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RESUMO 

Os estudos sobre cultura organizacional e inovação intensificaram-se nos últimos 
anos, sendo a inovação vista como fator principal em vantagem competitiva e 
necessidade de sucesso organizacional. Esta pesquisa buscou descrever os níveis 
de percepção dos fatores de orientação cultural à inovação em organização pública, 
Senado Federal, e privadas, Caixa Seguradora e Brasil Telecom Call Center 
(BTCC), além de comparar as características de uma cultura orientada à inovação. A 
abordagem empregada foi a quantitativa, com aplicação de uma Escala de 
Orientação Cultural à Inovação (EOCI) de sete pontos. A escala foi construída a 
partir de definições existentes na literatura nacional e estrangeira em relação aos 
temas de cultura organizacional e inovação, possuindo consistentes indícios de 
validade, obtidos por testes estatísticos, para utilização no âmbito de organizações 
brasileiras. A análise de dados, obtida pelo software SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciencies), revelou a percepção dos funcionários quanto a fatores de 
orientação cultural para inovação (Rituais e Histórias; Estratégias de Informação; 
Símbolos e Heróis; Autonomia; Normas e Comunicação). Os resultados apontam as 
maiores percepções de orientação cultural para inovação advinda dos participantes 
das organizações privadas e níveis moderados e baixos de percepção dos 
indivíduos da empresa pública. 
 
 
Palavras-chave: Cultura. Inovação. Cultura Organizacional. Vantagem competitiva. 
Orientação para inovação. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 

Studies on organizational culture and innovation have intensified in recent years, 
being an innovation as the main factor in competitive advantage and need for 
organizational success. Research establishments of educational factors for 
innovation in public organization, Senado Federal, and private organizations, Caixa 
Seguradora and Brasil Telecom Call Center (BTCC), in addition to comparing as 
characteristics of a culture oriented to innovation. An approach used for a 
quantitative one, with the application of a seven-point Cultural Guidance Scale 
(EOCI), built from existences in the national and foreign literature in relation to 
organizational cultural themes and innovation, having a consistent validity, obtained 
by statistical tests, for use without the right to Brazilian associations. An analysis of 
the data obtained by SPSS (Statistical Package for Social Sciences) revealed the 
perception of the employees regarding cultural orientation factors for innovation 
(Rituals and Stories, Information Strategies, Symbols and Heroes, Autonomy, Norms 
and Communication). The results show the greater perceptions of cultural orientation 
for innovation coming from the participants of the private organizations and moderate 
levels of consumer perception of the public companie. 
 
 
Keywords: Culture. Innovation. Organizational culture. Competitive advantage. 
Guidance for innovation. 
 
 



 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Sexo dos participantes ............................................................................ 26 

Tabela 2 – Números de participantes por empresa ................................................... 27 

Tabela 3 – Tempo de serviço dos participantes ........................................................ 27 

Tabela 4 – Cargas Fatoriais na Análise Fatorial Exploratória da EOCI  .................... 29 

Tabela 5 – Médias gerais dos fatores de orientação cultural à inovação .................. 33 

Tabela 6 – Média de fatores de orientação cultural à inovação no SF ...................... 35 

Tabela 7 – Média de fatores de orientação cultural à inovação por empresa privada 

 ........................................................................................................................... 36 

Tabela 8 – Média dos fatores de orientação cultural à inovação por sexo no SF ..... 37 

Tabela 9 – Média dos fatores de orientação cultural à inovação dos participantes por 

idade no SF ........................................................................................................ 37 

Tabela 10 – Média dos fatores de orientação cultural por tempo de serviço prestado 

na organização no SF ........................................................................................ 38 

 



 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ENAP – Escola de Administração Pública 

BTCC – Brasil Telecom Call Center 

RAIS – Relação Anual de Informações Sociai 

CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas 

P&D – Pesquisa e Desenvolvimento 

EOCI – Escala de Orientação Cultural à Inovação 

SPSS – Statistical Package for the Social Sciencies 

DP – Desvio Padrão 

SF – Senado Federal 

CV – Coeficiente de Variação 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 11 

1.1 Contextualização......................................................................................... 12 

1.2 Formulação do problema ............................................................................ 13 

1.3 Objetivo Geral ............................................................................................. 13 

1.4 Objetivos Específicos .................................................................................. 14 

1.5 Justificativa ................................................................................................. 14 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................. 16 

2.1 Cultura Organizacional ................................................................................ 16 

2.2 Inovação ..................................................................................................... 20 

2.3 Cultura Organizacional e Inovação ............................................................. 22 

3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA ......................................................... 25 

3.3 Tipologia e descrição geral dos métodos de pesquisa................................ 25 

3.4 Caracterização da organização, setor ou área, objeto do estudo ............... 26 

3.5 População e amostra ou Participantes da pesquisa ................................... 26 

3.6 Caracterização e descrição dos instrumentos de pesquisa ........................ 28 

4 PROCEDIMENTOS DE COLETA E DE ANÁLISE DE DADOS ......................... 32 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................... 33 

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ............................................................ 40 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 43 

APÊNDICE ................................................................................................................ 46 

Apêndice A – Questionários ...................................................................................... 46 



11 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

A transição da produção agrícola para a indústria foi um grande passo dado 

pelo homem. Compreender a evolução e as revoluções é o caminho que pode levar 

a entender como a humanidade chegou até a Era da Informação. Hoje vive-se em 

um mundo sempre conectado, de realidades próximas, informações instantâneas e, 

também, passageiras (ALVES, et al, 2017). 

A primeira grande quebra de paradigma foi a primeira revolução industrial, 

datada do fim do século XVIII, e desde então as mudanças não pararam. A marca 

dessa revolução foi a transição da força muscular para a mecânica. A segunda 

revolução industrial, final século XIX e início do século XX, deu início a produção em 

massa e a linha de montagem. A terceira revolução, também chamada de revolução 

digital, surgida a partir da década 60, ascendeu a globalização que se tornou 

presente em todos os âmbitos, unindo o que antes era distante, acelerando o dia a 

dia, deixando a informação em tempo real. Já se fala em quarta revolução, com 

máquinas inteligente e avançados recursos tecnológicos. (SCHWAB, 2016). 

Nesse contexto, os avanços tecnológicos e a globalização correspondem para 

as empresas uma estratégia de ampliação dos seus mercados e o enfrentamento da 

concorrência. Em consonância com as mudanças e quebras de paradigmas, as 

organizações desenvolvem-se ao longo do tempo, persistindo, na luta pela 

sobrevivência em meio ao mercado competitivo. Para tal, a inovação é um fator 

desejado pelas organizações, tornando-se ainda mais importante quando associada 

à cultura que proporciona vantagem competitiva para as organizações 

(KHAZANCHI, LEWIS, BOYER, 2007). 

Machado e Vasconcellos (2007) afirmam que a competitividade das 

organizações depende das capacidades de adequação às mudanças constantes do 

ambiente no qual estão inseridas e que tais adequações podem ser determinadas 

pela forma em que as organizações atuam, por meio da capacidade de absorver e 

implementar as inovações. 

Diante disto, esse trabalho tem como proposta descrever a orientação cultural 

à inovação em organizações públicas e privadas no Distrito Federal. O corpo do 

trabalho está estruturado da seguinte forma: na próxima seção são apresentados a 

contextualização, problema de pesquisa, com seus respectivos objetivos gerais e 
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específicos. No referencial teórico serão salientados alguns conceitos de cultura 

organizacional e, na sequência, o de inovação, além da relação entre eles; 

resultados e discussões, por fim, as conclusões e sugestões para estudos futuros. 

1.1 Contextualização 

A inovação é um fator presente em todas as organizações, seja pública ou 

privada, e a necessidade de inovar, para manter-se presente no mercado frente a 

alta competitividade, provoca mudanças no ambiente que a favorecem. Com isso, os 

temas de cultura e inovação mostram-se presentes na literatura nacional e 

internacional, no entanto, são percebidos questionamentos a respeito da cultura 

organizacional voltada à inovação (MACHADO; VASCONCELLOS, 2007; 

FRANCISCHETTO, 2016). 

Oliveira (2014), em trabalhos feitos pela Escola Nacional de Administração 

Pública (ENAP), aponta que estudos sobre o real dinamismo das inovações do setor 

público atraem poucas reflexões da academia. Para o autor, a explicação para esse 

fato, é que estudos sobre inovação, de maneira geral, tendem a ser voltados para as 

organizações privadas, pois os mecanismos de incentivos ficam centrados na 

geração de lucro. 

A análise dos processos de inovação, de acordo com Oliveira (2014), passa 

pelo mecanismo de incentivo. O autor destaca que no setor privado há mais 

incentivos diretos, relacionando-se com aumento da competividade e geração de 

lucros, diferentemente do setor público, onde os incentivos não são perceptíveis, 

tornando a inovação mais difícil. 

Estudos sobre a cultura organizacional a definem, de modo geral, como um 

conjunto de valores compartilhados e normas que influenciam atitudes e 

comportamentos emitidos pela pessoa e por grupos. Os elementos básicos da 

cultura organizacional contribuem e influenciam a inovação, tanto por meio da 

socialização, quanto por meio dos valores básicos, ou seja, aqueles que são 

compartilhados e que guiam os comportamentos (NACINOVIC; GALETIC; CAVLEK, 

2009; MARTINS; TERBLANCHE, 2003; DOBNI, 2008). 



