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RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo principal identificar as condições para criar no 
ambiente de trabalho de Empresas Juniores (EJs), segundo a percepção de seus 
membros. Criatividade aqui foi entendida como a geração de ideias, processos, 
produtos e/ou serviços novos que possam produzir alguma contribuição valiosa para 
a organização e/ou para o bem estar das pessoas que trabalham naquele contexto e 
possuam elementos essenciais à sua implementação. A pesquisa realizada 
caracteriza-se como  de natureza mista, descritiva quanto aos fins e de campo 
quanto aos meios e conduzida em duas etapas. A primeira etapa foi quantitativa e 
contou com 381 empresários juniores de diferentes EJs, lotados em 11 estados 
brasileiros. O instrumento utilizado foi o Indicadores de Condições para Criar no 
Ambiente de Trabalho (ICCAT) composto por 54 itens agrupados em seis fatores 
que representam aspectos favorecedores e três fatores que retratam aspectos 
inibidores à expressão da criatividade no ambiente de trabalho. Foram realizados 
cálculos de média, desvio padrão e correlação entre os fatores do instrumento e as 
variáveis demográficas. Em complemento, duas perguntas abertas foram 
acrescentadas ao questionário para reforçar a análise dos resultados. A segunda 
etapa, qualitativa, contou com 13 gestores de EJs do Distrito Federal. Foram 
realizadas entrevistas semi-estruturadas e feita análise do conteúdo com a 
categorização de aspectos que pudessem complementar os resultados obtidos na 
primeira etapa. Como resultados, têm-se os fatores favoráveis à criatividade 
“Liberdade de Ação”, “Clima entre Colegas de Trabalho”, “Suporte do Gerente 
Imediato” e “Atividades Desafiantes” como os mais percebidos no ambiente de 
trabalho das EJs. Os aspectos peculiares desse contexto que ajudam a explicar 
essa maior percepção foram: Ambiente aberto ao teste, risco e erro, foco no 
aprendizado e capacitação dos membros, sentimento de dono da empresa, 
homogeneidade dos membros, coletivismo e participação colaborativa, proximidade 
com superiores, comunicação facilitada e diversidade de atividades. Os fatores 
desfavoráveis à expressão da criatividade foram pouco percebidos, sendo a maior 
concordância quanto à presença do fator “Excesso de Serviço e Escassez de 
Tempo”. Os aspectos peculiares desse contexto tidos como desfavoráveis foram: 
não priorização da criatividade em detrimento a outros objetivos organizacionais e 
padronização das atividades. Outros aspectos específicos do contexto de Empresas 
Juniores que contribuem para o entendimento das condições para criar são: 
proximidade com a academia, dinamismo do ambiente, rotatividade de pessoal, 
elevada troca de lideranças, conceito de juventude e desconhecimento do conceito 
de criatividade.  
 

Palavras chave: Estímulos à criatividade, Barreiras à criatividade, 

 Empresa Júnior. 
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1 INTRODUÇÃO 

No primeiro capítulo deste trabalho será feita a contextualização da temática 

abordada, bem como apresentada sua problemática. Será explicitado também o 

objetivo geral e os objetivos específicos norteadores deste trabalho e, por fim, a 

justificativa, trazendo a relevância do estudo apresentado. 

1.1 Contextualização  

Muito já se fala de como o mercado tem se tornado cada vez mais 

complexo, dinâmico e competitivo. O número incalculável de trocas e interações no 

mundo empresarial aliado à velocidade em que acontecem e à forma com que se 

interrelacionam tornam a atividade das organizações um grande desafio na busca 

por adaptação e permanência no ambiente em que atuam. Segundo Rodrigues e 

Silva (1998, p.62): 

As organizações sofrem grande impacto em relação a seus objetivos, 
estratégias, negócios e administração, os quais vêm afetar suas atividades, 
estrutura e, também, seu pessoal. Isto se deve ao fato do surgimento de um 
ambiente dinâmico, complexo, competitivo e globalizado, trazendo à tona a 
necessidade de um contínuo intercâmbio da organização com o ambiente 
externo, como meio de ajuste e resposta eficaz às pressões e mudanças no 
mercado e na sociedade. 

 

As organizações necessitam, dessa forma, de mecanismos que respondam 

a esse cenário de novos problemas e desafios, os quais exigem soluções imediatas 

e originais, a fim de que elas se tornarem competitivas o suficiente para não serem 

superadas pelos seus concorrentes e se mantenham sustentáveis no mercado atual 

em que atuam. Nesse ponto, o elemento criatividade surge como um aspecto chave 

e de extrema relevância dentro das organizações. Rodrigues e Silva (2007) afirmam 

que a criatividade contribui para que a organização obtenha um melhor desempenho 

e vantagens competitivas, visto que é um dos elementos mais importantes para 

aumentar a produtividade e eficiência do indivíduo no trabalho. 
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No ambiente atual em que se figura o mercado, a criatividade tem sua 

importância reconhecida por autores como Crespo (2004, p.94) que afirma que: 

É preciso abrir espaços para a criatividade que, sem dúvida, é essencial 
para as organizações atuais que pretendem superar os constantes desafios 
com os quais se defrontam em seu dia-a-dia. Tais desafios decorrem de 
novos problemas emergentes em um contexto globalizado e mutável, 
caracterizado por dinâmica acelerada e imprevisível. As soluções que 
vinham sendo adotadas nas últimas décadas já não atendem à realidade 
atual. Diante deste cenário, as empresas necessitam contar com pessoas 
que façam uso de seu potencial criador no trabalho, de forma a apresentar 
ideias novas para enfrentar os novos desafios. 

 

Bruno-Faria (1996, p.7) explica que “a criatividade ganha realce no contexto 

atual das organizações, que são exigidas a todo tempo a responderem de forma 

efetiva às demandas do ambiente externo a fim de sobreviverem”. Leal (2007, p.68) 

ressalta que “a criatividade é decisiva no processo de adaptação/reinvenção, e 

assegura a continuidade da organização enquanto unidade social”. 

Nesse contexto, quando se fala de criatividade, está se falando também do 

potencial criativo das pessoas que compõem as organizações e na necessidade de 

aproveitar da melhor forma possível esse potencial. A capacidade dos funcionários 

de gerar ideias que contribuam positivamente no âmbito do seu trabalho vem 

ganhando maior importância no contexto atual. Bruno-Faria (1996, p.4) enfatiza que 

“a criatividade ocupa um lugar de destaque, uma vez que para atender as demandas 

do mercado, as organizações precisam contar com funcionários que possam fazer 

uso constante de seu potencial criativo”.  

De acordo com Tudda e Santos (2011), o fenômeno da criatividade tem 

mobilizado interesse nas organizações justificada em razão das mudanças 

observadas no cenário econômico e social. Essas mudanças são acompanhadas 

pelo desenvolvimento e aplicação de novos conhecimentos e pela valorização de 

atributos humanos de maneira mais abrangente, que inclui a criatividade em adição 

às competências técnicas e comportamentais demandadas pelas organizações. 

Para Rodrigues e Silva (1998), o desenvolvimento de competências relacionadas à 

capacidade de pensar, resolver problemas e implantar novas ações está vinculado à 

capacidade criativa das pessoas, e oferece oportunidades para gerar vantagens 

competitivas para as organizações. 
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Contar com funcionários criativos que buscam aprimorar o desempenho de 

suas atividades e gerar resultados que levem a empresa a ser altamente competitiva 

é o objetivo de organizações que valorizam o potencial criativo dos seus 

funcionários. Bruno-Faria e Alencar (1998) destacam que as empresas necessitam 

contar com pessoas que façam uso de seu potencial criador no trabalho, de forma a 

apresentar ideias novas para enfrentar os novos desafios. Dessa forma, Alencar 

(1998, p.23) aponta que 

dado o papel decisivo da criatividade para o êxito das organizações [...] é 
necessário que os dirigentes estejam atentos às condições prevalecentes 
no seu ambiente de trabalho, no sentido de desfazer possíveis barreiras à 
criatividade, maximizando as oportunidades para sua expressão 
 

Trata-se aqui, então, de gerir as condições para criar no ambiente de 

trabalho das organizações. 

Dentre os diversos tipos de organizações existentes no mercado atual, as 

Empresas Juniores (EJs), organizações sem fins lucrativos formadas por estudantes 

da graduação de instituições de ensino superior, se enquadram dentro do grupo de 

empresas que se preocupam com as condições para criar – entendido neste 

trabalho como fatores favoráveis e desfavoráveis à criatividade dentro da 

organização – pois estas buscam, na capacitação e desenvolvimento de seus 

membros, uma das formas de se manter atuante e competitiva no mercado atual. 

A criatividade no ambiente de trabalho das Empresas Juniores (EJs) tem sua 

importância reconhecida, entre outros fatores, dada à atmosfera voltada para a 

preparação e formação de profissionais para o mercado competitivo. Segundo 

Alencar (1998, p.23) a criatividade “tem sido apontada como uma habilidade humana 

crítica, que deve ser canalizada e fortalecida em favor do sucesso da organização”. 

Além de criar, estas devem gerir as condições adequadas para a expressão da 

criatividade no ambiente de trabalho. Assim, o conhecimento das condições para 

criar, por parte das Empresas Juniores (EJs) se torna de extrema relevância para 

seus gestores, a fim de atuarem de forma a provocá-las em prol dos benefícios que 

podem ser gerados para esse tipo específico de organização que vem crescendo no 

país nas últimas décadas. 
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1.2 Formulação do problema 

Os gestores precisam ter uma ideia bem clara de qual é a vantagem 

competitiva que suas organizações dispõem e, principalmente, dos fatores que 

podem provocar ou impulsionar esse diferencial. É importante ter o conhecimento 

sobre as fontes que podem gerar ganhos para a empresa, além dos aspectos que 

potencializam ou impedem que a organização obtenha sucesso no alcance dos seus 

objetivos. Diante disso, a recente preocupação em utilizar mecanismos que possam 

medir fatores que impactem na organização vem se mostrando cada vez mais 

importante para as empresas. Sobre isso, Alencar, Bruno-Faria e Fleith (2010, 

p.116), explicam que 

a construção de medidas é uma forma de possibilitar a avaliação de 
aspectos que contribuem para a gestão do trabalho, assim como 
disponibilizar um instrumento que possa ser útil para o desenvolvimento de 
diferentes pesquisas [...]. 

 

No que tange à criatividade nas organizações, tem-se percebido cada vez 

mais que a adequada utilização do potencial criativo da sua força de trabalho pode 

resultar em avanços significativos rumo a excelência em diversos pontos das 

empresas. Rodrigues e Silva (2007, p.17) explicam que a importância da criatividade 

“deve-se principalmente, ao fato de que, frente aos cenários de intensa competição 

e de mudanças rápidas e contínuas, as empresas precisam criar novas e melhores 

maneiras de responder aos desafios e problemas da realidade organizacional”. As 

autoras concluem afirmando que  

devido a este fato, torna-se necessário que as empresas aproveitem melhor 
o potencial criativo de seu pessoal. Isto implica em conhecer os fatores que 
influenciam a criatividade de forma a proporcionar condições que facilitem 
sua expressão e desenvolvimento. 

 

A preocupação de se ter um ambiente de trabalho propício à criatividade 

leva a organização a querer entender melhor quais são os fatores que podem 

estimular ou inibir a criatividade e dar maior importância para as novas ideias. 

Para identificar os fatores que propiciam as condições adequadas para criar 

na forma de estímulos e barreiras, alguns estudos e mecanismos foram e estão 

sendo desenvolvidos ao longo dessas últimas décadas permitindo que diferentes 

tipos de organizações possam diagnosticar se possuem um ambiente de trabalho 
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propício à criatividade e, com isso, atuarem sobre seus resultados. Crespo (2004) 

corrobora de forma ampla afirmando que avaliar a percepção de empregados em 

relação ao clima organizacional tem sido uma preocupação de organizações 

modernas, com a finalidade de adotar medidas de intervenção para melhorá-lo. No 

caso, “esse clima organizacional constitui um dos pré-requisitos indispensáveis para 

que as organizações se tornem criativas” (CRESPO, 2004, p.94). Com essas 

informações, os gestores podem atuar visando adequar seu ambiente de trabalho ao 

fomento da criatividade na organização. 

No âmbito das Empresas Juniores (EJs), a criatividade se torna um aspecto 

de grande relevância Os mesmos fatores que podem condicionar a criatividade em 

diferentes formas de empresas podem, também, vir a atuar dentro do contexto das 

EJs brasileiras. Além disso, há aspectos peculiares dentro desse tipo específico de 

organização que, dentre outras características, não remunera seus membros, atua 

somente com jovens que cursam a graduação e está inserido em ambientes 

acadêmicos, que podem talvez influenciar nas suas condições para criar. De 

qualquer modo, seja qual for o tipo de organização, os fatores favoráveis e 

desfavoráveis à expressão da criatividade precisam ser identificados e gerenciados 

por seus gestores. 

Dessa forma, o presente trabalho busca, a partir da pesquisa junto a 

empresários juniores em âmbito nacional, responder à seguinte pergunta: Quais são 

as condições para criatividade, evidenciadas segundo a percepção de seus 

membros, no ambiente de trabalho de Empresas Juniores? 

1.3 Objetivo Geral 

Identificar as condições para criar no ambiente de trabalho de Empresas 

Juniores, segundo a percepção de seus membros. 

1.4 Objetivos Específicos 

 Caracterizar o ambiente de trabalho das Empresas Juniores. 
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 Identificar fatores favoráveis e fatores desfavoráveis à expressão da 

criatividade nas Empresas Juniores, segundo a percepção de seus membros. 

 Verificar a existência de correlação entre a percepção de fatores favoráveis e 

desfavoráveis à expressão da criatividade nas Empresas Juniores e as 

variáveis demográficas. 

 Identificar aspectos característicos do contexto de Empresas Juniores que 

favorecem e desfavorecem a expressão da criatividade, segundo a percepção 

de seus gestores e membros. 

1.5 Justificativa 

O tema criatividade e suas contribuições para alavancar o desempenho das 

organizações já fazem parte de muitos estudos acadêmicos. A importância dada 

para o estudo da criatividade no contexto empresarial vem crescendo à medida que 

as organizações percebem o papel cada vez mais determinante da criatividade no 

alcance de seus objetivos de crescimento e diferenciação no mercado. Por 

conseguinte, o volume de produções científicas no mundo sobre o tema vem 

crescendo consideravelmente nos últimos anos. Entretanto, quando se tratam da 

produção científica nacional, percebe-se uma escassez e poucos avanços em 

termos de produção teórica (ALENCAR; BRUNO-FARIA; FLEITH, 2010). Em um 

estudo sobre a produção científica nacional em periódicos e livros de administração 

e psicologia, Bruno-Faria, Veiga e Macêdo (2008, p.142) argumentam que: 

constatou-se um aumento substancial na produção científica nos últimos 10 
anos onde predominam estudos no campo da Administração, embora com 
uma carência de abordagens teóricas produzidas no país e a predominância 
de estudos descritivos e exploratórios. Temas como processo criativo, 
criatividade em grupo, medidas de criatividade no contexto organizacional, 
dentre outros, necessitam ser investigados. 

Crespo (2004) ressalta que embora reconhecida como vital para as 

organizações, há poucas pesquisas sobre os fatores que influenciam a expressão do 

potencial criador dos empregados. Além disso, as pesquisas já realizadas, seja na 

construção conceitual do tema ou no desenvolvimento de mecanismos que 

suportem a gestão da criatividade, necessitam de mais produções que apóiem e 
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sirvam para aperfeiçoar a prática de estudo e gerenciamento da criatividade no 

contexto organizacional.  

Voltando para uma visão prática, esse estudo busca contribuir com gestores 

de organizações que valorizam a criatividade, mas que, entretanto, não dispõem de 

estudos específicos sobre a criatividade em seu contexto específico como é o caso 

das Empresas Juniores. De acordo com Rodrigues e Silva (2007), já que a 

criatividade é tão importante, principalmente nos dias atuais, torna-se pertinente a 

realização de pesquisas voltadas para identificar os fatores influenciadores da 

criatividade na realidade organizacional brasileira, na qual se incluem também as 

Empresas Juniores. Esse estudo, portanto, visa contribuir para ações gerenciais no 

âmbito desse tipo de organização, ao mesmo tempo em que busca incentivar o 

estudo sobre a criatividade dentro de outros tipos de organizações, que também 

valorizam o potencial criativo de seus membros.  

Como visto anteriormente, a criatividade é reconhecida como algo vital às 

organizações, especialmente por contribuir para a inovação organizacional (BRUNO-

FARIA; ALENCAR, 1998). No contexto de Empresa Juniores, essa importância se 

torna maior dado que, além ser uma organização atuante no mercado, que faz uso 

do seu potencial criativo para competir com outras empresas, as EJs atuam na 

formação dos futuros profissionais que farão parte desse mercado e serão exigidos 

quanto ao seu potencial criativo. Logo, se justifica um estudo maior da criatividade 

nas Empresas Juniores. 

Outro ponto relevante para a realização desse estudo é o fomento a estudos 

sobre Empresas Juniores no meio acadêmico através de mais aplicações de 

métodos científicos que se dediquem à compreensão da realidade desse tipo 

específico de organização que vem se fortalecendo no Brasil nas últimas duas 

décadas. Há uma necessidade crescente por mais estudos sobre as Empresas 

Juniores, visto que muito pouco foi produzido sobre esse tema em âmbito nacional.  

Assim, esse trabalho é indicado aos estudantes e profissionais que buscam 

compreender o fenômeno da criatividade em diversos ambientes de trabalho no 

contexto nacional, bem como às pessoas que, de alguma forma, estão engajadas no 

fortalecimento das potencialidades do Movimento Empresa Júnior. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo destina-se à revisão da literatura nacional sobre criatividade 

nas organizações. O capítulo foi dividido em quatro seções: Criatividade, onde serão 

apresentadas algumas linhas conceituais sobre o objeto de forma geral; Criatividade 

nas organizações, em que se discutirá o tema dentro do contexto organizacional; 

Criatividade e o ambiente de trabalho no qual os aspectos e influências do ambiente 

de trabalho na criatividade serão apresentados, destacando possíveis barreiras e 

estímulos à criatividade no ambiente de trabalho. Por fim, será apresentado o 

modelo conceitual que resumirá de forma esquemática o entendimento sobre o 

tema.  

2.1 Criatividade 

A criatividade não é um tema exclusivo de uma única área de conhecimento. 

Ela foi abordada ao longo do tempo em diversos campos como da Filosofia, 

Educação, Sociologia e Administração, em razão de sua importância e aplicação ao 

contexto de desenvolvimento humano e organizacional (TUDDA; SANTOS, 2011). 

Segundo Valentim (2008, p.3), a palavra criatividade origina-se do latim 

“creare”, cujo significado é criar, fazer, elaborar. Na etimologia da palavra, o termo 

traz a ideia de invenção, buscar o novo. Está relacionada ainda com “dar existência, 

sair do nada, estabelecer relações até então não estabelecidas pelo universo do 

indivíduo, visando determinados fins” (PEREIRA et al., 1999 apud PAROLIN, 2003, 

p.10). No novo dicionário Aurélio, a criatividade significa qualidade de criativo, 

capacidade criadora, engenho e inventividade (FERREIRA, 2010). 

A definição de criatividade ainda não é consenso entre os autores que 

tratam do assunto. Sua aplicação multidisciplinar, com objetivos e aplicações 

variadas, torna a conceituação sobre o tema diversificada, complexa e fruto de 

visões adaptadas a contextos particulares de análise. Horta (2006) explica que 
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embora haja um consenso de que é algo abstrato, de difícil definição, muitos 

pesquisadores buscam conceituá-la, cada qual com suas aplicações e objetivos, o 

que gera definições diversas, mas, geralmente convergentes em determinados 

aspectos. Em seus estudos sobre os conceitos e definições sobre criatividade, a 

autora elencou alguns autores que escreveram sobre o assunto, no qual são 

apresentados a seguir. 

 

Autor (es) Conceitos /definições de criatividade 

Kneller (1968, p. 31)  Como “a descoberta e a expressão de algo que é tanto uma novidade para o 
criador, quanto uma realização por si mesma”. 

Amabile (1983, s.p.) A produção de novas ideias que são também, de certo modo, úteis, 
apropriadas, significativas e corretas. 

Csikszentmihalyi 
(1990) 

Criatividade, em parte, tem origem em um problema a ser trabalhado, 
visando algo a ser descoberto. 

Kao  

(1991, p. 14)  

“Um processo humano que conduz a um resultado que seja novo, útil 
(resolva um problema existente ou satisfaça uma necessidade existente), e 
compreensível (pode ser reproduzido)”. 

Schwartz (1992) A criatividade como um produto da lógica incomum, não é uma coisa mágica, 
e sim a desmistificação da realização de algo. 

Woodman, Sawyer e 
Griffin (1993) 

A geração de uma ideia que seja valiosa e útil para os indivíduos que 
trabalham junto em um complexo sistema social. 

Alencar  

(1996, p. 102)  

“Um processo que resulta em um produto novo, aceito como útil e/ou 
satisfatório por um número significativo de pessoas em algum tempo”. 

Maslow  

(1982, p. 45) 

Criatividade é característica da espécie humana, destacando que “o homem 
criativo não é o homem comum ao qual se acrescentou algo; o homem 
criativo é o homem comum do qual nada se tirou”. Portanto, sempre será 
necessário constituir um ambiente no qual a criatividade não seja coibida, 
mas sim estimulada, difundida e ampliada. As bases estão em constituir 
ambientes tanto familiares, educacionais, profissionais, culturais para que se 
possa aflorar o indivíduo em sua essência – um ser humano. 

Lubart (1999)  A habilidade apresentada por um indivíduo para produzir um trabalho que 
seja considerado original, inesperado e apropriado ao contexto que será 
inserido. 

Bundy  

(2002, p. 43) 

A “interação de diferentes testes padrões pelo uso de métodos, 
convencionais e anticonvencionais, geradores de mudanças úteis e de novos 
conceitos em produtos”. 

Martins e 
Terblanche (2003) 

É a geração de uma nova ideia, valiosa e útil, em produtos, serviços, 
processos e procedimentos apresentada por indivíduos ou grupos em um 
contexto organizacional específico. 

