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RESUMO 

Este estudo teve como escopo identificar como os valores e práticas que tipificam a 
cultura organizacional se relacionam com a percepção das condições para criar no 
contexto de trabalho em uma instituição de ensino de língua estrangeira. A definição 
de cultura organizacional adotada foi a proposta por Ferreira e Assmar (2008), 
segundo as quais a cultura é formada por práticas e valores que a tipificam. 
Criatividade foi concebida conforme Bruno-Faria (2003) como a produção de ideias, 
processos, serviços e produtos novos que contribuam para a organização e o bem-
estar dos indivíduos. Baseada em uma abordagem quantitativa, a pesquisa 
caracteriza-se como descritiva, de corte transversal e de campo. A amostra da 
pesquisa foi igual a 37 sujeitos, que corresponde a 43,02% da população da 
instituição. A amostra foi composta por sujeitos do sexo feminino, em sua maioria, 
com pouco tempo de serviço, jovens, com nível superior completo e não exerciam 
cargo de gerência. Os dados coletados são originários de fontes primárias, por meio 
de dois instrumentos de pesquisa denominados: Indicadores de Condições para 
Criar no Ambiente de Trabalho (ICCAT) e Instrumento Brasileiro para Avaliação da 
Cultura Organizacional (IBACO). Foram feitas estatísticas descritivas como média e 
desvio padrão de cada um dos fatores e correlações de Pearson entre os fatores 
que compõem os dois construtos, e entre cada construto e as variáveis 
demográficas.  O valor mais percebido na organização foi o profissionalismo 
cooperativo. Quanto às práticas, a integração externa é bastante percebida na 
organização, juntamente com uma razoável aplicação de promoção do 
relacionamento interpessoal e baixa percepção de práticas de recompensa e 
treinamento. Quanto às condições para criar, identificou-se o predomínio de 
atividades desafiantes e as características do ambiente físico como condições que 
mais favorecem o cultivo da criatividade. Quanto às barreiras houve maior 
concordância quanto a existência de problemas organizacionais, porém a atuação 
do gerente foi vista como adequada e o excesso de serviço e escassez de tempo 
não impedia a reflexão da melhor maneira de executar o trabalho. Foram 
encontradas 29 correlações significativas entre os fatores que representam cultura 
organizacional e condições para criar. Quanto à correlação entre os fenômenos com 
as variáveis demográficas, foram encontradas cinco correlações significativas com 
as condições favoráveis e desfavoráveis e quatro com os valores e práticas. As 
práticas que tipificam a cultura organizacional e as condições desfavoráveis não se 
correlacionaram significativamente. Essa análise contribui para que sejam traçadas 
estratégias competitivas que busquem favorecer a geração de ideias novas e que 
agreguem valor e contribuem para a realidade organizacional, ao tempo em que 
fortaleçam valores e práticas almejadas naquele contexto. 
 
Palavras-chave: 1. Cultura Organizacional. 2. Condições para criar. 3. Criatividade 
nas organizações. 
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1 INTRODUÇÃO 

  Neste capítulo de introdução será apresentada a contextualização do tema, 

o problema de pesquisa, os objetivos geral e específico, que são orientadores deste 

trabalho e, por fim, a justificativa que aborda a importância, lacunas na literatura e a 

relação entre as condições para criar e a cultura organizacional que foram 

estudados.  

1.1 Contextualização 

Diante de um mercado competitivo e globalizado, as grandes empresas 

estão em busca de indivíduos proativos e empreendedores, capazes de gerar ideias, 

práticas e soluções inovadoras que possam ser implantadas no mercado ou em seu 

ambiente interno visando a eficiência, eficácia e efetividade. A dinamicidade do 

mercado transforma processos, produtos e serviços obsoletos em curto prazo e, 

para que uma empresa conquiste um espaço no mercado e se mantenha no mesmo, 

por tempo indeterminado, é necessário que ela esteja em constante criação e 

mutação de acordo com o ambiente externo, se aliando às novas tecnologias e 

acompanhando o comportamento dos colaborados internos e externos. Nesse 

sentido, há um reconhecimento crescente de que a criatividade é um fator chave 

para a inovação e sucesso das organizações (ALENCAR, 1998). 

Por ser considerado um fenômeno complexo e multifacetado, a criatividade 

tem despertado o interesse de diversas áreas do conhecimento que buscam 

compreender como as interações entre os elementos inerentes à pessoa e ao 

ambiente favorecem ou estimulam a sua expressão. Esse fenômeno pode ser 

estudado sob o âmbito individual, grupal e/ou organizacional, porém há uma 

predominância de estudos referentes à criatividade individual (BRUNO-FARIA, 

VEIGA, MACÊDO, 2003). O interesse por esse fenômeno no contexto 

organizacional ocorre, principalmente, devido à influência e vinculação com a 

inovação, auxiliando para a sobrevivência da empresa no ambiente competitivo. 
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No processo de criação de uma empresa desenvolvem-se elementos 

centrais tais como a missão, valores, normas, processos e práticas, nesse momento 

determinam-se as iniciativas estratégicas organizacionais com foco na criatividade, 

bem como a excelência das atividades organizacionais a qual influencia a 

sobrevivência das empresas face ao mercado competitivo. Essa busca pela 

excelência no desempenho organizacional motivou os estudos pioneiros sobre as 

culturas organizacionais de Pettigrew, na década de 70, em conformidade com a 

crença de que o envolvimento dos indivíduos com a filosofia e os valores da 

organização seria o fator chave para o sucesso, e para que essa conquista fosse 

possível, as empresas deveriam investir em estratégias que ajudassem a internalizar 

as prioridades da empresa, criando valores em comum. Desta forma, quanto maior 

fosse esse envolvimento, melhor seria o desempenho alcançado (FERREIRA; 

ASSMAR, 2008; HOFSTEDE et al., 1990).  

  Segundo Alencar (1996) conseguir gerir os esses elementos culturais 

tentando amenizar os impactos negativos que eles possam ter na organização e 

aliar aos estímulos à criatividade é um objetivo estratégico, ao alcançá-lo, cria-se um 

novo perfil de funcionamento denominado organização criativa, que é a organização 

voltada para a valorização das ideias inovadoras, incorporando-as às práticas 

organizacionais, reconhecendo a capacidade ilimitada de seus funcionários e 

facilitando a mudança ao introduzir a inovação no contexto de trabalho. 

1.2 Formulação do problema  

  O ambiente social no qual um indivíduo está inserido pode influenciar o nível 

e a frequência do comportamento criativo, dificultando o modo com que as pessoas 

exercem suas funções, a autonomia das tarefas, flexibilidade, liberdade e 

produtividade (ANDRIOUPOLOS; DAWSON, 2009; AMABILE, 1996). Entender 

como esses fatores afetam os indivíduos é importante para um bom desempenho 

empresarial, pois contribuem para que a empresa invista em condições favoráveis 

às atividades e evite as barreiras ou diminua seus impactos. Quando uma 

organização possui uma estrutura que contribui com o processo criativo e alia isso à 

prática de resolução criativa de problemas, permite que ocorram mudanças e que 



10 

 

 

estas sejam introduzidas de maneira eficaz no contexto organizacional (ALENCAR, 

1993).  

  Para que esse processo ocorra, a criatividade dos indivíduos deve ser 

estudada considerando fatores individuais e socioculturais, pois o contexto de 

trabalho ao qual o indivíduo está inserido influencia a sua expressão (ALENCAR, 

1996). O ambiente é capaz de influenciar o comportamento, permitindo a criação de 

modelos de comportamentos a serem seguidos pelos indivíduos, a partir deles o 

funcionário tem conhecimento de quais comportamentos são desejáveis ou não 

(DENISON, 1996).  

  Segundo Kneller (1978 apud TERRA, 2000) os principais obstáculos ao 

desenvolvimento da criatividade são culturais e educacionais. A cultura é ensinada 

aos membros por meio de símbolos, linguagem, rituais e crenças. O tipo de cultura 

da empresa, seus valores e práticas, podem alterar o funcionamento, o modo como 

a criatividade é compreendida e seu desempenho. Em um ambiente competitivo e 

dinâmico, no qual as criações são rapidamente consideradas obsoletas, a empresa 

deve possuir empregados competentes e preparados para criar soluções novas, 

rápidas e de fácil implementação. A cultura organizacional deve permitir que esse 

processo ocorra da melhor maneira, criando valor (KANTER, 1983). Embora a 

criatividade seja influenciada por características da organização, os membros da 

organização podem exercer influência sobre o contexto de trabalho ao qual está 

inserido. O comportamento desses indivíduos dentro ou fora do ambiente de 

trabalho, a influência de fatores culturais como os valores e as normas da 

sociedade, podem inibir ou estimular o cultivo da criatividade (ALENCAR, 1998). 

 Diante deste contexto, o estudo tem como escopo investigar a seguinte 

questão de pesquisa: Como os valores e práticas, que tipificam a cultura 

organizacional, se relacionam com as condições para criar no contexto de trabalho 

de uma instituição de ensino de língua estrangeira? 
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1.3 Objetivo Geral  

  Identificar como os valores e práticas que tipificam a cultura organizacional 

se relacionam com as condições para criar no contexto de trabalho, na percepção de 

empregados de uma instituição de língua estrangeira.  

1.4 Objetivos Específicos  

O estudo visa identificar aspectos específicos do tema, conforme a seguir:  

1. Identificar fatores favoráveis à criatividade no ambiente de trabalho na 

percepção dos empregados; 

2. Identificar os fatores desfavoráveis à criatividade no ambiente de trabalho na 

percepção dos empregados; 

3. Descrever a cultura organizacional por meio dos valores e práticas que a 

tipificam, segundo a percepção dos empregados; 

4. Verificar a relação entre a cultura organizacional e as condições para criar no 

ambiente de trabalho, na percepção dos empregados; 

5. Verificar a relação entre a cultura organizacional e as variáveis demográficas: 

gênero, faixa etária, tempo de serviço, escolaridade e exerce cargo de chefia. 

6. Avaliar a relação entre percepção das condições para criar e as variáveis 

demográficas: gênero, faixa etária, tempo de serviço, escolaridade e exerce 

cargo de chefia. 

1.5 Justificativa   

As organizações possuem fatores que interferem na intensidade da 

expressão da criatividade no ambiente de trabalho, como, por exemplo, 

comunicação, falta de liberdade e autonomia, pressão e controle, cultura 

organizacional e o clima psicológico. A interação entre esses elementos possibilita a 

expressão do potencial criativo, na qual as atitudes e comportamentos dos membros 



12 

 

 

são influenciados e influenciadores do sistema no qual a organização está inserida 

(ALENCAR, 1996). A dinamicidade do mercado mostra que uma empresa necessita 

investir não apenas em recursos financeiros, tecnológicos, materiais, mas também 

em um capital intelectual capacitado e criativo que a ajude a se tornar eficiente. 

Identificar quais as barreiras à criatividade estão presentes no ambiente de trabalho 

possibilita a empresa geri-las, tentando amenizar seus impactos ou eliminá-las, 

assim como a identificação dos estímulos possibilita a implementação de práticas 

que contribuam para o processo criativo da organização.  

Segundo Parolin (2003) as organizações passaram a se preocupar em 

estudar e compreender a criatividade devido às mudanças imediatas que o contexto 

empresarial vem sofrendo. Bruno-Faria, Veiga e Macêdo (2008) revisaram a 

produção científica nacional acerca da criatividade no período entre 1997 e 2006 

visando identificar as obras produzidas sobre o contexto organizacional, avaliando 

as lacunas existentes. As autoras identificaram 40 trabalhos, em diversas bases de 

pesquisa, evidenciando um aumento na produção científica no campo da 

Administração, porém apontaram que ainda há uma escassez de teorias produzidas 

no Brasil e de literatura referente à criatividade no ambiente de trabalho.  

Diversos pesquisadores por várias décadas centraram suas pesquisas nas 

diferenças individuais. Embora esse foco de estudo centrado na pessoa expandiu o 

conhecimento a respeito do tema, a abordagem pouco contribuiu para a criatividade 

no ambiente de trabalho e praticamente ignorou o papel do ambiente social em 

criatividade e inovação (AMABILE, 1996). 