13 
 

 

Desse modo, percebe-se a importância da cultura organizacional e inovação. 

A cultura se mostra como um instrumento de adaptação do ser humano aos 

diferentes tipos de ambientes e a inovação como fator desejado, que proporciona 

mudanças e estabilidade organizacional no mercado (KROEBER 1949; 

KHAZANCHI; LEWIS; BOYER, 2007). Diante disso, e apesar de existirem poucos 

estudos sobre cultura organizacional voltada para inovação, como apontado por 

Francischetto (2016), esse trabalho busca descrever a cultura organizacional 

orientada à inovação em empresas públicas e privadas. 

1.2 Formulação do problema  

Anteriormente exposto, a inovação é um fator importante para as 

organizações, principalmente como vantagem competitiva. Organizações que são 

inovadoras podem possuir uma cultura organizacional diferenciada, ou seja, 

organizações inovadoras possuem elementos que propiciam e incentivam o 

desenvolvimento de inovações (KHAZANCHI, et al, 2007; MACHADO, 2013) 

As mudanças organizacionais geralmente promovem e intensificam a 

competitividade, exigindo alterações na estratégia, tecnologia, trabalho, estilos de 

gestão, entre outros, que requerem uma análise da cultura organizacional que pode 

facilitar, desenvolvendo um ambiente inovador e proporcionador de mudanças 

positivas, ou pode inibir o processo de inovações organizacionais (MARTINS; 

MARTINS, 2002). Isto posto, esse trabalho dispõe-se a seguinte pergunta 

orientadora: há orientação cultural à inovação nas empresas públicas e privadas do 

Distrito Federal? 

1.3 Objetivo Geral  

Este trabalho busca descrever as características de orientação cultural à 

inovação na organização pública Senado Federal, e privadas, Brasil Telecom Call 

Center (BTCC) e Caixa Seguradora, do Distrito Federal. 
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1.4 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos desse trabalho são: 

I. Descrever se existe orientação cultural à inovação em organizações 

públicas e privadas no Distrito Federal; 

II. Comparar as características de orientação cultural à inovação por 

variáveis demográficas da amostra do Senado Federal.  

1.5 Justificativa   

De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), em 2016, 

que tem por objetivo o suprimento às necessidades de controle trabalhistas, apontou 

que o Distrito Federal possui, entre a população que trabalha, 38,45% de 

funcionários públicos, com pouco mais de 500 mil trabalhadores, e entre 

trabalhadores CLT e outros, aproximadamente 61,55%, com mais de 800 mil 

pessoas. Esses trabalhadores representam e constroem as realidades vividas dentro 

das organizações, que a fazem sobreviver com a obtenção de vantagens 

competitivas. 

Este trabalho justifica-se pela tamanha complexidade que são as 

organizações, relevância social, quanto aos indivíduos que estão inseridos, e os 

impactos deles no ambiente externo. O trabalho também possui relevância 

econômica, visto a necessidade das empresas em se manterem no mercado, 

gerando lucros e renda para muitas pessoas. 

Além disso, esse trabalho pretende contribuir para a compreensão da relação 

da cultura organizacional voltada para inovação e características que proporcionam 

uma organização inovadora. Machado e Vasconcellos (2007) defendem que estudos 

voltados para cultura e inovação contribuem para o aprimoramento teórico, gerando 

debates, questionamentos sobre aplicações nas organizações, aumentando o 

alcance em dimensões que não foram exploradas.  

Por fim, esse trabalho é requisito para obtenção do título de bacharel em 

Administração, pelo departamento de Administração da Faculdade de Contabilidade, 
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Administração e Economia na Universidade de Brasília. Como também, possui a 

proposta de reunir conteúdo com potencial para aprofundamento em pesquisas 

acadêmicas nesse contexto é o primeiro passo para estudos em mestrado e 

doutorado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A inovação tem sido uma meta em diversas organizações, cada uma, dentro 

de suas realidades, busca um meio de sobreviver a grande competitividade do 

mercado. Inovações técnicas correspondentes as novas tecnologias e serviços, e as 

inovações administrativas, como os novos procedimentos, normas e regras dentro 

da organização, que contribuem para a sobrevivência destas. No entanto, outro fator 

que pode estimular e influenciar o comportamento dos indivíduos e proporcionar a 

inovação é a cultura organizacional (VAN DE VEN, 1986; HARTMANN, 2006; 

NARANJO-VALENCIA; JIMÉNEZ; SANZ-VALLE, 2011, apud MACHADO et al., 

2013). A partir disso, este trabalho busca descrever as relações de cultura 

organizacional e inovação. 

2.1 Cultura Organizacional 

A cultura, com uma perspectiva etnográfica, “significa conhecimento, crenças, 

arte, moral, leis, costumes ou outras capacidades ou outros hábitos adquiridos pelo 

homem como ser social”, tais estudos tiveram início por volta do século XVIII com 

Tylor, em seu livro Primitive culture em 1871.  (LARAIA, 1997, apud SILVA: 

ZANELLI, 2004, cap. 13). 

Morgan (1996) explica que embora o assunto tenha sido objeto de interesse e 

estudo desde o início do século passado, somente na década de 80, do século XIX, 

que os estudos se intensificaram. Um dos motivos pode ter sido o crescimento e 

desempenho dos japoneses e o declínio dos produtos norte-americanos. Silva e 

Zanelli (2004), cap. 13, citam o livro de William Ouchi (1985), chamado Teoria Z, que 

procura explicar o estilo de vida dos japoneses, com características milenares de 

cooperação, proporcionando aumentos crescentes de competitividade frente aos 

americanos. Tais alterações na dinâmica global produziram interesses crescentes 

em compreender a relação entre cultura e estilos de vida nas organizações. 
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Os estudos sobre cultura expandem-se, e o conceito é usado para explicitar 

as várias formas que diferentes grupos possuem de reagir as ocorrências que são 

vividas, a partir de significados que são ao longo do tempo aprendidos e 

compartilhados. Cultura organizacional tornou-se relevante na atualidade, com a 

busca pela compreensão do comportamento humano nas organizações, uma vez 

que os valores compartilhados influenciam os indivíduos na forma de pensar, agir e 

sentir (SILVA; ZANELLI, 2004). 

A cultura pode ser compreendida como uma variável da organização, ou seja, 

algo que ela possua ou como uma metáfora, o que a organização é, uma expressão 

cultural (SILVA; ZANELLI, 2004). 

As pesquisas sobre cultura organizacional se orientam para compreender a 

organização como fenômenos culturais ou como variável que a organização tem. 

Com essas duas vertentes ela pode ser especificada em cinco áreas básicas de 

pesquisa cultura por Smircich (1983): 

1. Administração comparativa: Nesse tipo de estudo são consideradas o 

conhecimento da influência que a cultura local ou nacional pode exercer sobre a 

cultura organizacional; 

2. Cultura corporativa: as organizações são criadas como produtoras de 

elementos culturais como rituais, lendas e cerimônias. Tais produções culturais 

possuem o papel de certificar as relações entre os indivíduos, proporcionando 

adaptação. Ou seja, cultura é vista como meio que regula e adapta pessoas e 

organizações. 

3. Cognição organizacional: nesse estudo o objetivo é compreender quais 

regras que norteiam os grupos e qual a visão de mundo dos seus integrantes. 

4. Simbolismo organizacional: os estudos ancorados nessa perspectiva 

buscam interpretar ou decodificar os significados dos símbolos compartilhados pelos 

integrantes da organização. Ou seja, tem como finalidade identificar como 

experiências se tornaram significativas para os membros da organização. 

5. Processos inconscientes e organização: nessa concepção, a cultura é 

vista como uma projeção ou expressão da infraestrutura universal e inconsciente da 

mente humana, ou seja, as ações dos indivíduos na organização são 

compreendidas como projeções de processo inconsciente. 
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Por consequência, muitos conceitos sobre cultura organizacional foram 

desenvolvidos por diversos autores. Para Smircich (1983) a organização é 

idealizada como um fenômeno cultural, ou seja, ela é uma cultura. Uma organização 

pode ser composta por diversos atores que compõem um grupo, que constroem 

pontes de níveis micro e macroestruturais, entre sociedade e a organização, entre a 

sociedade e o indivíduo, entre a organização e o indivíduo, compartilham ações e 

decisões. 

Geertz (1989) compreende que a cultura pode ser vista além dos padrões de 

comportamento (costumes, usos, tradições, hábitos), mas como um conjunto de 

mecanismos de controle para regular os comportamentos. Ou seja, a organização 

utiliza meios para padronizar os comportamentos dos indivíduos, no entanto, essas 

alterações dependem da participação ativa da pessoa e do grupo. 

A cultura nas organizações manifesta-se por meio de uma rede produzida 

pelos participantes. Sendo um conjunto de mecanismos que incluem controle, 

planos, receitas, regras e instruções que moldam o comportamento e são 

compartilhados pelos atores desse sistema (SILVA; ZANELLI, 2004). 

Hofstede (1990) descreveu cultura organizacional como um conjunto de 

variáveis que podem ser medidas e avaliadas. Ele compara a cultura de 20 unidades 

organizacionais situadas na Dinamarca e na Holanda e que possuíam 

características culturais diferentes. Naquela pesquisa, foram analisadas as 

manifestações da cultura em quatro categorias: símbolos, heróis, rituais e valores. 