Quadro 1 – Autor/Conceitos/definições de criatividade. 
Fonte: Horta (2006, p.38-39). 
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De acordo com Horta (2006, p.39), observa-se que:  

Algumas das definições que vêm sendo apresentadas para a criatividade 
focalizam na natureza dos processos do pensamento e da atividade 
intelectual usados para gerar soluções novas aos problemas que são 
apresentados. Já outras definições focalizam nas características pessoais 
aliadas as habilidades intelectuais dos indivíduos, e ainda outras focalizam 
no produto, no que diz respeito às qualidades e aos diferentes resultados de 
tentativas criativas.  
 

Portanto, tem-se que as definições elencadas podem ser baseadas no 

processo criativo, nas características da pessoa ou ainda, no produto. Outro ponto a 

ser observado trata do propósito da criatividade de encontrar soluções para uma 

questão ou desafio. Valentim (2008, p.4) define criatividade como “um processo 

cognitivo, individual ou coletivo, que gera ideias e perspectivas originais para uma 

determinada questão problemática ou não”. Em suas pesquisas, Rodrigues e Silva 

(2007, p.18-19) trazem definições como as de Vasconcellos (1990) que considera a 

criatividade como “um processo intuitivo que chega à solução de um problema sem 

passar por um procedimento estruturado e utiliza todo o conjunto de conhecimentos 

que o indivíduo possui, muitas vezes, de forma inconsciente”. Nesse sentido, 

Alencar (1996, p.3) expõe que a criatividade tem relação com “os processos de 

pensamento que se associam com imaginação, insight, invenção, inovação, intuição, 

inspiração, iluminação e originalidade”. 

Por fim, Tudda e Santos (2011) definem o fenômeno da criatividade como 

competência humana para gerar variedades de informações a partir de uma dada 

informação, denominada produção divergente ou pensamento divergente, como 

resultante da interação de todas as habilidades pertencentes à estrutura do intelecto. 

Nesse contexto, a criatividade é identificada como um conjunto de habilidades 

intelectuais e cognitivas. As autoras completam que, conforme Alencar (1993), os 

processos cognitivos dizem respeito aos processos psicológicos envolvidos em 

conhecer, compreender, perceber, aprender e estariam relacionados à forma como o 

indivíduo lida com os estímulos do mundo externo (TUDDA; SANTOS, 2011). 

A seguir, será abordada a criatividade no contexto das organizações, onde 

serão tratados alguns conceitos trazendo a criatividade para o ambiente 

organizacional, sua relação com o conceito de inovação, a importância que lhe é 

atribuída nas empresas e como o indivíduo criativo se relaciona nesse contexto.  
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2.2 Criatividade nas organizações 

Com o direcionamento da criatividade para enfoque organizacional, tem-se 

que os conceitos passam a convergir para uma linha mais clara sobre o objeto de 

estudo e suas interações com outros conceitos. Para Alencar (1995), a criatividade 

nas organizações é um processo que ocorre a partir da interação entre os fatores 

organizacionais e os individuais. Segundo Horta (2006, p.40), quando se fala em 

criatividade no âmbito empresarial, está se falando da chamada “criatividade 

organizacional”, visto que ela envolve a criação de um novo produto e/ou um 

serviço, de uma ideia, procedimento e/ou processo que será desenvolvido por 

pessoas que trabalham juntas em uma organização. O resultado desse esforço, por 

sua vez, deve ser considerado valioso e útil pelo público-alvo (WOODMAN; 

SAWYER; GRIFFIN, 1993 apud HORTA, 2006). 

O conceito de criatividade no contexto organizacional para Bruno-Faria 

(2003, p.117) envolve  

a geração de ideias, processos, produtos e/ou serviços novos (para aquele 
indivíduo/grupo ou naquele contexto) que possam produzir alguma 
contribuição valiosa para a organização e/ou para o bem estar das pessoas 
que trabalham naquele contexto e que possuam elementos essenciais à sua 
implementação. 
 

Nesse contexto, Tudda e Santos (2011) citam que os estudos relacionados à 

criatividade no ambiente organizacional, devem considerar: indivíduo, ambiente, 

cultura organizacional, estilos gerenciais e processos de trabalho. Sendo assim, a 

criatividade mesmo sendo abordada sob o foco específico do contexto 

organizacional, não perde seu caráter complexo e multidisciplinar. Alencar, Bruno-

Faria e Fleith (2010) explicam que tal complexidade demanda estratégias 

metodológicas diversas para a sua compreensão que devem contemplar aspectos 

relacionados àqueles que criam (indivíduos e grupos), ao ambiente de trabalho, 

assim como o ambiente externo que impacta no modo de atuação da organização 

Adicionalmente à ideia estratégica no contexto organizacional, aplicar a 

criatividade à administração de empresas é objeto de estudo em organizações com 

estratégia em inovação, uma vez que esse fenômeno é utilizado como matéria prima 

no processo inovador (TUDDA; SANTOS, 2011). Alencar (1998) expõe que as 

organizações vêm sofrendo uma enorme pressão para se manterem em um 
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processo permanente de inovação o qual se origina das ideias criativas dos 

indivíduos. 

Neste sentido, a criatividade se contrasta com outro conceito amplamente 

discutido nas organizações e no contexto empresarial chamado inovação. Existe um 

consenso de que a criatividade e a inovação são processos relacionados, porém 

diferentes. A primeira consiste num processo de surgimento da ideia nova. Já a 

inovação representa o processo de aplicação, introdução e operacionalização da 

ideia nova na organização (MOTTA, 1989 apud RODRIGUES; SILVA, 2007).  

Outros autores corroboram o entendimento de que a inovação seria o 

resultado da criatividade. De acordo com os estudos de Valentim (2008, p.3), a 

palavra inovação significa renovação em latim, que teve sua origem na palavra 

“innovatione”. A autora acredita que a inovação representa a aplicação da 

criatividade, ou seja, primeiro tem-se a criatividade, depois a inovação. Logo, 

acredita-se que a criatividade é pensar algo original e a inovação é a execução, ou 

seja, a inovação é a implantação da ideia criativa (VALENTIM, 2008). Alencar (1996, 

p.15-16) explica que  

inovar significa, como o próprio nome sugere, introduzir novidade, 
concebendo-se a inovação organizacional como processo de introduzir, 
adotar e implementar uma nova idéia (processo, bem ou serviço) em uma 
organização em resposta a um problema percebido, transformando uma 
nova idéia em algo concreto. 
 

 Vale ressaltar nesse momento o fator viabilidade na interação criatividade-

inovação. Valentim (2008, p.5) afirma que criatividade é o primeiro passo para a 

inovação, mas lembra que 

apesar de haver forte relação entre criatividade e inovação, nem sempre 
uma ideia criativa será uma inovação. Isso ocorre porque nem sempre uma 
ideia criativa tem de fato viabilidade no mundo real, ou seja, a ideia pode ser 
muito boa, mas não tem condições reais para sua implantação. Dessa 
forma, a inovação depende essencialmente de uma condição: sua 
viabilidade. 

Alencar (1995, p.7) observa que o termo “inovação” tem sido mais utilizado 

no contexto das organizações enquanto o termo “criatividade” tem sido usado para 

falar de indivíduos e grupos de indivíduos. De qualquer forma, a relação estreita da 

criatividade com a inovação é clara e de certo modo fundamental para as 

organizações no contexto em que estão inseridas. Tudda e Santos (2011, p.124) 

explicam que:  
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No ambiente organizacional contemporâneo, competitivo e caracterizado 
por constantes e rápidas mudanças, percebe-se que as organizações 
dependem não só de sua capacidade de adaptação e padronização, mas 
também de inovação. Portanto, para as organizações desenvolverem a 
criatividade dos indivíduos de sua equipe, proporcionar um ambiente de 
implementação e transformação das ideias criativas em produtos, serviços 
ou práticas inovadoras, representa a manutenção de sua competitividade no 
mercado. 

 

Rodrigues e Silva (2007) também afirmam que a criatividade, em razão de 

sua importância para as organizações, vem sendo um tema muito discutido no 

ambiente organizacional. Segundo elas, sua importância resulta das constantes e 

rápidas mudanças e competitividade que exigem que as empresas criem novas e 

melhores maneiras de enfrentar esses desafios. Indo além, Tudda e Santos (2011, 

p.119) entendem que “uma „organização criativa‟ é condição de sustentação 

econômica no cenário atual e parte do diferencial competitivo, uma vez que 

criatividade é matéria prima para inovação e essa é uma estratégia adotada para o 

crescimento econômico e desenvolvimento social”. Já Bono (1994 apud 

RODRIGUES; SILVA, 2007, p.20) afirma que “o pensamento criativo está crescendo 

rapidamente em importância, e virá a ter uma posição tão proeminente quanto 

finanças, matérias-primas e pessoas”. 

Vista a sua importância, Bruno-Faria (1996) aborda que a criatividade nas 

organizações é um fenômeno multifacetado que envolve tanto aspectos do ambiente 

quanto do indivíduo e que vem despertando o interesse de diversos estudiosos dada 

a sua importância no mundo atual, marcada pela mudança, pela incerteza e pela 

competição empresarial sem precedentes. Assim, as organizações se voltam para 

seus recursos e as condições em que atuam e buscam internamente transferir essa 

importância para o seu contexto. Destacam-se neste momento, as pessoas como 

promotoras desse potencial criativo. 

Crespo (2004) reforça que para enfrentar os novos desafios, as empresas 

necessitam contar com pessoas que façam uso do seu potencial criador no trabalho 

apresentando ideias novas. Pessoas que se caracterizam pela iniciativa, 

independência de pensamento e ação, flexibilidade, persistência e autoconfiança 

têm maiores chances de aproveitar e desenvolver ideias criativas (ALENCAR, 1998). 

Entretanto, o foco deveria ser ampliado das características de personalidade dos 

indivíduos criativos para a análise do ambiente de trabalho. Bruno-Faria e Alencar 

(1996) apontam que dentre as condições necessárias para a manifestação da 
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criatividade, destacam-se tanto fatores de natureza social e cultural quanto outros do 

próprio indivíduo. Tais fatores não constituem aspectos isolados, mas atuam de 

forma integrada e interativa.  

Tudda e Santos (2011) explicam que a relação do individuo com as 

organizações acompanha mudanças observadas na humanidade que, cada vez 

mais, valoriza a interação sistêmica, complexa e holística. Mente e cérebro, 

interagindo de maneira complexa com o ambiente, traz à ciência uma demanda por 

multidisciplinaridade que destaca o papel da criatividade. Alencar (1996) observa 

que há uma influencia recíproca entre esses dois grupos de fatores – organização e 

indivíduo – que foi esquematizada na Figura 1 a seguir: 

 

 
Figura 1 – Relações Organização-Indivíduo 
Fonte: Alencar (1996, p.22). 
 

 Apesar de haver discursos sobre as condições inatas das pessoas criativas, 

segundo Basadur et al. (2002 apud HORTA, 2006), a criatividade pode ser 

fomentada pelas organizações, sendo que, os resultados específicos do aumento 

dessa criatividade organizacional podem ser identificados nos produtos novos e nos 

novos métodos que aumentam a eficiência. Para Motta (1995 apud RODRIGUES; 

SILVA, 2007), o fato de alguns indivíduos estarem mais avançados do que outros no 

desenvolvimento de novas habilidades, não significa que os primeiros possuem 

qualidades criativas inatas. Portanto, a criatividade é um recurso altamente 

disponível no meio organizacional à espera de desenvolvimento e uso. 

Por fim, Bruno-Faria e Alencar (1996, p.50) acrescenta que, desmitificando a 

criatividade como um atributo presente nos gênios ou em alguns poucos iluminados, 

“prevalece [...] a concepção de tal constructo como um fenômeno universal, passível 

de desenvolvimento e que necessita de determinadas condições para poder se 

manifestar”. Com isso, tornou-se primordial que as organizações criem condições 
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para que os indivíduos possam expressar a criatividade no ambiente de trabalho. 

Isso se dá pelo fato de que “contar com profissionais que possam solucionar 

problemas com criatividade e encontrar novas alternativas é fundamental para as 

organizações” (BRUNO-FARIA, 2004, p. 1). 

A seção seguinte será dedicada a discutir mais especificamente dos 

aspectos referentes ao contexto interno das organizações no que tange à 

criatividade. Tratará dos fatores que influenciam nas condições para criar nas 

empresas, seus estímulos e barreiras à criatividade e como estes podem ser 

gerenciados.  

2.3 Criatividade e o ambiente de trabalho 

Rodrigues e Silva (1998) afirmam que é necessário que as organizações 

criem condições favoráveis a um ambiente de trabalho criativo para que a 

criatividade possa ser expressa e desenvolvida. “O conhecimento dos fatores 

influenciadores [à criatividade] por parte da organização proporciona oportunidades 

para que ela possa despertar a criatividade de seus membros e aproveitá-la da 

melhor maneira possível” (RODRIGUES; SILVA, 1998, p.70). Entretanto, o potencial 

criativo do indivíduo é muito pouco utilizado pela empresa por falta de mecanismos e 

estímulos adequados. Bruno-Faria (1996, p.4) explica que “embora haja amplo 

reconhecimento da necessidade de pessoas criativas nas organizações, é muito 

reduzido o número de pesquisas relativas a como tornar esses ambientes de 

trabalho mais fecundos à expressão da criatividade”. 

Alencar (1998) expõe que o que tem sido observado é que muitas 

organizações tendem a ignorar o potencial para a competência, responsabilidade e 

produtividade, estimulando mais a dependência e a passividade do que a iniciativa e 

a criatividade. A falta de conhecimento, por parte de gestores e da própria 

organização, dos reais fatores que podem estimular ou inibir a expressão criativa 

dentro de cada organização está relacionada com a inadequação das ações 

tomadas para tornar o ambiente de trabalho mais propenso à criatividade. Para 

Rodrigues e Silva (2007) o conhecimento dos fatores influenciadores por parte da 
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organização proporciona oportunidades para que ela possa estimular a criatividade 

de seus membros e aproveitá-la da melhor maneira possível. 

Diversos são os fatores que levam uma organização e ter um ambiente 

favorável a criatividade. Crespo (2004, p.98) reforça que “o ambiente é apenas um 

dos fatores que influenciam a expressão da criatividade e que aspectos pessoais 

daqueles que executam o trabalho, além das interações entre indivíduos e seus 

ambientes, constituem também importantes fatores”. Alencar (1996) esclarece ainda 

que há outros fatores de natureza extra-organizacional que também atuam, afetando 

o indivíduo e a organização tais como a competição entre outras empresas do 

mesmo setor, o espírito da época (zeitgeist), as oportunidades oferecidas pela 

sociedade de aprimoramento profissional, o grau de reconhecimento social às 

produções criativas e os valores comuns compartilhados pelos indivíduos de uma 

sociedade. 

Quando se tratam dos aspectos influenciadores da criatividade intra-

organizacionais, Bruno-Faria, Veiga e Macêdo (2008, p.152) explicam que  

muitos aspectos do ambiente de trabalho são referências comuns aos 
diversos autores ao tratarem dos estímulos à criatividade [...]. Esses 
aspectos são considerados como estímulos para quaisquer trabalhadores, 
isto é, independentemente da personalidade do indivíduo ou das 
características do grupo, caracterizam-se como estímulos à criatividade. 
 

Pesquisadores passaram a estudar o tema criatividade e suas influências no 

ambiente organizacional mais expressivamente nos últimos tempos. Por meio de 

estudos bibliográficos, Rodrigues e Silva (2007, p.24) realizaram uma síntese dos 

principais fatores influenciadores da criatividade dentro das organizações, segundo 

autores que realizaram pesquisas sobre o tema, como mostra de forma sintetizada o 

Quadro a seguir. 
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Autores Principais fatores influenciadores da criatividade 

VanGUNDY (1987) 
Autonomia e liberdade; 
Justiça e adequação do sistema de recompensa; 
Apoio da organização às novas ideias; 
Aceitação das diferenças e interesse pela diversidade entre as pessoas; 
Reconhecimento das habilidades e esforços das pessoas; 
Apoio da alta gerência na criação de um clima criativo. 

VASCONCELLOS 
(1990) 

Flexibilidade da estrutura organizacional; 
Adequação do sistema de recompensas; 
Apoio da organização às ações criativas; 
Utilização de técnicas de incentivo à criatividade; 
Reconhecimento do potencial criativo das pessoas; 
Ênfase no registro de ideias geradas por toda a organização; 
Adequação do layout; 
Ênfase na formação de Círculos de Controle da Qualidade (CCQ); 
Envolvimento de pessoas com diferentes formações para realizarem 
projetos; 
Adequação da carga de trabalho. 

Amabile e Col. (1989 
apud 
BURNSIDE,1990) 

Liberdade para decidir como realizar a tarefa; 
Recompensas e reconhecimento; 
Apoio da alta gerência às ideias criativas; 
Acesso a recursos apropriados; 
Trabalhos realizados em times; 
União, cooperação e confiança entre as pessoas e áreas; 
Comprometimento no trabalho; 
Desafio do trabalho; 
Receptividade às mudanças na execução tradicional das tarefas; 
Adequação dos sistemas de avaliação e feedback; 
Adequação do tempo para fazer o trabalho necessário. 

BRUNO-FARIA e 
ALENCAR (1996) 

Autonomia e liberdade; 
Salário e benefícios adequados; 
Apoio da organização (chefia e colegas) e da alta gerência; 
Flexibilidade e dinamismo da estrutura organizacional; 
Comunicações e relações interpessoais; 
Participação e treinamento do pessoal; 
Cultura organizacional que valorize a criatividade; 
Recursos tecnológicos e materiais; 
Adequação do ambiente físico; 
Adequação do volume de serviços. 

Quadro 2 – Principais Fatores Influenciadores da Criatividade 
Fonte: Rodrigues e Silva (2007, p.24). 
 

Segundo Rodrigues e Silva (2007), observa-se, numa primeira análise, que 

tais fatores podem tanto facilitar como bloquear a criatividade, dependendo da sua 

presença ou não na organização. Desta forma, a presença dos fatores poderá 

facilitar a expressão e desenvolvimento da criatividade. Por outro lado, a ausência 

dos fatores pode fazer com que haja bloqueio da criatividade. Para elucidar a 

análise, de acordo com Valentim (2008), a criatividade humana está relacionada 

com a necessidade de transcender os limites pré-estabelecidos. Neste caso, o 

ambiente poderia atuar como um estimulante ou um inibidor do processo criativo do 

indivíduo. Logo, um determinado fator dentro do ambiente de trabalho pode 
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representar um incentivo em dado momento ou situação, ou um bloqueio em outra 

ocasião dependendo das demais variáveis organizacionais, se presentes ou não.   

 Dessa forma, surge a ideia das barreiras e estímulos que são impostas aos 

funcionários dentro do ambiente de trabalho que podem inibir ou incentivar a 

criatividade dos mesmos. Em suas pesquisas, Bruno-Faria e Alencar (1996), 

observaram que “embora os sujeitos reconheçam a necessidade de estímulos à 

criatividade nos ambientes de trabalho, estes nem sempre se encontram nas 

organizações nas quais atuam”. A pesquisa realizada pelas autoras evidenciou um 

conjunto de fatores facilitadores e bloqueadores da criatividade, presentes em 

diversas organizações. Dentre eles estão como facilitadores: suporte organizacional 

da chefia e dos colegas de trabalho, estrutura organizacional, liberdade e autonomia, 

salário e benefícios, ambiente físico e comunicação e participação. Já como 

bloqueadores estão: estrutura organizacional, características da chefia, relações 

interpessoais, cultura organizacional, comunicação, falta de recursos tecnológicos e 

materiais, ambiente físico, características da tarefa, influências político-

administrativas, volume de serviços, falta de treinamento e salários e benefícios 

(BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996). 

 Ao longo das últimas décadas, a busca por instrumentos ou mecanismos 

que possam identificar, avaliar e fornecer informações consistentes sobre os fatores 

que influenciam na expressão da criatividade no ambiente de trabalho foi o objetivo 

de alguns autores especializados no tema. Segundo Bruno-Faria e Alencar (1996), 

vários foram os pesquisadores que desenvolveram instrumentos com a finalidade de 

identificar fatores do ambiente de trabalho que influenciam a criatividade. Poucos, 

porém, dedicaram-se ao estudo de estímulos e obstáculos à expressão criativa a 

partir de estudos empíricos e teóricos. Crespo (2004) enfatiza que são raros os 

instrumentos disponíveis para avaliar os fatores que influenciam na expressão do 

potencial criador dos empregados. Pela revisão de literatura, observou-se, por 

exemplo, que apenas um reduzido número de instrumentos já foi construído.  

Dentre os poucos instrumentos desenvolvidos com o propósito de medir as 

condições para criar no ambiente de trabalho, Bruno-Faria e Alencar (1996) 

destacam os trabalhos de Amabile e Gryskiewicz (1989), Ekvall et al. (1985) e 

Siegele Kaemmerer (1978). O primeiro trabalho, chamado de Escala de Apoio à 

Inovação (Siegel Scale of Support for Innovation – SSSI), destaca três fatores 
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característicos do clima das organizações inovadoras: suporte à criatividade, 

tolerância às diferenças e comportamento individual. O segundo trabalho, intitulado 

Questionário de Clima Criativo (Creative Climate Questionnaire), se baseia em doze 

dimensões consideradas estímulos à criatividade: Desafio, suporte para ideias, 

riqueza nas ideias, dinamismo, brincadeira, debate, conflito, confiança, liberdade, 

pressão do trabalho, realização e correr riscos. O último trabalho citado pelas 

autoras trata do instrumento intitulado Inventário do Ambiente de Trabalho (Work 

Environment Inventory – WEI). Esse é composto por seis escalas que descrevem 

estímulos à criatividade – liberdade, trabalho desafiante, recursos suficientes, 

encorajamento do supervisor, suporte ao grupo de trabalho e encorajamento 

organizacional, duas que descrevem obstáculos – impedimentos organizacionais e 

pressão no trabalho – e duas escalas – critérios para avaliar criatividade e 

produtividade da organização (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996). 

Bruno-Faria e Alencar (1998) e Crespo (2004) destacam também um 

inventário desenvolvido por Rickards e Jones que visa avaliar especificamente 

distintas barreiras à criatividade, categorizando-as em estratégias de valores 

perceptuais e de auto-imagem. O instrumento, denominado Inventário Jones de 

Barreiras (The Jones Inventory of Barriers), objetiva identificar fatores inibidores do 

processo criativo e, por seus resultados, promover o autoconhecimento do 

empregado; pode ainda servir como veículo de desenvolvimento da organização. 

