroporto ao hotel e do hotel aos 

pontos, a cidade se mostra um pouco mais limpa e preocupada com o meio ambiente.  

Outro ativo importante encontrado foi o preço. Ele se manifestou fortemente, e foi 

influenciado de forma regular pelo desempenho positivo da cidade, e não o contrário, como o 

estudo propôs em primeira análise. Provavelmente, isso se reflita no que os turistas têm de 

consciência acerca do preço, pois, como residentes locais, podemos verificar que os preços de 

Natal não são muito acessíveis, mas, como a pesquisa foi feita com pessoas que já tinham 

vindo para a cidade e usado os serviços e produtos turísticos com um desempenho positivo, 

isso pode ter provocado um sentimento de que o preço pago vale a pena, por causa dos 

atributos ou recursos únicos que a cidade oferece ao turista. 

A variável desempenho positivo da cidade na ótica do turista se manifestou 

fortemente, e foi influenciada de forma extremamente forte pela cultura local, marca e 

conservação do meio ambiente, em conjunto. Provavelmente, isso seja um ponto positivo 

muito forte para o destino turístico de Natal, pois, em termos de recursos intangíveis e de 

juntos formarem capacidades, eles são inimitáveis, raros, e capazes de se ajustar às mudanças 

organizacionais e ambientais, para reconfigurar os ativos e estruturas de um destino, 

corroborando, assim, com a teoria das capacidades dinâmicas citadas pelos autores Teece; 
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Pisano; Shuen (1997), Zollo; Winter (2002), Eisenhardt; Martin (2000), Teece (2007), Helfat 

et al. (2007) e Ambrosini; Bowman; Collier (2009). Esses recursos da cidade de Natal, como 

destino turístico, são únicos e, provavelmente, têm um peso muito maior para o desempenho 

da cidade do que problemas existentes na localidade. Logo, esses recursos devem ser 

estimulados a continuar crescendo e se modificando, de acordo com as exigências atuais e 

futuras de consumo. Nesse sentido, o cliente deve ser parte central do processo, pois, é através 

dele que saberemos como gerir os recursos intangíveis para manter a cidade em uma posição 

privilegiada com relação aos seus concorrentes do setor. 

Existiram algumas limitações no estudo, portanto, alguns ativos intangíveis não 

apareceram no modelo, muito provavelmente, pela escolha do público-alvo da pesquisa. 

Como os respondentes dos questionários foi um público formado por pessoas que estiveram 

em Natal em férias, algumas variáveis podem não ter sito captadas. Um exemplo disso são as 

variáveis de recursos humanos como gestores e know-how empresarial, que dificilmente são 

captadas por pessoas que tiveram apenas um breve contato com as empresas. Nesse caso, um 

público-alvo adequado para responder essas questões seriam fornecedores, funcionários, 

gestores das empresas, gestores público e pessoas com relações de mais tempo com as firmas. 

O estudo também não conseguiu uma maior abrangência nas regiões Norte e Centro-Oeste, 

que, pelos motivos citados anteriormente, não se fizeram presentes fortemente na pesquisa. 

Em estudos futuros, outros públicos-alvo poderiam fazer parte de pesquisa, como 

relatado no parágrafo anteriormente apresentado. Ainda frisando os estudo dos recursos 

tangíveis ou intangíveis, eles podem ser estudados em vários outros mercados, como: 

construção civil, aviação, hospitais, indústrias, comércio em geral e, até mesmo, na gestão 

pública.  
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APÊNDICE 1 

 

Indicadores de mensuração das variáveis latentes do modelo proposto no capítulo 3 desta tese, 

direcionados para a cidade de Natal.  

 

PARTE 1 - Recursos humanos prestadores de serviços 

 

1 A minha experiência com o atendimento ao cliente das empresas da cidade de Natal foi 

satisfatória. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

2  O comportamento dos funcionários nas empresas da cidade de Natal foi positivo com 

relação ao seu serviço. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

3 As pessoas que me atenderam em Natal foram cordiais e me serviram bem. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

4 Eu estou satisfeito com as experiências vivenciadas com as pessoas que me serviram na 

cidade de Natal. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

5 Posso conceituar os recursos humanos das empresas de Natal como muito bons. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

6 As pessoas que me serviram em Natal foram bem eficientes. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

 

 

PARTE 2 - Recursos humanos como gestores 

 

7 As empresas que me atenderam em Natal são bem organizadas e geridas. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

8 Os restaurantes, bares, hotéis, empresas de transportes, shoppings, e todas as empresas que 

me venderam serviços ou produtos em Natal, tinham administradores muito bem preparados. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 
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9 Todas as firmas com as quais tive contato com serviços e produtos em Natal tinham 

gestores que resolveram todos os meus problemas. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

10 Eu estou satisfeito com as experiências vivenciadas com os gestores das empresas da 

cidade de Natal. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

11 As pessoas que dirigem as firmas de Natal foram bem eficientes. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

12 As empresas com que tive contato em Natal eram bem coordenadas e administradas. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

 

 

 

PARTE 3 - Cultura local 

 

13 A minha experiência com a cultura local da cidade de Natal foi satisfatória. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

14 Os aspectos culturais da cidade de Natal, como danças, comidas, festas, e outros, foram 

atributos muito positivos em minha estadia. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

15 Posso conceituar a cultura da cidade de Natal como muito boa. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

16 As manifestações culturais locais tiveram um impacto positivo em minha viagem a Natal. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

17 Fiquei muito satisfeito com o que vi da cultura e das tradições da cidade de Natal. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