Os três primeiros seriam os classificados como os praticados, por serem 

observados, e os valores seriam a cultura em si. No entanto, o autor apontou que 

cultura é principalmente composta pela percepção compartilhadas das práticas. 

Cultura Organizacional é um conjunto de suposições básicas criadas, 

inventadas ou desenvolvidas para lidar com os problemas de adaptação externa e 

integração interna que funcionam e são consideradas válidas e passadas para os 

novos integrantes como forma de pensar, perceber e sentir em relações aos 

acontecimentos na organização (SCHEIN, 1989). 

Schein (1989) aponta que a cultura organizacional é percebida por meio da 

linguagem, dos símbolos e das imagens, das histórias e dos mitos, dos rituais e das 

cerimônias, dos hábitos e dos valores que existem na organização, e, também, dos 
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objetos que são visíveis e físicos, tais como arquitetura, os móveis, o espaço físico, 

entre outros. Os elementos que compõem a cultura de uma organização possuem 

origem na luta pela sobrevivência. O líder possui um papel essencial no processo, 

formando os modelos de crenças, valores e suposições de como o grupo deve 

funcionar. Assim como a entrada de novos membros é realizada cuidadosamente 

para que a cultura se perpetue e se reproduza por meio da socialização (SCHEIN, 

1989). 

Robbins (2002) elenca sete características básicas, a partir de pesquisas de 

O’reilly III, Chatman e Caldwell (1996), que capturam a essência da cultura de uma 

organização: Inovação e assuntos de riscos; atenção aos detalhes; orientação para 

os detalhes; orientação para as pessoas; orientação para equipe; agressividade e 

estabilidade. Essas características buscam compreender o grau de estímulos para 

tal característica ou o grau que se espera de cada indivíduo em agir. Ou seja, as 

características existem dentro de um continuum que vai do baixo ao alto grau. 

A cultura se mostra como um instrumento de adaptação do ser humano aos 

diferentes tipos de ambientes. Aprendendo e sobrevivendo, compreendendo o 

aprendizado como socialização. A cultura é algo acumulativo, resultado de uma 

totalidade histórica que é transmitida para os seus descendentes e que impacta nos 

comportamentos criativos e inovadores dos serem humanos (KROEBER, 1949). 

A inovação é um fator desejado pelas organizações e quando associada à 

cultura proporciona uma vantagem competitiva, como a indica os estudos sobre os 

impactos dos valores organizacionais de Khazanchi, Lewis e Boyer (2007). Os 

processos de inovação dentro das organizações são influenciados pela cultura 

organizacional como aponta estudos de Martins e Martins (2002). Para melhor 

conduzir este trabalho, serão apresentados alguns conceitos sobre inovação e em 

seguida a relação entre cultura organizacional e inovação que são encontrados na 

literatura. 
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2.2 Inovação 

A inovação sempre é relacionada à alta tecnologia, envolvendo grandes 

inventores-empreendedores, no entanto, a inovação pode ocorrer em diversas 

situações dentro da organização de alta ou baixa tecnologia, de produtos e serviços, 

grandes ou pequenos (MINTZBERG, et al, 2006). 

Inovação é um fator desejado pelas organizações, como dito, e se torna ainda 

mais importante quando associada à cultura que proporciona vantagem competitiva 

para as organizações (KHAZANCHI; LEWIS; BOYER, 2007). Nessa linha de estudo, 

a inovação, juntamente com a criatividade, introduz maneiras novas de fazer as 

coisas. A criatividade refere-se à fase de geração de ideias do processo e a 

inovação referem-se à etapa subsequente de implementá-las para produzir melhores 

procedimentos, práticas e produtos (ANDERSON; POTOCNIK; ZHOU, 2014). 

Os estudos sobre inovação obtiveram maior destaque após a Segunda 

Guerra Mundial, em que grandes empresas concentraram-se em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D). A temática ganhou destaque, inicialmente na Inglaterra e 

nos Estados Unidos, e estudos foram sendo desenvolvidos sobre inovação, surgindo 

novas teorias e frameworks (FAGERBERG; MARTIN; ANDERSON, 2013). 

Lemos (2009) aponta que no âmbito da economia, muito se discutiu sobre a 

inovação, sua natureza, características e fontes, na busca de uma compreensão 

frente ao desenvolvimento econômico, ressaltando os estudos de Schumpeter 

(1934), que enfocou a importância da inovação e os avanços tecnológicos para 

economia. 

Drucker (2002) afirma que a inovação é o instrumento específico dos 

empreendedores, como ferramenta para acumulação de capital. A inovação é o 

meio pelo qual exploram a mudança como oportunidade de gerar um negócio ou 

serviço diferente. 

No entanto, para Freeman e Soete (1997) a inovação não é importante 

somente para aumentar as riquezas das nações, mas também no sentido de permitir 

que as pessoas façam coisas que nunca foram feitas antes. A inovação, é crítica 

não só para acelerar a taxa de crescimento econômico, mas também para aqueles 

que desejam obter uma melhor qualidade de vida. Além de ser fundamental para 

conservação e preservação do meio ambiente, bem como das inovações sociais. 
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As inovações (FREEMAN, 1988; apud LEMOS, 2009) dividem-se em 

genéricas e incrementais. A forma genérica pode envolver inovações radicais dentro 

das organizações, com alterações intensas, o que pode representar quebras de 

paradigmas, gerando novos mercados, setores ou indústrias. De forma incremental, 

refere-se à introdução de algum tipo de melhoria na estrutura existente, sem alterá-

la inteiramente. Lisboa (2001) acrescenta, ainda, em estudos comparativos, 

revoluções tecnológicas, ou mudanças no paradigma técnico econômico, que são 

inovações que se desenvolvem num longo período, acontecendo uma ou duas 

vezes no século, como a máquina a vapor, eletricidade e a informática. 

Os estudos em inovação desenvolveram-se a partir das escolas de 

administração e gestão que passaram a se interessar pelo assunto, tendo um 

aumento considerável nas publicações. A Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) 

deixou de ser a única solução em inovação, surgindo novas abordagens que 

enfatizam conhecimento, habilidades e recursos para inovação (FAGERBERG; 

MARTIN; ANDERSON, 2013). 

Vieira (2003) defende que a inovação é também uma estratégia da ação, 

necessária à eficácia no desempenho de qualidade, à eficiência na execução do que 

foi planejado com o intuito de obter resultados. Para o autor, o desenvolvimento de 

novas ideias a serem introduzidas nas organizações é um modo de criar ambientes 

favoráveis à consolidação da mudança, propício à criatividade e inovação. 

A literatura mostrou que a mudança é um grande agente para o surgimento 

da inovação, e o líder, como afirma Schein (1989), possui um papel determinante, 

traçando o caminho a ser percorrido. O comportamento de líder, com autoridade 

intrínseca e competência, capaz de estimular a mudança, a criatividade e a 

inovação. A mudança e a inovação requerem novas formas de desempenho, em 

consequência, o comportamento (VIEIRA, 2003). 

A vantagem competitiva, fator determinante para as organizações almejarem 

inovação, depende de questões comportamentais individuais e grupais dentro das 

organizações. Nesse sentido, a cultura organizacional exerce uma força motivadora, 

tendo os participantes como atores e desenvolvedores da mudança, com o 

compartilhamento dos valores, ou por mecanismos internos na alteração de 

comportamento norteadores para a sobrevivência da organização (SCHEIN, 1989; 

KHAZANCHI ET AL, 2007; VIEIRA, 2003; NACINOVIC; GALETIC; CAVLEK, 2009). 
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2.3 Cultura Organizacional e Inovação  

A relação entre cultura organizacional e inovação vem sendo bastante 

estudada no âmbito acadêmico. Tendo a inovação como variável dependente da 

cultura, as pesquisas apontam características de cultura organizacional como 

proporcionadores de ambientes criativos e inovadores, tais como estratégia, 

estrutura, mecanismos de suporte, comportamento encorajadores de inovação por 

parte da organização e comunicação. É dito, que com os avanços tecnológicos e a 

alta competitividade a inovação torna-se um fator crítico e necessário para a 

sobrevivência da organização (MARTINS; TERBLANCHE, 2003; KHAZANCHI et al, 

2007; NACINOVIC; GALETIC; CAVLEK, 2009). 

Nesse contexto, a cultura organizacional proporciona ou inibe a capacidade 

individual ou de grupo de participantes da organização inovarem. A capacidade 

inovativa parte de processos de socialização, do comportamento dos indivíduos, das 

atividades que são influenciados pelos valores básicos, consequentemente, 

refletidos nas estruturas, políticas e as práticas de gestão na organização 

(MARTINS; TERBLANCHE, 2003)  

Corroborando os estudos, Dobni (2008), que desenvolveu um instrumento de 

mensuração da inovação cultural (Measuring Innovation Culture), propõe que os 

elementos básicos da cultura organizacional contribuem e influenciam a inovação, 

tanto por meio da socialização, quanto por meio dos valores básicos, ou seja, 

aqueles que são compartilhados e que guiam os comportamentos. O instrumento 

proposto pelo autor, que mede a cultura organizacional, possui quatro dimensões: 

intenção para inovação, infraestrutura de suporte a inovação, influência da inovação, 

ambiente implementação da inovação. 

Para Dobni (2008) os estudos fornecem um elo muito forte relacionando 

inovação e cultura, como a influência dos níveis de inovação estão associados a 

cultura que busca o desenvolvimento da aprendizagem com as tomadas de decisões 

de forma participativa. Dessa forma, o autor aponta que a inovação pode ser 

derivada de várias atividades que se inter-relacionam, ou seja, pelos 

compartilhamentos entre os participantes da organização por meio da cultura. 