Por fim, com base nas pesquisas realizadas, Bruno-Faria e Alencar (1998, 

p.87) concluíram que se “faz mister às organizações poderem contar com 

instrumentos que sirvam de termômetro de seus ambientes”. Considerando ainda 

que no Brasil não se encontrem disponíveis instrumentos com tal finalidade e as 

poucas existentes são originárias de outros países, com culturas diferentes e 

características diferenciadas de ambiente de trabalho, as autoras desenvolveram um 

instrumento de medida da percepção de estímulos e barreiras à criatividade no 

ambiente de trabalho, denominado Indicadores de Clima para a Criatividade (ICC) 

(BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1998). Segundo Alencar, Bruno-Faria e Fleith (2010, 

p.114):  

Acredita-se que, a partir da aplicação desse instrumento [ICC], possa ser 
realizado um diagnóstico das condições do ambiente de trabalho que 
favoreça o planejamento de ações, com intuito de facilitar a expressão da 
criatividade de diferentes profissionais em diversas realidades de trabalho.  
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Para as etapas de construção do instrumento ICC, as autoras partiram de 

uma pesquisa preliminar com o objetivo de identificar estímulos e barreiras do 

ambiente de trabalho à expressão do potencial criador de profissionais de 

organizações diversas do Distrito Federal (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996). O 

conjunto de fatores identificados coincide em sua maior parte com aqueles 

ressaltados pelos teóricos da área como relevantes para a expressão da criatividade 

no ambiente de trabalho (BRUNO-FARIA; ALENCAR 1998). Entretanto, as autoras 

destacam que: 

Embora os resultados das análises fatorial e de consistência interna tenham 
sido satisfatórias, são necessárias outras aplicações do instrumento, a fim 
de confirmar as estruturas fatoriais encontradas a partir das análises aqui 
realizadas. O instrumento deve ainda ser aplicado em organizações 
distintas no que diz respeito a porte, tipo de negócios e complexidade, no 
sentido de se obter mais suporte ao mesmo. (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 
1998, p.90) 
 

Atualmente, o instrumento ICC passou por uma revisão com objetivo de 

reduzir o número de itens e incluir outros aspectos do ambiente de trabalho 

evidenciados na literatura após a última validação. Encontra-se hoje em sua versão 

mais atualizada denominada Indicadores de Condições para Criar no Ambiente de 

Trabalho (ICCAT). 

Nesta parte final do referencial teórico, será feito um resumo esquemático do 

entendimento acerca do objeto de estudo e serão apresentados os conceitos 

adotados neste trabalho.  

2.4 Modelo conceitual adotado 

De forma a representar visualmente o entendimento do objeto de estudo 

apresentado na sessão anterior, segue o modelo conceitual adotado a partir do 

referencial teórico adotado: 
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Figura 2 – Modelo Conceitual sobre a Proposta de Estudo 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

De forma resumida e objetiva, a criatividade nas organizações se manifesta 

por meio de seus integrantes dentro do ambiente de trabalho. Neste, a criatividade 

se expressa dependendo das condições evidenciadas para criar. A definição das 

condições para criar se dá pelos fatores favoráveis e desfavoráveis à expressão da 

criatividade. Alguns fatores podem representar estímulos ou barreiras dependendo 

da percepção de seus membros havendo assim uma intersecção entre ambos.  

Neste projeto, a partir do estudo feito acerca do objeto, serão adotados os 

seguintes conceitos e definições: 

 Criatividade nas organizações de acordo com Bruno-Faria (2003, 

p.117): 

Criatividade é a geração de ideias, processos, produtos e/ou serviços novos 
que possam produzir alguma contribuição valiosa para a organização e/ou 
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para o bem estar das pessoas que trabalham naquele contexto e que 
possuam elementos essenciais à sua implementação. 

 

 Condições para criar: corresponde aos fatores favoráveis e 

desfavoráveis à expressão da criatividade no ambiente de trabalho, 

ora como estimuladores, ora como inibidores da expressão criativa.  

 Ambiente de trabalho: “Incluem-se as normas, práticas, os eventos e 

as características físicas, em suma todos os fatores que cercam o 

indivíduo, incluindo as pessoas com as quais se relacionam no dia a 

dia de trabalho” (AMABILE; GRYSKIEWICZ, 1989 apud BRUNO-

FARIA; ALENCAR, 1996, p.52). 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Este capítulo destina-se a descrever a pesquisa empírica realizada para 

identificar as condições para criar no ambiente de trabalho das Empresas Juniores 

(EJs). Partindo de uma descrição geral, serão detalhados o tipo da pesquisa, suas 

estratégias adotadas e aspectos da população e da amostra do estudo com suas 

devidas justificativas. Será dedicado um momento para se realizar uma descrição 

mais detalhada do lócus da pesquisa. Por fim, serão descritos os instrumentos 

utilizados e os procedimentos adotados para a coleta e análise dos dados obtidos. 

3.1  Descrição geral da pesquisa 

Para alcançar o objetivo geral proposto neste trabalho, o estudo foi dividido 

em dois momentos específicos que, em conjunto, compõem o resultado final da 

pesquisa realizada. A seguir, um esquema gráfico da estrutura básica da pesquisa e 

sua respectiva descrição. 

 

Figura 3 – Descrição geral da Pesquisa (Esquematização) 
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No primeiro momento, utilizando um instrumento quantitativo que avalia as 

condições para criar nas organizações, foram identificados os fatores favoráveis e 

desfavoráveis à expressão da criatividade que, assim como em diferentes tipos de 

organizações, puderam ser evidenciados no ambiente de trabalho das Empresas 

Juniores segundo a percepção de seus membros. 

Em seguida, num segundo momento, por meio de pesquisa qualitativa, 

foram identificados aspectos específicos do contexto de Empresa Júnior que podem 

se figurar como fatores favoráveis ou desfavoráveis à criatividade dentro desse tipo 

de organização. 

Entende-se que a partir da identificação e análise tanto dos fatores incluídos 

no instrumento quantitativo quanto dos aspectos qualitativos específicos apontados 

por membros e gestores de Empresas Juniores, será possível alcançar o objetivo 

deste trabalho de identificar as condições para criar no ambiente de trabalho das 

Empresas Juniores, segundo a perspectiva de seus membros. 

3.2 Tipo da pesquisa  

A proposta de pesquisa, bem como a estratégia adotada, buscou identificar, 

por meio de um método de pesquisa científica, os fatores que influenciam as 

condições para criar dentro do contexto ocupacional das Empresas Juniores, tanto 

fatores gerais, quanto os aspectos específicos desse contexto de organização que 

também contribuem para a emergência da criatividade. 

Diante disso, segundo a taxonomia adotada por Vergara (2005, p.47), 

trabalhou-se com uma pesquisa cujo fim é de natureza descritiva. Segundo a autora, 

a pesquisa descritiva “expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno”. Ressalta-se ainda que esse tipo de pesquisa pode também 

estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. A descrição das 

características do ambiente de trabalho das Empresas Juniores, bem como de seus 

integrantes, podem, nesse contexto, fornecer informações necessárias para se 
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estudar a criatividade e os fatores que favorecem ou desfavorecem a expressão 

criativa. 

Quanto à natureza do método de pesquisa foi utilizada a forma mista, ou 

seja, com uma etapa quantitativa e uma etapa qualitativa. Segundo Creswell (2007, 

p. 211), modelos mistos se “desenvolveram em resposta à necessidade de 

esclarecer o objetivo de reunir dados quantitativos e qualitativos em um único 

estudo”. O objetivo é, em um único estudo, agregar informações para garantir, entre 

outros pontos, um resultado mais completo para a pesquisa. 

A justificativa para utilização deste método de pesquisa se deu pela 

necessidade inicial de se identificar condições de trabalho em um lócus de grande 

dimensão em âmbito nacional como é o caso das Empresas Juniores, que será 

apresentado a seguir. Para tanto, identificou-se a oportunidade de se utilizar um 

instrumento que pudesse satisfazer, de forma eficiente, essa necessidade e fosse 

aplicável também para esse contexto específico. Entretanto, para se alcançar por 

completo o objetivo geral proposto nessa pesquisa, se fez necessário um estudo 

maior que pudesse evidenciar pontos não alcançados pelo instrumento utilizado que 

poderiam ser específicos desse contexto de organização.  

De acordo com Creswell (2007), os pesquisadores de métodos mistos 

podem tomar decisões sobre quatro fatores para determinarem uma estratégia de 

pesquisa. Tais fatores são quanto à sequência de aplicação das fases qualitativas e 

quantitativas, a prioridade que é dada para cada uma das fases, o momento em que 

os dados das duas fases irão sofrer integração e a perspectiva teórica que será 

adotada. Com isso, a estratégia definida, segundo Creswell (2007, p.217) foi a 

denominada Explanatória Seqüencial onde de acordo com o autor: 

É caracterizada pela coleta e análise de dados quantitativos, seguida pela 
coleta e análise de dados qualitativos. Geralmente dá-se prioridade para os 
dados quantitativos, e os dados qualitativos, e os dois métodos são 
integrados durante a fase de interpretação do estudo. [...] O objetivo do 
projeto explanatório seqüencial geralmente é o de usar resultados 
qualitativos para auxiliar na explicação e na interpretação de resultados de 
um estudo primariamente quantitativo. 
 

Em complemento à estratégia adotada, cabe ressaltar que durante a fase 

quantitativa, foram levantadas informações complementares por meio de perguntas 

abertas que puderam adicionar informações utilizadas na análise e interpretação 

final dos dados. A justificativa desse levantamento adicional se fundamentou na 
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intenção de aproveitar o grande número de respondentes no primeiro momento da 

pesquisa quantitativa para extrair, ainda que de forma superficial, insumos 

relevantes que poderiam ser utilizados na análise que foi feita junto com os 

resultados da etapa qualitativa destinada à identificação dos aspectos específicos 

acerca das condições para criar no contexto de Empresas Juniores.  

Ainda segundo a classificação taxonômica de Vergara (2005, p.47), quanto 

aos meios, a pesquisa caracterizou-se como de campo realizada em dois momentos 

com instrumentos específicos de coleta de informação em cada um. De acordo com 

a autora, a pesquisa de campo é uma investigação empírica realizada no local onde 

ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. É 

possível a inclusão de entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação 

participante ou não. 

Os procedimentos para a coleta dos dados foram na forma de um corte 

transversal que segundo Sampieri (1991 apud FREITAS et al., 2000, p. 106), 

acontece quando “a coleta de dados ocorre em um só momento”. Além disso, cabe 

ressaltar que a coleta realizada foi de dados primários devido à ausência de estudos 

semelhantes no contexto específico das Empresas Juniores. 

3.3 Caracterização da organização, setor ou área 

A seguir, será apresentado o lócus deste estudo. Devido ao reduzido 

número de estudos sobre as Empresas Juniores (EJs) que partem em sua maioria 

de trabalhos semelhantes a este do que por outras fontes como periódicos e livros, 

justifica-se a necessidade de tecer uma explicação maior sobre esse contexto 

organizacional. Será apresentado um breve histórico e seu panorama atual no 

Brasil. Em seguida, serão descritos seu conceito, organização e definições legais 

com base predominante em documentos disponibilizados pela Confederação 

Brasileira de Empresas Juniores, a Brasil Júnior. 
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3.3.1 Histórico e Expansão do Movimento Empresa Júnior 

O conceito de Empresa Júnior (EJ) nasceu na década de 60 na França com 

a criação das primeiras EJs e o surgimento da primeira confederação fruto da rápida 

difusão dessa ideia no meio acadêmico francês. A primeira EJ foi criada em 1967 na 

ESSEC Bussiness School (L'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et 

Commerciales) por Pierre-Marie Thauvin. Localizada na comuna francesa de Cergy, 

uma cidade na periferia de Paris, a Junior-Entreprise ESSEC surgiu da consciência 

de alunos da instituição de ensino da necessidade de complementarem os seus 

conhecimentos, através da aplicação prática dos mesmos antes da conclusão dos 

cursos que estavam realizando, proporcionando ainda uma realidade empresarial 

ainda não vivenciada.  

Dois anos mais tarde, já com mais de vinte EJs na França, o Movimento 

Empresa Júnior (MEJ) se formalizou com a criação da Confédération Nationale des 

Juniors Entreprise (CNJE), a primeira organização nacional para defender os 

interesses das EJs francesas. Segundo informações fornecidas pela Confederação 

Brasileira de Empresas Juniores – Brasil Júnior, em 1986, quando já havia cerca de 

uma centena de EJs, 15.000 estudantes envolvidos e um faturamento da ordem de 

40 milhões de francos, o conceito começou a difundir-se pelo restante da Europa: 

Bélgica, Holanda, Alemanha, Portugal, Itália e Suíça, onde encontrou novos 

formatos e ocasionou, em 1990, a criação da Confederação Européia de Empresas 

Juniores, a JADE (Junior Association for Development in Europe). Atualmente, 

outros países no mundo também já contam com EJs como, por exemplo: Canadá, 

Camarões, África do Sul, Marrocos, Japão, Equador e EUA. 

No Brasil, o conceito de Empresa Júnior chegou em 1987, através de João 

Carlos Chaves, diretor da Câmara de Comércio Franco-Brasileira. Segundo Pahins 

(2006), a Câmara de Comércio Franco-Brasileira publicou um anúncio no jornal 

convocando jovens interessados em implantar uma Empresa Júnior em suas 

faculdades, nos anos seguintes, após algumas viagens à Europa, superação de 

imposições burocráticas e oposição de muitos, surgiram as primeiras EJs do Brasil. 

As EJs pioneiras no Brasil foram as da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo (USP), da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal da Bahia. 
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Segundo informações retiradas do sitio da Brasil Júnior (BJ), em termos 

quantitativos, o movimento brasileiro expandiu-se tanto que de 1988 a 1995, em sete 

anos, portanto, surgiram 100 empresas, número que foi atingido, no país de origem, 

em 19 anos, entre 1967 e 1986. De acordo com o censo promovido pela BJ de 2010 

com o objetivo de mensurar o Movimento Empresa Júnior Brasileiro, a maioria das 

EJs foi criada entre 1992 e 1993 (29 empresas), seguido de 1998/99 e 2002/03 (18 

empresas). 

Mesmo sendo uma derivação do modelo francês, existem diferenças entre 

as EJs brasileiras e francesas. Pahins (2006) explica que no modelo francês, as EJs 

tiveram que se desenvolver fora do espaço físico das universidades e com uma 

metodologia que possibilitasse a execução de projetos sem a orientação dos 

professores. A autora argumenta ainda que o modelo brasileiro não teria se 

consolidado se as EJs tivessem que arcar com os custos de uma estrutura própria. E 

por causa disso, elas nasceram vinculadas às instituições de ensino superior e com 

o apoio dos professores. De acordo com o censo promovido pela BJ em 2010, uma 

das principais formas de apoio da IES é através do fornecimento de uma instalação 

para a empresa. A pesquisa mostra que 94,61% das empresas questionadas 

afirmaram possuir sede dentro da própria instituição de ensino. 

Para Matos (1997), a diferença entre as EJs francesas e as brasileiras está 

no grande reconhecimento que as primeiras possuem. A razão está associada ao 

tempo de seu funcionamento. Outro motivo citado pelo autor é a qualificação dos 

estudantes dos cursos de comércio e administração na França, melhor que a dos 

brasileiros, pois ao ingressarem nesses cursos, os estudantes já possuem o nível 

básico, que lhes garante maior tempo para essa formação. 

Outra diferença apresentada por Matos (1997) a ser considerada é o porte 

dos clientes e o perfil da economia nos dois casos. Enquanto no Brasil, as EJs 

prestam serviços em sua maioria para micro e pequenas empresas (MPEs), pois 

representam a maior parte da economia nacional, as EJs francesas contam com 

uma carteira de clientes com um maior número de empresas de grande porte e 

multinacionais que atuam tanto na França quanto em outros países do mundo. 

Segundo o Censo BJ 2010, as EJ, quando questionadas quanto ao porte dos 

clientes apresentam que em sua maioria (aproximadamente 69%) são micro 

empresas e pessoas físicas. Os resultados seguem a escala quanto ao porte da 
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empresa, ou seja, quanto maior o porte menor o número de EJ que possuem tais 

clientes. 

Desde seu surgimento, o MEJ Brasileiro se mostrou bem ativo no sentido de 

união e fortalecimento do movimento. Em 1993, foi realizado o primeiro evento com 

o objetivo de aproximar o MEJ Brasileiro que vinha crescendo a cada ano. Assim, foi 

realizado o 1º Encontro Nacional de Empresas Juniores (ENEJ), na cidade de São 

Paulo. De lá pra cá já ocorreram 19 edições do evento em diferentes cidades como 

Salvador, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, entre outras. 

Em 2003, no XI ENEJ realizado em Salvador, foi fundada a Confederação 

Brasileira de Empresas Juniores, também designada Brasil Júnior (BJ). Como 

instancia representativa do movimento Empresa Júnior no Brasil, a BJ tem como 

missão “Representar o MEJ nacional e potencializá-lo como agente de educação 

empresarial e gerador de negócios”. Atualmente, a BJ representa 14 federações 

estaduais, que prezam pelos interesses do Movimento Empresa Júnior em suas 

regiões. No Anexo A, estão representadas todas as federações pertencentes à BJ, 

bem como as respectivas EJs federadas e o curso de graduação a qual estão 

relacionadas. 

Como se pode perceber, a abrangência do Movimento Empresa Júnior não 

se dá apenas no número de EJs existentes, mas também na diversidade de áreas 

de conhecimento e, consequentemente, de possibilidades de serviços prestados por 

estas empresas. Em uma análise rápida, pode-se perceber a predominância de EJs 

nas áreas de Administração e nas Engenharias. Entretanto, há EJs de áreas mais 

atípicas como Nutrição, Ciência Política, Direito, Turismo, Psicologia, Farmácia, 

entre outras.  Há também, como mostra o quadro, EJs que atuam vinculadas a mais 

de uma disciplina. De acordo com os conceitos adotados pela BJ que serão 

apresentados mais a fundo na sessão seguinte, o artigo 4º do Conceito Nacional de 

Empresa Júnior define que toda empresa júnior deve estar vinculada a pelo menos 

uma instituição de ensino superior e a pelo menos um curso de graduação  

Segundo o censo BJ 2010, observa-se que a tendência das EJs é de possuir 

pouco mais de 25 pessoas compondo a empresa. Com valor médio entre 27 e 28 

membros, o número das empresas pode variar de 10 a 40 membros. Havendo 

também empresas com números superiores a esses. 
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Atualmente, depois de mais de vinte anos de atuação nacional, o Brasil é o 

país que possui maior número de EJs no mundo. Na última pesquisa realizada em 

2010, estima-se que o Brasil possua hoje cerca de 1120 EJs nos quais trabalham de 

forma voluntária 27.800 empresários juniores. Destes, 86,23% estudam em 

Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, sendo 50,3% em IES federais e 

35,93% em IES estaduais. De acordo com a BJ, atualmente o MEJ é apontado como 

uma das maiores redes estudantis organizadas no mundo. 

3.3.2 Definição de Empresa Júnior 

Para trabalhar com a definição de Empresa Júnior nesse trabalho, foram 

utilizadas três fontes fundamentais de pesquisa, todas elas fornecidas pela 

Confederação Brasileira de Empresas Juniores, a Brasil Júnior (BJ). A primeira fonte 

constitui um documento denominado Conceito Nacional de Empresa Júnior (CNEJ). 

De acordo com esse documento em seu artigo 1º, o CNEJ tem como objetivo 

determinar todos os critérios que devem ser respeitados e seguidos, a fim de que 

uma associação civil seja reconhecida como uma Empresa Júnior por parte da Brasil 

Júnior. A segunda fonte se baseia no documento desenvolvido pela Brasil Júnior em 

2005 para ajudar na solução de dúvidas e questões relacionadas à gestão e 

estruturação das Empresas Juniores denominado DNA Jr. (2005). Por último, a 

terceira fonte de informações se baseia no próprio sitio oficial da Brasil Júnior. 

Quanto ao conceito de Empresa Júnior, o artigo 2º do CNEJ trata da 

seguinte forma: 

As Empresas Juniores são constituídas pela união de alunos matriculados 
em cursos de graduação em instituições de ensino superior, organizados 
em uma associação civil com o intuito de realizar projetos e serviços que 
contribuam para o desenvolvimento do país e de formar profissionais 
capacitados e comprometidos com esse objetivo. 
 

Segundo o DNA Jr. (2005), existem duas maneiras de se definir o que é 

Empresa Júnior (EJ). A primeira forma de definir é sob o enfoque jurídico. De acordo 

com a Confederação Brasil Júnior, Empresa Júnior é conceituada como: 

Uma associação civil, sem fins econômicos, constituída e gerida 
exclusivamente por alunos de graduação de estabelecimentos de ensino 
superior, que presta serviços e desenvolve projetos para empresas, 
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entidades e sociedade em geral, nas suas áreas de atuação, sob a 
orientação de professores e profissionais especializados. 
 

Destrinchando o conceito apresentado, as EJs possuem um objetivo comum 

e bem definido. Além disso, essa associação deve ser declaradamente sem fins 

econômicos. A receita oriunda dos projetos e serviços prestados deve ser 

reinvestida na própria EJ e não pode ser distribuída entre seus membros. Logo, as 

EJs cobram pelo serviço prestado, muitas vezes abaixo do preço de mercado, e 

auferem lucro que é reinvestido, por exemplo, na infraestrutura da própria EJ e na 

capacitação de seus membros. Segundo o DNA Jr. (2005), “isto não significa que a 

EJ não possa remunerar seus membros, mas implica que toda movimentação 

financeira deva ser justificada. Geralmente, esta justificativa é feita sob a ótica do 

reembolso das atividades realizadas”. 

Estruturalmente, a EJ é um grupo formado única e exclusivamente por 

alunos da graduação devidamente matriculados na IES vinculada. Portanto, por mais 

que as atividades exercidas pela EJ possam vir a ter o acompanhamento de 

docentes e da própria IES a qual a EJ está ligada, a EJ deve ser considerada 

autônoma, respondendo por todos os seus atos, não devendo sofrer qualquer 

intervenção externa na sua gestão. Cabe frisar aqui que diferente da intervenção, as 

EJs podem contar com profissionais e/ou docente para orientar os membros na 

execução dos serviços prestados para garantir sua qualidade. 