 Parte integrante do ambiente social, a cultura organizacional possui na 

literatura diversas definições, que variam entre os autores, devido a sua 

complexidade e o grande número de aspectos que a envolve. Seu estudo é 

importante devido a sua influência no desempenho dos indivíduos, no trabalho e na 

produtividade da organização (ROBBINS, 2005). Nos diversos estudos 

desenvolvidos a respeito da cultura, observam-se poucos que analisam a relação do 

fenômeno com as condições para criar e a percepção dos valores de uma 

organização, devido ao “ambiente de trabalho ser psicologicamente subjetivado”, 

justifica-se o estudo considerar a percepção dos membros a respeito da Cultura 

Organizacional, pois os membros são responsáveis, por meio de suas ações, pela 

criação dela, inserindo valores e práticas (PAZ; TAMAYO, 2004, p. 27; TAMAYO; 

GONDIM, 1996; HOFSTEDE, 1990). 
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  Diante desse cenário, este estudo contribui com a literatura trazendo a 

percepção dos funcionários sobre os valores e práticas que tipificam a cultura 

organizacional, as condições favoráveis e desfavoráveis existentes no contexto de 

trabalho e verificando a existência de relação entre eles. Além disso, possibilitará ao 

gestor da empresa o conhecimento de quais fatores são favoráveis ou desfavoráveis 

à expressão da criatividade identificadas pelos membros da organização e como a 

cultura é percebida (valores e práticas). A percepção quanto às condições para a 

criatividade no ambiente de trabalho pode contribuir para que sejam traçadas 

estratégias competitivas que busquem favorecer a geração de novas ideias e que 

agreguem inovações para a realidade organizacional, ao tempo em que fortaleçam 

valores e práticas almejadas naquele contexto.    
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo abordará diferentes conceitos de criatividade identificados na 

literatura científica nacional, a importância do fator para as organizações, possíveis 

estímulos e barreiras à criatividade e outros estudos desenvolvidos acerca do 

fenômeno. Posteriormente, será enfatizado o conceito de cultura organizacional, 

suas abordagens teóricas e, por fim, será apresentada a relação entre os dois 

constructos, mostrando a importância e o impacto que ambos exercem um sobre o 

outro. 

2.1 Criatividade nas Organizações 

2.1.1 Conceito 

 Por ser considerado um fenômeno complexo e multifacetado, a criatividade 

tem despertado o interesse de diversas áreas do conhecimento como, por exemplo, 

Administração e Psicologia. Essas áreas buscam compreender como as interações 

entre os elementos inerentes à pessoa e ao ambiente favorecem ou estimulam o seu 

desenvolvimento, seja no nível individual, grupal ou organizacional (BRUNO-FARIA; 

VEIGA; MACÊDO, 2003; ALENCAR, 1996). 

Há na área científica diversos conceitos de criatividade que são abordados 

de diferentes perspectivas, porém o foco sobre a criatividade do indivíduo 

negligencia outro fator de grande influência que é o ambiente social (AMABILE, 

1996).  

De acordo com Alencar (1996, p. 15) a criatividade poder ser entendida 

como um “processo que resulta a emergência de um novo produto (bem ou serviço), 

aceito como útil, satisfatório e/ou de valor por um número significativo de pessoas 

em algum ponto no tempo”. 
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A criatividade deve ser percebida como parte integrante de um modelo no 

qual há diversas outras variáveis que a influenciam, não havendo um modelo padrão 

de avaliação da criatividade. Não podendo ser estudada de maneira isolada, pois 

não é resultante da ação individual por si só, ou seja, deve-se estudá-la 

considerando o tempo, o meio social, histórico e outras forças (PETROSKO, 1978; 

AMABILE; GRYSKIEWICZ, 1989). Entender como ocorre o processo de expressão 

da criatividade e suas relações com outros fatores em diferentes ambientes, 

proporciona um benefício para os indivíduos envolvidos e para a sociedade em si 

(ALENCAR; BRUNO-FARIA; FLEITH, 2010). O foco do presente estudo recai na 

criatividade no contexto das organizações. 

Alencar, Bruno-Faria e Fleith (2010) acrescentaram ainda que o interesse da 

Psicologia pela criatividade é recente. Foram desenvolvidos estudos a partir de 

1950, devido ao movimento humanista, que foi composto por Maslow e Rogers, que 

visavam entender quais eram as condições necessárias à atividade criativa. Na 

Administração, os estudos também são iniciais, as organizações e empresas 

entenderam que o fator é um componente importante para a sua perpetuação.  

Por ser considerado um fenômeno de alta complexidade e 

multidisciplinaridade para investigar a criatividade é necessário relacionar os atores 

envolvidos, o ambiente de trabalho e o ambiente externo ao qual irá impactar no 

modo de atuar da organização (BRUNO-FARIA, 2005; TERRA, 2000). Pode-se 

identificar um recente aumento pelo interesse na área de criatividade no ambiente 

de trabalho (BRUNO-FARIA; VEIGA; MACÊDO, 2008), porém esse material ainda 

não possui base teórica sólida e falta sistematização. 

Segundo Amabile (1997), há evidências de que as pessoas são mais 

criativas quando estão intrinsecamente motivadas ao invés de extrinsecamente 

motivadas por avaliação prevista, a vigilância, a concorrência com os pares, a partir 

de ditames superiores, ou promessa de recompensa. A motivação intrínseca não se 

aplica apenas à criatividade científica, mas também nos negócios, onde o sucesso 

está intimamente ligado à paixão pelo trabalho.  

As organizações possuem características que interferem na intensidade pela 

qual a criatividade pode ser expressa pelos indivíduos. Segundo Alencar (1996) elas 

são: cultura organizacional, que se refere ao conjunto de valores e crenças 

partilhados pela organização com os seus membros, que os orienta quanto ao 

comportamento, ações e atitudes que devem ser praticadas dentro da empresa; e o 
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clima psicológico que se refere às práticas e políticas como estímulo à inovação, 

desafios e opiniões. O clima é parte integrante da cultura organizacional, depende 

de qual postura a empresa vai adotar. 

A interação entre esses dois elementos é que possibilita ou não a expressão 

do potencial criativo. A organização interage com os indivíduos criando assim um 

sistema de inputs e outputs, onde atitudes e comportamentos dos membros são 

influenciados e influenciadores do sistema (ALENCAR, 1996). 

Segundo Alencar (1998) diversos estudos preocuparam-se em entender 

quais as características pessoais dos indivíduos que se relacionam com a 

criatividade de maneira negativa ou positiva. Foram apontadas características 

negativas como: a falta de motivação; falta de habilidades ou experiência; 

inflexibilidade; e despreparo social (dificuldade de interação). Dentre as 

características positivas encontram-se: traços de personalidade; automotivação; 

habilidades cognitivas especiais; expertise na área; e habilidades grupais. 

Criatividade e inovação são termos próximo que frequentemente são usados como 

sinônimos, porém os termos são distintos e possuem suas próprias definições, como 

mostra o tópico a seguir. 

2.1.2 Criatividade e Inovação 

Segundo Alencar (1996) a criatividade é um elemento “conceptual da 

inovação”, usada no nível do indivíduo ou grupo. Já a inovação é a concretização e 

execução das novas ideias, usadas no nível da organização. A primeira é condição 

necessária para a incidência da segunda. Logo, a criatividade é a geração de novas 

ideias que possam ser usadas, porém a implementação dessas novas ideias com 

sucesso é considerada uma inovação (AMABILE; GRYSKIEWICZ, 1989).  

Um conceito amplo de criatividade nas organizações encontrado na literatura 

é o apresentado por Bruno-Faria (2003, p. 117), baseado em Amabile e Gryskiewicz 

(1989): 

Criatividade é 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. 
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A criatividade é associada ao conceito de invenção e possibilita a inovação, 

pode ser proveniente de diversas fontes, frequentemente associada a esse processo 

(TERRA, 2000). Mathisen e Einarsen (2004 apud ALENCAR; BRUNO-FARIA; 

FLEITH, 2010)) afirmam que os fenômenos possuem alta relação e lidam com a 

construção e implementação de ideias novas e adequadas.  

 A inovação, ao contrário da criatividade, possui vasta produção científica 

nacional e internacional, com diferentes modelos e taxonomias, retratados sobre 

diversos aspectos como, produto e processo, administrativa, técnicas ou 

tecnológicas, entre outros (RÍMOLI, 2007).  

Inovar, segundo Alencar (1996), significa introduzir uma novidade, adotar ou 

implementar uma ideia nova na organização como um modo de resolver um 

problema identificado. Para que a ideia seja explorada de forma eficiente e eficaz, 

são necessários recursos, conhecimentos e motivação. A Figura 2 a seguir ilustra 

essa relação. 

 

 

Figura 2: Fatores necessários à inovação. 
Fonte: Alencar (1996, p. 16).  

 

A relação entre a criatividade, inovação e mudança organizacional, também 

é evidenciada em alguns estudos. Segundo Amabile et al (1996) e Bruno-Faria 

(2003), há uma estreita relação entre esses conceitos. A criatividade gerada pelos 

indivíduos e grupos no ambiente de trabalho, pode criar inovação e mudanças 

distintas, possibilitando ações gerenciais que contribuam para a organização.  

Há uma série de fatores inibidores à aceitação de novas ideias ou propostas, 

como o hábito, a intolerância à ambigüidade, a baixa tolerância à mudança, o 
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dogmatismo, o medo do desconhecido e a baixa propensão a correr riscos, embora 

estudos comprovem o benefício que a criatividade proporciona para a perpetuação 

das atividades da empresa (ALENCAR, 1996). Logo o desafio das empresas é 

adotar a criatividade, preparar os funcionários para as mudanças, visando introduzir 

a inovação nos processos, serviços, produtos e tecnologias.  

2.1.3 Modelos Teóricos de Criatividade 

O potencial criativo não é um dom inerente a uma pessoa, todas as pessoas 

possuem capacidade de serem criativas, porém a intensidade dessa criatividade 

depende do ambiente. Amabile (1996) pressupõe, em sua teoria, que todos os 

indivíduos são capazes de produzir moderadamente um trabalho criativo em alguma 

área ou tempo e que o ambiente de trabalho influencia a expressão do 

comportamento criativo. Essa teoria chamada Teoria Componencial da Criatividade 

é composta por: habilidade de domínio relevante, que trata que todo indivíduo deve 

possuir habilidades, conhecimentos e domínio do assunto referente à posição que 

ele atua; habilidade criativa relevante trata da capacidade de criar analogias, para 

aplicar as ideias a contextos e situações distintas. A busca por aperfeiçoamento e 

novas técnicas estimula a criatividade; e motivação intrínseca que representa o 

interesse pela execução da tarefa (AMABILE, 1996). 

O fenômeno ocorre quando as habilidades das pessoas superam os 

aspectos intrínsecos e paixões. Quanto maior o nível de cada um dos três 

elementos, maior será a criatividade. Para que todo esse processo ocorra é 

necessário que os três elementos existam e interajam. O gestor pode influenciar 

esses elementos por meio de práticas e melhores condições de trabalho (AMABILE, 

1996). 

A criatividade tem sido subestimada, bloqueada, inibida e ignorada, devido 

ao estilo de ensino que enfatiza a reprodução em massa de conhecimento, inibindo 

assim o potencial criativo dos indivíduos (ALENCAR, 1993). Esse modelo de ensino 

leva os indivíduos a adquirem o comportamento de apenas memorar informações ao 

invés de aprendê-las. Compreender, desenvolver e estimular a criatividade é um 

benefício não apenas social, mas individual, que agrega valor as diversas ordens, 
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seja essas sociais, econômicas ou culturais. No contexto empresarial, a criatividade 

possui papel fundamental no fomento de novas ideias, práticas e inovação em 

produtos, processos, possibilitando que as empresas tenham um resultado 

satisfatório e um diferencial competitivo que são chave de perpetuação das 

atividades da empresa (ALENCAR, 1996). 

Como expostos anteriormente, diversos fatores podem influenciar a 

criatividade dos indivíduos nas organizações, muitos deles podem ser encontrados 

no próprio ambiente e podem atuar como agentes estimuladores ou inibidores das 

condições para criar, esses elementos serão apresentados adiante. 

2.1.4 Estímulos e Barreiras a criatividade nas organizações 

Diversos autores, como Bruno-Faria (1996), Parolin et al. (2007), Amabile et 

al. (1996) e Amabile e Gryskiewicz (1989), têm estudado os fatores que representam 

condições favoráveis e desfavoráveis expressão da criatividade nas organizações. 

Para identificar o impacto desses elementos integrantes da organização sobre as 

condições para criar, foram desenvolvidos, nacionalmente e internacionalmente, 

instrumentos capazes de mensurar e/ou avaliar as condições para criar no ambiente 

de trabalho, possibilitando conhecer os fatores que contribuem para a promoção da 

criatividade ou sua inibição.  

O instrumento construído por Bruno-Faria e Alencar (1996,1998) 

denominado Indicadores de Clima para a Criatividade (ICC) teve como objetivo 

avaliar estímulos e barreiras à criatividade no ambiente de trabalho. Foi o primeiro 

instrumento a ser desenvolvido no país com o propósito de avaliar a criatividade no 

ambiente de trabalho. Identificaram-se características de um ambiente considerado 

inibidor e categorizaram-nas em treze obstáculos no ambiente de trabalho. Os 

fatores que mais se evidenciaram, em suas pesquisas, segundo os profissionais 

pesquisados foram a comunicação, estrutura e cultura organizacional. No estudo 

foram identificados fatores que se destacaram segundo a percepção dos indivíduos, 

quanto às barreiras. São esses: estrutura organizacional e as características da 

chefia.  
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Além disso, Bruno-Faria e Alencar (1996,1998) identificaram, mediante 

revisão de literatura, variáveis de clima organizacional que promoviam a criatividade, 

como: motivação e comprometimento; dinamismo e energia; tempo para ideias; 

liberdade para criar; ludismo e humor; apoio às ideias; discussão e debates; 

ausência de conflito; confiança e franqueza; correr riscos; suporte à inovação; 

salários e benefícios e por fim tolerância às diferenças. Os fatores que se 

destacaram segundo a percepção dos indivíduos foram: suporte organizacional e a 

estrutura organizacional. 