Cameron e Quinn (2006) sugerem um modelo de cultura inovativa ou 

Adhocracia, que é um tipo de cultura voltada para inovação com orientação para o 
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ambiente externo, preocupando-se com mudanças e novos desafios. Essas 

organizações têm caráter inovador e são pioneiras. Mintzberg (2006) aborda a 

adhocracia operacional e administrativa. A primeira é o modelo que inova e resolve 

problemas diretamente em nome dos seus clientes. O autor explica que esse 

modelo é composto por equipes multidisciplinares de especialistas, que ao enfrentar 

os problemas de um cliente adotam esforços criativos para encontrar soluções 

inovadoras. A adhocracia administrativa possui outro fim, ela assume projetos para 

si mesma, ou seja, ela prioriza o ambiente interno da organização. 

Mintzberg (2006) afirma que as condições de uma organização inovadora 

dependem de ambientes dinâmicos e complexos, ou seja, estruturas orgânicas e 

descentralizadas. Ahmed (1998) defende que a inovação é reforçada por estruturas 

orgânicas, pois elas promovem a liberdade como fonte fundamental para o estímulo 

à criatividade e à inovação, por meio da autonomia, empoderamento e processo de 

tomada de decisão. Para o autor, as organizações mais inovadoras possuem uma 

cultura voltada para o desenvolvimento da criatividade, possibilitando que os 

participantes da organização desenvolvam capacidade para inovar.  

Os erros são normais, no entanto a forma como a organização os trata 

determina a maneira como os participantes do cenário se sentem livres para a agir 

de maneira criativa e inovadora. O modo que os erros são tratados é um 

componente essencial para o desenvolvimento de uma cultura organizacional que 

promova a criatividade e inovação (MARTINS; TERBLANCHE, 2003). Em 

consonância com a estrutura, a tecnologia da informação é um grande mecanismo 

de suporte, como recurso de grande importância, pois ela facilita a inovação ao 

atender as necessidades dos usuários (NACINOVIC; GALETIC; CAVLEK, 2009). 

A cultura organizacional é vista como um dos determinantes da inovação, pois 

possui elementos que servem para corroborar ou coibir comportamentos que 

proporcionem a inovação. A inovação depende de um contexto organizacional 

adequado, pois este irá inovar por meio da cultura existente, ou seja, a capacidade 

de inovação está nas habilidades e atitudes dos participantes da organização 

(MACHADO et al, 2013; AHMED, 1998). 

 Machado et al. (2013) explica que a necessidade de criação de novos 

produtos faz com que as empresas se empenhem em inovar, seja em melhorias de 

processos, contratação de pessoas capacidades, entre outros. Nesse contexto, para 

a autora, a inovação está conectada aos aspectos subjetivos da organização, como 
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a cultura. Ou seja, a inovação pode alterar as percepções do mundo pelo 

participante da organização, impactando na cultura. 

Para viabilizar um ambiente que seja propício para inovação, Hargadon e 

Sutton (2000), descrevem etapas que envolvem desde capturas de boas ideias, 

manutenção delas, proposições de novas formas de utilização até a transformação 

dessas em conceitos que podem tornar-se em novos negócios. Dessa forma, a 

cultura organizacional apoia, por meio dos atores, ritos, simbologias, crenças, uma 

estrutura que incentiva a inovação. 

A concorrência e a necessidade de sobreviver ao ambiente competitivo 

possuindo a inovação como fator principal, tornando a incorporação de novas 

técnicas, desenvolvimento de processos que preparem os participantes da 

organização aptos para a nova realidade. Tal preparação é perpassada pela 

capacidade criativa e a subjetividade de cada indivíduo, que compartilhará com o 

grupo por meio da cultura (MACHADO et al., 2013; MARTINS; TERBLANCHE, 

2003). 

Posto isto, percebe-se que os estudos relacionando cultura organizacional 

como norteadora para inovação nas organizações são, em maioria, internacionais, 

apresentando uma produção considerável que levanta questionamentos sobre quais 

características, fatores e/ou dimensões que estejam diretamente ligadas à inovação, 

além das facilidades e dificuldades que as organizações possuem para proporcionar 

um ambiente propício para orientar à inovação e a sobrevivência no mercado. 

Dessa forma, considerando a importância do tema e a extensão dos 

conceitos, destacando a relevância da inovação como caminho promissor e fator de 

necessidades organizacional na contínua competitividade do mercado, os estudos 

sobre avaliação de orientação cultural em organizações são muito válidos. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Nessa etapa do trabalho serão explicitados os meios pelos quais foram 

realizados o estudo. Para Creswell (2010), a pesquisa científica abarca os planos e 

procedimentos que abrangem as decisões desde suposições amplas até métodos 

detalhados de coleta e de análise dos dados.  

Para Fonseca (2002, p.11) o conhecimento científico 

“[...] é produzido pela investigação científica, através de seus métodos. 

Resultante do aprimoramento do senso comum, o conhecimento científico, 

tem a sua origem nos seus procedimentos de verificações baseados na 

metodologia científica. É um conhecimento objetivo, metódico, passível de 

demonstração e comprovação. O método científico permite a elaboração 

conceitual da realidade que se deseja verdadeira e impessoal, passível de 

ser submetida a testes de falseabilidade”.  

3.3 Tipologia e descrição geral dos métodos de pesquisa 

A pesquisa é um conjunto de processos sistemáticos, críticos e empíricos 

aplicados no estudo de um fenômeno. O presente estudo apresenta-se com uma 

abordagem descritiva e quantitativa, utilizando a coleta e análise de dados para 

responder às questões de pesquisa, analisando as medições obtidas, geralmente 

por meio de métodos estatísticos, estabelecendo séries de conclusões (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2013; CRESWELL, 2010). 

Dessa forma, esse estudo pretende identificar e descrever as características 

das organizações públicas e privadas quanto à existência de uma cultura 

organizacional que seja orientada à inovação com coleta de dados primários. A 

pesquisa foi produzida por meio da aplicação da Escala de Orientação Cultural para 

Inovação (EOCI). 
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3.4 Caracterização da organização, setor ou área, objeto do estudo 

Para realização dessa pesquisa foram avaliadas 4 (quatro) organizações do 

Distrito Federal, que possuem funcionamento na cidade de Brasília. Senado Federal 

e Anatel sendo organizações de caráter público, Caixa Seguradora e Brasil Telecom 

Call Center (BTCC), empresa pertencente ao Grupo Oi S/A, são empresas privadas. 

As organizações estudadas são de grande e médio porte e para assegurar uma 

representatividade de respondentes por empresa, foi estipulado que pelo menos 3 

(três) integrantes de cada deveriam participar da pesquisa, como indica Hox (2002). 

Devido as empresas possuírem diversos departamentos e difícil acesso a todos, a 

pesquisa foi aplicada em alguns setores que se mostraram disponíveis. No Senado 

Federal a aplicação foi na Secretaria de Gestão de Pessoas, que possui 

aproximadamente 250 colaboradores, na BTCC no financeiro, área de contratos, 

com aproximadamente 30 funcionários e a Caixa Seguradora, em torno de 100 

pessoas no departamento consórcios.   

3.5 População e amostra ou Participantes da pesquisa 

A aplicação da Escala de Orientação Cultural a Inovação (EOCI) foi realizada 

com 84 participantes, todos possuem vínculo com as organizações de algum modo, 

servidores efetivos, cargos comissionados, contratos CLT e estágios. 

Entre as organizações, os respondentes se dividiram da seguinte forma: 42 

(50%) eram mulheres, 40 (47,6%) eram homens, além de 2 (2,4%) que não 

declararam o sexo, como pode ser observado na tabela 1. A idade média dos 

participantes é de 40,06 anos (DP= 14,67).  

Tabela 1 – Sexo dos participantes 

Sexo dos participantes Porcentagem Frequência 

Não informado 2,40% 2 

Feminino 50,00% 42 

Masculino 47,60% 40 

Total 100,00% 84 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
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Na tabela a seguir (tabela 2) é possível visualizar o número de respondentes 

das organizações pesquisadas e as respectivas porcentagens. É importante 

ressaltar que o total de respondentes obtidos não representa a realidade das 

organizações, tendo em vista a discrepância de respondentes entre as organizações 

públicas e privadas. No entanto, para fins acadêmicos, foram determinados que no 

mínimo 3 participantes de cada empresa, como indica Hox (2002), respondessem o 

instrumento de coleta para que a pesquisa fosse desenvolvida. Senado Federal, 

como empresa pública; Brasil Telecom Call Center (BTCC) e Caixa Seguradora 

como empresas privadas. 

 

Tabela 2 – Números de participantes por empresa 
 

Empresas participantes Porcentagem Frequência 

Senado Federal 90,10% 76 

Empresas Privadas 9,90% 8 

Total 100,00% 84 

Fonte: Dados de pesquisa, 2017 

 
 

Na tabela 3 podem ser observados a frequência, em intervalos, e os dados 

referentes ao tempo de serviço dos participantes nas empresas pesquisas. Até 10 

anos de empresa é o período que apresentou maior frequência, com 53,1% dos 

respondentes, e os participantes com mais de 11 anos de empresa, com 46,9%. 