18 Natal tem uma cultura local muito rica. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 
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PARTE 4 - Conservação do Meio ambiente 

 

19 A conservação ambiental da cidade de Natal é muito boa. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

20 Vi que Natal cuida do meio ambiente. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

21 As áreas naturais de Natal são bem conservadas. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

22 É bastante satisfatório o cuidado que a cidade de Natal tem com seus recursos naturais. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

23 A conservação do meio ambiente teve um impacto positivo em minha viagem a Natal. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

24 Fiquei muito satisfeito com o que vi dos recursos naturais da cidade de Natal. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

 

PARTE 5 - know-how empresarial 

 

25 Os serviços das empresas de Natal são realmente bons. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

26 Os restaurantes, bares, hotéis, empresas de transportes, shoppings, e todas as empresas que 

me venderam serviços ou produtos em Natal, eram organizadas e me serviram muito bem. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

27 Todas as firmas com as quais tive contato com serviços e produtos em Natal foram muito 

eficientes. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

28 Eu estou satisfeito com as experiências vivenciadas com as empresas da cidade de Natal. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

29 Com relação à organização e eficiência, as firmas de Natal são muito boas. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 
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30 Vi que Natal está bem preparada na questão de ter empresas com capacidade de satisfazer 

os clientes. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

 

PARTE 6 - Inovação empresarial 

 

31 A cidade de Natal é um destino turístico inovador. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

32 Vi em Natal produtos e serviços turísticos que são diferentes de outras cidades. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

33 Com relação à criação de novos produtos e serviços, as do destino turístico de Natal é 

muito bom. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

34 Vi que Natal está bem preparada na questão de ter empresas com capacidade de fornecer 

novos produtos e serviços aos clientes. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

35 Em Natal, as empresas do setor turísticos são inovadoras. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

36 O diferencial de inovação foi o que vi de mais forte no que se refere ao turismo de Natal. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

PARTE 7 - Tecnologia 

37 A tecnologia de ponta é o ponto forte do destino turístico de Natal. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

38 Natal se destaca de outras cidades na questão da tecnologia empregada em seus produtos e 

serviços turísticos. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

39 As empresas turísticas de Natal se destacam no quesito tecnologia. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 
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40 O bom atendimento ao cliente está baseado nas novas tecnologias empregadas pelas 

empresas ligadas ao turismo em Natal. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

41 Vi que em Natal as empresas usam tecnologia de ponta em seus produtos e serviços 

relacionados ao turismo. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

42 O diferencial tecnológico foi o que vi de mais forte no que se refere ao turismo de Natal. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

 

PARTE 8 Marca 

43 Natal é uma marca forte quando se fala em turismo. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

44 Quando penso em passar férias no Nordeste brasileiro, o nome de Natal sempre me vem à 

cabeça. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

45 Na hora da compra de um destino turístico, o nome de Natal sempre me influencia na 

escolha. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

46 Vejo a palavra Natal e sou remetido a pensar em um destino turístico. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

47 Quando imagino em fazer turismo, sempre penso em Natal. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

48 Quando se fala em turismo, a cidade de Natal logo aparece em meus pensamentos. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

 

PARTE 9 - Preço 

 

49 A relação custo/benefício do destino turístico de Natal é muito boa. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 
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50 Mediante o que Natal me oferece em termos turísticos, o preço é bem razoável. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

51 Com relação a outras cidades, os meus gastos em Natal foram bem aceitáveis. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

52 O turismo no destino de Natal tem um preço bastante admissível baseado nos atributos que 

ele me oferece. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

53 Paguei um preço para ir a Natal que não foi caro, em termos turísticos, se comparado a 

outras cidades. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

54 Em termos financeiros, uma viagem a Natal é bem compensadora. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

PARTE 10 - Promoção 

 

55 Sempre vejo na TV, rádio, panfletos, eventos ou até em conversas com meus conhecidos, 

uma boa referência da cidade de Natal como destino turístico. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

56 Existe uma promoção bem razoável do destino turístico de Natal. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

57 Quando fui procurar um destino para viajar senti que Natal é bem promovido. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

58 Natal, enquanto destino turístico, é bem fácil de se ver informações na mídia. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

59 Sempre que procuro viajar encontro facilmente propagandas da cidade de Natal. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

60 Não é muito difícil obter informações de Natal nos meios de comunicação que falam de 

turismo. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 
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PARTE 11 - Desempenho positivo do destino 

 

61 Fiquei satisfeito com minha viagem a Natal. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

62 Natal supriu as minhas expectativas enquanto destino turístico. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

63 Encontrei o que procurava, de um destino de férias, em Natal. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

64 Em todos os sentidos, Natal foi um bom destino turístico para minha viagem. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 
  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

65 Minha estada em Natal foi muito boa no que se refere ao turismo. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 

 

66 O desempenho de Natal, como destino turístico, foi bom enquanto estive lá. 
Discordo totalmente                                      Concordo totalmente 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

  Ο   Ο   Ο   Ο   Ο   Ο  Ο   Ο   Ο  Ο 
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APÊNDICE 2 

Indicadores de mensuração das variáveis latentes do modelo de 2ª ordem 

 