Talbot (1993 apud ALENCAR, 1996) afirma que fontes externas que inibem 

a expressão das condições para criar são: características da chefia, colegas e o 

próprio sistema. Este estudo evidencia a participação e contribuição dos funcionários 

para a manutenção e produção das condições que eles consideram inibidoras para 

criar, gerando um ciclo de influência que pode ser compreendido pela figura 3.  

 

 

Figura 3: Ciclo de influência. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora baseado Talbot (1993 apud ALENCAR, 1996, p. 22). 

 

Alencar (1996) também cita essa influência quando se refere à introdução de 

uma inovação na organização. Ela afirma, ainda, que alguns fatores da própria 

organização, barreiras internas à inovação, variáveis ligadas ao próprio indivíduo 

podem estimular ou dificultar as mudanças que se fazem necessárias. Há uma 

influência recíproca entre todos os envolvidos na organização. 

Segundo Kao (1996 apud TERRA, 2000) a criatividade está ligada à noção 

de criação de valor e cabe ao gerente estimulá-la e gerenciá-la de maneira rigorosa, 

pois com a competição, as empresas precisam se adaptar rapidamente às 

mudanças no mercado.  

Parolin et al. (2007) destacam em seus estudos o papel da rivalidade entre 

os indivíduos, pressão e controle, excesso de trabalho e estresse no trabalho como 
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inibidores da expressão criativa  e citam como condições favoráveis à expressão 

criativa o ambiente físico, reconhecimento, rotinas sustentadoras, espontaneidade e 

outros. 

Alencar (1996) fez um estudo com diversos profissionais de distintas áreas 

visando identificar quais eram os elementos considerados facilitadores para a 

expressão da criatividade e os fatores identificados foram: curiosidade, paixão, 

abertura, prática, observação, integração, disposição, avaliação, conhecimento, 

motivação, sensibilidade, autoconfiança e outros. A partir desses relatos a autora 

pode criar uma receita de criatividade, que segundo esses profissionais, guiam os 

indivíduos para um bom desempenho profissional. De acordo com um estudo em 

empresas estatais, Alencar (1996) identificou os fatores mais comuns, segundo os 

funcionários, encontrados no contexto de trabalho que dificultam a expressão da 

criatividade, são eles: intransigência e autoritarismo; protecionismo e paternalismo; 

falta de integração entre setores; falta de apoio para se colocar novas ideias em 

ação; e por fim falta de estímulos aos funcionários. Ainda segundo Alencar (1996) 

em outro estudo, afirma que as organizações que aplicam os princípios de 

administração e desenvolvem uma boa gestão de pessoas criam condições 

favoráveis à criatividade no ambiente de trabalho, adotando como estímulo: a 

liberdade, estrutura organizacional, confiança, cooperação, valor, autonomia, 

flexibilidade e outros.  

Outro fator que influencia a criatividade dos indivíduos no ambiente de 

trabalho é o papel do líder, segundo Martinez (2000), o líder pode criar condições 

favoráveis à criatividade no ambiente de trabalho criando novas propostas, 

mecanismos e métodos de trabalho, conduzido a equipe de modo criativo, 

exercendo o seu papel de maneira diferenciada, oferecendo aos funcionários 

confiança e segurança na receptividade de novas ideias. 

Na literatura internacional, há diversos mecanismos para mensurar a 

criatividade, Mathisen e Einarsen (2004 apud ALENCAR; BRUNO-FARIA; FLEITH, 

2010) foram os primeiros a analisar e comparar diferentes medidas de criatividade e 

citam alguns em seus estudos:  

 

1. Siegel Scale of Support for Innovation (SSSI): desenvolvido por Siegel e 

Kaemmerer (1978) tem como objetivo avaliar fatores de clima organizacional 
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presentes em organizações inovadoras, como: o suporte à criatividade, a tolerância 

às diferenças e o comprometimento individual e; 

2. Creative Climate Questionnarie: criado por Ekvall (1983) tem como escopo avaliar 

as condições organizacionais que podem estimular a criatividade e inovação ou 

clima para criatividade nas organizações. As dimensões abordadas pelo instrumento 

foram: desafios, suporte para ideias, conflito, confiança, liberdade, pressão, riscos, 

dinamismo e outros. 

Essas escalas têm como objetivo avaliar clima para a criatividade nas 

organizações, em duas óticas, individual ou grupal. 

Amabile e Gryskiewicz (1989) desenvolveram um instrumento denominado 

Work Environment Inventory (WEI) ou Inventário Ambiente de Trabalho com o 

objetivo de avaliar estímulos e obstáculos à criatividade no ambiente de trabalho. 

Esse inventário concentra os fatores no ambiente de trabalho que pode influenciar a 

expressão e desenvolvimento de ideias criativas e pode ser usado em qualquer nível 

dentro de qualquer função de uma organização. O instrumento concentra-se nos 

fatores do ambiente de trabalho que são mais prováveis para influenciar a expressão 

e desenvolvimento de ideias criativas. Desenvolvido para identificar tanto estímulos 

como obstáculos, inclui fatores como: liberdade, trabalho desafiante, recursos, 

encorajamento do supervisor e organizacional, impedimentos organizacionais e 

pressão. 

Burnside (1990 apud ALENCAR, 1998) desenvolveu uma pesquisa com 

auxílio do Centro de Liderança Criativa (Center for Creative Leadership) e identificou 

fatores que favorecem e inibem a criatividade nas organizações. Os fatores 

facilitadores são: trabalho em equipe, que envolve confiança, comprometimento e 

colaboração; recursos; desafio; liberdade na tomada de decisão; supervisão, suporte 

e comunicação; apoio a novas ideias por parte da gerência que suporte à 

criatividade; reconhecimento; e por fim união e cooperação. Já os fatores que inibem 

são: a falta de tempo; status quo, problemas políticos que geram falta de 

cooperação e controle das áreas e pressão por avaliação, com críticas e feedback. 

Observa-se que a atuação dos fatores como estímulos ou barreiras no 

ambiente de trabalho varia de acordo com a organização, cultura, contexto pessoal, 

cultural e social. Para que se possa mensurar e identificar esses elementos, foram 

criados instrumentos capazes de avaliar as condições para criar em diferentes tipos 

de organizações.  
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2.2 Cultura Organizacional 

2.2.1 Importância e Conceito 

A primeira definição formulada sobre cultura foi do sociólogo, Tylor, em 

1871, em que afirmava que a cultura é um fenômeno natural que permite a criação 

de leis sobre seu processo e sua evolução, por meio de análises e estudos (HILAL, 

2003). Por ser um fenômeno complexo, a cultura possui na literatura teorias e 

metodologias desenvolvidas, porém a dificuldade em defini-la ocorre devido à 

quantidade de aspectos que se relacionam com o fenômeno.  

A Cultura refere-se à adaptação do indivíduo no ambiente ao qual ele 

pertence e faz com que os povos sejam distintos quantos aos seus valores, 

resoluções de problemas e outros (PIRES; MACEDO, 2006). 

Segundo Fleury e Fischer (1989, p. 117) a cultura é: 

 

Concebida como um conjunto de valores e pressupostos básicos expressos 
em elementos simbólicos, que em sua capacidade de ordenar, atribuir 
significações, construir a identidade organizacional, tanto age como 
elemento de comunicação e consenso, como oculta e instrumentaliza as 
relações de dominação.  

 

Este conceito mostra a complexidade do conceito de cultura e evidencia a 

inter-relação com os outros elementos. É importante entender o papel da cultura, 

como as pessoas interagem com o ambiente e seu poder de influenciá-lo e ser 

influenciadas. Os valores culturais em geral são influenciadores das atitudes e 

crenças dos indivíduos (HILAL, 2003). Além dessa relação, evidencia-se a 

importância que a cultura possui para a criação da identidade das organizações, 

dando direção a suas atividades, estabilidade e norteando sua função. 

Estudada durante anos por antropólogos, o termo Cultura, foi trazido para a 

teoria administrativa sob a denominação de “cultura corporativa” e “cultura 

organizacional” após a Segunda Guerra Mundial (CÂNDIDO; JUNQUEIRA, 2006), 

porém o termo só passou a ser evidenciado no ambiente empresarial por Pettigrew, 

na década de 70. Em 1980, devido ao alto desempenho das empresas japonesas e 

pela crença de que a relação dos funcionários com os valores e filosofia da 
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organização era primordial para o sucesso, o interesse pela atuação da cultura 

organizacional ganhou ênfase na Teoria das organizações (FREITAS, 1991).  

Há na literatura diversas definições acerca de Cultura Organizacional, a 

quantidade pode ser explicada pelo caráter intangível da cultura organizacional e 

pela falta de um consenso teórico, devido a isso, assim como a criatividade, o termo 

também é considerado complexo e multifacetado (PAZ; TAMAYO, 2004; CÂNDIDO; 

JUNQUEIRA, 2006).  

A definição mais usual na literatura (FERREIRA et al., 2002) para expressar 

o significado de cultura organizacional é a de Schein (1985, p. 247, apud PIRES; 

MACÊDO, 2006). Segundo o autor a cultura organizacional é: 

 

um padrão de pressuposições básicas compartilhadas, aprendidas por um 
grupo, na medida em que resolveram seus problemas de adaptação externa 
e de integração interna, e que funcionaram suficientemente bem para serem 
consideradas como válidas e, portanto, ensinadas aos novos membros 
como o modo correto de perceber, pensar e sentir em relação àqueles 
problemas.  

  

A cultura molda comportamentos, é ensinada e estabelece fronteiras para a 

organização, por meio da transmissão do modo correto de agir e dos seus valores, 

evidenciando o modo de funcionamento de suas atividades. As crenças e valores 

possuem o papel de atuar subliminarmente sobre os membros da organização, 

enraizadas ao longo do tempo, elas determinam a visão que a organização tem do 

ambiente no qual está inserida e de sua estrutura interna.  

Para Pettigrew (1979, p. 574) “a cultura é um conjunto de significados 

públicos e coletivos, aceitos por um grupo, em um determinado período”. Schein 

(2000) contesta essa definição ao afirmar que a cultura não pode ser mudada, mas 

pode se adaptar a novos modelos de gestão, liderança, estratégia e período, com a 

criação de novos valores, ideias, mas essa mudança precisa ser compartilhada 

pelos membros. 

Trompenaars (1994 apud OLIVEIRA; GOMIDE JÚNIOR, 2009) afirma que a 

cultura organizacional tem o papel de demonstrar como um grupo se organiza para 

solucionar problemas e desafios (com dinâmica, padronização e estabilidade) que 

surgem no contexto de trabalho ao longo do tempo. Ela atua como guia do 

comportamento dos membros dando motivação e direcionamento a sua conduta 

(PIRES; MACEDO, 2006). 
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Hofstede et al. (1990, p. 286) afirmam que entre todas as definições 

encontradas há pontos em comum referentes às suas peculiaridades são esses: 

“holística, historicamente determinada, relacionada a conceitos antropológico, 

socialmente construída e difícil de ser mudada.” Isto é, para analisar a cultura deve-

se considerar toda a composição da organização, sua história, razão de ser, modo 

de criação, seus rituais e crenças que foram desenvolvidos por um grupo de 

indivíduos que a integram.  

A cultura organizacional é uma característica essencial para a construção da 

estrutura de uma organização, ela distingue as organizações uma das outras e atua 

como legitimadora do sistema de valores. Para conhecê-la deve-se analisar a 

subjetividade, simbologia, significação, valores, comportamentos e pressupostos 

desenvolvidos ao longo do tempo. Deste modo deve-se analisá-la segundo a 

percepção dos seus funcionários, pois estes a influenciam e são influenciados por 

ela (PIRES; MACÊDO, 2006; CÂNDIDO;JUNQUEIRA, 2006). 

O termo cultura organizacional surgiu como sinônimo de clima 

organizacional.  Em 1970, um termo considerado equivalente chamado "cultura 

corporativa" ganhou notoriedade devido a Terrence Deal e Allan Kennedy, em 1982. 

Hoje, há um consenso entre os autores, que as expressões clima e cultura são 

distintas e não podem ser usadas como alternativas ou sinônimas (FERREIRA; 

ASSMAR, 2008; HOFSTEDE et al., 1990). Martin (2002) distingue os dois termos, 

enxerga a cultura como cercada de pressupostos, significados e crenças enraizadas, 

investigada por meio da história, rituais, cerimônias, jargões e outros. Já o clima é a 

manifestação de práticas e padrões de comportamentos aprofundados nas crenças 

e significados da qual a cultura é composta, estudada por meio das práticas 

informais e as normas de comportamento. Edela (1978) apresenta um conceito 

semelhante a Martin, segundo a autora, o clima decorre da relação entre os 

elementos que compõem a cultura, como normas, preceitos e outros. Paz e Tamayo 

(2004) citam em seus estudos alguns fatores que são fundamentais para a cultura e 

afirmam que eles compõem o perfil cultural de uma organização, eles são: valores, 

poder organizacional, ritos e mitos, estilo de funcionamento da organização e outros.  
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2.2.2 Abordagens teóricas de Cultura Organizacional 

Na literatura diversos autores (Hofstede, Schein, Pettigrew e outros) 

desenvolveram modelos teóricos que visam ilustrar os elementos que compõem a 

estrutura da cultura e como eles se manifestam nos ambientes organizacionais. 