As EJs, independentemente de suas peculiaridades, são empresas que 

atuam no mercado de forma semelhante a qualquer outra empresa. Segundo 

informações retiradas do sitio da BJ, a Empresa Júnior tem a natureza de uma 

empresa real, com diretoria executiva, conselho de administração, estatuto e 

regimentos próprios. Apesar de a estrutura hierárquica ser definida de forma a se 

adaptar as condições de cada EJ, cargos como presidente, diretor e gerente são 

frequentes em funções de lideranças. Já a base operacional geralmente é composta 

pelos cargos de consultor, analista e trainee. 

Por fim, o artigo 5º da CNEJ é bem claro quando explicita que a Empresa 

Júnior não pode estar vinculada a qualquer partido político. Nesse aspecto, de 

acordo com Matos (1997), as EJs se diferenciam, por exemplo, de diretórios 

estudantis, pois estes, além da possibilidade da representação estudantil, podem 

assumir caráter político partidário. 
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A segunda forma de definir uma EJ revela as características inerentes às 

atividades que são desenvolvidas na gestão e em seu propósito de existência. As 

EJs fazem parte de um dos pilares do ensino superior brasileiro sendo consideradas 

extensões acadêmicas dentro de suas IES assim como os estágios convencionais e 

os intercâmbios acadêmicos. Portanto, atuam com o objetivo de complementar a 

formação oferecida pela IES e tornar os estudantes, que por elas passam, mais 

preparados para o mercado de trabalho. De acordo com o DNA Jr. (2005), O MEJ 

Brasileiro tem se agigantado e acelerado o processo de profissionalização de suas 

condutas e práticas, chamando a atenção principalmente para seu papel social de 

capacitar o jovem universitário brasileiro. 

Segundo informações retiradas do sitio da BJ baseadas no CNEJ, A 

Empresa Júnior deve ter como objetivos:  

 Proporcionar ao estudante aplicação prática de conhecimentos 
teóricos, relativos à área de formação profissional específica: Nesse 
ponto a EJ pode ser considerada um meio para utilização dos 
conhecimentos adquiridos em sala de aula em um ambiente real do 
mercado em que o estudante deseja atuar. 

 Desenvolver o espírito crítico, analítico e empreendedor do aluno: 
Outra visão gerada pela EJ é o empreendedorismo visto que os 
estudantes são responsáveis por gerir uma organização real. Nasce 
com isso, o censo de que todos que fazem parte da EJ são donos 
da empresa. 

 Intensificar o relacionamento empresa-escola: O empresário júnior 
se torna um elo entre a IES e os diversos clientes com que atua. Em 
determinados momentos, a EJ assume frente ao mercado, a 
imagem da instituição de ensino, acarretando uma maior 
responsabilidade aos membros. 

 Facilitar o ingresso de futuros profissionais no mercado, colocando-
os em contato direto com o seu mercado de trabalho: Além de 
preparar o estudante para o mercado de trabalho com uma 
formação diferenciada, as EJs estreitam as relações com empresas 
que buscam novos talentos recém formados facilitando ainda mais o 
acesso de estudantes qualificados aos melhores cargos no mercado 
de trabalho.  

 Contribuir com a sociedade, através de prestação de serviços, 
proporcionando ao micro, pequeno e médio empresário 
especialmente, um trabalho de qualidade a preços acessíveis. 

 

Importante ressaltar que, além de existirem EJs não federadas à BJ, há 

também EJs em desacordo com o Conceito Nacional de Empresa Júnior (CNEJ) 

definido pela Confederação. Portanto, os conceitos aqui apresentados se aplicariam 

parcialmente ou não se aplicariam a essas Empresas Juniores dependendo de sua 

situação atual. Segundo o Censo BJ de 2010, 81,21% das empresas estão de 
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acordo com CNEJ. E menos de 20% não estão de acordo ou não possuem 

conhecimento sobre o CNEJ. 

3.4 População e amostra 

Os participantes deste estudo são empresários juniores lotados em 

Empresas Juniores (EJs) brasileiras das regiões nordeste, centro-oeste, sudeste e 

sul. Em tais regiões, como mostrado anteriormente, estão centralizadas a grande 

maioria de EJs no país. 

A população adotada para este estudo é formada de 27.800 empresários 

juniores, provenientes das cinco regiões brasileiras, entre 16 e 25 anos, de ambos 

os sexos e com, no mínimo, 2º grau completo de acordo com o conceito 

apresentado de empresário júnior. 

Para definir o número ideal para compor a amostra desta pesquisa, foi 

utilizada a ferramenta estatística desenvolvida pela Raosoft Inc., disponível em: 

<http://www.raosoft.com/samplesize.html>. Partindo da população já definida, 

adotando uma margem de erro de 5%, o nível de confiança que representa a 

quantidade de incerteza tolerável de 95% e contando com uma distribuição de 

resposta de 50%, têm-se como amostra recomendável 379 respondentes. 

Aproximando esse valor e tomando-o como meta de amostragem, adotou-se uma 

amostra de 380 respondentes. 

A pesquisa contou com 381 questionários respondidos na etapa quantitativa 

do estudo correspondendo a aproximadamente 1,37% da população adotada. Os 

dados obtidos sobre a caracterização dos participantes desta etapa constarão no 

capítulo referente aos resultados apresentado mais adiante. A composição da 

amostra se deu de forma não probabilística e por acessibilidade, quando de acordo 

com Vergara (2005, p.51), são selecionados “os elementos pela facilidade de acesso 

a eles”.  

Para a etapa qualitativa do estudo, a definição do número de entrevistas 

necessárias para se obter as informações relevantes para o estudo se baseou nas 

metodologias levantadas nas pesquisas de Zanelli (2002, p.85) que aponta que se 

http://www.raosoft.com/samplesize.html
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deve finalizar a fase de entrevistas “quando os dados começam a ressurgir e o 

pesquisador já articula argumentos descritivos da realidade com certo desembaraço 

ou, em outras palavras, as respostas que buscava se mostram com relativa 

evidência”.  

Ao todo foram entrevistados 13 gestores de Empresas Juniores, também 

empresários juniores, lotados em diferentes EJs em sua maioria situadas na região 

do Distrito Federal sendo apenas um entrevistado de uma EJ de Curitiba. Os 

entrevistados, todos do curso de Administração, participaram ou não do primeiro 

momento da pesquisa de natureza quantitativa como respondentes do questionário 

aplicado. No Quadro 3 são descritas informações referentes ao perfil de cada 

entrevistado garantindo o sigilo quanto ao nome dos participantes da pesquisa. 

 

Entrevistado Sexo Idade 
Tempo de 

EJ 
Cargo Atual 

Nº de 
integrantes 
da equipe 

que 
gerencia 

Gestor1 F 22 anos 2 anos Assessor 7 pessoas 

Gestor2 M 21 anos 3 anos Presidente 9 pessoas 

Gestor3 M 21 anos 3 anos Diretor 9 pessoas 

Gestor4 F 22 anos 2,5 anos Diretor 8 pessoas 

Gestor5 M 19 anos 2,5 anos Assessor 7 pessoas 

Gestor6 M 20 anos 2 anos Gerente 7 pessoas 

Gestor7 M 21 anos 2 anos Gerente 2 pessoas 

Gestor8 M 21 anos 2 anos Gerente 6 pessoas 

Gestor9 F 22 anos 3 anos Diretor 9 pessoas 

Gestor10 M 22 anos 3 anos Presidente 8 pessoas 

Gestor11 F 23 anos 3 anos Diretor 9 pessoas 

Gestor12 M 20 anos 2,5 anos Diretor 11 pessoas 

Gestor13 F 21 anos 4 anos Diretor 13 pessoas 

Quadro 3 – Perfil dos Entrevistados. 
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3.5 Instrumento(s) de pesquisa 

Os instrumentos que foram utilizados na pesquisa de campo deste estudo 

foram dois, aplicados em momentos distintos da pesquisa. O primeiro instrumento 

utilizado foi a versão atualizada do questionário desenvolvido por Bruno-Faria e 

Alencar (1998) chamado Indicadores de Clima para a Criatividade (ICC). Bruno-Faria 

e Veiga (no prelo) revisaram os itens do ICC a partir de entrevistas, análise da 

literatura e de outros instrumentos com fins semelhantes desenvolvidos em outros 

países. O objetivo era incorporar os novos achados sobre o tema e reduzir o número 

de itens do instrumento. Assim, criaram o questionário denominado Indicadores de 

Condições para Criar no Ambiente de Trabalho (ICCAT). Nele, constam 54 itens a 

serem respondidos em uma escala Likert de cinco pontos variando de 1 (Discordo 

pouco) a 5 (Concordo Plenamente) e estão divididos em nove fatores sendo seis 

referentes a fatores favoráveis e três relacionados a fatores desfavoráveis à 

criatividade no ambiente de trabalho. A seguir estão os fatores e seus respectivos 

itens: 

 

Tabela 1 – Indicadores de Condições para Criar no Ambiente de Trabalho 

Fatores de Estímulos Itens 

Características do Ambiente Físico 1, 12, 30, 35, 46, 47, 51 

Clima Entre Colegas de trabalho 7, 15, 19, 37, 53 

Liberdade de Ação 2, 20, 23, 42, 49 

Atividades Desafiantes 3, 8, 10, 28, 45 

Suporte do Gerente Imediato 5, 6, 24, 27, 43 

Ações e Estratégias Organizacionais em Apoio a 
Ideias Novas 

11, 17, 26, 33, 38, 40, 54 

Fatores de Barreiras Itens 

Excesso de Serviço e Escassez de Tempo 16, 25, 31, 39, 41 

Atuação Inadequada do Gerente 4, 14, 18, 21, 22, 29, 48, 52 

Problemas Organizacionais 9, 13, 32, 34, 36, 44, 50 

Fonte: BRUNO-FARIA e VEIGA (no prelo). 
 

Em complemento ao instrumento de levantamento de dados, ou survey, que 

foi aplicado no primeiro momento da pesquisa e figura a etapa quantitativa da 

estratégia do método misto, foram adicionadas duas questões abertas no final do 

questionário. As perguntas abertas foram: 

 Pergunta Um: Você gostaria de acrescentar outros aspectos que 

atuam como estímulos à produção de ideias novas e de valor 
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presentes especificamente no ambiente de trabalho das Empresas 

Juniores? 

 Pergunta Dois: Você gostaria de acrescentar outros aspectos que 

atuam como barreiras à produção de ideias novas e de valor 

presentes especificamente no ambiente de trabalho das Empresas 

Juniores? 

O questionário incluiu também instruções iniciais e, ao final, variáveis sócio-

demográficas, a fim de caracterizar os participantes da pesquisa e mais um espaço 

para que o respondente pudesse acrescentar informações adicionais de seu 

interesse, conforme Anexo B. 

O instrumento utilizado no segundo momento do estudo, na etapa 

qualitativa, foi um roteiro semi-estruturado de entrevista. O objetivo desse roteiro, 

como evidenciado anteriormente na descrição geral da pesquisa foi auxiliar no 

levantamento, junto aos gestores de Empresas Juniores, de possíveis fatores 

favoráveis e desfavoráveis à expressão da criatividade específicos desta realidade 

organizacional. O roteiro possui quatro perguntas abertas e seis perguntas sócio-

demográficas referentes ao perfil do entrevistado e contou com instruções iniciais e 

o conceito de criatividade adotado conforme o Apêndice A. 

3.6 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

Visando garantir o alcance do objetivo geral estabelecido para este estudo, a 

pesquisa em seu primeiro momento se deu em âmbito nacional não sendo aplicada 

unicamente em uma organização específica, mas sim a empresários juniores lotados 

em Empresas Juniores de diferentes estados brasileiros. Estes tomaram como base 

a experiência em suas EJs, assim como a dinâmica de funcionamento destas para 

julgar os itens pertencentes ao questionário. 

O procedimento de coleta de dados nessa fase quantitativa teve como 

marco principal o XIX Encontro Nacional de Empresas Juniores (ENEJ) realizado em 

Foz do Iguaçu, no período de 10 a 14 de agosto de 2011. Com o tema “Sigma: 

Convergindo Transformações”, o evento contou com mais de 1500 empresários 
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juniores representando mais de 100 EJs de diversos estados e federações. Ao final 

do evento, foram obtidos 300 questionários respondidos, o equivalente a cerca de 

20% dos empresários juniores que compareceram ao evento. 

Para alcançar o número de questionários desejado, foram aplicados os 

demais questionários nas Empresas Juniores federadas à Concentro, Federação 

Centro-Oeste de Empresas Juniores, que conta com mais de 200 empresários 

distribuídos em 13 Empresas Juniores. Portanto, 81 questionários foram aplicados 

posteriormente ao evento nas EJs lotadas na região do Distrito Federal. 

Todos os questionários foram entregues pessoalmente aos respondentes e 

posteriormente tabulados e analisados com a utilização do pacote estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows, versão 18.0. Foram 

realizadas análises descritivas (média e desvio padrão) dos fatores correspondentes 

aos aspectos favoráveis à criatividade no ambiente de trabalho e dos referentes aos 

aspectos desfavoráveis à expressão criativa segundo a percepção dos 

respondentes. Além disso, foram feitas estatísticas descritivas (freqüência, gráficos 

descritivos, médias e desvios padrão) dos dados referentes à caracterização dos 

participantes da pesquisa. Para verificar se havia alguma relação entre a percepção 

de condições para criar no ambiente de trabalho e as variáveis demográficas, foram 

calculadas correlações de Pearson com as variáveis: sexo, idade, tempo de trabalho 

na EJ, cargo atual e se o respondente gerencia ou não equipes de trabalho e os 

fatores do ICCAT. 

Quanto às entrevistas pertencentes ao segundo momento do estudo, foram 

todas realizadas em Brasília no período de 3 a 10 de novembro de 2011. As 

entrevistas foram pré-agendadas de acordo com a disponibilidade dos participantes 

do estudo e a viabilidade do entrevistador. 

No início de cada entrevista foi entregue a parte do roteiro contendo as 

instruções iniciais e o conceito de criatividade adotado para que os entrevistados 

lessem antes de realizar as respostas e o roteiro permaneceu com eles durante toda 

a entrevista para eventuais consultas. Durante a realização das entrevistas, as 

respostas foram gravadas para posterior transcrição. 

Como a etapa qualitativa desse estudo teve como objetivo identificar junto 

aos participantes do estudo aspectos específicos que estimulam ou inibem a 
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criatividade no ambiente de trabalho das Empresas Juniores, foi empregada a 

técnica de análise de conteúdo que de acordo com Bardin (2009, p.33) “é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações. Não se trata de um instrumento, 

mas de um leque de apetrechos [...] marcado pela disparidade de formas e 

adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações”. 

Utilizando esse procedimento, foram identificadas e organizadas as 

mensagens principais de cada entrevista. Estas foram reunidas e categorizadas em 

aspectos ou grupo de aspectos semelhantes ou complementares criados à medida 

que emergiam de cada discurso. Segundo Franco (2008, p.59) “a categorização é 

uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a partir de 

critérios definidos”. No mesmo trabalho a autora explica que as categorias “vão 

sendo criadas à medida que surgem nas respostas, para depois serem interpretadas 

à luz das teorias explicativas” (FRANCO, 2008, p.62). 

Importante ressaltar aqui que as informações qualitativas levantadas por 

meio das questões abertas aplicadas durante o primeiro momento da pesquisa, 

também foram analisadas a partir da técnica de análise de conteúdo. 

No capítulo seguinte deste trabalho, serão apresentados os resultados da 

pesquisa feita, a análise e as discussões das informações levantadas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo está organizado da seguinte forma: primeiramente será feita a 

caracterização do perfil dos respondentes. Em seguida, serão apresentados os 

resultados referentes às médias e desvios padrão dos fatores obtidos pelo 

instrumento ICCAT bem como as correlações entre esses fatores e as variáveis 

demográficas. Serão apresentados os resultados das perguntas abertas do 

questionário, bem como os extraídos das entrevistas com gestores e por fim, 

discutidos os resultados da pesquisa. 

4.1 Caracterização da amostra 

A caracterização da amostra se faz necessária para que se possa verificar a 

existência de correlação entre os fatores favoráveis e desfavoráveis à expressão da 

criatividade nas Empresas Juniores e as variáveis demográficas da amostra obtida 

na pesquisa. Além disso, favorece na compreensão dos demais resultados obtidos 

neste estudo. 

Ao todo, na etapa qualitativa da pesquisa foram obtidos 381 questionários 

considerados válidos. Outros 28 questionários não puderam ser validados devido ao 

excesso de itens em branco. 

De acordo com a amostra válida, de todos os respondentes, 193 (50,7%) 

são do sexo masculino e 188 (49,3%) são do sexo feminino. Assim, como 

demonstrado na Figura 3, há uma distribuição quase homogênea entre sexos na 

composição da amostra. 
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Figura 4 – Gráfico Variável Demográfica Sexo 
 

Observa-se que, de acordo com os dados do Censo 2010 mensurado pela 

Brasil Júnior, a proporção encontrada na amostra é compatível com os números 

encontrados no Censo onde 52,85% são do gênero masculino e 47,15% do 

feminino. 

Quanto à idade optou-se por não trabalhar com faixas de idade dado que a 

população apresenta uma baixa amplitude variando de 16 a 25 anos. Na Figura 4 

são apresentados os resultados obtidos na amostra da pesquisa: 

 
Figura 5 – Gráfico Variável Demográfica Idade 

 

Percebe-se na amostra uma amplitude de idade idêntica ao da população e 

uma média de idade equivalente à 20,27 anos. Tanto a mediana quanto a moda 
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foram iguais a 20. Logo, as três medidas sugerem um comportamento normal 

quanto à variação dos dados obtidos. 

Em comparação com os resultados obtidos no Censo 2010, tem-se que a 

média de idade entre os empresários juniores nas duas mensurações foram 

idênticos, porém o Censo apresentou como idade mais freqüente 19 anos. Essa 

diferença é compreensível dado que na amostra obtida, a diferença na freqüência de 

idade entre 19 e 20 anos foi relativo à apenas 2 casos. 

Com relação à abrangência territorial, estão presentes na amostra 

respondentes de quatro das cinco regiões do território nacional. Há uma 

predominância grande de respondentes do Distrito Federal com 142 ou 37,3% da 

amostra seguido pelos estados de Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná com 

respectivamente 56 (14,7%), 48 (12,6%) e 47 (12,3%) da amostra válida. Os demais 

estados respondentes foram São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande 

do Sul, Ceará, Bahia e Pernambuco como demonstrado na Figura 5: 

 
Figura 6 – Gráfico Variável Demográfica Estado 

 

No que diz respeito ao tempo de trabalha na Empresa Júnior da amostra, as 

maiores freqüências obtiveram 134 (35,2%) e 114 (29,9%) das respostas nas faixas 

de 1 a 2 anos e de 6 meses a 1 ano respectivamente. A menor freqüência obteve 2 

(0,5 %) das respostas na faixa mais de 4 anos como apresentado na Figura 6: 
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Figura 7 – Gráfico Variável Demográfica Tempo de EJ 
 

Os resultados obtidos quanto ao tempo em que os respondentes 

trabalhavam em suas EJs demonstram uma queda acentuada no que diz respeito à 

passagem do segundo para o terceiro ano de trabalho com o centro do Sino de 

Gauss deslocado próximo ao primeiro ano de EJ. Essa análise reitera os resultados 

do Censo 2010 que apontou como 15 meses o tempo médio de permanência nas 

Empresas Juniores. 

Quanto ao cargo exercido atualmente pelos participantes da pesquisa, a 

maioria, 118 (31%), são consultores, diretor, outros e gerente aparecem em seguida 

com 73 (19,2%), 68 (17,8%) e 62 (16,3%) respectivamente como demonstra a 

Figura 7. 

 

Figura 8 – Gráfico Variável Demográfica Cargo 
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Dos 68 (17,8%) da amostra total que informaram o cargo que exerciam nas 

EJs, os seguintes cargos foram descritos: Analista, Assessor, Conselheiro, 

Coordenador, Ex-membro, Vice Coordenador e Vice Presidente. Dentre estes, os 

cargos mais evidentes foram os de Assessor, Conselheiro e Coordenador com 40, 

11 e 7 respondentes, respectivamente. O cargo de Assessor corresponde a 10,5% 

do total de cargos de toda a amostra. 

Cabe ressaltar que a definição dos cargos existentes dentro das Empresas 

Juniores, bem como sua estrutura organizacional contemplando organograma e 

hierarquização e o papel e funções de cada cargo são personalísticos de cada EJ de 

acordo com suas necessidades e características. Diversos são os fatores que 

podem influenciar na estrutura organizacional de uma EJ como, por exemplo, seu 

porte e o tipo de serviço prestado. 

Por fim, dos participantes da amostra, 219 (57,5%) gerenciam equipes de 

trabalho no cargo em que atuavam contra 162 (42,5%) que não gerenciavam como é 

apresentado na Figura 8: 

 

Figura 9 – Gráfico Variável Demográfica Gerencia Equipes 
 

Dentre os cargos, apenas no caso de trainee não foi evidenciada a gerência 

de equipes de trabalho. Os demais cargos, dependendo da EJ, gerenciavam ou não 

equipes de trabalho como mostra a Tabela 2. 
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Tabela 2 – Comparativo Cargo X Gerencia Equipes 

 

GERENCIA 
EQUIPES? 

Total SIM NÃO 

CARGO TRAINEE 0 24 24 

CONSULTOR 35 83 118 

GERENTE 50 12 62 

DIRETOR 70 3 73 

PRESIDENTE 34 2 36 

OUTROS 30 38 68 
Total 219 162 381 

 

A seguir, serão apresentados os resultados referentes às médias e desvios 

padrão dos itens que compõem cada um dos fatores definidos pelo ICCAT. Em 

seguida, serão descritas as correlações entre esses fatores e as variáveis 

demográficas. 

4.2 Média, Desvio Padrão e Correlação  

Nesta seção serão apresentadas as médias e desvios padrão de todos os 

fatores que favorecem a expressão da criatividade e em seguida dos fatores que 

desfavorecem tal expressão. Depois, para melhor compreensão, serão 

apresentadas as médias e desvios padrão de cada item que compõem os fatores 

estudados. Por fim, serão feitas correlações entre os fatores e as variáveis 

demográficas apresentadas na seção anterior de caracterização da amostra. 