1 As pessoas que me atenderam em Natal foram cordiais e me serviram bem. EFEP2

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

2 A relação custo/beneficio do destino turístico de Natal é muito boa. PREC1

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

3 A conservação do meio ambiente teve um impacto positivo em minha viagem a Natal. MEAB2

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

4 A cidade de Natal sempre me faz pensar em turismo. MARC4

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

5 Fiquei satisfeito com minha viagem a Natal. DESM1

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

6 As empresas turísticas de Natal se destacam no quesito tecnologia. TECN6

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

7 Os serviços prestados pelas pessoas de Natal foram muito bons. EFEP5

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

8 Mediante o que Natal me oferece em termos turístico, o preço é bem razoável. PREC2

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE                                                                     

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS                                                                             

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS                                                                         

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                              

Estamos realizando uma pesquisa em estratégia com pessoas que estiveram em viagem de turismo na 

cidade de Natal. Essa pesquisa é o principal elemento para um trabalho de doutorado e sua contribuição é 

bastante importante. Por favor, responda as afirmativas segundo seu grau de concordância, caso concorde 

totalmente grife o espaço com o score 10, caso discorde totalmente grife o espaço com score 0, caso 

concorde ou discorde parcialmente use a escala entre 1 a 10. Agradeço antecipadamente pela atenção.
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9 Quando estou pensando em fazer turismo, Natal sempre vem a minha cabeça. MARC5

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

10 As pessoas que me serviram em Natal foram bem eficientes. EFEP3

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

11 Fiquei muito satisfeito com o que vi dos recursos naturais da cidade de Natal. MEAB4

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

12 Natal supriu as minhas expectativas enquanto destino turístico. DESM2

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

13 Posso conceituar a cultura da cidade de Natal como muito boa. CULT2

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

14
Eu estou satisfeito com as experiências vivenciadas com as pessoas que me serviram na cidade de 

Natal. EFEP1

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

15 Com relação a outras cidades, os meus gasto em Natal foram bem aceitáveis. PREC3

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

16 O meio ambiente é bem conservado em Natal MEAB6

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

17
O bom atendimento ao cliente esta baseado nas novas tecnologias empregadas pelas empresas ligadas 

ao turismo em Natal.
TECN4

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

18 Vi que Natal cuida do meio ambiente. MEAB3

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

19 Encontrei o que procurava, de um destino de férias, em Natal. DESM3

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο  
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20 Quando imagino em fazer turismo sempre penso em Natal. MARC2

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

21
O turismo no destino de Natal tem um preço bastante admissível baseado nos atributos que ela me 

oferece.
PREC4

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

22 Quando se fala em cultura da cidade de Natal, acho ela bastante rica. CULT6

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

23 O desempenho de Natal, como destino turístico, foi bom enquanto estive lá. DESM6

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

24 As áreas naturais de Natal são bem conservadas. EFEP4

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

25 Culturalmente Natal é uma cidade muito forte. CULT5

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

26 O diferencial tecnológico foi o que vi de mais forte no que se refere ao turismo de Natal. TECN1

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

27 Quando as pessoas falam sobre a cidade de Natal, o turismo logo aparece em meus pensamentos. MARC6

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

28 Paguei um preço para ir a Natal que não foi caro em termos turísticos, se comparado a outras cidades. PREC5

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

29 Natal tem uma cultura local muito rica. CULT1

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

30 A tecnologia de ponta é o ponto forte do destino turístico de Natal. TECN2

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο  
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31 Em todos os sentidos, Natal foi um bom destino turístico para minha viagem. DESM4

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

32 A cidade e Natal realmente conserva o meio ambiente. MEAB5

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

33 Fiquei muito satisfeito com o que vi da cultura e tradições da cidade de Natal. CULT3

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

34 O atendimento feito pelas pessoas em Natal foi bem feito. EFEP6

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

35 Em termos financeiros, uma viagem a Natal é bem compensadora. PREC6

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

36 O diferencial de inovação foi o que vi de mais forte no que se refere ao turismo de Natal. TECN3

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

37 Quando penso em passar férias no Nordeste brasileiro o nome de Natal sempre me vem a cabeça. MARC3

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

38 Minha estada em Natal foi muito boa no que se refere ao turismo. DESM5

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

39 Existe uma riqueza cultural muito grande em Natal. CULT4

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

40 As pessoas que dirigem as firmas de Natal foram bem eficientes. TECN5

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο  
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41 Quando se fala em turismo, a cidade de Natal logo aparece em meus pensamentos. MARC1

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο

42 Existe uma promoção bem razoável do destino turístico de Natal. MEAB1

Discordo totalmente                                                                                                                           Concordo totalmente

  1                    2                    3                    4                   5                     6                    7                    8                     9                   10

  Ο                   Ο                  Ο                    Ο                 Ο                     Ο                   Ο                   Ο                    Ο                    Ο  
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APÊNDICE  3 

Resultados da análise fatorial confirmatória 

 

Assessment of normality (Group number 1) 
Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

DESM6 2,000 10,000 -1,078 -11,697 1,036 5,621 

DESM5 1,000 10,000 -1,157 -12,549 1,825 9,897 

DESM4 1,000 10,000 -1,517 -16,459 3,236 17,552 

DESM2 1,000 10,000 -1,447 -15,698 2,548 13,821 

DESM1 1,000 10,000 -1,694 -18,372 3,453 18,729 

CULT1 1,000 10,000 -1,078 -11,699 ,731 3,962 

CULT3 1,000 10,000 -1,128 -12,236 1,041 5,647 

CULT4 1,000 10,000 -1,164 -12,630 ,872 4,731 

CULT5 1,000 10,000 -1,384 -15,011 1,666 9,035 

CULT6 1,000 10,000 -1,207 -13,088 ,984 5,339 

PREC2 1,000 10,000 -,307 -3,325 -,242 -1,310 

PREC3 ,000 10,000 -,690 -7,489 ,501 2,719 

PREC4 1,000 10,000 -,405 -4,388 -,148 -,803 

PREC5 1,000 10,000 -,324 -3,511 -,187 -1,012 

PREC6 1,000 10,000 -,476 -5,160 -,023 -,124 

MEAB4 2,000 10,000 -1,333 -14,460 2,195 11,905 

MEAB6 1,000 10,000 -1,236 -13,404 1,270 6,887 

MARC1 1,000 10,000 -,967 -10,490 ,703 3,815 

MARC2 1,000 10,000 -1,160 -12,582 1,174 6,367 

MARC3 1,000 10,000 -1,059 -11,488 1,067 5,789 

MARC5 1,000 10,000 -1,560 -16,917 2,285 12,396 

MARC6 1,000 10,000 -1,337 -14,501 2,476 13,427 

Multivariate  
    

278,534 113,872 

 