Abaixo serão citados alguns dos principais modelos de cultura, que são basilares 

para esta monografia e suas contribuições para a cultura.  

Hofstede (1990) desenvolveu o modelo para retratar como a cultura se 

manifesta nas organizações, representado por meio de camadas de uma cebola. 

Segundo o autor, o modelo é composto quatro elementos, eles são: símbolos, 

heróis, rituais e valores.  

Cada elemento da Figura abaixo possui um papel significante na cultura 

organizacional. Os símbolos representam as palavras, imagens ou objetos que 

possuem papel significativo na cultura. Os heróis são as pessoas aos quais as suas 

características influenciam a cultura, servindo como guia de comportamento, 

modelos ou são significativas para seu funcionamento. Os rituais representam as 

atividades essenciais para a cultura, realizadas coletivamente, mas podem ser 

dispensáveis. E os valores são os sentimentos, demonstrados por comportamentos 

dos indivíduos que compõem a organização. 

 

 

Figura 4: Manifestações da Cultura: de rasa para profundas. 
Fonte: Hofstede et al. (1990, p. 291). 
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A Figura 4 representa a cultura e seu núcleo é composto por valores que 

representam sentimentos amplos manifestados por meio de alternativas de 

comportamento. As outras camadas da cebola representadas pelos símbolos, heróis 

e rituais compõem as práticas, estas são visíveis para o indivíduo, porém cada 

indivíduo percebe o seu significado cultural de maneira distinta (HOFSTEDE, 1990). 

Ao longo de seus estudos, Hofstede (1990) aborda a importância da cultura 

da sociedade na formação de valores nos indivíduos e o impacto que esta possui na 

cultura das organizações. Os valores e práticas são termos distintos que são 

adquiridos em fases diferentes da vida dos indivíduos. Os valores surgem durante a 

infância e juventude e são regidos pelo ambiente ao quais os indivíduos vivem e 

freqüentam. Já as práticas organizacionais advêm da socialização no ambiente 

organizacional, neste momento os valores já estão enraizados no indivíduo. Quando 

se refere à cultura organizacional o que mudam são as práticas, já os valores 

mudam quando relacionadas à cultura nacional. 

Outro modelo muito usado na literatura é o modelo teórico de Schein (1985, 

apud PIRES; MACÊDO, 2006) que tem como objetivo identificar como a cultura se 

manifesta. Seu modelo propõe uma estrutura de três níveis: artefatos visíveis, 

valores esposados e pressupostos básicos. O primeiro refere-se aos fatores visíveis 

e tangíveis da organização, como a arquitetura, tecnologia e processos. Aqui os 

elementos culturais podem ser facilmente visualizados, mas são difíceis de serem 

compreendidos. O segundo são as metas, estratégias, filosofias, normas e regras 

que guiam e justificam os atos dos membros, predeterminando-os, em geral são 

inconscientes. E por fim, o último que trata dos pressupostos que são compostos 

pelas crenças, percepções e os sentimentos que determinam como os indivíduos 

percebem, sentem e pensam a organização. São inconscientes e por isso é o nível 

mais difícil de ser compreendido, o processo de internalização desses elementos é 

longo.  

A definição de Schein (1985 apud PIRES; MACÊDO, 2006) é considerada 

limitada por não incluir o ambiente no qual a organização faz parte. A cultura é 

resultante da dinâmica organizacional, os integrantes de um grupo seguem as 

crenças e valores preditivos feitos pelos fundadores do grupo, a validação desses 

valores ocorre tanto externa quanto internamente, adquirem estabilidade, por 

fornecem significado, estrutura e previsibilidade aos membros que a compõem. O 
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líder deve administrar os significados, orientar o grupo a encontrar soluções para 

produtos, serviços, processos e problemas. 

Segundo Pettigrew (1979) cultura é a fonte de um conjunto de conceitos e 

esse conjunto é composto por linguagem, símbolo, crença, ideologia, ritual e mito. 

De todos os elementos, o símbolo é o mais abrangente, não só porque a linguagem, 

ritual, e mito são formas de simbolismo, mas porque é um quadro de referência. 

Todos esses elementos são interdependentes e convergem na forma como eles se 

relacionam com problemas funcionais de integração, controle e compromisso. Logo 

o homem é o criador de símbolos, línguas, crenças, visões, ideologias e mitos, isto 

é, ele cria a cultura e a cultura o cria.   

Segundo Tamayo e Gondim (1996, p.63) quase todos os funcionários 

possuem a percepção de quais valores permeiam e orientam o clima e a cultura 

organizacional. Os valores organizacionais podem ser compreendidos como: 

“princípios ou crenças, organizados hierarquicamente, relativos a tipos de estrutura 

ou a modelos de comportamentos desejáveis que orientam a vida da empresa e 

estão a serviço de interesses individuais, coletivos ou mistos.” Esse conceito 

considera a existência de crenças na organização, motivação, funcionalidade dos 

valores (vincular os funcionários de modo que ele siga as orientações para execução 

de tarefas) e sua hierarquização, o conceito traz a dimensão dos valores e qual o 

papel que o fator exerce nas organizações.  

Ainda segundo Tamayo e Gondim (1996) os valores devem ser 

compartilhados com os indivíduos que compõem a organização para que sejam 

desenvolvidos modelos mentais ligados à missão e ao modo de funcionamento da 

organização, possibilitando que os indivíduos percebam a empresa da mesma 

maneira. Torres (2008, p. 183) afirma que “quanto maior o grau de compartilhamento 

entre os funcionários, mais forte e consensual será a cultura”. 

Os valores e crenças do fundador ou líder, segundo Beyer e Harrison (1986, 

apud FLEURY, 1989), podem ser apontados segundo seis tipos de ritos da 

organização, identificáveis e de difícil interpretação, eles são: de passagem; de 

degradação; de confirmação; de reprodução; para redução de conflitos; de 

integração. Funcionam para criar e manter a cultura, afirmando normas e valores e 

comunicados de forma tangível e atuando como meios para exercer o poder e 

controle organizacional. O rito auxilia a conhecer a cultura da organização, as 

pessoas se expressam por meio dos símbolos, gestos, jargões, linguagem e 
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artefatos. As cerimônias e rituais são usados para manifestar integração, 

significados e essas ações demonstram quais são os valores da organização. 

Visando mapear os valores e práticas organizacionais comumente adotados 

nas empresas, Ferreira et al (2002) desenvolveu um instrumento denominado 

Instrumento Brasileiro para Avaliação da Cultura Organizacional (IBACO), com 

respaldo teórico das concepções e dos modelos desenvolvidos por Schein (1985) e 

Hofstede  et al. (1997). Tal modelo serviu de base para este estudo e é composto 

por quatro fatores que representam valores e três referentes a práticas percebidos 

na organização, eles são:   

- valores de profissionalismo cooperativo, que corresponde aos valores dos 

empregados que executam suas tarefas com eficácia, demonstrando espírito de 

colaboração, profissionalismo, dedicação e capacidade interativa, contribuindo para 

o alcance das metas organizacionais; 

- valores de rigidez na estrutura hierárquica de poder, os quais visam analisar os 

valores que, definidos por um sistema de autoridade centralizada, dificultam o 

crescimento profissional e o reconhecimento;  

- valores referentes ao profissionalismo competitivo e individualista referentes à 

valorização prioritária da competência e da eficácia individuais para a obtenção de 

resultados;  

- valores associados à satisfação e ao bem-estar dos empregados que visam ao 

bem-estar deles no ambiente de trabalho e a sua humanização; 

- práticas de integração externa que se associam às práticas de relações das 

organizações com seus clientes e terceiros, as quais estão voltadas para o 

planejamento estratégico e a tomada de decisões; 

- práticas de recompensa e treinamento as quais se relacionam às práticas voltadas 

para os clientes internos e ao sistema de treinamento e recompensas utilizados pela 

organização; 

- práticas de promoção do relacionamento interpessoal que consistem na realização 

de atividades orientadas para as relações interpessoais internas na organização e 

para a satisfação dos empregados, tendo como foco a coesão interna (FERREIRA et 

al., 2002; FERREIRA; ASSMAR, 2008).   

Em síntese, a cultura organizacional é composta por elementos 

frequentemente citados na literatura, como valores, práticas, heróis, crenças e 
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pressupostos, ritos, rituais e cerimônias, estórias, mitos, tabus, normas e processo 

de comunicação. 

2.2.3 Relação entre a Criatividade e a Cultura Organizacional 

Para investigar como a criatividade se expressa no âmbito organizacional 

deve-se levar em consideração o ambiente e os indivíduos que a integram, para 

posteriormente identificar quais fatores interferem no seu desenvolvimento, inibindo 

ou estimulando-os. 

Amabile e Gryskiewicz (1989) afirma que o foco exclusivo sobre a pessoa 

negligência outra influência sobre a criatividade: a ambiente social. Segundo Alencar 

(1996) a cultura organizacional pode afetar a expressão da criatividade nas 

organizações, pois ela envolve a concepção de crenças, regras, valores e 

sentimentos e atitudes dos membros internos. Talbot (1993 apud ALENCAR, 1996) 

afirma que cada organização possui uma cultura diferente e por isso ela possibilita 

que os indivíduos tenham contato e experiências diferentes com a criatividade, 

depende da maneira ao qual a organização funciona, dos seus escopos e por fim da 

maneira pela qual as atividades são executadas. 

 Autores como Bruno-Faria e Alencar (1996), Alencar (1996) e Terra (2000) 

afirmam que a cultura organizacional e a criatividade se relacionam, podendo a 

primeira inibir ou incentivar o desenvolvimento da segunda, dependendo do tipo de 

cultura que predomina na estrutura da organização. 

 A influência dos valores presentes na sociedade, nos indivíduo, no ambiente 

de trabalho pode ser identificada em todas as organizações pelo modo de 

funcionamento, seja pela priorização e ênfase no coletivo, na lealdade e no espírito 

de equipe. As práticas culturais influenciam o comportamento dos membros e 

determinam como serão os estilos de gerenciamento adotados pela organização.  

As ideias são frágeis e necessitam que o ambiente possua uma estrutura e 

funcionamento que permitam que elas sejam cultivadas, quando ele as inibe por 

meio de críticas e rejeições criam-se barreiras. A cultura ocidental possui 

naturalmente essa característica, onde os indivíduos filtram suas ideias por receio de 

serem censuradas (ALENCAR, 1996,1998). 
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Stein (1974 apud ALENCAR, 1998) afirma em seus estudos que o ambiente 

social é essencial para a criatividade, estimulá-la envolve o ambiente social e os 

membros que a compõem, a organização é um sistema e necessita que todo ele 

valorize, apóie e aceite a criatividade para que ela se desenvolva e beneficie a 

organização. Há diversos fatores que compõem a cultura que afetam a criatividade, 

como as normas, tradições, valores, costumes e outros. A adequada gestão desses 

elementos é essencial para a expressão. 

Csikszentmihalyi (1996 apud BRUNO-FARIA, 2007) afirma que o 

macroambiente ao qual o individuo vive é difícil de mudar e causa impacto na 

criatividade dos indivíduos, os fatores social, cultural e institucional são difíceis de 

serem alterados, logo o indivíduo muitas vezes cresce em um ambiente no qual não 

há espaço para que a criatividade se desenvolva e isso reflete em suas atividades, 

como também nas organizações. 

Há poucos estudos na literatura que relacionam diretamente os dois 

fenômenos, um deles é o estudo de Andrade, Tolfo e Silva (2006) que avaliaram o 

potencial da cultura organizacional para a expressão da criatividade em um produto 

de moda infantil. A cultura foi estudada segundo a formação de identidade, 

liderança, regras não-escritas e orientação externa. O estudo verificou que empresa 

alvo da pesquisa não assume nenhuma das posições extremas, ou seja, 

conservadora ou inovadora, mas possui um posicionamento inovador. Essa 

característica favorece o desenvolvimento da criatividade dentro da organização. 

Foram identificados como estímulos da cultura para a criatividade a: missão e visão 

focalizadas no futuro, orientadas para o cliente e o mercado, valores organizacionais 

que estimulam experimentação, abertura, aceitação, apoio às novas ideias, 

receptividade, aceitação dos erros, mudança, riscos, desafios, diversidade, 

comprometimento, confiança, relacionamentos informais e comportamentos 

divergentes.  