Na Tabela 3 estão representadas as médias e desvios padrão de todos os 

fatores que facilitam à expressão da criatividade, em ordem decrescente dos valores 

das médias: 

 

Tabela 3 – Média e DP dos Fatores que Favorecem à Expressão da Criatividade 

Fatores Média 
Desvio 
Padrão 

Liberdade de Ação  4,4430 0,47177 

Clima Entre Colegas de trabalho 4,3249 0,53718 

Suporte do Gerente Imediato 4,3192 0,56510 

Atividades Desafiantes 4,2640 0,57427 

Ações e Estratégias Organizacionais em Apoio a Ideias Novas 3,5399 0,69436 

Características do Ambiente Físico 3,2962 0,73357 

 



56 

 

O fator que obteve a maior média foi “Liberdade de Ação” com o valor de 

4,44 (Concordo pouco) e também o menor desvio padrão com 0,47. Isso significa 

que, dada a amostra de respondente, a maioria concorda pouco que a liberdade de 

ação dada pela EJ a qual faz parte favorece a expressão da criatividade em seu 

ambiente de trabalho. 

Quanto ao fator que obteve a menor média, com aproximadamente 3,30 (Em 

dúvida), foi o fator “Característica do Ambiente Físico” o que quer dizer que há 

dúvidas entre grande parte dos participantes sobre o favorecimento das 

características do ambiente físico na expressão da criatividade em suas EJs. Outra 

análise que corrobora esse entendimento está que esse fator sofreu o maior desvio 

padrão dentro os fatores estimulantes com um valor de 0,73. Seguido dele está o 

fator “Ações e Estratégias Organizacionais em Apoio a Ideias Novas” com desvio 

padrão de 0,69. 

No que diz respeito aos fatores que desfavorecem a expressão da 

criatividade, tem-se as seguintes médias e desvios padrão assim representados na 

Tabela 4, também em ordem decrescente dos valores da média: 

 

Tabela 4 – Média e DP dos Fatores que Desfavorecem à Expressão da Criatividade 

Fatores Média 
Desvio 
Padrão 

Excesso de Serviço e Escassez de Tempo 3,0105 0,85870 

Problemas Organizacionais  2,4076 0,69197 

Atuação Inadequada do Gerente 1,7762 0,55500 

 

O fator com maior média corresponde a “Excesso de Serviço e Escassez de 

Tempo” com 3,01 (Em Dúvida). Este fator também corresponde ao maior desvio 

padrão no valor aproximado de 0,86. Logo, os participantes têm dúvidas se o 

excesso de serviço e a escassez do tempo são fatores que desfavorecem a 

expressão da criatividade. Já quanto ao fator de menor média, há um consenso 

maior ao discordarem que percebem uma “Atuação Inadequada do Gerente”. Esse 

fator obteve uma média aproximada de 1,78 de modo que as respostas se situaram 

entre 1 (discordo totalmente) e 2 (discordo pouco) e o desvio padrão foi de 0,56, 

aproximadamente. 

Constata-se que, de uma forma geral, os participantes do estudo concordam 

que a maioria dos fatores que favorece a expressão da criatividade definidos pelo 
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instrumento de pesquisa estão presentes no contexto de trabalho das Empresas 

Juniores. Além disso, discordam quanto à existência da maioria dos fatores que 

desfavorecem a expressão da criatividade nesse contexto de trabalho. Logo, em 

uma análise ampla e superficial dos resultados gerais, pode-se supor, inicialmente, 

que o ambiente de trabalho das Empresas Juniores seria, em princípio, propício à 

expressão da criatividade por parte de seus membros. 

Passando de uma análise geral para um estudo mais detalhado serão 

analisadas as médias e desvios padrão de todos os itens de cada fator, a fim de 

aprofundar o entendimento e compreensão dos resultados obtidos. 

Partindo da análise dos fatores que favorecem a expressão da criatividade, 

na Tabela 5 estão representados a média e desvio padrão dos itens que compõem o 

fator “Liberdade de Ação” em ordem decrescente dos valores da média. 

 

Tabela 5 – Média e DP dos Itens do Fator Liberdade de Ação 

Nº Itens Média 
Desvio 
Padrão 

2 Tenho liberdade para oferecer sugestões onde trabalho. 4,82 0,475 

49 Tenho liberdade para expor minhas idéias onde trabalho. 4,67 0,673 

20 
Tenho liberdade para propor novas formas de fazer as atividades no 
trabalho. 

4,52 0,702 

42 Tenho liberdade para decidir como realizar as tarefas a mim atribuídas. 4,26 0,845 

23 Sinto-me à vontade para agir de forma diferente do meu gerente imediato. 3,94 1,033 

 

Dos itens pertencentes ao fator “Liberdade de ação”, o que obteve a maior 

média foi o item “Tenho liberdade para oferecer sugestões onde trabalho” com 4,82. 

Este valor encontra-se entre 4 (Concordo pouco) e 5 (Concordo plenamente) 

estando mais próximo do segundo, o que significa que os participantes concordam 

quase plenamente que nas EJs em que trabalham há abertura para a expressão de 

opiniões. Este item também obteve o menor desvio padrão, com 0,475, o que 

demonstra uma maior conformidade de respostas favoráveis à opinião geral dos 

participantes. 

O item “Sinto-me à vontade para agir de forma diferente do meu gerente 

imediato” obteve a menor média com 3,94, ficando entre 3 (Em dúvida) e 4 

(Concordo pouco) estando mais próximo do segundo. 

Os demais itens obtiveram médias elevadas com respostas entre 4 

(Concordo pouco) e 5 (Concordo plenamente) e desvios padrão menores que 1, o 
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que favoreceu para que o fator “Liberdade de Ação” obtivesse a maior média geral e 

a menor dispersão geral das respostas. 

Na Tabela 6 estão representados a média e desvio padrão dos itens que 

compõem o fator “Clima entre Colegas de Trabalho” em ordem decrescente dos 

valores da média. 

 

Tabela 6 – Média e DP dos Itens do Fator Clima entre Colegas de Trabalho 

Nº Itens Média 
Desvio 
Padrão 

19 
No meu local de trabalho, as pessoas mostram boa vontade em ajudar 
uns aos outros. 

4,38 0,750 

15 O clima entre os colegas é de confiança e respeito mútuo. 4,37 0,783 

7 Meus colegas elogiam quando apresento uma boa idéia no trabalho. 4,36 0,836 

37 
A troca de idéias com colegas no dia-a-dia de trabalho me estimula a 
produzir novas idéias. 

4,30 0,844 

53 
Sinto-me incentivado a produzir idéias novas a partir da interação com 
meus colegas de trabalho. 

4,21 0,882 

 

Nesse fator, todos os itens obtiveram médias altas situadas entre 4 

(Concordo pouco) e 5 (Concordo plenamente) significando que grande parte dos 

participantes concordam que a influencia dos demais empresários juniores em seu 

ambiente de trabalho favorece a expressão da criatividade no ambiente de trabalho 

de suas EJs. 

Uma possibilidade preliminar para justificar esse resultado, com base na 

caracterização das EJs na seção 3.3 deste trabalho, pode estar na proximidade 

entre os membros que compõem as EJs por fazem parte da mesma geração, 

cursam na maioria das vezes o mesmo curso de graduação e possuem outras 

características que tornam o clima de trabalho mais próximo de suas realidades. 

Outra possibilidade reside na característica das Empresas Juniores de estarem 

focadas, prioritariamente, no aprendizado e desenvolvimento dos seus membros em 

detrimento de outros aspectos como retorno financeiro para a organização.  

Na Tabela 7 estão representados a média e desvio padrão dos itens que 

compõem o fator “Suporte do Gerente Imediato” em ordem decrescente dos valores 

da média. 
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Tabela 7 – Média e DP dos Itens do Fator Suporte do Gerente Imediato 

Nº Itens Média 
Desvio 
Padrão 

43 
O gerente acredita na minha capacidade de realizar trabalhos de 
qualidade. 

4,63 0,625 

6 
O gerente elogia as idéias novas e de valor que são apresentadas pelos 
empregados. 

4,47 0,790 

5 Meu gerente aceita idéias diferentes das dele. 4,38 0,830 

24 
Meu gerente me estimula a dar sugestões quanto ao aprimoramento dos 
serviços e/ou produtos que a Organização oferece. 

4,33 0,924 

27 
Meu gerente me estimula a experimentar novas formas de executar o 
trabalho. 

3,78 1,061 

 

O item com maior média no fator “Suporte do Gerente Imediato” foi “O 

gerente acredita na minha capacidade de realizar trabalhos de qualidade” com 4,63, 

estando entre 4 (Concordo pouco) e (Concordo plenamente). Já o item com menor 

média foi “Meu gerente me estimula a experimentar novas formas de executar o 

trabalho” com 3,78 encontrando-se entre 3 (Em dúvida) e 4 (Concordo Pouco). Este 

último item, entretanto, apresentou uma dispersão de respostas maior que os 

demais itens deste fator com um desvio padrão igual a 1,061. 

Isso significa que, em sua maioria, os participantes concordam que os 

gerentes das EJs acreditam no potencial de seus subordinados, mas estão em 

dúvida ou concordam pouco que o mesmo gerente estimule que experimentem 

novas abordagens em seu trabalho. 

Semelhante ao fator “Liberdade de Ação”, todos os demais itens 

permaneceram com médias na faixa entre 4 (Concordo pouco) e 5 (Concordo 

plenamente) e desvios menores do que 1. 

Na Tabela 8 estão representados a média e desvio padrão dos itens que 

compõem o fator “Atividades Desafiantes” em ordem decrescente dos valores da 

média. 

 

Tabela 8 – Média e DP dos Itens do Fator Atividades Desafiantes 

Nº Itens Média 
Desvio 
Padrão 

8 Sinto que realizo trabalhos importantes para a Organização. 4,48 0,720 

3 As tarefas que realizo no meu trabalho exigem o melhor de mim. 4,46 0,723 

28 As tarefas que realizo no trabalho me entusiasmam. 4,18 0,891 

45 
As minhas tarefas no trabalho me estimulam na busca de novos 
conhecimentos para sua realização. 

4,14 0,944 

10 As tarefas que realizo são estimulantes. 4,06 0,814 
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Dos itens que compõem o fator “Atividades Desafiantes” todos se encontram 

acima de 4 (Concordo pouco) e com um desvio padrão inferior a 1 demonstrando 

uma conformidade nas respostas referentes a este fator. Os itens com as maiores 

médias foram “Sinto que realizo trabalhos importantes para a Organização” e “As 

tarefas que realizo no meu trabalho exigem o melhor de mim” com valores 4,48 e 

4,46 respectivamente. Ambos os casos encontram-se entre 4 (Concordo pouco) e 5 

(Concordo plenamente). Com média igual a 4,06, o item “As tarefas que realizo são 

estimulantes” obteve a menor média acima 4 (Concordo pouco). 

Apesar da variação quanto ao grau de concordância, os participantes da 

pesquisa concordam que as atividades desafiantes oferecidas pelas EJs estimulam 

a expressão da criatividade neste ambiente. Supondo de forma preliminar a luz dos 

tópicos tratados na seção 3.3 deste trabalho, tais atividades desafiantes podem 

estar ligadas a características peculiares das Empresas Juniores como a prestação 

de serviços para clientes reais de mercado e a própria gestão interna da EJ visto 

que é de responsabilidade exclusiva dos próprios membros. Essas discussões serão 

tratadas mais adiante neste capítulo. 

Na Tabela 9 estão representados a média e desvio padrão dos itens que 

compõem o fator “Ações e Estratégias Organizacionais em Apoio a Ideias Novas” 

em ordem decrescente dos valores da média. 

 

Tabela 9 – Média e DP dos Itens do Fator Ações e Estratégias Organizacionais em Apoio a Ideias 
Novas 

Nº Itens Média 
Desvio 
Padrão 

54 Na minha Organização, as estratégias são claras e bem definidas. 3,93 1,076 

40 
A Organização em que trabalho facilita a troca de informações entre os 
setores. 

3,75 1,052 

26 
A Organização oferece diferentes oportunidades de interação com outras 
instituições que favorecem a expressão de idéias novas e de valor. 

3,72 1,174 

38 
A Organização oferece acesso a uma variedade de fontes de informação 
(livros, artigos, vídeos, dentre outros) que contribuem para o surgimento 
de idéias novas e de valor. 

3,58 1,245 

17 A Organização tem como uma de suas diretrizes a busca da criatividade. 3,56 1,140 

11 
A Organização incentiva a produção de idéias novas a partir de diferentes 
ações (ex:concursos, banco de idéias, programas de criatividade, 
estímulo à apresentação de novos projetos, treinamentos etc.). 

3,44 1,320 

33 
A Organização contribui para a produção de novas idéias no ambiente de 
trabalho a partir da abertura à participação de consultores externos. 

2,80 1,448 

 

Diferente dos fatores anteriores, os itens relacionados com o fator “Ações e 

Estratégias Organizacionais em Apoio a Ideias Novas” ficaram todos abaixo de 4 
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(Concordo pouco) e se concentraram mais na faixa 3 (Em dúvida) demonstrando 

uma falta maior de certeza nas respostas referentes a este fator. Também, a 

dispersão das respostas foi mais elevada (acima de 1). O item que obteve maior 

média foi “Na minha Organização, as estratégias são claras e bem definidas” com 

3,93. Este valor se encontra entre 3 (Em dúvida) e 4 (Concordo pouco) estando mais 

próximo do segundo. 

O item “A Organização contribui para a produção de novas ideias no 

ambiente de trabalho a partir da abertura à participação de consultores externos” 

obteve a menor média (2,80) situando-se entre 3 (Em dúvida) e 2 (Discordo pouco). 

Significa que os participantes discordam que a abertura por parte da EJ para 

consultores externos favoreça a expressão da criatividade. Um argumento que 

poderia justificar esse resultado seria o fato das EJs utilizarem ou não consultores 

externos em seu ambiente de trabalho. A elevada dispersão de respostas – desvio 

padrão de 1,448 – pode vir a apoiar esse argumento. 

Na Tabela 10 estão representados a média e desvio padrão dos itens que 

compõem o fator “Características do Ambiente Físico” em ordem decrescente dos 

valores da média. 

 

Tabela 10 – Média e DP dos Itens do Fator Características do Ambiente Físico 

Nº Itens Média 
Desvio 
Padrão 

47 
Disponho dos recursos tecnológicos necessários ao  exercício de minhas 
funções como, por exemplo, telefone, computador com acesso a internet 

4,32 1,096 

46 
Eu tenho os materiais de que necessito para a realização do meu 
trabalho. 

3,92 1,069 

1 
O mobiliário onde trabalho é adequado, o que ajuda a evitar doenças 
osteomoleculares (DORT ou LER). 

3,38 1,147 

51 
Os equipamentos no meu local de trabalho são adequados, de modo a 
evitar doenças osteomoleculares (DORT ou LER). 

3,18 1,230 

30 Tenho mobiliário suficiente para guardar meu material de trabalho. 3,02 1,397 

12 
Tenho o silêncio necessário, onde trabalho, para a realização de minhas 
tarefas. 

2,82 1,264 

35 
O espaço físico no local de trabalho é adequado para o número de 
funcionários. 

2,43 1,351 

 

Os itens relacionados com o fator “Características do Ambiente Físico” 

apresentaram maiores divergências entre os resultados das médias. Enquanto a 

maior média, referente ao item “Disponho dos recursos tecnológicos necessários ao  

exercício de minhas funções como, por exemplo, telefone, computador com acesso 

a internet”, foi igual a 4,32, ou seja, entre 4 (Concordo pouco) e 5 (Concordo 
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plenamente), a menor média, referente ao item “O espaço físico no local de trabalho 

é adequado para o número de funcionários” foi igual a 2,43, situado entre 2 

(Discordo pouco) e 3 (Em dúvida). 

Infere-se que os respondentes concordam pouco ou plenamente que dos 

recursos tecnológicos necessários ao trabalho, porém discordam pouco ou têm 

dúvidas se o espaço físico é adequado ao número de membros da Empresa Júnior. 

Com relação ao espaço físico, um argumento que poderia explicar a 

discordância quanto à sua adequação explicado na seção 3.3 apresentada 

anteriormente reside muitas vezes na dependência das EJs quanto à instituição de 

ensino superior (IES) a qual pertencem já que são estas que muitas vezes fornecem 

o espaço físico de trabalho ou sede da empresa. Logo, com relação ao espaço 

físico, as EJs estariam limitadas em sua atuação dada sua dependência da IES 

Apresentados os fatores favoráveis, agora serão analisados os itens que 

compõem os fatores desfavoráveis à expressão da criatividade. Na Tabela 11 estão 

representados a média e desvio padrão dos itens que compõem o fator “Excesso de 

Serviço e Escassez de Tempo” em ordem decrescente dos valores da média. 

 

Tabela 11 – Média e DP dos Itens do Fator Excesso de Serviço e Escassez de Tempo 

Nº Itens Média 
Desvio 
Padrão 

25 A falta de pessoal para a realização do trabalho limita o tempo para criar. 3,24 1,300 

31 
As atividades pelas quais sou responsável exigem mais tempo do que 
disponho. 

3,22 1,272 

16 
O excesso de serviços impede que eu tenha tempo para refletir sobre o 
melhor modo de realizá-los. 

3,04 1,289 

41 
As atividades que realizo caracterizam-se pela constante interrupção para 
resolver algo urgente, dificultando a produção de idéias novas e de valor. 

2,92 1,288 

39 
Não tenho tempo para experimentar novas formas de execução das 
tarefas sob a minha responsabilidade. 

2,64 1,210 

 

Os dois itens que obtiveram as maiores médias dentro do fator “Excesso de 

Serviço e Escassez de Tempo” foram os itens “A falta de pessoal para a realização 

do trabalho limita o tempo para criar” e “As atividades pelas quais sou responsável 

exigem mais tempo do que disponho” com 3,24 e 3,22, respectivamente. Tais 

valores se encontram entre 3 (Em dúvida) e 4 (Concordo pouco) estando mais 

próximos do primeiro. O item que obteve a menor média, com 2,64, foi “Não tenho 

tempo para experimentar novas formas de execução das tarefas sob a minha 
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responsabilidade” estando entre 3 (Em dúvida) e 2 (Discordo pouco). Cabe ressaltar 

que todos os itens deste fator obtiveram desvios elevados entre 1,210 e 1,3. 

Isso significa que os membros de EJs concordam pouco ou têm dúvidas de 

que falta pessoal e as próprias atividades às quais são responsáveis limitam ou 

tiram seu tempo, porém discordam pouco ou não estão certos de que não dispõem 

de tempo para experimentar novas formas de trabalhar. 

Na Tabela 12 estão representados a média e desvio padrão dos itens que 

compõem o fator “Problemas Organizacionais” em ordem decrescente dos valores 

da média. 

 

Tabela 12 – Média e DP dos Itens do Fator Problemas Organizacionais 

Nº Itens Média 
Desvio 
Padrão 

34 
Para se implementar uma idéia nova, é necessário ter a aprovação de 
vários níveis hierárquicos. 

3,09 1,330 

36 
Na Organização, há dificuldade de comunicação entre as áreas 
dificultando o compartilhamento de idéias. 

2,79 1,273 

9 
A organização não possui um mecanismo de reconhecimento dos autores 
de idéias novas e de valor onde trabalho. 

2,70 1,332 

32 
Há dificuldades na interação entre os setores que criam e os que 
executam as normas na minha Organização. 

2,56 1,258 

44 
Na Organização, o excesso de burocracia impede a expressão da 
criatividade. 

2,31 1,240 

13 
As regras vigentes na Organização dificultam a introdução de idéias 
criativas. 

1,93 1,160 

50 
A organização não costuma ouvir as idéias das pessoas que ocupam 
menor nível hierárquico. 

1,46 0,831 

 

Assim, como o fator “Características do Ambiente Físico”, os itens do fator 

“Problemas Organizacionais” apresentaram maiores dispersões quanto à suas 

médias. O item “Para se implementar uma ideia nova, é necessário ter a aprovação 

de vários níveis hierárquicos” obteve a maior média com 3,09 estando próximo a 3 

(Em dúvida). A menor média foi obtida no item “A organização não costuma ouvir as 

ideias das pessoas que ocupam menor nível hierárquico” com 1,46, estando as 

respostas entre 1 (Discordo plenamente) e 2 (Discordo pouco). 

Infere-se com isso que os empresários juniores participantes da pesquisa 

não têm certeza se para a implementação de novas ideias é necessária a aprovação 

de vários níveis hierárquicos, mas discordam plenamente ou pouco que a Empresa 

Júnior não costuma ouvir as ideias das pessoas que ocupam níveis hierárquicos 

menores. 
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Por fim, na Tabela 13 estão representados a média e desvio padrão dos 

itens que compõem o fator “Atuação Inadequada do Gerente” em ordem 

decrescente dos valores da média. 

 

Tabela 13 – Média e DP dos Itens do Fator Atuação Inadequada do Gerente 

Nº Itens Média 
Desvio 
Padrão 

22 
A falta de conhecimento das atividades do setor impede que o gerente 
discuta as idéias novas com seus colaboradores. 

2,19 1,156 

48 
O gerente toma decisões sobre atividades sem consultar aqueles que irão 
realizá-las. 

2,01 1,148 

14 
Meu gerente não submete as idéias que o grupo de trabalho propõe à 
avaliação da instância superior, visando análise e possível aprovação. 

1,91 1,036 

4 
O gerente costuma ouvir apenas as idéias dos colaboradores que ele tem 
mais afinidade. 

1,87 1,084 

21 
Os colaboradores que discordam de seus gerentes são mal vistos por 
estes. 

1,78 1,019 

29 
O gerente acredita que somente é correta a maneira como ele realiza o 
trabalho. 

1,55 0,859 

18 
Meu gerente imediato tem receio de que eu apresente melhor 
desempenho do que ele no trabalho. 

1,49 0,964 

52 
Quando proponho uma idéia nova, é comum que o gerente se aposse 
dela como se fosse sua. 

1,41 0,815 

 

Os itens que compõem o fator “Atuação Inadequada do Gerente” obtiveram 

as médias mais inferiores dentre todos os fatores. A maior média, 2,19, foi 

alcançada pelo item “A falta de conhecimento das atividades do setor impede que o 

gerente discuta as ideias novas com seus colaboradores” estando entre 2 (Discordo 

pouco) e 3 (Em dúvida). A menor média, 1,41, foi obtida pelo item “Quando 

proponho uma ideia nova, é comum que o gerente se aposse dela como se fosse 

sua” enquadrando suas respostas entre 1 (Discordo plenamente) e 2 (Discordo 

pouco). 

Isso quer dizer que os participantes discordam pouco ou não tem certeza de 

que a falta de conhecimento do gerente das atividades do setor impede que ele 

discuta ideias novas, entretanto, discordam plenamente ou pouco que o gerente 

tome posse das ideias novas de seus subordinados. 