 

Tabela 3 – Tempo de serviço dos participantes 

Tempo de Serviço 
dos participantes 

Porcentagem Frequência 

Até 10 anos 53,10% 43 

11 anos ou mais 46,90% 38 

Total 100,00% 81 

Fonte: Dados de pesquisa, 2017 
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3.6 Caracterização e descrição dos instrumentos de pesquisa 

Para esse estudo utilizou-se a Escala de Orientação Cultural para Inovação 

(EOCI), construída e validada por Francischettto (2016). O instrumento foi elaborado 

com base no instrumento de Machado e Vasconcellos (2007). A autora optou pelo 

instrumento de Machado e Vasconcellos (2007) pois abrangia a cultura 

organizacional e, também, por ser um instrumento produzido no Brasil, o que 

tornaria o instrumento mais próximo da cultura nacional. A escala de Machado e 

Vasconcellos (2007) possuía 100 itens que eram subdivididos em 9 dimensões. As 

alterações de Francischetto (2016) visaram tornar o instrumento mais claro e com 

melhores índices de validade. 

A partir dos 100 itens de Machado e Vasconcellos (2007), Francischeto 

(2016) elaborou 54 itens, com apoio e análise de juízes que verificaram se estes 

representavam as dimensões da orientação cultural para inovação. Além disso, foi 

feita ainda uma análise semântica para avaliar a compreensão dos itens. 

Para avaliar os índices de validade da escala, Francischeto (2016) utilizou-se 

de Análise Fatorial Exploratória (AFE). A análise paralela apontou para a formação 

de 4 fatores, já que o autovalor empírico do 5º fator (1,419) foi inferior ao autovalor 

aleatório correspondente (1,447). No entanto, considerando a baixa diferença entre 

os autovalores e comparando-se a constituição da solução formada por 4 e 5 

fatores, de acordo com a literatura, optou-se pela solução de 5 fatores. Os fatores 

fazem referência as características encontradas nas organizações sobre cultura 

orientada à inovação. Primeiro serão explicitados quais são e a que se referem; em 

seguida, serão apresentadas na tabela 4 os valores das cargas fatoriais 

correspondentes a cada item, sendo eles: 

• Rituais e Histórias (F1 na tabela 4): referem-se a eventos de incentivo, 

ensino e comemoração em relação à inovação, além de histórias sobre 

inovações bem-sucedidas e sobre como proceder para ser inovador. 

Os itens F1 possuem confiabilidade, alfa Cronbach, de 0,907. 

• Estratégias de Inovação (F2 na tabela 4): referem-se a maneira em que 

a organização lida com o mercado, com os clientes e com seus 
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concorrentes, ou seja, se a inovação pauta tais relações. Os itens F2 

possuem confiabilidade, alfa Cronbach, de 0,859. 

• Símbolos e Heróis (F3 na tabela 4): referem-se a pessoas que 

simbolizam a inovação na organização. Os itens F3 possuem 

confiabilidade, alfa Cronbach, de 0,853. 

• Autonomia (F4 na tabela 4): referem-se à percepção de liberdade ou 

repressão existentes na organização. Os itens F4 possuem 

confiabilidade, alfa Cronbach, de 0,803. 

•  Normas e Comunicação (F5 na tabela 4): referem-se a documentos 

escritos, regras não escritas, repasse de comportamentos e 

mecanismos de comunicação existentes na organização que 

estimulam à inovação. Os itens F5 possuem confiabilidade, alfa 

Cronbach, de 0,861. 

 
Tabela 4 – Cargas Fatoriais na Análise Fatorial Exploratória da EOCI (continua) 

 

Item F1 F2 F3 F4 F5 

23. A empresa realiza eventos para 
comemorar as inovações conseguidas 
durante o ano. 

0,831 
    

24. A empresa realiza eventos para 
incentivar as inovações. 

0,788 
    

20. Quando uma inovação dá certo, a 
empresa se reúne para comemorar. 

0,677 
    

25. A empresa realiza eventos para 
ensinar inovação aos novos membros 

0,674 
    

28. Na empresa, são contadas 
histórias sobre inovações que não 
deram certo. 

0,648 
    

26. Na empresa, são contadas 
histórias sobre suas inovações bem 
sucedidas. 

0,617 
    

22. Quando um membro ou grupo 
implementa uma inovação importante, 
a empresa lhes entrega um 
prêmio/troféu. 

0,613 
    

51. A empresa premia inovações 
realizadas. 

0,587 
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Tabela 4 – Cargas Fatoriais na Análise Fatorial Exploratória da EOCI (continua) 

Item F1 F2 F3 F4 F5 

27. Na empresa, são contadas 
histórias sobre como proceder para 
ser inovador. 

0,509 
    

14. A empresa busca inovar como 
forma de se manter no mercado.  

0,870 
   

10. Esta empresa estimula, nos 
clientes, o desejo de adquirir 
novidades 

 
0,835 

   

12. A empresa busca ser a melhor do 
setor por inovar em produtos e 
processos. 

 
0,757 

   

9. Esta empresa encoraja os clientes a 
provarem produtos, serviços ou 
soluções novas. 

 
0,749 

   

17. Esta empresa é mais inovadora 
que as concorrentes  

0,747 
   

15. A empresa inova pensando no 
lucro.  

0,707 
   

18. Os membros desta empresa são 
mais criativos que os das demais 
empresas do setor. 

 
0,595 

   

19. Os membros desta empresa 
acreditam que as organizações 
inovadoras são as que mais crescem. 

 
0,524 

   

34. Existem pessoas que representam 
a inovação, na empresa, e são citadas 
constantemente. 

  
0,916 

  

33. Existem membros, na empresa, 
que são inovadores natos.   

0,770 
  

36. Existem pessoas que inovaram, na 
empresa, que são exemplos a serem 
seguidos. 

  
0,723 

  

54. Nesta empresa, existem pessoas 
que simbolizam a inovação.   

0,638 
  

32. Os membros destacam alguém 
como responsável pelas principais 
inovações na empresa 

  
0,625 

  

35. Existem pessoas que já 
trabalharam, na empresa, e que até 
hoje são citadas como sendo 
inovadoras. 

  
0,590 

  

47. Nesta empresa, apenas algumas 
pessoas podem inovar.    

-0,736 
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Tabela 4 – Cargas Fatoriais na Análise Fatorial Exploratória da EOCI (conclusão) 

Item F1 F2 F3 F4 F5 

48. Nesta empresa, há áreas em que 
a inovação não é permitida.    

-0,701 
 

44. Existe uma repressão implícita, no 
ambiente de trabalho, quando se trata 
de projetos inovadores. 

   
-0,583 

 

8. Há receptividade, por parte da 
empresa, em relação às propostas 
inovadoras. 

   
0,571 

 

1. Esta empresa valoriza a criatividade 
de seus membros, 
independentemente do nível 
hierárquico. 

   
0,551 

 

11. Há liberdade para atuar, 
respeitando-se as indicações 
estratégicas da empresa 

   
0,536 

 

6. Esta empresa propicia autonomia 
aos seus membros    

0,472 
 

4. Esta empresa considera importante 
que as iniciativas de mudança sejam 
implantadas. 

   
0,451 

 

40. Existem documentos escritos que 
definem os passos de como inovar     

0,784 

39. Existem documentos escritos que 
mostram como os membros devem 
atuar para serem inovadores. 

    
0,781 

42. Existem regras não escritas que 
indicam como os membros devem agir 
para serem inovadores na empresa 

    
0,646 

41. Os membros repassam aos que 
estão ingressando alguns 
comportamentos que os auxiliam a ser 
inovadores. 

    
0,638 

53. A empresa faz campanhas 
internas estimulando a inovação     

0,516 

50. Mecanismos de comunicação (ex.: 
cartazes, e-mails,...) incentivando a 
inovação são comuns na empresa. 

    
0,501 

Percentual de variância explicada (%) 32,623 7,524 5,330 3,352 2,634 

Confiabilidade (alfa de Cronbach) 0,907 0,859 0,853 0,803 0,861 

Fonte: Francischetto, 2016 
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A versão final da Escala de Orientação Cultural para Inovação (EOCI) por 

Francischetto (2016) demonstrou bom índices de validade e confiabilidade, o que 

motivou a utilização de tal escala para coleta de dados dessa pesquisa. 

4 PROCEDIMENTOS DE COLETA E DE ANÁLISE DE DADOS 

Para esse estudo foi aplicada a versão final da Escala de Orientação Cultural 

para Inovação (EOCI), composta por 54 itens. Os respondentes tinham a opção de 

escolher as respostas em uma escala de sete pontos, tipo Likert, variando de 1 

Discordo Totalmente a 7 Concordo Totalmente. A pesquisa foi aplicada virtualmente 

e presencialmente. A coleta virtual foi realizada por meio de um link que direcionava 

os participantes para uma página eletrônica, que continha as explicações sobre o 

estudo e o questionário, cujo preenchimento ocorreu individual e anonimamente. O 

modelo de instrumento está contido no apêndice A. A aplicação se deu no período 

de 28 dias, contando entre a liberação do questionário e a finalização da coleta de 

dados. 

Após esse período, os dados foram exportados para uma planilha de Excel 

para tabulação. As análises dos resultados obtidos foram realizadas por meio do 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 18.1. 