Quanto às barreiras evidenciaram-se a missão e visão que não focam no 

futuro, cliente e mercado e valores que privilegiam a padronização, formalização, 

rigidez, rotina, comodismo, autoritarismo, a resistência à mudança, controle, 

relações extremamente formais e comportamentos padronizados.  Os valores 

compartilhados pelos funcionários na organização foram: empresa sólida, ética, que 

transmite confiança, foco na qualidade, valoriza seus colaboradores, familiar, 

humana, com um bom ambiente de trabalho, dinâmica, empreendedora, inovadora, 
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com produtos diferenciados, responsabilidade social, foco no cliente e possui 

controle. Logo Andrade, Tolfo e Silva (2006) salientam que esses valores 

possibilitam a expressão da criatividade, facilitando o desenvolvimento de 

comportamentos criativos. 

Observa-se que tanto a criatividade nas organizações quanto a cultura 

organizacional são fenômenos importantes para o estudo do comportamento 

organizacional. O próximo capítulo detalhará a pesquisa realizada em uma 

instituição de língua estrangeira com a finalidade de identificar a relação entre as 

condições para se criar no ambiente de trabalho e a Cultura Organizacional, 

segundo seus valores e práticas. 
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3  MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Este capítulo teve como escopo descrever as características da pesquisa a 

ser realizada para análise das relações entre cultura organizacional, representada 

pelos valores e práticas e as condições para criar no ambiente de trabalho, sendo 

assim subdividido em: tipo e descrição geral da pesquisa, caracterização da 

organização e da população e amostra a ser estudada, descrição dos instrumentos a 

serem usados e, por fim, os procedimentos de coleta e de análise de dados. 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

Orientada pela taxonomia adotada por Vergara (2000), essa pesquisa pode 

ser compreendida como:  

- Quanto aos fins: é uma pesquisa descritiva, porque visou identificar as condições 

para a criatividade no ambiente de trabalho e avaliou a cultura organizacional por 

meio dos valores e práticas que a tipificam, segundo a percepção dos empregados 

e, posteriormente, verificar a relação entre esses construtos;  

- Quanto aos meios: caracteriza-se como uma pesquisa de campo, pois foi realizada 

na empresa na qual ocorreram os fenômenos e que dispõe de fatores para 

descrevê-los, visando obter dados primários de seus membros. Para alcançar esse 

objetivo foram aplicados dois instrumentos. 

Segundo uma abordagem quantitativa, a coleta de dados envolveu a 

realização de um survey, caracterizando-se temporalmente como um estudo de 

corte transversal, pois a coleta ocorreu durante o mês de setembro. Os dados 

coletados no decorrer deste estudo referem-se à percepção do empregado – e são 

originários de fontes primárias, coletados por meio dos instrumentos de pesquisa 

Indicadores de Condições para Criar no Ambiente de Trabalho e Instrumento 

Brasileiro para Avaliação da Cultura Organizacional (HAIR Jr., 2005). 
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3.2 Caracterização da organização 

A organização escolhida para a realização do estudo é uma instituição de 

ensino de língua estrangeira, que está presente no Brasil há 126 anos, sendo que 

sua primeira instalação foi fundada no Rio de Janeiro, atualmente a empresa possui 

mais de 1.000 unidades em diferentes países. A filial escolhida para ser objeto de 

estudo está situada em Brasília e atua no segmento desde 1961, sua escolha 

ocorreu devido ao seu tempo de funcionamento no mercado, o sucesso de suas 

atividades e seu método de ensino. 

A empresa solicitou sigilo quanto a sua identificação ao longo do estudo, 

logo apenas foram apresentados dados gerais de caracterização do tipo da 

organização.   

3.3 População e amostra 

A instituição é composta por uma população total de 86 funcionários, 

subdivididos em 49 professores, dois estagiários e 35 técnicos administrativos, 

caracterizando-se como uma pequena empresa. A finalidade da pesquisa era 

analisar os fenômenos segundo a percepção dos funcionários da organização, 

porém devido à pequena quantidade de funcionários foram aplicados questionários a 

toda a população da organização. A amostra total desta pesquisa foi de 37 sujeitos, 

que corresponde a 43,02% da população da empresa. 

3.4 Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

Visando identificar a existência de relação entre os dois fenômenos objetos 

deste estudo, optou-se por utilizar dois instrumentos de coleta de dados para 

mensurá-los: Indicadores de Condições para Criar no Ambiente de Trabalho (ICCAT) 

e Instrumento Brasileiro para Avaliação da Cultura Organizacional (IBACO). Devido 

à grande quantidade de itens de ambos os instrumentos, no presente estudo foi 
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usada a versão reduzida desses questionários. Salienta-se que ambos podem ser 

aplicados em diversas organizações (BRUNO-FARIA, 1996; FERREIRA; ASSMAR, 

2002).  

3.4.1 Indicadores de Condições para Criar no Ambiente de Trabalho 

O instrumento refere-se ao estudo das condições do ambiente de trabalho 

que favorecem ou dificultam a expressão da criatividade e é uma versão reduzida e 

atual do questionário denominado Indicadores de Clima para a Criatividade (ICC) 

desenvolvido e validado por Bruno-Faria e Alencar (1996, 1998). Divididos em dois 

grupos de fatores denominados estímulos e barreiras, o instrumento original possuía 

142 itens, após análise fatorial, a quantidade de itens reduziu para 97 itens a serem 

respondidos estruturados em uma escala Likert de cinco pontos e organizados em 

12 fatores.   

Hoje, em fase de revalidação, o instrumento em sua escala reduzida 

apresenta 54 itens subdivididos em nove fatores, sendo que os seis primeiros 

fatores referem-se a fatores favoráveis e os três restantes aos fatores desfavoráveis 

à expressão da criatividade no ambiente de trabalho. Os itens são respondidos em 

uma escala Likert de cinco pontos onde o número 1 representa “discordo 

plenamente” e o 5 “concordo plenamente”. A Tabela 1 apresenta a configuração 

desses itens. 

 

Tabela 1: Indicadores de condições favoráveis para criar no ambiente de trabalho. 

Condições favoráveis à criatividade no ambiente de trabalho 

 Fatores Itens 

Fator 1 Características do Ambiente Físico 1, 12, 29, 35, 51 

Fator 2 Clima Entre Colegas de trabalho  7, 15, 19, 37, 53 

Fator 3 Liberdade de Ação  2, 20, 34, 42, 49 

Fator 4 Atividades Desafiantes  3, 8, 10, 24, 45 

Fator 5 Suporte do Gerente Imediato  5, 6, 43 

Fator 6 Ações e Estratégias Organizacionais em Apoio a Ideias Novas  11, 17, 38, 40, 54 

Fonte: Bruno-Faria e Veiga (no prelo). 

 

O fator “características do ambiente físico” refere-se às condições e 

qualidade do ambiente de trabalho que interferem na criatividade. O fator “clima 
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entre os colegas de trabalho” trata do clima e relacionamento entre os colegas de 

trabalho e o incentivo a produção de novas ideias. O fator “liberdade de ação” refere-

se à liberdade de ação, sentido de dar novas ideias e agir de forma diferente tanto 

em relação aos colegas quanto à chefia. Já o fator “atividades desafiantes” mostra a 

percepção do trabalho dos empregados quanto aos desafios, à importância da 

atividade ao qual exerce e a satisfação. O fator “ações e estratégias organizacionais 

em apoio a ideias novas” considera as estratégias e ações da empresa referentes à 

troca de informações, participação e oportunidades. E, por fim, o último fator de 

estímulo “Suporte do gerente imediato” que se refere ao apoio e estímu los na 

relação dos funcionários com o superior imediato.  

Os fatores referentes às condições desfavoráveis à expressão da 

criatividade englobam três fatores que podem ser identificados segundo a tabela 2. 

 

Tabela 2: Indicadores de condições desfavoráveis para criar no ambiente de trabalho. 

Barreiras à criatividade no ambiente de trabalho 

 Fatores Itens 

Fator 1 Excesso de serviços e escassez de tempo 16, 31, 39, 41 

Fator 2 Atuação Inadequada do Gerente  4, 14, 18, 21, 22, 48, 52 

Fator 3 Problemas Organizacionais 9, 13, 26, 32, 36, 44, 50 

Fonte: Bruno-Faria e Veiga (no prelo). 

 

O fator “excesso de serviços e escassez de tempo” considera a falta de 

tempo, atividades em excesso e a falta de pessoal para o desenvolvimento de novas 

ideias; “atuação inadequada do gerente” refere-se à falta de comunicação, apoio, 

liberdade e incentivo do gerente com seus funcionários; e, por fim, o fator 

“problemas organizacionais” que trata de problemas como a falta de interação entre 

setores, excesso de burocracia e falta de reconhecimento. 

3.4.2 Instrumento Brasileiro para Avaliação da Cultura Organizacional 

O segundo instrumento buscou analisar/mensurar a cultura organizacional e 

foi desenvolvido por Ferreira e Assmar (2002), denominado Instrumento Brasileiro 

para Avaliação da Cultura Organizacional (IBACO), que tem como objetivo avaliar a 

cultura por meio dos valores e práticas que a tipificam. Sua versão original é 
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composta por 94 itens, serem respondidos em uma escala Likert de cinco pontos 

onde o número 1 representa “não se aplica de modo algum” e o número 5 “aplica-se 

totalmente”. Os itens são igualmente distribuídos entre seis fatores, subdivididos 

entre três valores e três práticas, conforme o quadro a seguir. 

  

Valores Significados 

Profissionalismo cooperativo 

Ligados ao alcance de metas comuns da organização e relaciona-
se com a apreciação dos empregados competentes e eficazes, que 
possuam características como: iniciativa, colaboração, habilidade, 
dedicação e profissionalismo. 

Profissionalismo competitivo e 
individualista 

Refere-se à valorização da competência, desempenho e da eficácia 
individuais, visa alcançar os objetivos a qualquer preço. 

Associados á satisfação e 
bem-estar dos empregados 

Voltados à valorização do bem-estar, satisfação e motivação, visa 
tornar o ambiente de trabalho mais humano. 

Práticas Significados 

Integração externa 
Relaciona-se ao alto escalão da empresa, com práticas referentes 
ao planejamento estratégico, tomada de decisão e atendimento aos 
clientes. 

Recompensa e treinamento 
Trata das práticas ligadas aos clientes internos e aos sistemas de 
recompensa e treinamentos usados pela empresa. 

Promoção do relacionamento 
interpessoal 

São as práticas voltadas para a satisfação dos empregados e 
promover as relações interpessoais. 

Quadro 1: Valores e práticas e seus significados. 
Fonte: elaborado a partir de Ferreira e Assmar (2008, p. 130). 

 

Os itens que representam os valores e práticas podem ser identificados 

segundo a Tabela 3. 

 

Tabela 3: Valores do instrumento brasileiro para avaliação da cultura organizacional. 

Valores Itens Alfa de Cronbach 

Profissionalismo cooperativo 14, 17, 19, 21 e 22 0,93 

Profissionalismo competitivo e individualista 23, 24, 25 ,29 e 30 0,74 

Associados à satisfação e bem-estar dos empregados 3, 6, 10, 12, 18 0,89 

Práticas Itens Alfa de Cronbach 

Integração externa 2, 4, 7, 8 e 15 0,87 

Recompensa e treinamento 5, 11, 16, 26 e 28 0,82 

Promoção do relacionamento interpessoal 1, 9, 13, 20 e 27 0,75 

Fonte: Elaborado a partir de Ferreira e Assmar (2008, p. 130). 

 

A versão original do instrumento possui sete fatores: quatro referentes aos 

valores e três relativos às práticas, porém na versão reduzida, Ferreira e Assmar 

(2008) retiraram o fator “valores associados à rigidez na estrutura hierárquica do 
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poder” devido à falta de consistência interna que ele apresentou na versão reduzida. 

Este estudo aplicou a versão reduzida do instrumento, composta por 30 itens, que 

representam as maiores cargas fatoriais do instrumento original. 

Ao final do questionário, foram incluídas questões referentes às variáveis 

demográficas como gênero, faixa etária, grau de escolaridade, tempo de serviço, 

exercício de cargo de chefia e setor em que trabalha, visando identificar o perfil dos 

empregados e identificar se há relação destes com as variáveis do estudo. 

3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

A empresa sugeriu e disponibilizou email institucional para a divulgação da 

pesquisa e solicitou a todos os seus funcionários que participassem da pesquisa. As 

informações foram coletadas por meio da aplicação de um questionário eletrônico 

devido à quantidade de itens e a rapidez que esse procedimento permite para a 

aplicação. A aplicação do survey foi realizada por meio de um site especializado em 

pesquisa denominado Survey Monkey. Vale salientar que a aplicação do 

questionário ocorreu no mês de setembro de 2011, especificamente no dia 

05/09/2011 ao dia 30/09/2011 e o tempo aproximado de resposta foi igual a 20 

minutos. O preenchimento se deu de forma individual, sendo assim discricionária 

aos empregados a participação no preenchimento destes para evitar viés e erros.  

Para interpretação dos dados foi utilizado o pacote estatístico Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) for Windows versão 19.0 para cálculos de 

estatísticas descritivas como média e desvio padrão de cada um dos fatores que 

representam cultura organizacional e condições para criar no ambiente de trabalho.  