 

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group 
number 1) 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

195 118,248 ,000 ,000 

113 108,355 ,000 ,000 

254 108,355 ,000 ,000 

700 107,470 ,000 ,000 

239 106,252 ,000 ,000 

322 95,841 ,000 ,000 

469 95,841 ,000 ,000 

49 93,384 ,000 ,000 

161 93,384 ,000 ,000 

213 83,501 ,000 ,000 

358 83,501 ,000 ,000 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

323 82,387 ,000 ,000 

470 82,387 ,000 ,000 

59 71,145 ,000 ,000 

171 71,145 ,000 ,000 

252 69,627 ,000 ,000 

17 69,048 ,000 ,000 

600 69,048 ,000 ,000 

339 67,457 ,000 ,000 

557 66,960 ,000 ,000 

638 66,960 ,000 ,000 

394 66,901 ,000 ,000 

80 61,938 ,000 ,000 

680 61,938 ,000 ,000 

548 61,741 ,000 ,000 

629 61,741 ,000 ,000 

583 60,631 ,000 ,000 

342 60,545 ,000 ,000 

144 58,929 ,000 ,000 

264 58,929 ,000 ,000 

299 58,639 ,000 ,000 

424 58,639 ,000 ,000 

222 57,937 ,000 ,000 

363 57,937 ,000 ,000 

443 57,883 ,000 ,000 

508 57,883 ,000 ,000 

52 56,012 ,000 ,000 

164 56,012 ,000 ,000 

379 55,766 ,000 ,000 

489 55,766 ,000 ,000 

373 55,202 ,000 ,000 

483 55,202 ,000 ,000 

14 54,836 ,000 ,000 

594 54,836 ,000 ,000 

226 54,772 ,000 ,000 

365 54,772 ,000 ,000 

120 54,470 ,000 ,000 

456 53,515 ,000 ,000 

604 52,884 ,000 ,000 

330 52,307 ,000 ,000 

581 52,307 ,000 ,000 

84 51,534 ,000 ,000 

684 51,534 ,000 ,000 

230 50,694 ,000 ,000 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

525 50,467 ,001 ,000 

602 50,467 ,001 ,000 

335 49,985 ,001 ,000 

477 49,985 ,001 ,000 

154 49,592 ,001 ,000 

153 49,275 ,001 ,000 

584 48,969 ,001 ,000 

101 47,531 ,001 ,000 

686 47,531 ,001 ,000 

398 46,353 ,002 ,000 

324 46,115 ,002 ,000 

471 46,115 ,002 ,000 

138 45,099 ,003 ,000 

258 45,099 ,003 ,000 

280 44,221 ,003 ,000 

405 44,221 ,003 ,000 

345 44,208 ,003 ,000 

208 44,149 ,003 ,000 

353 44,149 ,003 ,000 

282 44,139 ,003 ,000 

407 44,139 ,003 ,000 

6 43,810 ,004 ,000 

31 43,175 ,004 ,000 

663 43,175 ,004 ,000 

83 43,076 ,005 ,000 

683 43,076 ,005 ,000 

698 42,601 ,005 ,000 

40 42,467 ,005 ,000 

131 42,467 ,005 ,000 

185 42,326 ,006 ,000 

331 42,326 ,006 ,000 

325 42,032 ,006 ,000 

472 42,032 ,006 ,000 

63 41,995 ,006 ,000 

200 41,995 ,006 ,000 

399 41,966 ,006 ,000 

121 40,661 ,009 ,000 

694 40,661 ,009 ,000 

572 40,354 ,010 ,000 

704 40,354 ,010 ,000 

278 39,954 ,011 ,000 

402 39,954 ,011 ,000 

100 39,795 ,011 ,000 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

248 39,795 ,011 ,000 

146 39,704 ,012 ,000 

266 39,704 ,012 ,000 

 

 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Desemp <--- Culturas ,091 ,022 4,182 *** par_18 