A pesquisa usou análises estatísticas para descrever e comparar, de forma 

geral, as médias, desvios padrões e coeficientes de variação de cada um dos 5 

fatores que serão apresentados posteriormente. Os dados trarão uma visão geral da 

orientação cultural à inovação em organizações públicas e privadas do Distrito 

Federal. E para compreensão mais detalhada, foram realizadas as médias, desvios 

padrões e coeficientes de variação de cada um dos 5 fatores de orientação cultural 

para cada organização. 

Por fim, serão discutidos os resultados, relacionando com a questão 

levantada e os objetivos específicos que conduziram a elaboração deste trabalho. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste tópico serão analisadas as médias, desvios padrões dos fatores 

contidos no instrumento, bem como as suas relações com as variáveis 

demográficas. Inicialmente, os dados gerais e por organização são apresentados. 

Logo após, são feitas comparações por variáveis demográficas da amostra do 

Senado Federal.  

 

5.1 Descrição de orientação cultural para inovação entre as organizações 

pesquisadas 

 

De acordo com o apresentado anteriormente, foi empregada uma escala do 

tipo Likert de sete pontos no instrumento de coleta, EOCI, para essa pesquisa. A 

análise de resultados é feita considerando a gradação da escala, ou seja, quanto 

maior a média, maior será a percepção dos participantes em relação à orientação 

cultural para inovação (Rituais e Histórias, Estratégias de Inovação, Símbolos e 

Heróis, Autonomia e Normas e Comunicação). 

A média mais próxima de 1,00 admite fraca percepção dos fatores e quanto 

mais próximo de 7,00 admite forte percepção; entre esses valores percepção foi 

considerada moderada. A tabela abaixo (Tabela 5) apresenta a média, o desvio 

padrão (DP) e coeficiente de variação (CV) gerais dos fatores estudados. O 

coeficiente de variação indica quanto há homogeneidade na percepção dos 

respondentes.  

 

Tabela 5 – Médias gerais dos fatores de orientação cultural à inovação 

Fatores de orientação cultural 
à inovação 

Rituais e 
Histórias 

Estratégias 
de Inovação 

Símbolos e 
Heróis 

Autonomia 
Normas e 

Comunicação 

Média 3,04 3,46 3,56 3,71 3,08 

N 84 84 84 84 84 

DP 1,56 1,53 1,70 1,21 1,60 

CV 0,51 0,44 0,48 0,33 0,52 

Mínimo 0,89 0,33 0,5 1 0,5 

Máximo 6,56 6,5 7 6 7 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
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Dentre as médias gerais obtidas por meio das respostas dos participantes das 

quatro organizações verifica-se que todas as médias dos fatores por empresa foram 

acima de 3,00. Dessa forma, identifica-se que há um nível de percepção 

mediano/moderado em relação à inovação pelos participantes. No entanto, o 

coeficiente de variação (CV) em torno de 0,50 indica que, de modo geral, não há 

homogeneidade nas respostas, sendo corroborado pelos valores mínimo e máximo, 

na análise de tendência central. 

Em análise geral por fator, pode-se destacar a maior média na Autonomia 

(3,71) com Desvio Padrão (DP) 1,21 e Coeficiente de Variação (CV) de 0,33, 

apontando uma homogeneidade entre as respostas, representando uma percepção 

de liberdade e menor repressão pelos funcionários. O fator Símbolos e Heróis 

apresentou média de 3,56, com DP relativamente alto de 1,70 e CV de 0,48, 

apontando que há uma ligeira dispersão entre as respostas dos funcionários. Não há 

uma homogeneidade quanto a percepção da existência de pessoas dentro da 

organização que simbolizam inovação.  

O fator Estratégias de Inovação obteve uma média geral de 3,46, com DP 

1,53 e CV 0,44, demonstrando que há percepção relevante da maneira em que a 

organização lida com o mercado, com os clientes e com os concorrentes, ou seja, 

para os respondentes a inovação pauta tais relações. No entanto, não é uma 

percepção homogênea, a dispersão é relevante, não havendo compreensão por 

todos nas organizações. Esses resultados indicam uma ausência no preparo das 

organizações para lidar com elementos externos, causando reflexos internos que 

influenciam a inovação.  

Os fatores Rituais e Histórias e Normas e Comunicação apresentaram as 

menores médias no contexto geral, 3,04 e 3,08, DP de 1,56 e 1,60, e CV de 0,51 e 

0,52, respectivamente. Assim como os demais, os fatores Rituais e Símbolos, 

Normas e Comunicação são percebidos de forma moderada a baixa pelos 

respondentes, no entanto, não de forma homogênea. Machado & Vasconcellos 

(2007) assinalam que a cultura organizacional é vista como um dos determinantes 

da inovação, pois os seus elementos servem para inibir ou reforçar a inovação. 

Dessa forma, os fatores são elementos característicos de organizações inovadoras, 

a ausência de um dos elementos pode ser compensada por outros. 

Ahmed (1998) defende que a inovação é reforçada por estruturas orgânicas, 

pois elas promovem a liberdade como fonte fundamental para o estímulo a 
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criatividade e a inovação, por meio da autonomia, empoderamento e processo de 

tomada de decisão. Analisando as médias nesse contexto, observa-se que as 

empresas privadas, BTCC e Caixa Seguradora, se destacaram com médias acima 

de 4,00 (ponto médio é 4,0) em quase todos os fatores de orientação cultural à 

inovação. É importante ressaltar que o número de respondentes neste caso 

(empresas privadas) é muito restrito.  

Primeiramente, para melhor compreensão, serão apresentados os resultados 

por empresa pública, posteriormente as médias por empresas privadas.  

 
Tabela 6 – Média de fatores de orientação cultural à inovação no Senado 

Federal 

Empresa Pública 
Rituais e 
Histórias 

Estratégias 
de Inovação 

Símbolos e 
Heróis 

Autonomia 
Normas e 

Comunicação 

Senado Federal 

Média 2,83 3,25 3,45 3,63 2,96 

N 76 76 76 76 76 

DP 1,41 1,39 1,71 1,21 1,58 

CV 0,5 0,43 0,5 0,33 0,53 

Mínimo 0,89 0,33 0,5 1 0,5 

Máximo 6,33 5,83 7 6 7 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

O Senado Federal (SF), com um total de 76 respondentes, apresentou índices 

com médias baixas. O fator Autonomia apresentou a maior média (3,63), com DP 

1,21 e CV de 0,33. Esse resultado representa que no órgão é percebida a liberdade 

e menor repressão com relação à inovação. No entanto, os demais fatores de 

orientação obtiveram médias menores como são apresentados na tabela 6. Como 

menor média (2,83) o SF apontou o fator Rituais e Histórias, DP de 1,41 e 0,50 de 

CV, indicando ausência quanto a eventos de incentivos, ensino e comemoração em 

relação a inovação. A autonomia também é percebida de forma moderada. Os 

demais fatores possuem baixa percepção na organização, como aponta os 

resultados, que sugerem atenção aos gestores da empresa. 

As empresas privadas, BTCC e Caixa Seguradora, devido ao recorte 

amostral, as médias serão apresentadas de forma conjunta. As empresas privadas 

apresentaram médias acima de 4,00 em quase todos os fatores de orientação 

cultural à inovação, como podem ser observados na tabela 7 a seguir. 
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Tabela 7 – Média de fatores de orientação cultural à inovação por empresas 
privadas 
 

Empresas Privadas 
Rituais e 
Histórias 

Estratégias 
de Inovação 

Símbolos e 
Heróis 

Autonomia 
Normas e 

Comunicação 

Empresas Privadas 

Média 5,01 5,54 4,6 4,53 4,17 

N 8 8 8 8 8 

DP 1,69 1,25 1,15 0,92 1,52 

CV 0,34 0,23 0,25 0,2 0,37 

Mínimo 2 3,33 2,33 2,63 1,17 

Máximo 6,56 6,5 5,83 5,5 6,17 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 
As empresas privadas apresentaram a maior média no fator Estratégias de 

Inovações (5,54), DP de 1,25 e CV de 0,23. Apesar de o desvio padrão ter 

apresentado um índice ligeiramente alto, o CV mostrou que há uma homogeneidade 

entre os participantes quanto a tal aspecto da orientação. Apontando uma percepção 

forte quanto a maneira que a empresa lida com mercado, com os clientes e com os 

concorrentes, promovendo um ambiente inovador. Observa-se como menor média 

(4,17) a percepção das Normas e Comunicação, DP de 1,52 e CV de 0,37, 

demonstrando moderados estímulos à inovação por meio de documentos escritos, 

regras não escritas e compartilhamento de comportamentos. As respostas possuem 

homogeneidade, visto o baixo índice de dispersão entre os respondentes da 

organização. 

Tais resultados confirmam o que Oliveira (2014) apontou sobre estudos de 

inovação que, de maneira geral, tendem a ser voltados para as organizações 

privadas, pois os mecanismos de incentivos ficam centrados na geração de lucro, 

deixando de lado as organizações públicas. Ou seja, os estudos ajudam e 

incentivam as organizações a se voltarem à inovação, que é um fator desejado, e se 

torna ainda mais importante quando associada à cultura que proporciona vantagem 

competitiva (KHAZANCHI, LEWIS, BOYER, 2007). 