Nos instrumentos de Ferreira et al. (2002) e Bruno-Faria e Alencar 

(1996,1998), os escores dos itens podem variar segundo uma escala de 1 a 5, logo, 

quanto maior o resultado encontrado, maior a percepção do funcionários mensurada 

pelo fator, os escores e seus significados podem ser observados na Tabela 4.  
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Tabela 4: Modelo de interpretação dos itens. 
Escores Significado 

1 – 1,9 Não se aplica de modo nenhum aos funcionários da organização. 

2 – 2,9 Pouco se aplica à rotina dos funcionários. 

3 – 3,9 Razoavelmente percebido no cotidiano dos funcionários. 

4 – 5 Bastante ou totalmente percebido pelos funcionários. 

Fonte: Elaborado a partir de Ferreira e Assmar (2008, p. 131) e Bruno-Faria e Alencar (1996, 1998) 

 

Ao final, foram calculadas correlações de Pearson, para verificar a existência 

de relação entre os fatores que compõem os dois construtos, e assim como entre 

cada construto e as variáveis demográficas (gênero, faixa etária, escolaridade, 

tempo de serviço e exerce cargo de chefia). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo, primeiramente será apresentado o perfil dos funcionários que 

integraram a amostra referente à organização do estudo. Em seguida, 

separadamente, serão apresentados os resultados da média e desvio padrão dos 

fatores que representam condições para criar e valores e práticas que tipificam a 

cultura organizacional. Por fim, serão discutidas as correlações que se mostrarem 

significativas entre os fenômenos e entre esses e as variáveis demográficas. 

4.1 Caracterização dos indivíduos 

A fim de identificar o perfil dos funcionários da organização, ao final do 

questionário, foram incluídos seis itens referentes os seguintes dados sócio-

demográficos: gênero, faixa-etária, grau de escolaridade, tempo de serviço, setor ao 

qual trabalha e exercem ou não cargo de chefia. A amostra da organização foi 

composta por 37 funcionários que corresponde a 43,02% da organização, 

subdivididos em seis setores, docentes, técnicos administrativos, serviços gerais, 

secretaria, direção e tecnologia. A Tabela 5 mostra os setores em que trabalhavam 

os integrantes da amostra. 

 

Tabela 5 – Freqüência por gênero e setor. 

Setor em que trabalha Gênero 

Feminino Masculino Total 

 Geral 5 3 8 

Secretaria 3 2 5 

Professor 9 7 16 

Administrativo 5 0 5 

Direção 0 1 1 

Tecnologia 0 2 2 

TOTAL 22 15 37 

 

Com relação ao gênero dos funcionários, observou-se que do total da 

amostra, 22 (59,46%) são do sexo feminino e 15 (40,54%) do sexo masculino, 

observa-se que predominaram docentes do sexo feminino na amostra. 
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Quanto à faixa etária, percebe-se que a organização era composta por 

funcionários relativamente jovens, entre a faixa de 36 a 40 anos (27%), seguida por 

funcionários com 26 a 30 anos (18,9%) e 31 a 35 anos (18,9%), como mostra o 

Gráfico 1. 

  

 
Gráfico 1: Variável demográfica faixa etária. 

 

No Gráfico 2, encontram-se representados os graus de tempo de serviços da 

amostra da organização.  

 

 
Gráfico 2: Variável demográfica tempo de serviço na empresa. 
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Quanto ao tempo de serviço, percebe-se que a grande parte dos 

funcionários é de recém-contratados, em média 1,70 e desvio padrão 0,996, com 

pouco tempo de atuação na empresa (menos de 5 anos) representando mais da 

metade (56,8%), seguido de 24,3% que trabalhavam há a mais de 5 e menos de 10 

anos na instituição.  

No Gráfico 3, encontram-se representados os graus de escolaridade da 

amostra.  
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Gráfico 3: Variável demográfica escolaridade. 

 

A amostra apresentou alto nível de instrução dos funcionários, observou-se 

que 27% dos participantes possuíam ensino superior completo, ensino médio 

representou 24,3%, especialista com 21,6%, seguidos de empate entre ensino 

superior incompleto e mestrado com 10,8% e, por fim, 5,4% possuíam ensino 

fundamental. Nenhum funcionário da organização possuia doutorado ou ensino 

médio incompleto. 

No Gráfico 4, encontram-se representados a freqüência do dados 

relacionados ao exercícios ou não cargo de chefia da amostra.   
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Gráfico 4: Variável demográfica cargo de chefia. 
 

Quanto ao cargo de chefia observou-se que na organização há poucos 

indivíduos atuando nessa função, representando 18,9% da amostra. Enquanto 

81,1% estão sob supervisão e orientação, como ilustrado pelo Gráfico 4.  

 

                                     Tabela 6 – Freqüência por cargo de Chefia e Gênero. 

Sexo Exerce cargo de chefia 

Feminino 28,58% 

Masculino 71,42% 

 

Esses dados permitem concluir que dos ocupantes do cargo de chefia 

71,42% são homens, evidenciando uma concentração de cargos hierárquicos neste 

gênero. Para sintetizar os dados das características da amostra apresenta-se a 

Tabela 7, a seguir.  

 

           Tabela 7 – Média e desvios padrão dos dados demográficos. 
Dados Demográficos 

 Faixa Etária Tempo de Serviço Escolaridade 

Média 3,84 1,70 3,68 

Corresponde a 36 a 40 anos Menos de 5 anos Ensino Superior 

Desvio-Padrão 1,67 0,99 1,47 

 

A partir dos dados apresentados pela Tabela 7 percebe-se que a 

organização é composta em média, segundo a amostra, por funcionários do sexo 

feminino na faixa etária entre 26 a 40 anos, com nível superior completo, com menos 

de cinco anos de atuação na empresa e que não exerciam cargo de chefia. 
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A seguir, encontram-se os resultados referentes aos dois constructos: 

condições para criar e cultura organizacional. 

4.2 Médias e Desvio-Padrão do Instrumento ICATT 

Inicialmente serão descritas as médias e desvio padrão dos fatores 

referentes às condições favoráveis à criatividade, como ilustra a Tabela 8.  

  
Tabela 8: Médias e desvios padrão dos itens que compõem as condições favoráveis à Criatividade. 

Fator Média Desvio Padrão 

Atividades desafiantes 4,27 0,71 

Características do ambiente físico 4,11 0,57 

Clima entre colegas de trabalho 3,84 1,01 

Liberdade de ação 3,78 0,91 

Suporte do gerente imediato 3,72 0,90 

Ações e estratégias organizacionais em apoio às ideias novas 3,32 1,02 

 

Segundo uma escala de avaliação de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo 

totalmente), as médias apontadas pela tabela indicam que o fator Atividades 

desafiantes é o mais percebido pelos funcionários (4,27), seguido das características 

do ambiente físico com média igual a 4,11, ambos apontando baixo desvio padrão. 

Os demais itens apresentaram uma média em torno de 3,32 a 3,91, apontando que 

havia dúvidas ou pouca concordância quanto se a empresa apresentava condições 

favoráveis à criatividade. Dois itens apresentaram alto desvio padrão, Clima entre 

colegas de trabalho (1,01) e ações e estratégias organizacionais em apoio às ideias 

novas (1,02), esse valores indicam que não houve concordância quanto aos itens, 

pois alguns funcionários possuem percepção diferente quanto a eles. Segundo 

Alencar (1996, p.78) “o pensamento criativo pode ser estimulado por meio de 

desafios, liberdade de ação, recurso, encorajamento do supervisor e suporte da 

organização”.  

A avaliação das médias de cada item dos fatores que compõe as condições 

para criar permite identificar qual grau o indivíduo atribui à empresa em que ele 

trabalha quanto às condições favoráveis ou desfavoráveis que a compõe. A seguir 

serão expostos, em ordem decrescente, as médias e desvio padrão dos itens que 

integram os fatores para compreender qual o impacto para a percepção dos 
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funcionários quanto aos estímulos. Inicialmente serão apresentas as seis condições 

favoráveis a criatividade e suas respectivas tabelas e ao final apresentam-se os 

valores referentes aos três fatores desfavoráveis à criatividade. 

A Tabela 9 apresenta as médias individuais dos itens e seu impacto na 

média geral do fator características do ambiente físico.   

 
Tabela 9: Médias e desvios padrão dos itens que compõem as características do ambiente físico. 

Itens Média 
Desvio 
Padrão 

35. O espaço físico no local de trabalho é adequado para o  número de 
funcionários. 

4,57 0,83 

46. Eu tenho os materiais de que necessito para a realização do meu trabalho. 4,49 0,73 

47. Disponho dos recursos tecnológicos necessários ao  exercício de minhas 
funções como, por exemplo, telefone,  computador com acesso a internet. 

4,49 0,90 

01. O mobiliário onde trabalho é adequado, o que ajuda a evitar doenças 
osteomoleculares (DORT ou LER). 

4 1,13 

30. Tenho mobiliário suficiente para guardar meu material de trabalho. 3,92 1,50 

12. Tenho o silêncio necessário, onde trabalho, para a realização de minhas 
tarefas. 

3,81 1,08 

51. Os equipamentos no meu local de trabalho são adequados, de modo a 
evitar doenças osteomoleculares (DORT ou LER). 

3,54 1,43 

 

Os itens 35, 46, 47 e 01 tiveram maior impacto no valor da média geral do 

fator (3,68) e suas respostas situaram-se em concordo pouco (4) e concordo 

plenamente (5), logo se conclui que a empresa possuía um bom espaço físico e boa 

quantidade de recursos materiais e tecnológicos adequados para a execução das 

atividades. Quanto ao mobiliário à média mostra que os funcionários concordam 

pouco quanto à adequação destes para evitar doenças osteomoleculares, porém o 

item apresentou alto desvio padrão, mostrando que há uma dispersão de opinião, 

logo se pode concluir que certos setores possuem ou percebem diferentemente os 

mobiliários. 

Os itens 30, 12 e 51 apontam um posicionamento de dúvida dos membros 

quanto à aplicação dos itens na empresa, o desvio padrão apresentou alto valor, 

mostrando dispersão de respostas. Isto é, há alguns mobiliários para guardar 

materiais, em alguns ambientes há maior silêncio para o desenvolvimento das 

tarefas e equipamentos adequados. Segundo Alencar (1996), a disponibilidade de 

recursos é essencial para o pensamento criativo. 

O fator “clima entre colegas de trabalho” apresentou média geral 3,84, que 

significa que segundo a percepção dos membros da organização se situa entre 
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dúvidas e pouca concordância quanto à aplicação deles na rotina dos funcionários. 

A Tabela 10 mostra as médias e desvio padrão de cada item.  

 
Tabela 10: Médias e desvios padrão dos itens que compõem clima entre colegas de trabalho. 

Itens Média 
Desvio 
Padrão 

37. A troca de ideias com colegas no dia-a-dia de trabalho me estimula a 
produzir novas ideias. 

4,03 1,28 

15. O clima entre os colegas é de confiança e respeito mútuo. 3,95 1,18 

07. Meus colegas elogiam quando apresento uma boa ideia no trabalho. 3,92 1,48 

53. Sinto-me incentivado a produzir ideias novas a partir da interação 
com meus colegas de trabalho. 

3,73 1,26 

19. No meu local de trabalho, as pessoas mostram boa vontade em 
ajudar uns aos outros. 

3,59 1,23 

 
As médias individuais dos itens identificaram alta variabilidade quanto às 

respostas de todos os itens pertencentes a essa fator. O item 37 apresentou a média 

mais alta do fator, contribuindo para que seu valor fosse alto, porém obteve alto 

desvio padrão (1,28), há a possibilidade de que essa dispersão de valores seja em 

decorrência da diferença do ambientes de trabalho nos setores. Os itens 15, 7, 53 e 

19 apresentaram média em torno de 3 e 4 que significa que se situam entre  dúvida 

e pouca concordância quanto a existência de elogios dos colegas na apresentação 

de uma boa ideia, incentivos a produção de ideias novas a partir da interação com 

meus colegas de trabalho e de cooperação no meu local de trabalho. Segundo 

Alencar (1996) a falta de integração entre os setores, falta de apoio para 

implementar ideias novas e falta de estímulos aos funcionários inibem o uso 

eficiente da criatividade, criando um ambiente desestimulante e reprimível.  

O fator “liberdade de ação” apresentou média geral 3,78, que aponta a 

existência de dúvidas quanto à aplicação dos itens na rotina dos funcionários. A 

Tabela 11 mostra as médias, em ordem decrescente, e desvio padrão de cada item.  

 
Tabela 11: Médias e desvios padrão dos itens que compõem liberdade de ação 

Itens Média 
Desvio 
Padrão 

42. Tenho liberdade para decidir como realizar as tarefas a mim atribuídas. 4,05 1,27 

02. Tenho liberdade para oferecer sugestões onde trabalho. 3,92 1,23 

20. Tenho liberdade para propor novas formas de fazer as atividades no 
trabalho. 3,89 1,24 

49. Tenho liberdade para expor minhas ideias onde trabalho. 3,86 1,00 
23. Sinto-me à vontade para agir de forma diferente do meu gerente 
imediato. 