Desemp <--- Marcas ,316 ,031 10,170 *** par_19 

Desemp <--- MAmbiente ,258 ,042 6,152 *** par_20 

Preços <--- Desemp ,967 ,098 9,820 *** par_27 

MARC6 <--- Marcas ,876 ,036 24,647 *** par_1 

MARC5 <--- Marcas 1,002 ,046 21,804 *** par_2 

MARC3 <--- Marcas ,947 ,040 23,424 *** par_3 

MARC2 <--- Marcas 1,013 ,042 24,267 *** par_4 

MARC1 <--- Marcas 1,000 
    

MEAB6 <--- MAmbiente 1,708 ,104 16,401 *** par_5 

MEAB4 <--- MAmbiente 1,000 
    

PREC6 <--- Preços 1,000 
    

PREC5 <--- Preços ,995 ,037 26,757 *** par_6 

PREC4 <--- Preços ,986 ,037 26,796 *** par_7 

PREC3 <--- Preços ,986 ,039 25,112 *** par_8 

PREC2 <--- Preços ,953 ,038 24,949 *** par_9 

CULT6 <--- Culturas 1,000 
    

CULT5 <--- Culturas 1,000 ,033 30,376 *** par_10 

CULT4 <--- Culturas 1,029 ,031 33,550 *** par_11 

CULT3 <--- Culturas 1,006 ,029 34,361 *** par_12 

CULT1 <--- Culturas 1,022 ,030 34,089 *** par_13 

DESM1 <--- Desemp 1,000 
    

DESM2 <--- Desemp 1,415 ,096 14,774 *** par_14 

DESM4 <--- Desemp 1,514 ,107 14,144 *** par_15 

DESM5 <--- Desemp 1,551 ,109 14,288 *** par_16 

DESM6 <--- Desemp 1,439 ,103 14,005 *** par_17 
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

Desemp <--- Culturas ,188 

Desemp <--- Marcas ,559 

Desemp <--- MAmbiente ,300 

Preços <--- Desemp ,484 

MARC6 <--- Marcas ,808 

MARC5 <--- Marcas ,743 

MARC3 <--- Marcas ,779 

MARC2 <--- Marcas ,801 

MARC1 <--- Marcas ,825 

MEAB6 <--- MAmbiente ,837 

MEAB4 <--- MAmbiente ,687 

PREC6 <--- Preços ,828 

PREC5 <--- Preços ,846 

PREC4 <--- Preços ,847 

PREC3 <--- Preços ,810 

PREC2 <--- Preços ,807 

CULT6 <--- Culturas ,874 

CULT5 <--- Culturas ,845 

CULT4 <--- Culturas ,888 

CULT3 <--- Culturas ,898 

CULT1 <--- Culturas ,894 

DESM1 <--- Desemp ,525 

DESM2 <--- Desemp ,729 

DESM4 <--- Desemp ,805 

DESM5 <--- Desemp ,819 

DESM6 <--- Desemp ,789 

 

 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

Marcas <--> MAmbiente ,648 

Marcas <--> Culturas ,737 

MAmbiente <--> Culturas ,703 

e40 <--> e42 ,181 

e37 <--> e38 ,186 

e8 <--> e11 ,468 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

Desemp 
  

,889 

Preços 
  

,234 

DESM6 
  

,622 

DESM5 
  

,670 

DESM4 
  

,647 

DESM2 
  

,532 

DESM1 
  

,276 

CULT1 
  

,800 

CULT3 
  

,806 

CULT4 
  

,788 

CULT5 
  

,714 

CULT6 
  

,763 

PREC2 
  

,651 

PREC3 
  

,657 

PREC4 
  

,718 

PREC5 
  

,716 

PREC6 
  

,685 

MEAB4 
  

,472 

MEAB6 
  

,701 

MARC1 
  

,681 

MARC2 
  

,641 

MARC3 
  

,607 

MARC5 
  

,551 

MARC6 
  

,654 

 

 

Model Fit Summary CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 54 821,454 199 ,000 4,128 

Saturated model 253 ,000 0 
  

Independence model 22 12248,261 231 ,000 53,023 

RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,139 ,904 ,878 ,711 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model 1,608 ,174 ,095 ,159 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,933 ,922 ,948 ,940 ,948 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Parsimony-Adjusted Measures 
Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,861 ,804 ,817 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 
Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 622,454 537,800 714,656 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 12017,261 11658,070 12382,769 

FMIN 
Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 1,165 ,883 ,763 1,014 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 17,373 17,046 16,536 17,564 

RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,067 ,062 ,071 ,000 

Independence model ,272 ,268 ,276 ,000 

AIC 
Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 929,454 933,096 1175,673 1229,673 

Saturated model 506,000 523,065 1659,583 1912,583 

Independence model 12292,261 12293,745 12392,572 12414,572 

ECVI 
Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 1,318 1,198 1,449 1,324 

Saturated model ,718 ,718 ,718 ,742 

Independence model 17,436 16,926 17,954 17,438 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 200 214 

Independence model 16 17 
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APÊNDICE  4 

Resultados da análise de equações estruturais 

 

Assessment of normality (Group number 1) 
Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

DESM6 2,000 10,000 -1,078 -11,697 1,036 5,621 

DESM5 1,000 10,000 -1,157 -12,549 1,825 9,897 

DESM4 1,000 10,000 -1,517 -16,459 3,236 17,552 

DESM2 1,000 10,000 -1,447 -15,698 2,548 13,821 

DESM1 1,000 10,000 -1,694 -18,372 3,453 18,729 

CULT1 1,000 10,000 -1,078 -11,699 ,731 3,962 

CULT3 1,000 10,000 -1,128 -12,236 1,041 5,647 

CULT4 1,000 10,000 -1,164 -12,630 ,872 4,731 

CULT5 1,000 10,000 -1,384 -15,011 1,666 9,035 

CULT6 1,000 10,000 -1,207 -13,088 ,984 5,339 

PREC2 1,000 10,000 -,307 -3,325 -,242 -1,310 

PREC3 ,000 10,000 -,690 -7,489 ,501 2,719 

PREC4 1,000 10,000 -,405 -4,388 -,148 -,803 

PREC5 1,000 10,000 -,324 -3,511 -,187 -1,012 

PREC6 1,000 10,000 -,476 -5,160 -,023 -,124 

MEAB4 2,000 10,000 -1,333 -14,460 2,195 11,905 

MEAB6 1,000 10,000 -1,236 -13,404 1,270 6,887 

MARC1 1,000 10,000 -,967 -10,490 ,703 3,815 

MARC2 1,000 10,000 -1,160 -12,582 1,174 6,367 

MARC3 1,000 10,000 -1,059 -11,488 1,067 5,789 

MARC5 1,000 10,000 -1,560 -16,917 2,285 12,396 

MARC6 1,000 10,000 -1,337 -14,501 2,476 13,427 

Multivariate  
    

278,534 113,872 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Desemp <--- Cult ,091 ,022 4,182 *** par_18 