 

5.2 Comparação entre os dados demográficos da amostra e orientação cultural 

para inovação do Senado Federal  

 

As tabelas abaixo relacionarão as médias dos fatores de orientação cultural à 

inovação por sexo (tabela 8), por idade dos participantes (tabela 9) e por tempo de 

serviço (tabela 10). 
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Tabela 8 – Média dos fatores de orientação cultural à inovação por sexo no 
SF 
 

Sexo dos participantes 
Rituais e 
Histórias 

Estratégias 
de Inovação 

Símbolos e 
Heróis 

Autonomia 
Normas e 

Comunicação 

Feminino 

Média 3,07 3,36 3,66 3,85 3,24 

N 35 35 35 35 35 

DP 1,38 1,38 1,58 1,31 1,47 

CV 0,45 0,41 0,43 0,34 0,45 

Mínimo 0,89 0,67 1,00 1,00 1,00 

Máximo 6,22 5,50 6,33 6,00 6,50 

Masculino 

Média 2,57 3,10 3,15 3,41 2,62 

N 39 39 39 39 39 

DP 1,43 1,42 1,77 1,11 1,61 

CV 0,56 0,46 0,56 0,32 0,61 

Mínimo 1,00 0,33 0,50 1,00 0,50 

Máximo 6,33 5,83 7,00 5,25 7,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

No que se refere a inovação por sexo, os participantes que se declararam do 

sexo feminino obtiveram as maiores médias frente aos do sexo masculino, como 

pode ser observado na tabela 8. Contudo, tanto o público feminino quanto o 

masculino possuem uma percepção de liberdade e menor repressão nas 

organizações como fator componente da cultura. E, também, percebem ausência de 

incentivo, ensino e comemorações que podem inibir o processo inovador. 

 

Tabela 9 – Média dos fatores de orientação cultural à inovação dos 

participantes por idade no SF (continua) 

Idade dos participantes 
Rituais e 
Histórias 

Estratégias 
de Inovação 

Símbolos e 
Heróis 

Autonomia 
Normas e 

Comunicação 

de 18 a 30 anos 

Média 2,75 3,18 3,07 3,26 2,63 

N 16 16 16 16 16 

DP 1,52 1,49 1,78 1,36 1,55 

CV 0,55 0,47 0,58 0,42 0,59 

Mínimo 1,00 0,67 1,00 1,13 1,00 

Máximo 5,78 5,50 6,00 5,38 5,17 

de 31 a 40 anos 

Média 2,75 3,16 3,08 3,55 2,78 

N 17 17 17 17 17 

DP 1,45 1,42 1,76 1,12 1,61 

CV 0,53 0,45 0,57 0,32 0,58 

Mínimo 0,89 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 6,33 5,50 7,00 4,88 7,00 
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Tabela 9 – Média dos fatores de orientação cultural à inovação dos 

participantes por idade no SF (conclusão) 

Idade dos participantes 
Rituais e 
Histórias 

Estratégias 
de Inovação 

Símbolos e 
Heróis 

Autonomia 
Normas e 

Comunicação 

31 anos ou mais 

Média 2,76 3,23 3,59 3,75 2,99 

N 40 40 40 40 40 

DP 1,30 1,38 1,61 1,19 1,49 

CV 0,47 0,43 0,45 0,32 0,50 

Mínimo 1,00 0,33 0,50 1,00 0,50 

Máximo 6,00 5,83 7,00 6,00 7,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

Em se tratando de idade dos participantes, os intervalos apresentaram 

médias semelhantes, como mostra a tabela 9, inclusive as médias com maiores 

valores referem-se ao fator Autonomia. Tais índices referem-se à percepção de 

liberdade e menor repressão pela empresa. A percepção é corroborada pela baixa 

dispersão, o que torna os resultados homogêneos entre os participantes. As médias 

mais baixas entre os respondentes apontaram ausência de eventos que incentivem, 

ensinem e compartilhem a inovação dentro das organizações. 

 

Tabela 10 – Média dos fatores de orientação cultural por tempo de serviço 

prestado na organização no SF 

Tempo de Serviço na 
Empresa 

Rituais e 
Histórias 

Estratégias 
de Inovação 

Símbolos e 
Heróis 

Autonomia 
Normas e 

Comunicação 

Até 10 anos 

Média 2,97 3,37 3,42 3,52 2,80 

N 35 35 35 35 35 

DP 1,45 1,47 1,71 1,33 1,48 

CV 0,49 0,44 0,50 0,38 0,53 

Mínimo 0,89 0,67 1,00 1,00 1,00 

Máximo 6,22 5,67 6,00 5,38 6,50 

11 anos ou mais 

Média 2,67 3,10 3,40 3,73 2,96 

N 38 38 38 38 38 

DP 1,41 1,35 1,71 1,13 1,64 

CV 0,53 0,44 0,50 0,30 0,56 

Mínimo 1,00 0,33 0,50 1,25 0,50 

Máximo 6,33 5,83 7,00 6,00 7,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

Em relação ao tempo de serviço prestados pelos servidores do Senado 

Federal, os funcionários que possuem até 10 anos de tempo de casa apontaram 

médias em torno de 3,00. Tais resultados demonstram que os fatores de orientação 
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cultural por tempo de serviço prestados são moderados. Os dados são corroborados 

pelo CV, indicando que os participantes da organização não percebem de forma 

homogênea. Com de 3,52 de média no fator de Autonomia tem destaque, tornando a 

percepção de liberdade e menor repressão com a mais compreendida pelos 

entrevistados. 

Considerando todas as análises, é possível sintetizar os principais achados. 

Levando em conta a maior média, o fator Autonomia destacou-se entre todos as 

participantes da amostra, seguido do fator Símbolos e Heróis. Tais fatores 

representam percepções sobre menor repressão nas organizações para inovações e 

indivíduos que representam essas inovações no âmbito organizacional, 

principalmente no Senado Federal. Em relação às empresas privadas, as maiores 

médias de percepções são dos fatores Estratégias de Inovação e Rituais e Histórias. 

Por fim, é notório que a inovação é um fator identificado nas organizações por 

diversas vertentes, com destaque para percepção por meio da estratégia 

organizacional, pelas as empresas privadas. Os resultados trazem à tona como os 

fatores que proporcionam a inovação dentro da organização são influenciados e 

compartilhados pelos indivíduos inseridos no ambiente. No entanto, ressalta-se que 

os resultados não podem ser generalizados devido ao recorte amostral. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Este trabalho descreveu as características de orientação cultural à inovação 

no Senado Federal e organizações privadas, Brasil Telecom Call Center (BTCC) e 

Caixa Seguradora, do Distrito Federal. 

Os resultados gerais obtidos ao aplicar a Escala de Orientação Cultural à 

Inovação (EOCI) apresentaram médias com valores acentuados no fator Estratégias 

de Inovação, principalmente em organizações privadas, demonstram a busca por 

inovação como fator de vantagem competitiva. A literatura aponta que a inovação é 

dependente da cultura, que ao proporcionar ambientes criativos e inovadores, 

inclusive estratégias, oportunizam a geração de ideias e sobrevivência da 

organização (MARTINS; TERBLANCHE, 2003; KHAZANCHI et al, 2007; 

NACINOVIC; GALETIC; CAVLEK, 2009). 

De forma geral, o estudo ilustra como os fatores da orientação cultural para 

inovações se comportam em organizações. O fator Rituais e Histórias e o fator 

Normas e Comunicações obtiveram médias mais baixas, apontando fraca presença 

desses fenômenos nas organizações. Nesse contexto, recomenda-se a promoção, 

divulgação e compartilhamento de eventos e ensinamentos sobre inovação, o que 

promove maior integração e consolidação de um ambiente organizacional propício a 

inovação. 

Analisando e descrevendo os resultados obtidos, constata-se que as 

organizações privadas possuem médias de orientação cultural à inovação mais 

elevadas, ou seja, as empresas desse segmento podem ser consideradas 

inovadoras dentro das circunstâncias estudadas. Contudo, é importante 

contemporizar que a amostra no caso dessas organizações foi bastante restrita. A 

percepção do ambiente inovador pelos respondentes é considerada moderada, pois 

os fatores possuem médias que giram em torno de 4,00. Tais resultados apoiam os 

estudos de Martins e Terblanche (2003), em que organizações privadas se 

apresentam como um segmento que se preocupa em oportunizar ambientes 

geradores de ideias, na busca pela permanência da organização no mercado. 
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O Senado Federal alcançou resultados menos robustos nos fatores de 

orientação cultural à inovação. Uma explicação para tal situação pode ser levantada 

nos estudos de Oliveira (2014) que abordam que o estímulo para inovar é inibido e 

pouco compartilhado entre os participantes desse tipo de organização em virtude da 

pouca influência do mercado competitivo sofrida por elas. 

O estudo sobre cultura organizacional fornece uma ligação relacionando 

inovação e cultura. As inovações, em diferentes níveis, influenciam a busca para o 

desenvolvimento organizacional. Os elementos da cultura auxiliam para criar ou 

coibir comportamentos que proporcionem inovação, pois ela depende do contexto 

adequado, por meio das habilidades dos participantes existentes (DOBNI 2008; 

MACHADO et al, 2013; AHMED, 1998). 