3,19 1,51 
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O item 42 obteve maior impacto na média do fator, apontando que há pouca 

concordância quanto à percepção de que: há liberdade para decidir como realizar as 

tarefas a mim atribuídas. Devido à alta variabilidade, há a possibilidade de que essa 

percepção varie de acordo com a natureza do serviço. Os demais itens 

apresentaram valores que variam entre “em dúvida” e “concordo pouco”, mostrando 

haver relativa liberdade no modo de execução de serviços e exposição de ideias e 

receio quanto a uma ação autônoma. 

O fator “atividades desafiantes” apresentou a maior média geral (4,27) 

referente às condições favoráveis a criatividade e aponta que os funcionários 

concordam pouco quanto à aplicação dos itens no ambiente de trabalho. Os itens 

03, 08, 45 e 28 foram responsáveis pelo alto valor da média. A Tabela 12 ilustra as 

médias, em ordem decrescente e desvio padrão de cada item.  

 

Tabela 12: Médias e desvios padrão dos itens que compõem atividades desafiantes  

Itens Média 
Desvio 
Padrão 

03. As tarefas que realizo no meu trabalho exigem o melhor de mim. 4,62 0,64 
08. Sinto que realizo trabalhos importantes para a Organização. 4,46 1,04 

45. As minhas tarefas no trabalho me estimulam na busca de novos 
conhecimentos para sua realização. 

4,24 0,95 

28. As tarefas que realizo no trabalho me entusiasmam.   4,11 0,97 
10. As tarefas que realizo são estimulantes. 3,95 1,20 

 

O item 03 apresentou a maior média (4,62) e o menor desvio padrão (0,64) e 

indica que as respostas se situaram entre os membros concordam pouco ou 

plenamente que as tarefas realizadas exigem seu melhor. O item 08, 45 e 28 

mostram que os membros concordam pouco ou plenamente quanto a importância 

dos trabalhos para a organização e o estímulos que elas proporcionam para a busca 

de novos conhecimento. Quanto ao item 10 percebe-se que concordam pouco ou 

plenamente que as tarefas gerem entusiasmos e gera dúvida ou pouca 

concordância se são estimulantes.   

O fator “ações e estratégias organizacionais em apoio a ideias novas” refere-

se às estratégias e ações da empresa referentes à troca de informações, 

participação e oportunidades. Apesar da média do fator ser 3,32, alguns itens 

apresentaram médias maiores, porém todos os itens apresentaram alta dispersão, 

como mostra a Tabela 13. 
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Tabela 13: Médias e desvios padrão dos itens que compõem ações e estratégias organizacionais em 
apoio a ideias novas.  

Itens Média 
Desvio 
Padrão 

38. A Organização oferece acesso a uma variedade de fontes de informação 
(livros, artigos, vídeos, dentre outros) que contribuem para o surgimento de 
ideias novas e de valor. 

4,08 1,32 

54. Na minha Organização, as estratégias são claras e  bem definidas. 3,57 1,42 

17. A Organização tem como uma de suas diretrizes a busca da criatividade. 3,43 1,42 

11. A Organização incentiva a produção de ideias novas a partir de 
diferentes ações (ex:concursos, banco de ideias, programas de 
criatividade, estímulo à apresentação de novos projetos, treinamentos etc.). 

3,22 1,46 

40. A Organização em que trabalho facilita a troca de informações entre os 
setores. 

3,14 1,34 

33. A Organização contribui para a produção de novas ideias no ambiente 
de trabalho a partir da abertura à participação de consultores externos. 

3 1,41 

26. A Organização oferece diferentes oportunidades de interação com 
outras instituições que favorecem a expressão de ideias novas e de valor. 

2,81 1,31 

 

A maior média foi obtida pelo item 38 (4,08) que mostra que os membros 

concordam pouco que a organização oferece acesso a uma variedade de fontes de 

informação que ajudam a desenvolver novas ideias e uma possível inovação. Os 

itens 54, 11 e 40 apresentaram médias em torno de 3 e 4 que apontam haver 

dúvidas e pouca concordância quanto à existência de estratégias claras e definidas, 

incentivo à produção de ideias novas a partir de diferentes ações e a estímulo e 

facilitação de troca de informações entre os setores. O item 17 evidencia que 

segundo os funcionários, há dúvidas ou pouca concordância de que a criatividade 

seja uma das diretrizes da organização. O item que apresentou menor média (2,81) 

foi o item 26 indicando haver pouca discordância e dúvida quanto à oferta de 

oportunidade de interação com outras instituições.  

 E, por fim, o “suporte do gerente imediato” apresentou média geral de 3,72, 

e dois itens impactaram de maneira positiva para que essa média fosse alta, o item 

43 e 05, como mostra a Tabela 14. 

 
Tabela 14 - Médias e desvios padrão dos itens que compõem suporte do gerente imediato. 

Itens Média 
Desvio 
Padrão 

43. O gerente acredita na minha capacidade de realizar trabalhos de qualidade. 4,19 0,88 

05. Meu gerente aceita ideias diferentes das dele. 3,95 1,03 

06. O gerente elogia as ideias novas e de valor que são apresentadas pelos 
empregados. 

3,59 1,34 

24. Meu gerente me estimula a dar sugestões quanto ao aprimoramento  dos 
serviços e/ou produtos que a Organização oferece. 

3,46 1,41 

27. Meu gerente me estimula a experimentar novas formas de executar o 
trabalho. 

3,41 1,54 
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O item 43 obteve maior média (4,19) e menor desvio padrão (0,88) indicando 

que os membros concordam pouco ou plenamente que o gerente acredita na sua 

capacidade de realizar com qualidades suas atividades. Os demais itens 05, 06, 24 

e 27 apresentaram médias que mostram haver dúvidas ou pouca concordância 

quanto a ações do gerente em aceitar ideias divergentes das suas, elogio a ideias 

novas e de valor, estímulo a participação do funcionário no aprimoramento de 

produtos, serviços e procedimentos de trabalho. Segundo Alencar (1996) quando 

uma empresa possui um clima que apresenta intransigência, descaso com as ideias 

sugeridas pelos membros e falta de reconhecimento do potencial dos funcionários 

cria um ambiente que inibidor. Parolin et al. (2007) destacam também o 

reconhecimento e a espontaneidade como fatores importantes para estimular a 

criatividade no ambiente de trabalho.  

Quanto às condições desfavoráveis as criatividades no ambiente de trabalho 

identificaram-se baixas médias, conforme mostra a Tabela 15.  

 

Tabela 15: Médias e desvios padrão dos itens que compõem barreiras à criatividade. 

Fator Média Desvio Padrão 

Problemas organizacionais 3,00 0,85 
Atuação inadequada do gerente 2,65 0,91 

Excesso de serviço e escassez de tempo 2,60 0,98 

 

O fator “problemas organizacionais” apresentou média 3,00, indicando que 

os funcionários possuem dúvida se há falta de interação entre os setores, excesso 

de burocracia e falta de reconhecimento. A “atuação inadequada do gerente” 

apresentou média 2,67 e é enxergada pelos membros como pouca adequada para a 

organização (discordam pouco), este item refere-se à falta de comunicação, apoio, 

liberdade e incentivo dos gerentes. Logo se conclui que o gerente possui relação 

adequada e aberta com seus funcionários. Segundo Martinez (2000) o líder possui 

importante papel para a criatividade e tem como função criar condições para que os 

indivíduos sejam criativos, seja por meio de métodos de trabalho, exercendo o seu 

papel de maneira diferenciada ou oferecendo segurança na receptividade de novas 

ideias.  

E por fim, o excesso de serviço e escassez de tempo (2,60) observou-se 

também pouca aplicação e discordância quanto ao cotidiano da empresa, porém se 

identificou alto desvio padrão que pode evidenciar que alguns setores possuem 



50 

 

 

serviços distintos, logo a percepção dos membros é diferente dependendo da 

natureza do serviço do setor ao qual atua. Segundo Amabile et al. (1996) quando os 

indivíduos estão imersos em um contexto com altos níveis de pressão de tempo, 

eles encontram mais barreiras a expressão da criatividade. 

Abaixo serão expostos as médias, em ordem decrescente e desvio padrão 

dos 20 itens que integram os fatores para compreender qual a percepção dos 

funcionários quanto às barreiras.  

O fator que apresentou maior média geral (3,00) das barreiras foi o fator 

“problemas organizacionais” que se refere à falta de interação entre setores, 

excesso de burocracia e falta de reconhecimento como condições desfavoráveis a 

expressão criativa. Embora a maioria de seus itens apresente média individual 

superior a geral, observou-se alta dispersão quanto aos valores obtidos. 

 

Tabela 16 - Médias e desvios padrão dos itens que compõem o fator “problemas organizacionais”. 

Itens Média 
Desvio 
Padrão 

Item 34: Para se implementar uma ideia nova, é necessário ter 
a aprovação de vários níveis hierárquicos. 

3,68 1,33 

Item 36: Na Organização, há dificuldade de comunicação entre as 
áreas dificultando o compartilhamento de ideias. 

3,27 1,35 

Item 09: A organização não possui um mecanismo de 
reconhecimento dos autores de ideias novas e de valor onde 
trabalho. 

3,00 1,49 

Item 32: Há dificuldades na interação entre os setores que criam e 
os que executam as normas na minha Organização. 

3,00 1,49 

Item 13: As regras vigentes na Organização dificultam a introdução 
de  ideias criativas. 

2,78 1,31 

Item 44: Na Organização, o excesso de burocracia impede a 
expressão da criatividade. 

2,70 1,33 

Item 50: A organização não costuma ouvir as ideias das pessoas 
que ocupam menor nível hierárquico. 

2,57 1,14 

 

Os itens 34 e 36 apontaram que os funcionários têm dúvida ou pouca 

concordância quanto à sua necessidade de aprovação dos níveis hierárquicos para 

a aplicação de uma ideia nova e que haja dificuldade de comunicação entre as áreas 

para a troca de ideias. Os itens 09 e 32 mostraram que há dúvidas quanto à 

existência de meios de reconhecimento a contribuições dos funcionários para a 

melhoria da empresa e também quanto à dificuldade de interação entre o setor 

operacional e o gerencial. Por fim, os itens 44 mostram que há pouca discordância 

quanto ao impacto que a burocracia possui nas condições para criar. O item 50 
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mostra que poucas pessoas discordam quanto à organização não ouvir as ideias 

das pessoas que ocupam menor nível hierárquico, evidenciando que certas funções 

sentem-se mais integradas e reconhecidas.  

O fator “excesso de serviço e escassez de tempo” apresentou média geral 

2,60 e aponta que os funcionários discordam pouco ou estão em dúvida quanto à 

falta de tempo, atividades em excesso e a falta de pessoal para o desenvolvimento 

de novas ideias criam condições desfavoráveis a criatividade no ambiente de 

trabalho. A Tabela 17 ilustra as médias e desvio padrão de cada item, em ordem 

decrescente.  

 
Tabela 17 - Médias e desvios padrão dos itens que compõem excesso de serviço e escassez de 
tempo.  

Itens Média 
Desvio 
Padrão 

16. O excesso de serviços impede que eu tenha tempo para   refletir sobre o 
melhor modo de realizá-los. 

3,19 1,33 

31. As atividades pelas quais sou responsável exigem mais tempo do que 
disponho. 

2,57 1,54 

41. As atividades que realizo caracterizam-se pela constante interrupção para 
resolver algo urgente, dificultando a produção de ideias novas e de valor. 

2,49 1,34 

39. Não tenho tempo para experimentar novas formas de execução das 
tarefas sob a minha responsabilidade. 

2,49 1,35 

25. A falta de pessoal para a realização do trabalho limita o tempo para criar. 2,30 1,35 

 

Os itens apresentaram alto desvio padrão, apontando que pode haver uma 

distinção de quantidade de serviços nos setores. O item 16 apresentou maior média 

(3,19) mostrando que os funcionários possuem dúvida ou concordam pouco que o 

excesso de serviço impede na reflexão da melhor maneira de executá-los. Os 

demais itens apresentam média que representam pouca discordância ou tem dúvida 

quanto à exigência de mais tempo para a execução de suas atividades, falta de 

tempo para executar as atividades do qual é responsável e as interrupções devido a 

urgência de serviços que impedem a criação de novas ideias. Os funcionários 

mostraram discordar pouco ou tinham dúvidas quanto aos itens “o gerente acredita 

que somente é correta a maneira como ele realiza o trabalho” e “A falta de pessoal 

para a realização do trabalho limita o tempo para criar”. Esse último apresentou a 

menor média (2,30) do fator. 

E, por fim, a última barreira é representada pelo fator “atuação inadequada 

do gerente” que apresentou a menor média geral correspondente a 2,65. Alguns 

itens apresentaram médias maiores, porém os itens que mais impactaram para o 
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valor da média foram 22, 29, 18 e 52. Além disso, todos os itens apresentaram alta 

dispersão, como ilustra a Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Médias e desvios padrão dos itens que compõem atuação inadequada do gerente. 

Itens Média 
Desvio 
Padrão 

21. Os colaboradores que discordam de seus gerentes são mal  vistos por 
estes. 

3,24 1,38 

48. O gerente toma decisões sobre atividades sem consultar aqueles que 
irão realizá-las. 

3,22 1,44 

04. O gerente costuma ouvir apenas as ideias  dos colaboradores que ele 
tem mais afinidade. 

2,97 1,21 

14. Meu gerente não submete as ideias que o grupo de trabalho propõe à 
avaliação da instância superior, visando análise e possível aprovação. 