Desemp <--- Marc ,316 ,031 10,170 *** par_19 

Desemp <--- M A ,258 ,042 6,152 *** par_20 

Preç <--- Desemp ,967 ,098 9,820 *** par_27 

MARC6 <--- Marc ,876 ,036 24,647 *** par_1 

MARC5 <--- Marc 1,002 ,046 21,804 *** par_2 

MARC3 <--- Marc ,947 ,040 23,424 *** par_3 

MARC2 <--- Marc 1,013 ,042 24,267 *** par_4 

MARC1 <--- Marc 1,000 
    

MEAB6 <--- M A 1,708 ,104 16,401 *** par_5 

MEAB4 <--- M A 1,000 
    

PREC6 <--- Preç 1,000 
    

PREC5 <--- Preç ,995 ,037 26,757 *** par_6 

PREC4 <--- Preç ,986 ,037 26,796 *** par_7 

PREC3 <--- Preç ,986 ,039 25,112 *** par_8 

PREC2 <--- Preç ,953 ,038 24,949 *** par_9 

CULT6 <--- Cult 1,000 
    

CULT5 <--- Cult 1,000 ,033 30,376 *** par_10 

CULT4 <--- Cult 1,029 ,031 33,550 *** par_11 

CULT3 <--- Cult 1,006 ,029 34,361 *** par_12 

CULT1 <--- Cult 1,022 ,030 34,089 *** par_13 

DESM1 <--- Desemp 1,000 
    

DESM2 <--- Desemp 1,415 ,096 14,774 *** par_14 

DESM4 <--- Desemp 1,514 ,107 14,144 *** par_15 

DESM5 <--- Desemp 1,551 ,109 14,288 *** par_16 

DESM6 <--- Desemp 1,439 ,103 14,005 *** par_17 
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

Desemp <--- Cult ,188 

Desemp <--- Marc ,559 

Desemp <--- M A ,300 

Preç <--- Desemp ,484 

MARC6 <--- Marc ,808 

MARC5 <--- Marc ,743 

MARC3 <--- Marc ,779 

MARC2 <--- Marc ,801 

MARC1 <--- Marc ,825 

MEAB6 <--- M A ,837 

MEAB4 <--- M A ,687 

PREC6 <--- Preç ,828 

PREC5 <--- Preç ,846 

PREC4 <--- Preç ,847 

PREC3 <--- Preç ,810 

PREC2 <--- Preç ,807 

CULT6 <--- Cult ,874 

CULT5 <--- Cult ,845 

CULT4 <--- Cult ,888 

CULT3 <--- Cult ,898 

CULT1 <--- Cult ,894 

DESM1 <--- Desemp ,525 

DESM2 <--- Desemp ,729 

DESM4 <--- Desemp ,805 

DESM5 <--- Desemp ,819 

DESM6 <--- Desemp ,789 

 

 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

Marc <--> M A ,648 

Marc <--> Cult ,737 

M A <--> Cult ,703 

e40 <--> e42 ,181 

e37 <--> e38 ,186 

e8 <--> e11 ,468 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

Desemp 
  

,889 

Preç 
  

,234 

DESM6 
  

,622 

DESM5 
  

,670 

DESM4 
  

,647 

DESM2 
  

,532 

DESM1 
  

,276 

CULT1 
  

,800 

CULT3 
  

,806 

CULT4 
  

,788 

CULT5 
  

,714 

CULT6 
  

,763 

PREC2 
  

,651 

PREC3 
  

,657 

PREC4 
  

,718 

PREC5 
  

,716 

PREC6 
  

,685 

MEAB4 
  

,472 

MEAB6 
  

,701 

MARC1 
  

,681 

MARC2 
  

,641 

MARC3 
  

,607 

MARC5 
  

,551 

MARC6 
  

,654 

 

 

 

Model Fit Summary 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 54 821,454 199 ,000 4,128 

Saturated model 253 ,000 0 
  

Independence model 22 12248,261 231 ,000 53,023 

RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,139 ,904 ,878 ,711 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model 1,608 ,174 ,095 ,159 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,933 ,922 ,948 ,940 ,948 
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Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 
Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,861 ,804 ,817 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 
Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 622,454 537,800 714,656 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 12017,261 11658,070 12382,769 

FMIN 
Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 1,165 ,883 ,763 1,014 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 17,373 17,046 16,536 17,564 

RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,067 ,062 ,071 ,000 

Independence model ,272 ,268 ,276 ,000 

AIC 
Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 929,454 933,096 1175,673 1229,673 

Saturated model 506,000 523,065 1659,583 1912,583 

Independence model 12292,261 12293,745 12392,572 12414,572 

ECVI 
Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 1,318 1,198 1,449 1,324 

Saturated model ,718 ,718 ,718 ,742 

Independence model 17,436 16,926 17,954 17,438 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 200 214 

Independence model 16 17 
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APÊNDICE  5 

Pré-teste do questionário 

 

No período de 27 a 29/08/2013, foram colhidos os dados do questionário do Apêndice 

1 com uma população de 32 respondentes, entre alunos e professores do IFRN e pessoas do 

convívio do pesquisador. Os dados foram tabulados e tratados no programa SPSS
®
 versão 19. 