Quanto aos três fatores desfavoráveis à expressão da criatividade, observa-

se uma dispersão maior quanto às respostas. Em geral, os itens tiveram desvios 

padrão, em sua maioria, maiores que 1 e variaram de 0,815 à 1,3. 

Tratados os fatores do ICCAT de forma mais detalhada, serão apresentados 

agora os resultados das correlações feitas entre tais fatores e as variáveis 
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demográficas dos participantes da pesquisa com o intuito de melhor compreender o 

comportamento dos respondentes. Para tanto, esclarece-se que “r” equivale ao valor 

da correlação e “p” ao nível de significância.  

Na Tabela 14 são apresentadas as correlações entre os fatores que 

favorecem e desfavorecem a expressão da criatividade e as variáveis demográficas. 

 
Tabela 14 – Correlação de Pearson entre os Fatores de Criatividade e Variáveis Demográficas 

Fatores 

Variáveis Demográficas 

Gênero Idade Tempo de EJ Cargo 
Gerencia 
equipes 

Fatores que Favorecem à Expressão da Criatividade 

Características 
do Ambiente 
Físico 

 r         -0,117* 
 
p         0,022 

r         -0,127* 
 
p         0,013 

r         -0,117* 
 
p         0,022 

 

Clima entre 
Colegas de 
Trabalho 

  r         -0,112* 
 
p         0,029 

  

Liberdade de 
Ação 

 r         -0,140** 
 
p         0,006 

 r          0,174** 
 
p         0,001 

r         -0,112* 
 
p         0,028 

Atividades 
Desafiantes 

    r         -0,152** 
 
p         0,003 

Suporte do 
Gerente 
Imediato 

r          0,151** 
 
p         0,003 

 r         -0,190** 
 
p         0,0001 

  

Ações e 
Estratégias 
Organizacionais 

 r         -0,128* 
 
p         0,013 

r         -0,205** 
 
p         0,0001 

r         -0,168** 
 
p         0,001 

 

Fatores que Desfavorecem à Expressão da Criatividade 

Excesso de 
Serviço e 
Escassez de 
Tempo  

r          0,137** 
 
p         0,007 

r          0,250** 
 
p         0,0001 

r          0,201** 
 
p         0,0001 

  

Atitudes 
Inadequadas do 
Gerente 

 r          0,149** 
 
p         0,004 

r          0,179** 
 
p         0,0001 

  

Problemas 
Organizacionais 

r          0,108* 
 
p         0,035 

r          0,168** 
 
p         0,001 

r          0,142** 
 
p         0,006 

  

* p < 0,05 
** p < 0,0001 
 

Como estão representados, foram encontradas correlações significantes em 

todos os fatores à expressão da criatividade com pelo menos uma das variáveis 

demográficas, embora pequenas, sendo a maior 0,250. A seguir serão explicadas as 

correlações de acordo com cada um dos fatores. 

O fator “Características do Ambiente Físico” teve correlação negativa com as 

variáveis demográficas “Idade” (r = - 0,117 e p ≤ 0,022), “Tempo de EJ” (r = - 0,127 e 
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p ≤ 0,013) e “Cargo” (r = - 0,117 e p ≤ 0,022). Isso significa que os membros mais 

jovens, com menor tempo de trabalho na EJ e/ou em cargos menores na hierarquia 

concordam mais que o ambiente físico da empresa é um fator que favorece a 

expressão da criatividade. 

No caso do fator “Clima entre Colegas de Trabalho” foi identificada apenas a 

correlação negativa com a variável “Tempo de EJ” (r = - 0,112 e p ≤ 0,029). Quer 

dizer que os membros com menor tempo de trabalho na EJ são os que mais 

concordam que a influência dos colegas de trabalho é um fator presente na EJ que 

favorece a expressão criativa dos membros. 

No fator “Liberdade de Ação” que obteve a maior média geral frente aos 

demais fatores, foram identificadas três correlações significantes sendo uma positiva 

e duas negativas, estas últimas com nível de significância (p ≤ 0,0001). A variável 

com correlação positiva foi “Cargo” (r = 0,174 e p ≤ 0,001) e significa que os 

membros em cargos maiores na hierarquia da organização concordam mais que a 

liberdade de ação é um fator presente que contribui para a expressão da 

criatividade. Já as variáveis correlacionadas negativamente foram “Idade” (r = - 

0,140 e p ≤ 0,006) e “Gerencia Equipes” (r = - 0,112 e p ≤ 0,028). Quer dizer que os 

membros mais jovens e/ou que não gerenciam equipes de trabalho concordam mais 

que a liberdade de ação é um fator que favorece a expressão criativa dos 

empresários juniores. 

Quanto ao fator “Atividades Desafiantes” foi identificada apenas uma 

correlação significativa. A variável correlacionada negativamente foi “Gerencia 

Equipes” (r = - 0,152 e p ≤ 0,003). Isso significa que os membros de EJ que 

gerenciam equipes de trabalho são os que mais concordam que as atividades 

desafiantes são fatores que ajudam na expressão da criatividade. 

O fator “Suporte do Gerente Imediato” está correlacionado positivamente 

com a variável “Gênero” (r = 0,152 e p ≤ 0,003) e negativamente com a variável 

“Tempo de EJ” (r = - 0,190 e p ≤ 0,0001). Logo, membros do sexo feminino e/ou em 

cargos menores na hierarquia de EJ concordam mais que o suporte do gerente 

imediato é um dos fatores presentes que favorecem à expressão da criatividade. 

Com relação ao fator “Ações e Estratégias Organizacionais em Apoio a 

Ideias Novas”, três foram as variáveis demográficas correlacionadas, todas 
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negativamente assim como evidenciado no fator “Características do Ambiente 

Físico”. As variáveis foram as mesmas, “Idade” (r = - 0,128 e p ≤ 0,013), “Tempo de 

EJ” (r = - 0,205 e p ≤ 0,000) e “Cargo” (r = - 0,168 e p ≤ 0,0001). Significa que, 

pessoas mais jovens, com menor tempo de trabalho na EJ e/ou em cargos menores 

na hierarquia são os que mais concordam que as ações e estratégias da EJ em 

apoio a ideias novas são fatores que favorecem a expressão da criatividade. 

No que diz respeito aos fatores desfavoráveis à expressão criativa, tem-se 

que as variáveis demográficas com maior incidência de correlações significantes 

foram “Gênero”, “Idade” e “Tempo de EJ”. O fator “Excesso de Serviço e Escassez 

de Tempo” apresentou correlação com os três fatores com alto nível de significância. 

Todas as correlações foram positivas (r = 0,137 e p ≤ 0,007, r = 0,250 e p ≤ 0,0001 e 

r = 0,201 e p ≤ 0,0001 respectivamente) significando que membros do sexo 

feminino, com mais idade e/ou com maior tempo de trabalho na EJ concordam mais 

que o excesso de serviço e a escassez de tempo é um fator desfavorável à 

expressão da criatividade em seu contexto de trabalho. 

No fator “Atitudes Inadequadas do Gerente” foram identificadas correlações 

positivas nas variáveis “Idade” (r = 0,149 e p ≤ 0,004) e “Tempo de EJ” (r = 0,179 e p 

≤ 0,0001). Isso quer dizer que membros de EJs com mais idade e que trabalham 

mais tempo na empresa são os que concordam mais que as atitudes inadequadas 

dos gerentes são fatores inibidores à expressão criativa dos membros. 

Por fim, o fator “Problemas Organizacionais” apresentou correlações 

positivas com as variáveis “Gênero” (r = 0,108 e p ≤ 0,035), “Idade” (r = 0,168 e p ≤ 

0,001) e “Tempo de EJ” (r = 0,142 e p ≤ 0,006). Isso implica que membros do sexo 

feminino, com mais idade e com maior tempo de EJ concordam mais que os 

problemas organizacionais afetam negativamente a expressão da criatividade dos 

membros da EJ. 

Cabe ressaltar que as variáveis demográficas “Tempo de EJ” e “Idade” 

foram as variáveis que obtiveram o maior número de correlações com os fatores 

relativos à criatividade no ambiente de trabalho, sete e seis respectivamente, e 

também o maior número de correlações significativas (p ≤ 0,0001), cinco e quatro 

respectivamente. Em ambas as variáveis demográficas houve correlações 

significativas associadas aos três fatores desfavoráveis à expressão da criatividade.  
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Isso pode significar que a maturidade e experiência que os membros vão 

adquirindo à medida que trabalham e conhecem mais sobre a empresa em que 

trabalham aumentam, por conseguinte, as possibilidades de eles identificarem os 

bloqueadores da expressão criativa no ambiente de trabalho de suas EJs. 

A próxima seção tratará dos resultados qualitativos do estudo realizado bem 

como das discussões gerais dos resultados da pesquisa aqui gerados. 

4.3 Análise de conteúdo  

A última seção deste capítulo será dedicada à apresentação dos resultados 

e discussão acerca das informações obtidas por meio das entrevistas realizadas 

com gestores e das perguntas abertas respondidas junto aos questionários 

aplicados na etapa quantitativa da pesquisa. Serão apresentadas as categorias de 

respostas obtidas e suas reflexões. Por fim, serão discutidos os resultados gerais 

das duas etapas do estudo misto à luz da literatura adotada. 

De acordo com a análise geral dos dados coletados nesta etapa do estudo, 

tanto na entrevista com gestores quanto nas perguntas abertas do questionário, as 

informações sobre os aspectos favoráveis e desfavoráveis à expressão da 

criatividade no ambiente de trabalho das Empresas Juniores (EJs) puderam ser 

organizadas em três categorias que são resumidas no Quadro 4 e explicadas em 

seguida. 

 

Nome da categoria Definição Operacional Exemplos de aspectos chave 

Favoráveis Desfavoráveis 

Aspectos do ambiente 
de trabalho 
relacionados com os 
fatores do ICCAT 

Corresponde ao conjunto de 
aspectos que estão relacionados 
com os fatores do ICCAT e podem 
ajudar a compreender os 
resultados obtidos com os fatores. 

Ambiente aberto 
ao teste, risco e 
erro; foco no 
aprendizado; 
sentimento de 
dono; 

Não priorização 
da criatividade; 
padronização das 
atividades 

*Outros aspectos do 
ambiente de trabalho  

Corresponde ao conjunto de 
aspectos do ambiente de trabalho 
que não estão especificamente 
relacionados a nenhum dos fatores 
do ICCAT, mas ajudam também a 
entender as condições para criar 
no contexto das EJs. 

Dinamismo; rotatividade de pessoal; 
troca de lideranças; proximidade com 
a academia 

*Outros aspectos 
diferentes dos do 

Corresponde ao conjunto de 
aspectos que não são referentes 

Aspectos dos indivíduos: juventude, 
inexperiência, imaturidade. 
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ambiente de trabalho ao ambiente de trabalho e que 
também contribuem para o 
entendimento das condições para 
criar no contexto das EJs. 

 
Aspectos educacionais: 
desconhecimento do conceito de 
criatividade.  

Quadro 4 – Categorias da Análise de Conteúdo 
*: Nessas categorias alguns aspectos foram considerados favoráveis ou desfavoráveis de acordo com 
percepções diferentes. 
 

A primeira categoria de informações corresponde àquelas compatíveis com 

os fatores favoráveis e desfavoráveis à expressão da criatividade que compõem o 

ICCAT. Essas informações qualitativas podem vir a apoiar o entendimento dos 

resultados obtidos pelo instrumento de forma descritiva a luz dos aspectos 

específicos do contexto de Empresas Juniores. Portanto, serão apresentas em 

comparação com alguns dos fatores do ICCAT. 

A segunda categoria de informações representa aquelas referentes aos 

aspectos do ambiente de trabalho das EJ citados dos quais não puderam ser 

evidenciados na etapa quantitativa do estudo, mas que contribuem para o 

entendimento das condições para criar no contexto das EJs. 

Por fim, a terceira categoria de informações será referente a aspectos 

diferentes dos do ambiente de trabalho como, por exemplo, dos indivíduos que 

compõem as EJs que também somem para o entendimento das condições para criar 

no contexto das EJs. 

As informações coletadas utilizando as perguntas abertas serviram de apoio 

às respostas dos entrevistados quando reincidentes. Como não era obrigatório 

responder as duas perguntas abertas, dos 381 questionários respondidos, 121 

participantes responderam alguma das perguntas feitas. 96 pessoas responderam a 

primeira pergunta sobre possíveis estímulos à criatividade e 82 pessoas 

responderam à segunda pergunta sobre as possíveis barreiras à criatividade 

presentes especificamente no ambiente de trabalho das EJs. 

Partindo das informações que foram compatíveis com os fatores facilitadores 

da criatividade do ICCAT, com relação ao fator “Liberdade de ação” seis dos treze 

entrevistados citaram a liberdade de atuação dos membros na proposição e 

execução de atividades diferenciadas como fatores estimulantes à criatividade. 

Segundo o Gestor 4, um aspecto favorável nas EJs seria a “liberdade das pessoas 

mudarem o que quiserem. É mais fácil para elas opinarem e mudarem um processo 

ou atividade. [...] Se quiser colocar algo melhor, será sempre bem aceito”. Em outro 
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trecho, o Gestor 4 explica que “o fato de conseguir mudar se quiser, pode fazer com 

que o membro pense fora da caixa. Saber que só depende dele para inovar”. 

O motivo que provoca a liberdade de atuação dos membros é explicado em 

parte pelo Gestor 7 que afirma que os empresários juniores “gostam de quebrar 

paradigma, de colocar coisas novas para rodar, de testar; fazer da EJ um 

laboratório. O que abre muita margem à criatividade”. Corroborando com essa ideia, 

quatro entrevistados argumentam que nas EJs, o erro é mais aceitável. De acordo 

com o Gestor 1, “Por estar em aprendizado, é mais livre. Pode testar mais. Sem 

medo de errar”. 

Se tratando de aprendizado, quatro entrevistados citam sobre o clima das 

EJs que prioriza o aprendizado em detrimento a qualquer outro aspecto, o que 

permite a maior liberdade e possibilidade de erros por parte dos membros. O Gestor 

4 expõe que “Em EJ, a gente está focado em aprendizado. Tudo que a gente faz 

tem um intuito de aprendizagem. Como eu vou fazer para aprender mais”. 

Por fim, a liberdade de ação dos membros é citada pelo fato de todos os 

membros da EJ serem também donos da empresa. O Gestor 11 explica que  

As pessoas têm muita liberdade para melhorar a gestão da EJ, os 
processos e os problemas que elas vêem na organização. [Os membros 
têm] direito de se meter onde quiser por ser dono e normalmente as 
pessoas que mais se metem são as pessoas criativas. [Elas têm] liberdade 
de atuar e dar ideias. 
 

Se tratando do fator “Clima entre Colegas de Trabalho” grande parte dos 

entrevistados citou as características homogêneas dos membros das EJs e dos 

pontos positivos que isso traz para o clima da organização. O Gestor 7 explica que 

[Em se tratando da] horizontalidade da mão de obra, a taxa de idade e perfil 
(jovens, no mesmo curso, tem muita coisa em comum, gostam de coisas 
parecidas ou pelo menos sabem falar sobre coisas parecidas) faz com que 
o trabalho fique muito mais fácil. Faz com que a EJ se diferencie porque a 
chance de abertura para inovação, modificação é maior do que de outras 
empresas que são muito mais rígidas. 
 

 O Gestor 12 resume dizendo que a EJ é uma “empresa com uma única 

geração”. Já o Gestor 5 afirma que “de trainee a presidente, as pessoas são muito 

parecidas”. O Gestor 4 explica ainda que o empresário júnior “trabalha em um 

ambiente mais leve onde as pessoas querem ajudar tendo uma afinidade maior 

dado o perfil parecido”. Com isso, o ambiente de trabalho da EJ no que diz respeito 

ao processo criativo se torna mais coletivo. De acordo com o Gestor 13, há nas EJs 
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uma “importância dos grupos, do pensamento coletivo. As EJs têm muito essa 

relação de grupo”. O Gestor 5 expõe que  

A proximidade das pessoas em uma ambiente onde há a liberdade de fazer 
algo ou permite que ideias que estão surgindo em lugares diferentes se 
juntem e formem algo maior que não era esperado antes. Então o ambiente, 
a rede de contatos e o acesso te permitem criar coisas novas que talvez 
você não pudesse o tempo inteiro. 
 

Quanto ao fator “Suporte do Gerente Imediato”, os entrevistados destacaram 

os aspectos de proximidade dos subordinados não somente com o superior direto e 

sim com todos da hierarquia na organização, além dos mecanismos de comunicação 

da EJ. O Gestor 8 explica que um dos aspectos positivos das EJs é a “comunicação 

direta com superiores. Há contato com todos os níveis hierárquicos para dar 

sugestões, propor melhorias. Tem mecanismos de comunicação para a gente estar 

dando opiniões, sugerindo e fazendo”. De acordo com o Gestor 11,  

a estrutura hierárquica não é participativa, no entanto a relação superior 
subordinado é bastante saudável por serem pessoas com a mesma idade, 
com o mesmo perfil e fazem as mesmas coisas. A estrutura hierárquica é 
mais acessível para comunicação. 
 

Se tratando do fator “Atividades Desafiantes”, aspectos como a diversidade 

de atividades, o nível de responsabilidade que é adquirido pelos jovens membros e 

as diferentes situações pelos quais estes passam, seriam relevantes no estudo 

deste fator no ambiente de EJs. O Gestor 8 explica que  

[o empresário júnior] lida com situações de diferentes contextos a todo 
instante. Lidar com projetos externos e projetos internos de gestão com 
outras características. A gente é colocado a prova e é desenvolvido em 
características distintas com essas atividades diferentes. 
 

O Gestor 1 acrescenta que “quem trabalha em EJs precisa fazer um pouco 

de cada coisa. Consequentemente, cria uma visão mais sistêmica”. Este fato está 

associado com a cultura voltada ao aprendizado que a EJ oferece e a consequente 

busca por parte dos membros por atividades de capacitação. O Gestor 5 afirma que 

“As pessoas tendem a se encher de atividades. Por ser uma ambiente em que você 

está procurando aprendizado e desenvolvimento próprio, a tendência é entrar e 

querer fazer tudo que está na sua frente. O que me passarem eu vou aceitar”. Com 

relação à responsabilidade adquirida dadas todas essas atividades, o Gestor 5 

afirma que “por mais que tenham pessoas para dar orientações, a tendência é que 

desde quando você entra como um consultor, te dão uma demanda e você é 

responsável por aquilo. As decisões partem do membro”. 
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Com relação ao fator “Ações e Estratégias Organizacionais em Apoio a 

ideias novas”, os aspectos coletados durante as entrevistas que mais se destacaram 

consideram os objetivos e metas organizacionais mais importantes do que o 

desprendimento de ações voltadas à busca da expressão criativa de seus membros. 

A justificativa, segundo o Gestor 3 é que 

A EJ trabalha para se tornar competitiva no mercado, isso acaba limitando 
vários fatores que impedem que a criatividade aconteça. A criatividade não 
é uma coisa muito bem vinda em detrimento dos objetivos organizacionais. 
Há pessoas muito imaturas, tem uma baixa capacidade técnica, tudo que 
ela vai aprender profissionalmente, de fato, será dentro da EJ. A EJ não 
quer que cheguem as pessoas prontas. Logo, o nível de padronização na 
EJ deve ser muito mais alto para que a qualidade seja atingida. Não que a 
EJ seja contra a criatividade, mas porque ela prioriza a padronização. Não é 
uma coisa intuitiva, a gente desprioriza a criatividade sem saber que está 
sendo despriorizada. 
 

Grande parte dos demais gestores entrevistados corrobora esse 

entendimento. O Gestor 11 explica que  

Por ser jovem, inexperiência, nunca ter trabalhado em outro lugar antes, a 
gente acaba muitas vezes precisando de muita segurança para implementar 
mudanças, para tomar determinadas decisões. Busca-se embasar bastante 
nas teorias que por vezes inibe a criatividade e o pragmatismo das EJs. 
 

O Gestor 3 argumenta que “as pessoas são boas, mas elas entram com um 

nível que tem que se adequar (apoiar) a determinados padrões para que 

consigamos vender nossas soluções com o nível de qualidade exigido”. O Gestor 4 

vai além e afirma que “tudo já tem um padrão. Tudo que vai fazer já tem uma 

metodologia, tem um como seguir, tem como falar com alguém que fez igual. Isso 

inibe criar algo novo. Inibi a fazer diferente porque sempre vai ter algo feito”. 

Tratando dos fatores que desfavorecem a expressão da criatividade no 

contexto de trabalho das EJs, com relação ao fator “Excesso de Serviço e Escassez 

de tempo”, foi visto como um importante aspecto o fato de que, obrigatoriamente por 

definição, o empresário júnior, além de trabalhar na EJ, executar outras atividades 

como o próprio curso de graduação. Isso pode gerar sobrecargas de atividade 

faltando tempo para criar. O Gestor 9 explica bem esse ponto afirmando que “as 

pessoas cansadas não conseguem gerar ideias. O ritmo da faculdade e trabalho 

acaba cansando as pessoas para terem um tempo de ócio criativo”. 

Com relação aos fatores “Características do Ambiente Físico”, “Atuação 

Inadequada do Gerente” e “Problemas Organizacionais” não foram levantados 

aspectos suficientes ou relevantes para apoiar em seus entendimentos. 
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Além dos aspectos relacionados com os fatores estudados na etapa anterior 

do estudo, outros aspectos, também do ambiente de trabalho, foram identificados na 

análise qualitativa podendo figurar possíveis aspectos específicos que influenciam 

na criatividade do ambiente de trabalho das Empresas Juniores. Tais aspectos, que 

podem favorecer ou não a expressão da criatividade nas EJs são apresentados a 

seguir. 

Desde o surgimento das primeiras EJs em território nacional, o vínculo com 

a Instituição de Ensino Superior (IES) sempre foi um dos marcos da experiência 

brasileira com relação às Empresas Juniores. A proximidade com o meio acadêmico, 

além de ser um dos grandes diferencias das EJs em relação às demais empresas do 

mercado, pode constituir, também, um aspecto favorável à expressão da criatividade 

no ambiente de trabalho das EJs segundo os gestores entrevistados. Quatro 

gestores apontaram a proximidade com a academia um aspecto favorável. Segundo 

o Gestor 3, “estar dentro da universidade fomenta a criatividade. Não se prende 

apenas a fatores mercadológicos”. O Gestor 7 corrobora afirmando que “a 

proximidade com a academia incentiva naturalmente a gente a buscar novos 

conhecimentos”. 