A partir dos resultados obtidos nas análises e nos cruzamentos das 

informações com a literatura neste trabalho, conclui-se que o nível de percepção de 

inovação na empresa pública por parte dos seus funcionários é mais limitado, 

indicando que os participantes da organização não compreendem de forma clara, ou 

não percebem mecanismos culturais que fomentem a inovação, como apontam as 

médias do Senado Federal. Os baixos níveis de percepção de orientação cultural 

para inovação são preocupantes para as empresas públicas, podendo prejudicar o 

desenvolvimento e manutenção da atividades e serviços prestados. Em 

contrapartida o nível de percepção de inovação para organizações privadas é um 

pouco mais evidente, apesar do tamanho da amostra restrito, as médias obtidas 

assinalam que os funcionários captam a orientação para inovação inserida na 

cultura organizacional. Tal fato contribui para vantagem competitiva da organização, 

colocando em posição de destaque e no caminho do sucesso no mercado. 

Os dados deste estudo fornecem informações que podem contribuir para 

pesquisas semelhantes, como investigações para dinamizar e favorecer os estudos 

sobre gestão orientada para inovação. A evidenciação dos fatores de orientação 

cultural percebidos no ambiente organizacional auxilia na descoberta de inibidores e 

potencializadores da inovação. Os aprofundamentos desses estudos implicam em 

novas teorias sobre a influência da cultura no desenvolvimento de movimentos 

voltados a inovação dentro das organizações, direcionando para investigações que 

busquem compreender de forma mais específica a relação entre cultura, inovação, 

indivíduo, grupo e comportamento inovador. 



42 
 

 

Este estudo também apresenta limitações. A principal limitação refere-se ao 

tamanho da amostra. Esta, não representa a população das organizações, pois a 

investigação sobre a percepção foi realizada em pequenos grupos. O difícil acesso a 

alguns setores das empresas inviabilizou a verificação em equipes maiores. Além 

disso, os estudos limitam-se a estudar apenas 3 organizações, sendo 1 pública e 2 

privadas, impossibilitando a generalização dos resultados. 

Apesar das limitações, os resultados encontrados nesse trabalho admitem 

que os componentes de uma cultura organizacional voltada para inovação são 

existentes, alguns de forma mais intensa outros de forma moderada. Estudar 

orientação cultural em um contexto de empresas públicas e privadas no Distrito 

Federal é um desafio, pois as organizações estão passando por ambientes mais 

competitivos, onde a inovação se faz necessária, tornando a pesquisa oportuna. 

Dessa forma, o estudo oferece dados que podem gerar estudos mais aprofundados 

quanto à relação da orientação cultural para inovação no que tange a estudos sobre 

a percepção de grupos ou equipes, como também, na investigação da orientação 

cultural para inovação além da ótica do indivíduo, expandindo para a comparação de 

um número relevante e representativo de organizações. Nesse caso, há 

necessidade de garantir a representatividade da amostra internamente nas 

organizações.  

Por fim, conclui-se que o trabalho atingiu os objetivos propostos. Foram 

apresentados os resultados descrevendo as características de orientação cultural à 

inovação em empresas públicas e privadas do Distrito Federal e comparou os dados 

demográficos obtidos do Senado Federal, apesar das limitações. Bem como, 

contribuiu para produção e disseminação de conteúdo referente cultura 

organizacional, inovação e orientação cultural para inovação, explorando a literatura 

nacional e estrangeira, buscando descrever características de ambientes inovadores 

em contextos diversos. 
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APÊNDICE 

Apêndice A – Questionários 

Prezado(a) respondente, 

Você está participando de uma pesquisa conduzida pela Universidade de Brasília 

(UnB), cuja finalidade é descrever características da organização relacionadas à 

inovação. 

Sinta-se a inteiramente à vontade para dar suas opiniões lembrando-se que suas 

respostas ficarão anônimas e serão mantidas no mais rigoroso sigilo. 

Não há respostas certas nem erradas, o que importa é sua opinião sincera. 

Sua participação é muito valiosa. 

Por favor, busque responder todos os itens. 

Muito obrigado! 

Emmanuel Gonçalves, 

Estudante de Administração da Universidade de Brasília – UnB. 

E-mail: (emmanu.goncalves@gmail.com) 

Sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Elaine Neiva. 

 

INSTRUMENTO DE ORIENTAÇÃO CULTURAL PARA INOVAÇÃO 
Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino 

Idade: ______ anos. 

Nome da empresa: __________________________________________ 

Cidade/Estado de localização da empresa: _______________________ 

Tempo de empresa: ___________________ 

Tempo de existência da empresa: ___________ anos. 

Quantidade de funcionários da empresa: ____________ 

 

 

 

mailto:emmanu.goncalves@gmail.com
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DISCORDO TOTALMENTE CONCORDO TOTALMENTE 

 
       1                    2                  3                   4                   5                 6                7 

ITEM DESCRIÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Esta empresa valoriza a criatividade de seus membros, 
independentemente do nível hierárquico. 

              

2 
Esta empresa entende que é necessário assumir riscos ao 
implantar um novo produto, serviço ou solução de 
consultoria. 

              

3 
Os membros desta empresa são incentivados a propor 
melhorias em processos ou rotinas. 

              

4 
Esta empresa considera importante que as iniciativas de 
mudança sejam implantadas. 

              

5 
Os membros desta empresa são incentivados a propor 
novos produtos, processos, serviços ou soluções de 
consultoria. 

              

6 Esta empresa propicia autonomia aos seus membros.               

7 
Esta empresa entende que ao se buscar o sucesso existe a 
possibilidade de fracasso, e aceita ambos os resultados. 

              

8 
Há receptividade, por parte da empresa, em relação às 
propostas inovadoras. 

              

9 
Esta empresa encoraja os clientes a provarem produtos, 
serviços ou soluções novas. 

              

10 
Esta empresa estimula, nos clientes, o desejo de adquirir 
novidades. 

              

11 
Há liberdade para atuar, respeitando-se as indicações 
estratégicas da empresa. 

              

12 
A empresa busca ser a melhor do setor por inovar em 
produtos e processos. 

              

13 
Os trabalhadores desta empresa assumem as 
responsabilidades quando alguma coisa sai errada no 
processo de inovação. 

              

14 
A empresa busca inovar como forma de se manter no 
mercado. 

              

15 A empresa inova pensando no lucro.               

16 
Nesta empresa os membros são tratados de forma 
positivamente diferenciada quando estão envolvidos em 
processos inovadores. 

              

17 Esta empresa é mais inovadora que as concorrentes.               

18 
Os membros desta empresa são mais criativos que os das 
demais empresas do setor. 

              

19 
Os membros desta empresa acreditam que as 
organizações inovadoras são as que mais crescem. 

              

20 
Quando uma inovação dá certo, a empresa se reúne para 
comemorar. 

              

21 
Quando uma inovação dá errado, a empresa se reúne para 
avaliar as falhas e propor melhorias. 

              

22 
Quando um membro ou grupo implementa uma inovação 
importante, a empresa lhes entrega um prêmio/troféu. 

              

23 
A empresa realiza eventos para comemorar as inovações 
conseguidas durante o ano. 

              

24 A empresa realiza eventos para incentivar as inovações.               
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25 
A empresa realiza eventos para ensinar inovação aos 
novos membros. 

              

26 
Na empresa, são contadas histórias sobre suas inovações 
bem sucedidas. 

              

27 
Na empresa, são contadas histórias sobre como proceder 
para ser inovador. 

              

28 
Na empresa, são contadas histórias sobre inovações que 
não deram certo. 

              

29 Existe um grande líder motivando a inovação na empresa.               

30 
Todos são líderes voltados para inovação, não existe um 
mais importante. 

              

31 
Em todos os momentos, surgem líderes voltados à 
inovação. 

              

32 
Os membros destacam alguém como responsável pelas 
principais inovações na empresa. 

              

33 Existem membros, na empresa, que são inovadores natos.               

34 
Existem pessoas que representam a inovação, na empresa, 
e são citadas constantemente. 

              

35 
Existem pessoas que já trabalharam, na empresa, e que 
até hoje são citadas como sendo inovadoras. 

              

36 
Existem pessoas que inovaram, na empresa, que são 
exemplos a serem seguidos. 

              

37 
A empresa possui meios de comunicação que divulgam a 
inovação. 

              

38 
As pessoas se comunicam por meio de linguagens e 
expressões que favorecem a troca e a criação de novas 
ideias. 

              

39 
Existem documentos escritos que mostram como os 
membros devem atuar para serem inovadores. 

              

40 
Existem documentos escritos que definem os passos de 
como inovar. 

              

41 
Os membros repassam aos que estão ingressando alguns 
comportamentos que os auxiliam a ser inovadores. 

              

42 
Existem regras não escritas que indicam como os membros 
devem agir para serem inovadores na empresa. 

              

43 
Os membros discutem com os superiores sobre assuntos 
relacionados à inovação. 

              

44 
Existe uma repressão implícita, no ambiente de trabalho, 
quando se trata de projetos inovadores. 

              

45 Existem responsáveis específicos para projetos inovadores.               

46 O ambiente de trabalho estimula a inovação.               

47 Nesta empresa, apenas algumas pessoas podem inovar.               

48 
Nesta empresa, há áreas em que a inovação não é 
permitida. 

              

49 
Nesta empresa, os grupos mais inovadores são 
constituídos de formas variadas, sem regras especificas. 

              

50 
Mecanismos de comunicação (ex.: cartazes, e-mails...) 
incentivando a inovação são comuns na empresa. 

              

51 A empresa premia inovações realizadas.               

52 
A empresa possui formas de motivação para incentivar a 
inovação. 

              

53 
A empresa faz campanhas internas estimulando a 
inovação. 
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54 
Nesta empresa, existem pessoas que simbolizam a 
inovação. 

              

 

 

 

 

 

 

 