Foi feita uma análise fatorial exploratória com o intuito de agrupar os indicadores nas 

respectivas variáveis latentes e, depois disso, foi feita uma análise da confiabilidade dos 

indicadores agrupados, usando-se o coeficiente alfa de Cronbach e, por último, foi feita uma 

regressão linear entre as variáveis latentes relativas aos recursos e a variável latente referente 

ao desempenho do destino na ótica do turista, com o intuito de se checar alguma influência 

entre as variáveis. Os resultados estão descritos a seguir. 

Na análise fatorial exploratória dos 60 indicadores do Apêndice 1, que 

corresponderiam às 10 dimensões relativas aos recursos intangíveis, apenas cinco (5) 

dimensões foram construídas, como se observa na tabela a seguir: 

 

dim 1 dim 2 dim 3 dim 4 dim 5

TECN6         0,909             

TECN1         0,856             

INOV6         0,837             

TECN4         0,775             

RHGT5         0,660             

TECN3         0,658             

RHPS4            0,894          

RHPS3            0,878          

RHPS6            0,808          

MEAB3            0,627          

CULT6               0,910       

CULT3               0,886       

CULT5               0,840       

MARC6                  0,914    

MARC5                  0,868    

MARC2                  0,850    

PROM2                     0,745 

MEAB5                     0,710 

MEAB2                     0,695 

MEAB6                     0,502 

Indicadores
Dimensões e cargas fatoriais

 

 Quadro 16 - Rotação da análise fatorial exploratória dos indicadores dos ativos     

intangíveis, 
  Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
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O modelo de medida submetido à CFA (ver quadro anteriormente apresentado) não foi 

idêntico ao modelo de medida proposto pelos autores da versão original do instrumento. Ou 

seja, foi postulada a existência de 10 fatores – recursos humanos prestadores de serviços, 

recursos humanos como gestores, cultura local, conservação do meio ambiente, know-how 

empresarial, inovação empresarial, tecnologia, marca, preço e promoção –, constituídos cada 

um por quatro indicadores. A análise dos resultados permitiu verificar que, não obstante o 

valor elevado das cargas fatoriais seja estatisticamente significativo (p< 0,001), os fatores 

encontrados se resumem ao valor de 5. 

A dimensão 1 foi formada mais fortemente pelos indicadores TECN6, TECN1, 

INOV6 e TECN4, respectivamente, onde TECN são indicadores da variável latente tecnologia 

e INOV que são indicadores da variável latente inovação (ver no Apêndice 1) e, ainda, 

existem na mesma dimensão, mais fracamente formada pelos indicadores RHGT5, que se 

refere à dimensão recursos humanos como gestores, e TCEN3, que já foi falado 

anteriormente. Nesse sentido, a população respondente do questionário ligou tecnologia à 

inovação, formando uma dimensão de inovação e tecnologia. Isso pode ser explicado no 

sentido de que a população-alvo da pesquisa alia inovação aos avanços tecnológicos 

empresariais, no caso das firmas ligadas ao turismo, que não é um setor que avança 

rapidamente, em um contexto geral, no setor de tecnologia. Sendo assim, no questionário 

contido no apêndice 2 está contemplada essa nova dimensão inovação e tecnologia, ao invés 

de inovação e tecnologia separadamente.  

A dimensão 2 foi formada mais fortemente pelos indicadores RHPS4, RHPS3 e 

RHPS6, respectivamente, onde RHPS são indicadores das variáveis latentes recursos 

humanos prestadores de serviços e, também, é formada mais fracamente por MEAB3, que é 

indicador da variável latente conservação do meio ambiente (ver Apêndice 2). Isso pode ser 

explicado no sentido de que a população-alvo da pesquisa, talvez, tenha, na figura dos 

recursos humanos das empresas, as únicas pessoas com as quais tiveram contato na compra de 

produtos ou serviços das empresas do setor de turismo. Logo, a dimensão que envolve os 

recursos humanos prestadores de serviços, recursos humanos como gestores e know-how 

empresarial, ficam implícitos em uma dimensão única, pois, o cliente das empresas turísticas, 

talvez, não tenha como diferenciar ou dividir as três dimensões, uma vez que ele só teve 

contato com as empresas através de seus colaboradores, que podem ter sido ou não eficientes, 

o que leva a empresa, como um todo, a ser ou não eficiente. Sendo assim, no questionário 



132 

 

  

contido no apêndice 2 está contemplada essa nova dimensão eficiência empresarial, ao invés 

de recursos humanos prestadores de serviço, recursos humanos como gestores e know-how 

empresarial separadamente.  

A dimensão 3 foi formada fortemente pelos indicadores CULT6, CULT3 e CULT5, 

respectivamente. Esses indicadores chamados CULT refletem a variável latente cultura local. 

Sendo assim, no questionário contido no apêndice 2 está contemplada essa dimensão, que é a 

mesma do modelo conceitual inicial. 

A dimensão 4 foi formada fortemente pelos indicadores MARC6, MARC5 e MARC2, 

respectivamente. Esses indicadores chamados MARC refletem a variável latente Marca. 

Sendo assim, no questionário contido no apêndices 2 está contemplada essa dimensão, que é a 

mesma do modelo conceitual inicial. Pode-se destacar, ainda, o não aparecimento da variável 

promoção, porque, talvez, ela não reflita sozinha uma dimensão, mas está implícita na 

dimensão marca, uma vez que, se uma marca está povoando o pensamento dos entrevistados é 

porque houve algum tipo de promoção que levou a isso. 