O fato da Empresa Júnior ter um foco no desenvolvimento e no aprendizado 

de seus membros assim como a IES aproxima ainda mais as duas organizações. De 

acordo com o Gestor 11, “todas as EJs têm um caráter complementar a academia. 

Ligadas da universidade”. Entretanto, o Gestor 9 salienta que, apesar de considerar 

o contato com a academia um aspecto favorável, “as EJs não aproveitam isso muito 

bem”. 

Outro conjunto de aspectos que influenciam a criatividade no ambiente de 

trabalho das EJs está relacionado ao dinamismo destes. Segundo o Gestor 7, dos 

aspectos favoráveis à expressão da criatividade, “A rotatividade talvez seja o 

principal. Sempre tem gente nova entrando, com ideias novas, com mais gás. 

Ambiente muito cíclico que se renova naturalmente e se renova muito. Talvez essa 

seja a base para a expressão da criatividade”. Além de os empresários juniores 

terem um prazo máximo de permanência na EJ, pois só podem permanecer 

enquanto estão cursando o curso de graduação, o tempo médio de permanência é 

muito baixo. O Gestor 6 explica que “nas EJs é algo inevitável. Elas devem lidar com 

a rotatividade e sabem lidar bem”. 
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Outro ponto favorável à expressão da criatividade dado esse dinamismo está 

no recriar a cada novo ciclo da EJ. O Gestor 10 expõe que “estão sempre 

repensando o que existe. Construindo e destruindo o que foi feito anteriormente”. 

Entretanto, o Gestor 6 explica que  

Há uma preocupação nas EJs das pessoas não serem tão criativas quando 
a gestão troca no sentido de não deixar as pessoas inventarem a roda 
sempre. Mas querendo ou não, essa invenção de roda na troca de gestão é 
importante porque novas ideias chegam, novas funções são executadas, 
coisas que não davam certo antes passam a dar certo. A rotatividade tem 
seu lado negativo e a gente tenta conter, mas ao mesmo tempo a gente tem 
que tomar cuidado para não conter completamente porque coisas muito 
boas surgem. A rotatividade engloba como um todo a EJ, seja em cargos de 
liderança, em projetos ou em gestão. 
 

Nesse ponto, o dinamismo da EJ ainda se relaciona com outro aspecto 

favorável à expressão da criatividade que trata da rápida troca de gestão que ocorre 

nas EJs. O Gestor 10 explica que “a troca da liderança é semestral ou anual. A 

rotatividade das lideranças ocorre em um curto espaço de tempo”. O Gestor 8 

completa argumentando que  

nas demais organizações o ciclo é maior do que nas EJs. Há uma maior 
mobilidade tanto horizontal como vertical. Você pode ir para cargos e área 
diferentes em um ciclo mais rápido. Dá oportunidade de ter outras 
experiências diferentes, responsabilidades diferentes, trabalhar em 
características suas de forma diferente em situações diferentes. Todos 
esses ganhos favorecem a criatividade do indivíduo. 
 

Com relação ao dinamismo das EJs, o Gestor 2 ressalta um ponto relevante 

como desfavorável à expressão da criatividade: “A velocidade com que as coisas 

acontecem dá pouca base para a implementação das inovações. Não dá nem tempo 

de implementar o que criam”. O Gestor 10 expõe sobre o esforço para manter algo 

que foi criado. “O tempo talvez não seja suficiente para criar e implementar. A ideia 

pode se perder”. 

Finalizando os resultados qualitativos, falta tratar do terceiro grupo de 

informações referentes aos aspectos identificados na pesquisa qualitativa que não 

pertencem ao ambiente de trabalho, mas que também contribuem para o 

entendimento da criatividade no ambiente de trabalho das Empresas Juniores. 

Os aspectos tratados a seguir são referentes aos indivíduos que compõem 

às EJs. Dos 13 gestores entrevistados, dez citaram o fato de todos os participantes 

de EJs serem jovens como um dos maiores fatores que influencia a criatividade em 
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seu ambiente de trabalho. Segundo o Gestor 11, “por ser jovem, nos temos uma 

cabeça mais aberta e flexível”. O Gestor 6 argumenta que  

O jovem, por não conhecer tanto ainda, não está tão engessado. Não sabe 
tanto da teoria, não tem uma formação tão grande quanto pessoas bem 
sucedidas do mercado e talvez por isso elas sejam menos fechadas à ideias 
de teóricos ou menos fechadas à práticas de mercado que eles vem no dia 
a dia. Então o jovem, talvez por essa falta de conhecimento ou falta de 
prática conseguem ter ideias mais criativas. Podem não ser as melhores, 
mas podem ser trabalhadas por pessoas mais experientes ou por elas 
mesmas até chegar a um conceito realmente criativo. O jovem tem mais 
vontade para querer mudar. 
 

Nesse ponto, o fato de ser jovem carrega outros aspectos que podem ser 

positivos ou negativos para a criatividade. A inexperiência e, imaturidade são 

defendidos pelos gestores tanto como um estimulo quanto como uma barreira. O 

Gestor 11 diz que “por ser a primeira atividade profissional, o jovem não está 

moldado com trabalhos anteriores. Não há muitas crenças que inibem a inovação”. 

Entretanto, o Gestor 9 argumenta que o baixo conhecimento e experiência dos 

membros seria um aspecto desfavorável à criatividade. Ele explica que “quanto mais 

experiência você adquire, melhor será sua capacidade de assimilação. Os membros 

não viveram tanto a ponto de conseguir pensar fora da caixa”. Neste caso, pode-se 

inferir que o Gestor 9 considera que os membros menos experientes já partem de 

um pensamento “dentro da caixa” e precisam adquirir mais vivência para ter 

capacidade de pensar fora dela. 

Outros aspectos não relacionados com o ambiente de trabalho foram dois 

aspectos educacionais a serem tratados a seguir. 

De acordo com o Gestor 3, 

A criatividade sofre estigma por pessoas nascerem criativas como foi nos 
estágios iniciais da liderança há tempos atrás. O conhecimento sobre a 
criatividade é ruim. Não sabendo o que é não conseguem valorizar e nem 
gerir para gerar resultados positivos para a empresa. 
 

O desconhecimento conceitual e teórico de criatividade faz com que a 

empresa não dê valor para a criatividade e não gaste recursos em prol de promovê-

la. O Gestor 6 afirma que “Não há uma preocupação em aprender a ser criativo”. O 

Gestor 4 diz que “as pessoas que pensam diferente são diferenciadas e nasceram 

assim. Não é visto como uma característica que poderia existir em outras pessoas”. 

Nesse sentido, o Gestor 4 vai além e transfere parte da justificativa desse 

aspecto desfavorável para a IES e afirma que “como a universidade não fala muito 
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sobre isso (criatividade), acaba influenciando a EJ que está dentro dela. A maior 

parte da educação que a gente segue muito acaba refletindo na EJ”. Logo, a falta da 

abordagem sobre o tema criatividade em sala de aula afetaria de forma negativa 

dentro da EJ. 

A seguir serão abordados os resultados obtidos com as duas etapas deste 

estudo à luz da literatura. 

Identificando as condições para criar no ambiente organizacional das EJs a 

partir da análise dos fatores favoráveis e desfavoráveis, a “Liberdade de Ação” foi o 

fator mais evidenciado dentre os demais favorecedores à expressão da criativa 

segundo seus membros. Como possíveis aspectos que poderiam explicar esse 

resultado foram citados a abertura ao erro e riscos, o ambiente de testes, a cultura e 

foco em aprendizado e a liberdade vinda pelo sentimento de dono que os 

empresários possuem pela EJ. Tais aspectos remetem a um entendimento geral da 

cultura organizacional criada nas EJs dadas suas características gerais. Sobre isso, 

Rodrigues e Silva (2007, p.21) explicam que 

a cultura organizacional envolve os sistemas de crenças, normas, 
sentimentos e valores compartilhados pelos membros da organização que 
são manifestados nas ações, em especial dos que assumem o comando da 
organização. Com relação ao clima psicológico predominante na 
organização, este envolve dimensões diversas, como o estímulo ao 
comportamento de correr riscos, o grau de liberdade para inovar e a 
extensão dos estímulos à expressão de opiniões. 
 

Reforçando a importância do clima organizacional favorável à criatividade 

nas EJs, de acordo com a análise de correlação, a liberdade de ação foi percebida 

mais pelos executores que não gerenciam equipes. Quer dizer que liberdade à 

criatividade está presente em toda a organização. Rodrigues e Silva (2007) tratam 

disso reforçando a importância de promover a criatividade em todas as unidades da 

empresa, desde os níveis operacionais até a alta gerência como ocorrem no 

ambiente de trabalho das Empresas Juniores. 

No que tange o segundo fator favorável a criatividade mais frequente, “Clima 

entre colegas de trabalho” foram listados como possíveis aspectos que corroboram 

esse resultado o espírito coletivo e a homogeneidade dos membros que tornam o 

clima de trabalho mais agradável e propício à ideias. Sobre esse clima, Alencar 

(1996, p.105-106) diz que 
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em um clima favorável à criatividade cultiva-se, pois, um conjunto de 
atitudes e comportamentos, que incluem interesse em examinar e explorar 
diferentes pontos de vista, buscar deliberadamente relações entre ideias, 
correr o risco de inovar e estar aberto ao novo e desconhecido. É um clima 
onde se reconhecem, se apóiam e se utilizam os recursos de cada um. É 
um clima marcado por reações interpessoais autênticas, de consideração, 
respeito, confiança e cooperação. 
 

O fator favorável à criatividade “suporte do gerente imediato” teve como 

aspecto adicional do contexto de EJ que ajudasse a explicar sua evidência por parte 

dos empresários juniores a facilidade de comunicação com toda a hierarquia da 

organização. Tal aspecto pode se relacionar com o porte das EJs, mas cabe ser 

ressaltado o papel da comunicação. Nesse sentido, cabe ressaltar o que citam 

Rodrigues e Silva (2007, p.22) ao explicarem que “a comunicação é um aspecto que 

favorece a criatividade e a inovação, quando a empresa cria uma estrutura que 

permita uma comunicação horizontal e diagonal mais livre”. 

Além disso, o líder dentro da EJ dado um ambiente focado no aprendizado 

cria um aspecto de orientação dos membros como é explicado por Parolin (2003, 

p.19). Segundo a autora “A relação da aprendizagem na organização com a 

importância do ambiente para a expansão da criatividade torna a liderança 

empresarial responsável pela qualidade do ambiente de trabalho e pela transmissão 

de uma visão orientadora”. 

“Atividades Desafiantes” foi o quarto fator mais frequente e teve a 

diversidade de atividades dos empresários juniores como um possível aspecto 

relacionado com esse resultado. Prestar serviços para clientes e gerir uma EJ são 

atividades que exigem muita responsabilidade dos empresários juniores, além de 

fomentar o espírito empreendedor como foi evidenciado na seção 3.3.2. Sobre isso, 

Bruno-Faria, Veiga e Macêdo (2008, p.155) explicam que 

pode-se observar que o fenômeno criatividade encontra-se diretamente 
associado ao empreendedorismo, sendo impulsionador para a viabilização 
de processos inovadores, a partir de uma liderança criativa. Além disso, as 
estruturas flexíveis possibilitam que o potencial criativo seja manifestado, 
possibilitando dinamicidade ao ambiente organizacional. 
 

De forma geral, os fatores que favorecem a criatividade no ambiente de 

trabalho das EJs mais evidentes segundo os empresários juniores fazem com que 

estes se sintam estimulados a fazer uso de sua energia criativo em favor da EJ. 

Assim, o que acontece nas EJs, na percepção dos integrantes da pesquisa 

corrobora o que defende Alencar (1998, p.25) de que  
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é necessário que uma plataforma para a criatividade individual esteja 
presente no ambiente das organizações. Essa plataforma tem como base a 
presença de sentimentos de confiança e respeito, a harmonia das equipes, 
a prática das virtudes de compartilhar ideias, respeitar as diferenças, 
valorizar o trabalho do indivíduo e do grupo, reconhecer as potencialidades 
e oferecer oportunidades para a produção e fertilização de ideias. 
 

Em contrapartida, um dos fatores que favorecem a criatividade nas EJs 

evidenciado com uma das menores médias foi no fator “Ações e Estratégias 

Organizacionais em Apoio a Ideias Novas”. Como possíveis argumentos para 

explicar esse resultado em se tratando do ambiente das EJs, foram identificadas a 

não priorização de ações voltadas à criatividade em detrimento dos objetivos e 

metas organizacionais da EJ e sua relativa rigidez quanto a métodos pré-definidos. 

Em parte, esse pensamento é compartilhado por outros tipos de organizações e 

gestores e dentre suas possíveis explicações Terra (2000, p.46) argumenta que “a 

complexidade do tema talvez explique (mas não justifica) o fato de a gestão pró-

ativa da criatividade raramente ser, apesar de sua importância, uma das prioridades 

no mundo empresarial e, até mesmo, acadêmico”. 

Quanto aos impactos negativos sobre a criatividade, os fatores 

desfavoráveis se mostraram pouco evidenciados no contexto de trabalho das EJs. 

Em conseguinte, poucos aspectos inibidores à criatividade foram encontrados nesse 

contexto. Percebeu-se ainda, na análise correlacionada destes fatores, que 

empresários juniores mais velhos e com mais tempo de trabalho na EJ evidenciaram 

mais tais inibidores. Esse fato já era previsto por Bruno-Faria e Alencar (1998, p.91) 

ao salientarem que  

ao se gerenciar a criatividade no âmbito das organizações deve-se também 
estar atento às variáveis que diferenciam os empregados, como terem ou 
não comissão, tempo que trabalham na instituição e idade, pois estas 
parecem influenciar o modo como percebem o clima para a criatividade em 
seu ambiente de trabalho 
 

Foram identificados, além dos aspectos relacionados aos fatores que 

compõem o instrumento ICCAT, outros aspectos relacionados ao ambiente de 

trabalho das Empresas Juniores que também contribuem para o entendimento da 

criatividade nesse contexto. Dentre eles, a troca de liderança e a rotatividade foram 

os mais evidentes. Sobre isso, Bruno-Faria, Veiga e Macêdo (2008, p.154) ilustram a 

pesquisa feita em duas organizações por Chang e Albuquerque (2004) para 

investigar as principais variáveis explicativas do comprometimento organizacional. 

De acordo com as autoras 
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Na organização pouco hierarquizada, com promoções rápidas e flexíveis, a 
criatividade foi um preditor positivo do desejo de se manter como membro 
da organização. Ao passo que na outra organização, caracterizada como 
tradicional, altamente hierarquizada, com comunicação deficiente e com 
promoção por outros critérios que não o mérito, a relação foi negativa. 
 

Outro conjunto de aspectos não referentes ao ambiente de trabalho que 

também faz parte da compreensão das condições para criar no contexto das EJs 

está relacionado com o desconhecimento por parte dos membros que compõem a 

empresa do conceito de criatividade e a recorrente desvalorização desse elemento 

de forma indireta e não intencional pela organização. Neste aspecto retoma-se a 

importância e influência das Instituições de Ensino Superior (IES) sobre as EJs que 

nela estão inseridas dado que a força de trabalho desta, obrigatoriamente, deriva 

dos estudantes da IES. Tal força não compreende apenas o nível inferior da 

hierarquia e sim todos que executam e gerem a organização. 

A falta de conhecimento sobre criatividade, em parte, é transferida para o 

stakeholder mais significativo em termos de fonte de conhecimento da EJ. O gap 

educacional sobre o tema criatividade já vem sendo bastante discutido por Alencar 

(1995, p.7-8) que explica que 

Ao contrário do que ocorre em alguns países mais avançados, com visão de 
futuro, no Brasil poucos têm procurado tirar proveito sistêmico da 
criatividade. Uma das razões básicas para esse comportamento encontra-
se no sistema educacional obsoleto. Observa-se que, por exemplo, embora 
seja a criatividade talvez o recurso mais precioso de nossa mente, ela não 
vem recebendo a atenção necessária em nossas escolas, e aqui nos 
referimos tanto ao primeiro e segundo graus quanto ao ensino universitário. 
Não há interesse por parte da escola em desenvolver a capacidade do 
aluno para pensar de uma maneira criativa e inovadora. [...] Com isso, a 
criatividade reduz-se abaixo do nível das suas possibilidades, criando 
bloqueios, gerando insegurança, minando a autoconfiança e levando a um 
enorme desperdício de talento e de potencial criativo. 
 

O último capítulo deste trabalho será dedicado as considerações finais e as 

recomendações para estudos futuros acerca do tema aqui abordado. 
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5 CONCLUSÕES 

Este trabalho teve como objetivo central identificar as condições para criar 

no ambiente de trabalho das Empresas Juniores (EJs), segundo a percepção de 

seus membros. A partir da visão de membros e gestores de EJs, buscou-se 

identificar como a expressão da criatividade se comporta neste meio organizacional 

e quais seriam seus estímulos e inibidores. 

A criatividade, como estudada neste trabalho, se mostra como um fenômeno 

multidisciplinar que passou a ter uma considerável importância no meio 

organizacional dado o contexto de extremas mudanças e desafios que o mercado 

impõe. As empresas passam a contar com funcionários que utilizam seu potencial 

criativo no trabalho e, para tanto, necessitam criar um ambiente que maximize as 

oportunidades para essa expressão. Nesse sentido, elas precisam ter o 

conhecimento dos fatores que influenciam na expressão da criatividade 

organizacional.  

Na pesquisa realizada, a amostra contou com empresários juniores de onze 

estados brasileiros com predominância para a região Centro-Oeste. Houve uma 

pequena predominância do sexo masculino e a maior frequência de idade entre foi 

19 e 21 anos. A maioria trabalha no máximo até dois anos, exerce o cargo de 

consultor e/ou gerencia equipes de trabalho. 

No geral, os fatores favoráveis à expressão da criatividade foram 

identificados de forma considerável enquanto os fatores desfavoráveis foram pouco 

evidenciados inferindo que, de forma geral, o ambiente de trabalho das Empresas 

Juniores é propício à criatividade, no entanto devem ser objeto de atenção dos 

gestores nesse contexto. Os fatores “Liberdade de Ação”, “Clima entre Colegas de 

Trabalho”, “Suporte do Gerente Imediato” e “Atividades Desafiantes” foram os 

incentivos mais frequentes. O fator “Excesso de Serviço e Escassez de Tempo” foi o 

inibidor mais significativo evidenciado. 

Dentre os aspectos que corroboram para o entendimento das condições 

para criar no ambiente de trabalho das EJs foram identificados: Ambiente aberto ao 

teste, risco e erro, foco no aprendizado e capacitação dos membros, sentimento de 
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dono da empresa, homogeneidade dos membros, coletivismo e participação 

colaborativa, proximidade com superiores, comunicação facilitada, diversidade de 

atividades como aspectos favoráveis e a não priorização da criatividade em 

detrimento a outros objetivos organizacionais e padronização das atividades como 

aspectos desfavoráveis à expressão criativa. Outros aspectos foram proximidade 

com a academia, dinamismo do ambiente, rotatividade de pessoal, elevada troca de 

lideranças, conceito de juventude e desconhecimento do conceito de criatividade 

como aspectos influenciadores. 

O entendimento da situação da criatividade no ambiente de trabalho das 

Empresas Juniores, bem como dos aspectos característicos do tipo organizacional 

em que se figuram as Empresas Juniores são as principais contribuições deste 

trabalho. O conhecimento dos fatores de maior relevância para a expressão da 

criatividade e dos aspectos influenciadores poderá auxiliar os gestores de Empresas 

Juniores a administrar de forma mais embasada as condições para criar de suas 

organizações e assim maximizar seus benefícios tanto para a própria empresa 

quanto para os profissionais por ela formados. 

Em se tratando do Movimento Empresa Júnior (MEJ), por mais que essa 

pesquisa tenha alcançado âmbito nacional, alguns limitantes fizeram com que a 

coleta de informações tenha se concentrado na região do Distrito Federal. Dada a 

acessibilidade, o estudo em ambas as etapas contou com uma quantidade 

considerável de respondentes residentes do DF. Outra limitação advinda da 

acessibilidade foi a realização de entrevistas com gestores apenas de EJs do curso 

de Administração. Recomenda-se uma pesquisa que alcance a percepção de todo o 

MEJ seja em questão demográfica, quanto da diversidade de EJs vinculadas à 

outros cursos de graduação. Talvez, as diferentes percepções sobre o fenômeno da 

criatividade em diferentes ramos de formação forneçam resultados interessantes 

para a compreensão da criatividade nas Empresas Juniores. 

Para futuros estudos, outras sugestões podem ser feitas para ampliar os 

entendimentos apresentados neste trabalho e também preencher algumas possíveis 

lacunas que possam ter surgido. 

Nesta pesquisa, o foco de estudo quanto à expressão da criatividade se 

concentrou mais ao entendimento de fatores e aspectos referentes ao ambiente de 

trabalho das EJs. Entretanto foram identificados e aqui tratados outros aspectos 
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relacionados aos indivíduos que merecem a devida atenção. Propõem-se futuros 

estudos, com os devidos instrumentos e mecanismos, referentes ao indivíduo que 

compõe a EJ no que diz respeito à expressão da criatividade. Diversas 

características como o fato de serem jovens, estudantes de graduação, algumas 

vezes inexperientes ou ainda ousados podem vir a gerar discussões interessantes. 

No que diz respeito aos aspectos do indivíduo, percebe-se quando se 

trabalha com empresários juniores que se está analisando pessoas de mesma 

geração que acompanham tendências e comportamentos estudados em outros 

trabalhos. Talvez o estudo da criatividade no ambiente de trabalho das EJs seja 

parte de um estudo maior acerca da concepção da criatividade ao longo das 

gerações. 

Como foi evidenciada neste estudo, a busca das Empresas Juniores para 

serem mais reconhecidas e aceitas no mercado por oferecerem serviços de 

qualidade a seus clientes é um dos elementos que têm levado as EJs a tornarem 

seus procedimentos e métodos mais padronizados e pragmáticos. Como 

supostamente o foco das EJs é a capacitação e desenvolvimento de seus membros, 

cabe se analisar o impacto desse efeito de padronização das EJs no 

desenvolvimento dos membros. 