A dimensão 5 foi formada pelos indicadores PROM2, MEAB5, MEAB2 e MEAB6, 

onde MEAB são indicadores da variável latente conservação do meio ambiente e, também, é 

formada por PROM2, que é indicador da variável latente promoção (ver apêndice 2). Nesse 

sentido, essa dimensão reflete a variável conservação do meio ambiente e a PROM2 deve se 

realocar em outra dimensão quando a pesquisa atingir mais respondentes. 

Os indicadores PROM2, MEAB3 e RHGT5, que estão em dimensões diversas que não 

são as suas de origem, devem ser realocados quando a pesquisa alcançar um número maior de 

respondentes e refletirá melhor as dimensões alcançadas até este momento. 

A dimensão preço não foi apresentada após a análise fatorial exploratória, pois, 

provavelmente, como a amostra se trata, em sua maioria, de estudantes, essa variável latente 

não foi levada em consideração, em certa medida, já que quem faz esse tipo de gasto são seus 

pais. Logo, mesmo a dimensão não aparecendo nessa fase de pré-teste, achamos importante 

permanecer com ela no questionário do apêndice 2, pois, ela pode se revelar importante 

quando o público-alvo ou população escolhida, descriminada no item anteriormente 

apresentado, responder o questionário. Nesse sentido, a variável latente preço (PREC) 

permanece no referido questionário. 

Numa segunda etapa, foi feita uma análise fatorial exploratória com os indicadores da 

variável latente dependente desempenho positivo do destino – DSEM, como segue no 

apêndice 2 – e os resultados estão dispostos na tabela a seguir: 
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Dimensão e cargas fatoriais

dim 6

DESM4                                                          0,876 

DESM3                                                          0,864 

DESM5                                                          0,850 

DESM1                                                          0,820 

DESM6                                                          0,799 

DESM2                                                          0,773 

Indicador

 

 Quadro 17 - Rotação da análise fatorial exploratória dos indicadores de desempenho 

 positivo do destino. 
 Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

O modelo de medida submetido à CFA (ver quadro anteriormente apresentado) foi 

idêntico ao modelo de medida proposto pelos autores da versão original do instrumento. Ou 

seja, foi postulada a existência da variável latente dependente desempenho positivo do 

destino. A análise dos resultados permitiu verificar que, não obstante o valor elevado das 

cargas fatoriais ser estatisticamente significativo (p< 0,001), os fatores encontrados se 

resumem ao valor de seis. 

A dimensão 6 foi formada fortemente pelos indicadores DESM4, DESM3, DESM5 

DESM1, DESM6 e DESM2, respectivamente. Esses indicadores chamados DESM refletem a 

variável latente desempenho  positivo do destino. Sendo assim, no questionário contido no 

apêndice 2 está contemplada essa dimensão, que é a mesma do modelo conceitual inicial. 

Em uma outra etapa foram feitas análises da confiabilidade dos indicadores agrupados 

na análise fatorial exploratória, usando-se o coeficiente alfa de Cronbach, como estão 

relacionados no quadro a seguir: 
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Dimensão formada 

após pré-teste do 

questionário 

Nome da variável 

latente 

Indicadores em 

ordem decrescente de 

carga fatorial 

Coeficiente alfa de 

Cronbach 

DIM 1 Inovação e tecnologia  

TECN6, TECN1, 

INOV6, TECN4, 

RHGT5 e TCEN3 

0,914 

DIM 2 Eficiência empresarial  
RHPS4, RHPS3, 

RHPS6 e MEAB3 
0,887 

DIM 3 Cultura local 
CULT6, CULT3 e 

CULT5  
0,994 

DIM 4 Marca 
MARC6, MARC5 e 

MARC2  
0,905 

DIM 5 
Conservação do meio 

ambiente  

PROM2, MEAB5, 

MEAB2 e MEAB6 
0,842 

DIM 6 
Desempenho positivo 

do destino 
DESM1 a DESM6 0,903 

Quadro 18 - Rotação da análise de confiabilidade a partir do coeficiente α de Cronbach. 

 Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Logo, a partir dos valores obtidos para o alfa, conclui-se que os resultados obtidos na 

avaliação dos indicadores de inovação tecnológica, cultura local, marca e desempenho 

positivo do destino, são confiáveis e têm seu desempenho como muito alto, pois o α de 

Cronbach é maior do que 0,90. Com relação aos indicadores eficiência empresarial e 

conservação do meio ambiente, eles são confiáveis e têm seu desempenho como alto, pois o α 

de Cronbach se encontra no intervalo 0,75 < α ≤ 0,90. 

A segunda versão do questionário inclui 42 perguntas, que estão no Apêndice 2, 

visando levantar dados sobre os sete (7) construtos do modelo conceitual. O Quadro a seguir 

exibe a estrutura da versão final do questionário, com 42 perguntas: 
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Dimensão formada após pré-

teste do questionário 

Nome da variável 

latente 
Indicadores 

DIM 1 
Inovação e 

Tecnologia  

TECN1 a 

TECN6 

DIM 2 
Eficiência 

empresarial  

EFEP1 a 

EFEP6 

DIM 3 Cultura local 
CULT1 a 

CULT6 

DIM 4 Marca 
MARC1 a 

MARC6 

DIM 5 
Conservação do meio 

ambiente  

MEAB1 a 

MEAB6 

DIM 6 Preço 
PREC1 a 

PREC6 

DIM 7 
Desempenho positivo 

do destino 

DESM1 a 

DESM6 

Quadro 19 - Estrutura do questionário após pré-teste. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 