Em se tratando dos elementos influenciados da criatividade na EJ, foi 

identificado que os fatores desfavoráveis à inovação no que tange a implementação 

de idéias pode influenciar a própria expressão da criatividade. Abre-se então, a 

possibilidade de estudar tanto os fatores influenciados da inovação na EJ, como da 

interação entre a criatividade e a inovação nesse contexto. 

Por fim, recomendam-se a realização de estudos semelhantes em outros 

tipos de organização que tenham peculiaridades como as das EJs para que sejam 

estudados os fatores estimulantes e inibidores destacados do contexto no qual se 

expressam. Exemplo disso seria o estudo da criatividade em organizações formadas 

por voluntários onde, assim como nas EJs, trabalham em busca de retornos 

diferentes dos meramente financeiros.  

Independente de onde se expresse, o potencial criativo é capaz de alcançar 

lugares nunca antes imaginados. A limitação da criatividade é a barreira das suas 

próprias fronteiras. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Roteiro de Entrevista com Gestores sobre Condições 
para Criar no Ambiente de Trabalho de Empresas Juniores 
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Universidade de Brasília - UnB 
Faculdade de Economia, Administração, 
Contabilidade - FACE 
Departamento de Administração 

 

 
Roteiro de Entrevista com Gestores 

 

Prezado(a) senhor(a), 

Esta entrevista faz parte de uma pesquisa de conclusão de curso de 

graduação em Administração na Universidade de Brasília que busca avaliar as 

condições para criar no ambiente de trabalho de Empresas Juniores (EJs). Para 

tanto, procura-se identificar fatores favoráveis e os desfavoráveis à expressão da 

criatividade nesse contexto. 

O objetivo nessa etapa do estudo consiste em verificar, junto a gestores de 

Empresas Juniores, quais são os fatores específicos do contexto das EJs que 

podem influenciar como fomentadores ou inibidores à expressão da criatividade no 

ambiente de trabalho dos estudantes que se encontram vinculados às EJs.  

Este roteiro de entrevista é composto por 10 questões, sendo quatro 

questões abertas e seis perguntas referentes ao perfil do entrevistado. Não existem 

respostas certas ou erradas. A intenção é coletar as percepções dos participantes 

do estudo, garantindo o sigilo das respostas.  

 

Agradecemos desde já a sua colaboração. 

Pedro César Souza 

pedrocesarsouza@gmail.com 

Primeira parte 

Criatividade é entendida neste estudo como a geração de ideias, processos, 

produtos e/ou serviços novos que possam produzir alguma contribuição valiosa para 

a organização e/ou para o bem estar das pessoas que trabalham naquele contexto e 

eu possuam elementos essenciais à sua implementação (BRUNO-FARIA, 2003). 

Com base nesse conceito adotado no estudo e na avaliação do ambiente da EJ em 

que trabalha, responda às seguintes questões.  
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Universidade de Brasília - UnB 
Faculdade de Economia, Administração, 
Contabilidade - FACE 
Departamento de Administração 

 

 

1. Na sua opinião, em que as EJs diferem de outros tipos de 

organizações? 

 

2. Quais são os aspectos favoráveis à expressão da criatividade típicos 

do contexto de trabalho das Empresas Juniores?  

 

3. Quais são os aspectos desfavoráveis à expressão da criatividade 

típicos do contexto de trabalho das Empresas Juniores? 

 

4. Deseja acrescentar outra informação que considere relevante para a 

compreensão da criatividade no ambiente de trabalho das Empresas 

Juniores? 

 

 

Segunda parte: Perguntas sobre o Entrevistado 

 

1. Sexo: __________ 

 

2. Idade:__________ 

 

3. Curso de graduação:__________ 

 

4. Tempo de Empresa Júnior:__________ 

 

5. Último cargo exercido / Cargo atual na EJ:_________ 

 

6. Qual o número de integrantes da equipe que gerencia? _________ 
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ANEXOS 

Anexo A – Lista de Empresas Juniores federadas à Confederação 

Brasileira de Empresas Juniores - Brasil Júnior (BJ) 

Estado Federação Empresas Juniores federadas / 

Alagoas FEJEA 
ECONT - Economia e Contabilidade. 
EJEC - Engenharia Civíl e Arquitetura. 
Junior's - Consultoria Administração. 

Bahia UNIJr.-BA 
ADM Jr. - Administração. 
Cia Júnior - Administração e Economia. 
EletroJr - Engenharia Elétrica. 
ADM UFBA - Administração. 
ENGETEC - Engenharia Civíl e de Alimentos. 
ENGETOP - Engenharia Civíl. 
Info Jr. - Computação. 
Primus - Administração. 
Produtora Jr - Comunicação. 
Psico Jr - Psicologia. 
Tecno Jr - Computação. 
Tecno System - Análise de Sistemas. 
Prisma Jr. Consultoria - Engenharia Química. 

Ceará FEJECE 
Acerte Consultoria Jr. - Administração. 
Proativa Jr. - Engenharia de Produção. 
Inova Inteligência em Negócios - Administração, Economia, 
Ciências Atuariais, Contabilidade e Secretariado Executivo. 
ADM Soluções - Administração. 

Distrito 
Federal 

Concentro 
Nutrir - Nutrição. 
Strategos - Ciências Políticas. 
AD&M Consultoria - Administração. 
Lamparina - Design Industrial. 
CJR - Computação. 
Ecoflor - Engenharia Florestal. 
Econsult - Economia. 
Enetec - Engenharia Elétrica. 
EngNet - Redes. 
Ofitex - Letras. 
Estat - Estatística. 
Praxis - Psicologia. 
Projetos Consultoria Integrada - Engenharia, Gestão. 

Espírito 
Santo 

JuniorES 
Fucape Jr. - Administração e Economia. 
CJA - Administração. 
CTJr - Engenharia. 
HOMINI - Ciências Sociais. 
EJCAD - Administração. 
Ecos - Comunicação Social. 
Phocus Design - Desenho Industrial. 

Minas 
Gerais 

FEJEMG 
Acesso - Comunicação. 
Agroplan - Agronomia. 
Alimentos Jr. - Engenharia de Alimentos. 
Ambiental Jr. - Engenharia Ambiental. 
Apoio - Administração. 
Cace - Administração. 
CAMPE - Administração e Economia. 
CAMPIC - Gestão de Cooperativas. 
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CPE - Engenharia Elétrica e de Automação. 
CP2E - Multidisciplinar. 
CRIA - Comunicação. 
Ecofarma - Farmácia e Bioquímica. 
EJESC - Economia. 
Farmácia Jr. - Farmácia. 
Granbery - Multidisciplinar. 
IBMEX - Administração, Economia e Relações Internacionais. 
Inbio - Biologia. 
Informática Jr. - Computação. 
INOVA - Engenharia de Produção. 
João Pinheiro Jr. - Administração Pública. 
MAIS - Engenharia de Produção e Estatística. 
MASCI  - Administração e Ciências Contábeis. 
Mult Jr. - Engenharia Química. 
No Bugs - Computação. 
Porte - Engenharia Civíl, Engenharia Elétrica e Arquitetura. 
Produção Jr. - Engenharia Mecânica e de Produção. 
PUC Consultoria Jr. - Administração. 
RH Consultoria - Psicologia. 
Rumos - Turismo. 
Soluções - Engenharia de Produção. 
UCJ - Administração, Ciências Contábeis e Economia. 
UFLA Jr. - Administração. 
UFV Florestal - Engenharia Florestal. 
Unifei Jr. - Multidisciplinar. 

Paraíba PB Júnior 
Executive - Administração. 
Unisigma - Adminitração, Geoprocessamento, TSI. 
EJA - Adminitração. 
Otimize - Engenharia de Produção. 

Pernam-
buco 

FEJEPE 
ACE - Administração, Contabilidade, Economia, Serviço Social e 
Secretariado Executivo. 
CITi - Tecnologia da Informação. 
Plantur Jr - Turismo. 
FCAP Jr -Administração. 
Ethos - Psicologia. 

Paraná FEJEPAR 
CONSEQ - Engenharia Química. 
3E UEL - Engenharia Elétrica. 
Junior Design - Design. 
Adecon - Administração, Contábeis, Economia. 
Business - Administração. 
Ciclus - Engenharia Ambiental, de Bioprocessos e Biotecnologia. 
COEM - Engenharia Mecânica. 
CONSET - Secretariado Trilingue. 
ECAE - Economia. 
Dinamica - Engenharia de Produção. 
Elo - Psicologia. 
EMPEA - Engenharia de Alimentos. 
Inovatech - Engenharia Mecânica. 
JR Consultoria - Administração, Economia, Contábeis e Gestão 
da Informação. 
Tetris - Engenharia Civil. 

Santa 
Catarina 

FEJESC 
CONAQ - Engenharia Química e Engenharia de Alimentos. 
Ação Jr - Administração, Economia, Relações Internacionais. 
Caltech - Engenharia de Alimentos. 
i9 - Engenharia Mecânica. 
Autojun - Engenharia de Automação. 
ESAG Jr - Administração. 
C2E - Engenharia Elétrica. 
EJJ - Engenharia. 
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EJEP - Engenharia de Produção. 
EJESAM - Engenharia Sanitária e Ambiental. 
EPEC - Engenharia Civíl. 
Nutri Jr. - Nutrição. 
Simbiosis - Biologia. 
Smart - Engenharia de Produção. 

São Paulo FEJESP 
Agrológica - Engenharia Agrológica. 
All Pharma - Farmácia. 
CONPEC - Computação. 
ConsulTH Jr. - Turismo, Hotelaria e Gastronomia. 
ECA Jr. - Relações Públicas, Publicidade e Turismo. 
EESC Jr. - Engenharia e Arquitetura. 
Economia - Economia. 
3E - Engenharia Elétrica. 
Insper Jr. Consulting - Economia e Administração. 
Integra - Engenharia e Gestão. 
EJ FGV - Administração, Economia e Direito. 
EJUR - Direito. 
Esalq Jr - Agricultura. 
ESPM Jr. - Administração e Comunicação. 
Estat Jr. - Estatística. 
Farma Jr. - Farmácia. 
FEA Jr. - Economia, Administração e Contabilidade. 
Humanus Jr. - Psicologia. 
GEPEA - Engenharia de Alimentos. 
ICMC Jr. - Computação. 
ITA Jr. - Engenharia e Informática. 
Jr. FEA - Administração, Economia e Contabilidade. 
Jr. FEI - Engenharia. 
Jr. Publica - Administração e Economia. 
Mack Jr. - Administração, Comércio Exterior, Economia e 
Ciências Contábeis. 
Mecatron - Engenharia de Automação. 
Motriz - Engenharia Mecânica. 
ORBI - Relações Internacionais. 
Paulista Jr. - Administração Pública, Economia, Pedagogia, 
Letras e Ciências Sociais. 
Poli Jr. - Engenharias. 
Produção Júnior - Engenharia de Produção. 
PROJEC - Engenharia Civíl e Arquitetura. 
PROPEQ - Engenharia Química. 
Qualitas - Administração e Economia. 
Quanta Jr. - Física. 
Química Jr. - Química. 

Rio de 
Janeiro 

Rio Júnior 
Ayra - Gestão de Negócios. 
EjCM - Computação. 
MultiConsultoria - Gestão de Negócios. 
Meta Consultoria - Engenharia de Produção. 
Fluxo - Engenharias. 
IME Jr. - Engenharias. 
Insight - Psicologia. 
Gama Junior - Comunicação e Marketing. 
Iniciativa Jr. - Administração e Ciências Contábeis. 
CEFET Jr. - Administração e Engenharia. 
Hidros - Engenharias. 
Opção Consultoria. - Economia. 

Rio Grande 
do Sul 

FEJERS 
Alternativa Jr. - Administração e Ciências Contábeis. 
Objetiva Jr. - Administração. 
Caduceu Jr. - Ciências Contábeis. 
PSJunior - Administração. 
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Empresa Jr. ESPM - Marketing e Gestão Empresarial. 
EPR - Engenharia de Produção. 
EMAD Jr - Administração. 

Rio Grande 
do Norte 

RN Júnior 
ADM Consult - Administração. 
GEOLogus Jr. - Geologia. 
Produtiva Jr - Engenharia de Produção. 

Fonte: Sitio oficial da Brasil Júnior <http://www.brasiljunior.com.br/> 

http://www.brasiljunior.com.br/
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Anexo B – Instrumento de Pesquisa quantitativa: Indicadores de 

Condições para Criar no Ambiente de Trabalho (ICCAT) 
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Universidade de Brasília - UnB 
Faculdade de Economia, Administração, 
Contabilidade - FACE 
Departamento de Administração 

 
 

Indicadores de Condições para Criar  
no Ambiente de Trabalho (ICCAT) no contexto de 

Empresas Juniores 
 
Prezado(a), 

A presente pesquisa visa subsidiar minha monografia de conclusão do 
curso de Administração de Empresas na Universidade de Brasília. Para tanto, 
gostaria que respondesse todas as questões sendo o mais sincero e imparcial 
possível, baseado na percepção que tem sobre o seu ambiente de trabalho dentro 
da Empresa Júnior (EJ) da qual faz parte. 

 
O questionário possui duas partes distintas. A primeira avalia as 

condições para criar no ambiente de trabalho e a segunda parte destina-se a 
coletar alguns dados a fim de caracterizar os participantes da pesquisa. 

 
No questionário há duas perguntas abertas para colher informações 

adicionais sobre sua percepção quanto a estímulos e barreiras à criatividade no 
ambiente de trabalho de Empresas Juniores. 
 

Saliento que as informações aqui prestadas serão analisadas de 
forma agregada e sem a identificação dos participantes garantindo assim o 
sigilo e o anonimato dos mesmos. 

 
Por favor, responda a TODOS os itens e perguntas. 
 
Obrigado por dedicar parte do seu tempo à minha pesquisa. Estarei à 

disposição para quaisquer esclarecimentos. Caso deseje conhecer os resultados 
dessa pesquisa, enviarei cópia por e-mail. 
 
 
 
 
 
 

Pedro César Souza 
Tel: (61) 9636-1993 

pedrocesarsouza@gmail.com 

Primeira parte 
 

Responda cada item utilizando um dos códigos seguintes: 
 

1 2 3 4 5 

Discordo 
Plenamente 

Discordo 
Pouco 

Em dúvida 
Concordo 

Pouco 
Concordo 

Plenamente 

 
No espaço ao lado de cada afirmativa sobre seu ambiente de trabalho 

na EJ onde trabalha, marque com um X o número que melhor corresponda à 
sua percepção, conforme os critérios acima definidos. Escolha apenas uma 
resposta para cada item e, por gentileza, responda a todos os itens. 
 
1. O mobiliário onde trabalho é adequado, o que ajuda a 
evitar doenças osteomoleculares (DORT ou LER). 

 
 
2. Tenho liberdade para oferecer sugestões onde trabalho. 
 

 
 
3. As tarefas que realizo no meu trabalho exigem o melhor 
de mim. 

 
 
4. O(A) gerente costuma ouvir apenas as idéias do(a)(s) 
empregado(a)(s) que ele tem mais afinidade. 

 
 
5. Meu (Minha) gerente aceita idéias diferentes das  dele(a). 
 

 
 
6. O(A) gerente elogia as idéias novas e de valor que são 
apresentadas pelo(a)(s) empregado(a)(s). 

 
 
7. Meus(Minhas) colegas elogiam quando apresento uma 
boa idéia no trabalho. 

 
 
8. Sinto que realizo trabalhos importantes para a empresa. 

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

mailto:pedrocesarsouza@gmail.com
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 1 2 3 4 5 

Discordo 
Plenamente 

Discordo 
Pouco 

Em dúvida 
Concordo 

Pouco 
Concordo 

Plenamente 

 
 
9. A empresa não possui um mecanismo de 
reconhecimento dos autores de idéias novas e de valor 
onde trabalho. 

 
 
10. As tarefas que realizo são estimulantes. 
 

 
 
11. A empresa incentiva a produção de idéias novas a partir 
de diferentes ações (ex: concursos, banco de idéias, 
programas de criatividade, estímulo à apresentação de 
novos projetos, treinamentos etc.). 

 
 
12. Tenho o silêncio necessário, onde trabalho, para a 
realização de minhas tarefas. 

 
 
13. As regras vigentes na empresa dificultam a introdução 
de idéias criativas. 

 
 
14. Meu (Minha) gerente não submete as idéias que o 
grupo de trabalho propõe à avaliação da instância superior, 
visando análise e possível aprovação. 

 
 
15. O clima entre o(a)(s) colegas é de confiança e respeito 
mútuo. 

 
 
16. O excesso de serviços impede que eu tenha tempo 
para refletir sobre o melhor modo de realizá-los. 

 
 
17. A empresa tem como uma de suas diretrizes a busca da 
criatividade. 

 
 
18. Meu (Minha) gerente imediato tem receio de que eu 
apresente melhor desempenho do que ele(a) no trabalho. 

 
 
19. No meu local de trabalho, as pessoas mostram boa 
vontade em ajudar uns aos outros. 

 
 
20. Tenho liberdade para propor novas formas de fazer as 
atividades no trabalho. 

 
 
21. O(A)(s) empregado(a)(s) que discordam de seus(suas) 
gerentes são mal vistos por este(a)s. 

 
 
22. A falta de conhecimento das atividades do setor impede 
que o(a) gerente discuta as idéias novas com seus 
empregados. 

 
 
23. Sinto-me à vontade para agir de forma diferente do(a) 
meu(minha) gerente imediato(a). 

 
 
24. Meu(Minha) gerente me estimula a dar sugestões quanto 
ao aprimoramento dos serviços e/ou produtos que a 
empresa oferece. 

 
 
PERGUNTA 1: Você gostaria de acrescentar outros aspectos que atuam como 
estímulos à produção de ideias novas e de valor presentes especificamente no 
ambiente de trabalho das Empresas Juniores?  
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

Discordo 
Plenamente 

Discordo 
Pouco 

Em dúvida 
Concordo 

Pouco 
Concordo 

Plenamente 

 
 
25. A falta de pessoal para a realização do trabalho limita o 
tempo para criar. 

 
 
26. A empresa oferece diferentes oportunidades de 
interação com outras instituições que favorecem a 
expressão de idéias novas e de valor. 

 
 
27. Meu (Minha) gerente me estimula a experimentar novas 
formas de executar o trabalho 

 
 
28. As tarefas que realizo no trabalho me entusiasmam. 
 

 
 
29. O(A) gerente acredita que somente é correta a maneira 
como ele(a) realiza o trabalho. 

 
 
30. Tenho mobiliário suficiente para guardar meu material 
de trabalho. 

 
 
31. As atividades pelas quais sou responsável exigem mais 
tempo do que disponho. 

 
 
32. Há dificuldades na interação entre os setores que 
criam e os que executam as normas na minha 
empresa. 

 
 
33. A empresa contribui para a produção de novas idéias 
no ambiente de trabalho a partir da abertura à participação 
de consultores externos. 

 

 
34. Para se implementar uma idéia nova, é necessário ter a 
aprovação de vários níveis hierárquicos. 

 
 
35. O espaço físico no local de trabalho é adequado para o 
número de empregado(a)(s). 

 
 
36. Na empresa, há dificuldade de comunicação entre as 
áreas dificultando o compartilhamento de idéias. 

 
 
37. A troca de idéias com colegas no dia-a-dia de trabalho 
me estimula a produzir novas idéias. 

 
 
38. A empresa oferece acesso a uma variedade de fontes de 
informação (livros, artigos, vídeos, dentre outros) que 
contribuem para o surgimento de idéias novas e de valor. 

 
 
39. Não tenho tempo para experimentar novas formas de 
execução das tarefas sob a minha responsabilidade. 

 
 
40. A empresa em que trabalho facilita a troca de 
informações entre os setores. 

 
 
PERGUNTA 2: Você gostaria de acrescentar outros aspectos que atuam como 
barreiras à produção de ideias novas e de valor presentes especificamente no 
ambiente de trabalho das Empresas Juniores?  
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

Discordo 
Plenamente 

Discordo 
Pouco 

Em dúvida 
Concordo 

Pouco 
Concordo 

Plenamente 

 
41. As atividades que realizo caracterizam-se pela 
constante interrupção para resolver algo urgente, 
dificultando a produção de idéias novas e de valor. 

 
 
42. Tenho liberdade para decidir como realizar as tarefas a 
mim atribuídas. 

 
 
43. O(A) gerente acredita na minha capacidade de realizar 
trabalhos de qualidade. 

 
 
44. Na empresa, o excesso de burocracia impede a 
expressão da criatividade. 

 
 
45. As minhas tarefas no trabalho me estimulam na busca 
de novos conhecimentos para sua realização. 

 
 
46. Eu tenho os materiais de que necessito para a 
realização do meu trabalho. 

 
 
47. Disponho dos recursos tecnológicos necessários ao 
exercício de minhas funções como, por exemplo, telefone, 
computador com acesso a internet. 

 
 
48. O(A) gerente toma decisões sobre atividades sem 
consultar aqueles que irão realizá-las. 

 
 
49. Tenho liberdade para expor minhas idéias onde 
trabalho. 

 
 
50. A empresa não costuma ouvir as idéias das pessoas 
que ocupam menor nível hierárquico. 

 
51. Os equipamentos no meu local de trabalho são 
adequados, de modo a evitar doenças osteomoleculares 
(DORT ou LER). 

 
 
52. Quando proponho uma idéia nova, é comum que o(a) 
gerente se aposse dela como se fosse sua. 

 
 
53. Sinto-me incentivado(a) a produzir idéias novas a partir 
da interação com meus(minhas) colegas de trabalho. 

 
 
54. Na minha empresa, as estratégias são claras e bem 
definidas. 

 
 

Segunda parte 
 
Para finalizar, solicito-lhe a gentileza de responder aos seguintes itens: 
 
1 - Sexo:   (   ) Masculino   (   ) Feminino 
 
2 - Idade:____________ 
 
3 - De qual estado pertence a EJ em que trabalha? 
 
4 - Há quanto tempo trabalha nessa Empresa Júnior? 
(   ) Até 6 meses  (   ) De 6 meses a 1 ano (   ) De 1 ano a 2 anos 
(   ) De 2 a 3 anos  (   ) De 3 anos a 4 anos (   ) Mais de 4 anos 
 
5 - Qual é o seu Cargo atual? 
(   ) Trainee  (   ) Consultor  (   ) Gerente 
(   ) Diretor  (   ) Presidente   (   ) Outro:___________  
 
6- No seu cargo atual, você gerencia equipe (s) de trabalho? 
(   )  Sim   (   )  Não 
 
Utilize esse espaço para fazer alguma observação, se desejar: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

 