2,81 1,27 

22. A falta de conhecimento das atividades do setor impede que o gerente 
discuta as ideias novas com seus colaboradores. 

2,65 1,39 

29. O gerente acredita que somente é correta a maneira como ele realiza o 
trabalho. 

2,49 1,35 

18. Meu gerente imediato tem receio de que eu apresente melhor  
desempenho do que ele no trabalho. 

1,97 1,32 

52. Quando proponho uma ideia nova, é comum que o gerente se aposse 
dela como se fosse sua. 

1,89 1,24 

 

Os itens 21 e 48 apresentaram as maiores médias do fator (3,24 e 3,22) 

mostrando que os funcionários possuem dúvida ou concordam pouco quanto o seu 

conteúdo. Esses dados permitem concluir que alguns funcionários possuem receio 

de discordar de seus gerentes e serem retaliados por isso e que algumas decisões 

referentes à área operacional são tomadas pela gerência sem a consulta destes.  

Os itens 04, 14, 22 e 29 apontaram que os funcionários discordam pouco ou 

possuem dúvida quanto à percepção dos itens no contexto de trabalho da 

organização e apontam que há pouca relação entre alguns funcionários e o gerente. 

O item 18 e 52 indicam que os membros discordam plenamente ou discordam pouco 

quanto a “meu gerente imediato tem receio de que eu apresente melhor  

desempenho do que ele no trabalho” e “quando proponho uma ideia nova, é comum 

que o gerente se aposse dela como se fosse sua”. 

Em síntese, a organização apresenta como condições favoráveis à 

criatividade as atividades desafiantes e a característica do ambiente físico, os 

demais itens foram pouco percebidos pelos participantes da pesquisa. Ainda na 

percepção dos integrantes do estudo, a empresa oferta aos indivíduos espaço e 

recursos materiais e tecnológicos adequados, boa relação entre os empregados, 

relativa liberdade para execução de serviços e exposição de ideias. A organização 



53 

 

 

adota ações e estratégias referentes à troca de conhecimento, oferecendo acesso a 

informações que contribuam para o surgimento de novas ideias. O gerente acredita 

no potencial dos funcionários, porém há pouca concordância quanto às ações do 

gerente referente à aceitação de ideias divergentes, elogios a ideias novas e 

estimulo para aprimorar os serviços do dia-a-dia.  

Quanto às condições desfavoráveis, observou-se dúvida e/ou pouco 

aplicação dos fatores problemas organizacionais, atuação inadequada do gerente e 

excesso de serviço e escassez de tempo. Esses fatores apontam que os 

funcionários desconhecem se há necessidade de aprovação do nível hierárquico na 

aplicação de novas ideias, se existem mecanismos de reconhecimento para os 

funcionários que contribuem para a organização. Há pouca concordância quanto à 

quantidade excessiva de serviço atrapalha na execução eficaz das atividades, 

porém essa percepção depende do setor ao qual o indivíduo atua.  

No próximo tópico serão apresentados os resultados e as discussões das 

médias e desvios padrões referentes aos fatores e itens que compõem o 

instrumento de pesquisa denominado Instrumento Brasileiro para Avaliação da 

Cultura Organizacional (IBACO). 

4.3 Médias e Desvio-Padrão do Instrumento IBACO 

Os valores que tipificam a cultura organizacional no IBACO são compostos 

por três fatores: profissionalismo cooperativo, satisfação e bem-estar dos 

empregados e o profissionalismo competitivo e individualista. Cada fator indica qual 

a percepção dos integrantes da amostra, como ilustra a Tabela 19. 

 

Tabela 19 - Médias e desvios padrão dos fatores referentes aos “Valores”. 
Fatores 

Valores Média Desvio Padrão 

Profissionalismo cooperativo 3,49 0,96 

Satisfação e bem-estar dos empregados 2,90 0,94 

Profissionalismo competitivo e individualista 2,32 0,75 
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Segundo as médias apresentadas, percebe-se que o valor profissionalismo 

cooperativo é razoavelmente percebido (3,49) e está presente na vida profissional 

dos membros. Logo segundo a percepção dos funcionários, a empresa valoriza de 

maneira mediana os funcionários que auxiliam na busca pelo alcance de metas 

comuns da organização e que sejam competentes e eficazes, com comportamentos 

regidos de iniciativa, colaboração, habilidade, dedicação e profissionalismo. Quanto 

à satisfação e bem-estar dos empregados (2,90) e o profissionalismo competitivo e 

individualista (2,32), os dados mostram que os dois pouco se aplicam ao cotidiano 

dos membros ou ambos são pouco percebidos, logo os funcionários possuem pouca 

percepção das ações da empresa referentes à valorização de sua competência, 

desempenho, valorização do bem-estar, satisfação e motivação. 

 

- Profissionalismo Cooperativo  

  

Segundo Ferreira e Assmar (2008), o fator corresponde à valorização dos 

empregados que atuam de maneira eficaz e competente, com espírito de 

colaboração, habilidade, dedicação, profissionalismo, iniciativa e alcance de metas 

para a organização. Para melhor compreensão dos resultados, optou-se por 

descrever as médias e desvio padrão dos itens que compõem cada fator do IBACO. 

A partir dos dados apresentados na Tabela 20 identificou-se, segundo as médias 

dos itens, que os funcionários percebem de maneira razoável todos os itens que 

compõe o fator profissionalismo cooperativo. 

 

Tabela 20 - Médias e desvios padrão dos itens que compõem o fator profissionalismo cooperativo. 
Itens Média Desvio Padrão 

14. A preocupação do empregado com a qualidade de seu serviço é 
bem vista. 

3,84 1,21 

17. O esforço e a dedicação ao trabalho são qualidades bastante 
apreciadas. 

3,51 1,22 

21. A preocupação em superar as dificuldades do dia-a-dia é vista 
como de grande valor. 

3,51 1,15 

22. Os empregados que demonstram dedicação e espírito de 
colaboração são os melhores modelos a serem seguidos. 

3,32 1,25 

19. O profissionalismo dos empregados é visto como uma grande 
virtude. 

3,27 1,26 

 

O item 14 contribuiu a mais para que a média geral do fator fosse 3,49. 

Todos os itens foram percebidos de modo razoável no cotidiano dos funcionários. 
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Os dados evidenciam que os funcionários consideram a qualidade, esforço, 

dedicação e a superação de dificuldades como itens com grau mediano de 

importância para a execução das atividades. Há uma preocupação na qualidade do 

serviço prestado, e essa é uma característica percebida em geral em empresas 

prestadoras de serviço, onde a qualidade é um requisito para a conquista de 

clientes. O valor do desvio padrão poderia ser justificado pela diferença de 

percepção entre os setores. O item 22 evidencia a percepção de que se aplicam 

razoavelmente a criação de heróis, modelos a serem seguidos pela organização. Os 

heróis podem ser encontrados em toda a escala hierárquica, e são modelos a serem 

seguidos pelos demais membros da organização. Freitas (1991) afirma que existe 

uma relação quase direta entre organizações bem sucedidas e seus heróis. 

Os percentuais apresentados no Gráfico 5 apontam quais respostas 

prevaleceram em cada item. O item 14, que representa “a preocupação do 

empregado com a qualidade de seu serviço é bem vista” mostra que 31,5% dos 

indivíduos afirmam que o item se aplica bastante e 31,5% aplica-se totalmente.  

  

 
Gráfico 5: Itens do fator profissionalismo cooperativo. 

 

Quanto ao item 17, 35,10% dos funcionários responderam que o esforço e a 

dedicação são itens bastante apreciados na organização. O item 21 mostra que 

45,9% apontaram se aplica bastante a organização a valorização da superação do 

dia-a-dia e por fim, os itens 22 e 19 evidenciaram uma aplicação razoável na 

organização, ambos representando 27%, quanto ao profissionalismo como virtude e  

os empregados que demonstram dedicação e espírito de colaboração virarem 

modelos a serem seguidos. 
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- Satisfação e Bem-Estar dos Empregados  

 

Esse fator refere-se a um ambiente de trabalho prazeroso e humano, 

visando à satisfação e bem-estar de seus funcionários. Apesar da média do fator ser 

2,90, alguns itens apresentaram médias maiores, porém alta variabilidade, como 

mostra a Tabela 21. 

 

Tabela 21 - Médias e desvios padrão dos itens que compõem o fator satisfação e bem-estar dos 
empregados. 

Itens Média Desvio Padrão 

12. Programas para aumentar a satisfação dos empregados são 
regularmente desenvolvidos. 

3,38 1,50 

03. As necessidades pessoais e o bem- estar dos funcionários 
constituem uma preocupação constante da empresa. 

3,32 1,00 

06. Investe-se no crescimento profissional dos empregados. 3,11 1,37 
10. Os empregados recebem treinamento para poderem desenvolver a 
criatividade. 

2,59 1,14 

18. Programas destinados a melhorar o bem-estar dos empregados 
são implementados e testados. 

2,08 1,01 

 

Apesar dos itens 12, 03 e 06 apresentaram médias mais altas (3,38; 3,32; e 

3,11 respectivamente) não contribuíram para a formação da média do fator. Os 

funcionários percebem razoavelmente que a empresa desenvolve programas que 

visam aumentar a satisfação do funcionário, que há preocupação por parte da 

gerência quanto às necessidades pessoais e bem-estar dos membros e que há 

diversos investimentos no crescimento profissional. Porém há pouca percepção 

quanto ao item 10 a empresa demonstrou, em média, poucos investimentos em 

treinamentos para que os funcionários desenvolvam sua criatividade. A alta 

variabilidade deste item pode ser indício de que algumas áreas da organização 

recebem menos ou nunca receberam nenhum tipo de treinamento, enquanto outras 

possuem com freqüência. O item 18 mostra que apesar da empresa se preocupar 

com o bem-estar dos funcionários, poucos programas destinados à progressão do 

bem-estar são implementados e testados.  

Os percentuais apresentados no Gráfico 6 apontam quais respostas 

prevaleceram em cada item.  
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Gráfico 6: Itens do fator satisfação e bem-estar dos empregados. 

 

Os itens 03, 06 e 12 apontaram que indivíduos perceberam esses itens de 

maneira razoavelmente na organização, apresentando os seguintes percentuais 

48,60%, 37,80% e 29,70%,, respectivamente. Indicando que a empresa investe 

razoavelmente em programas para aumentar a satisfação dos empregados, 

mostrando que se preocupa pouco com as necessidades pessoais e o bem- estar 

dos funcionários e investe-se no crescimento profissional deles. 

Quanto ao item 10 percebe-se que 32,40% dos funcionários responderam 

que o item também se aplica bastante a organização, apontando que a organização 

oferta treinamento aos funcionários para estes desenvolverem sua criatividade. E 

por fim, o item 18 evidenciou a não aplicação ou pouca aplicação dos programas 

destinados a melhorar o bem-estar dos empregados são implementados e testados 

no contexto da organização, ambos representando 64,8%.  

 

- Profissionalismo Competitivo e Individualista  

 

Este fator refere-se à valorização das competências, do desempenho e da 

eficácia individual dos membros. Os itens que compõem esse fator apresentaram 

baixas médias e alta variabilidade, mostrando a existência de dispersão entre as 

respostas dos sujeitos em relação às médias. 
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Tabela 22 - Média e desvios padrão dos itens que compõem o fator profissionalismo competitivo e 
individualista. 

Itens Média Desvio Padrão 

25. O crescimento profissional é considerado indispensável à 
permanência do empregado na casa. 

2,97 1,48 

24. A criatividade é um dos requisitos básicos para a ocupação de 
cargos gerenciais. 

2,78 1,25 

29. A competição é valorizada, mesmo que de forma não sadia, 
porque o objetivo maior da empresa é a produtividade e lucro. 

2,05 1,29 

23. Somente os bons empregados recebem benefícios que lhes 
garantem um melhor bem-estar. 

1,97 1,04 

30. A competição é vista como indispensável à obtenção de bons 
resultados. 

1,84 1,07 

 

Os itens 25, 24 e 29 contribuíram para que a média fosse 2,32 e mostram 

que há pouca percepção de que o crescimento profissional seja importante para a 

permanência ou até crescimento dentro da empresa, a criatividade seja requisito 

para ocupação de cargos e que a competição seja valorizada. O item 23 com uma 

média 1,97 evidencia uma não concordância quanto a “somente os bons 

funcionários recebem benefícios que garantem o bem-estar”. A tabela permite 

concluir que a empresa por ser uma instituição de ensino de língua estrangeira não 

valoriza e estimula a competição dentro da organização. Cabe aos líderes da 

organização moldar a cultura visando fazer com que seus funcionários compartilhem 

os mesmos valores (HOFSTEDE, 1998).  

Os percentuais apresentados no Gráfico 7 apontam quais respostas 

prevaleceram em cada item. 

  

Gráfico 7: Itens do fator profissionalismo competitivo e individualista. 

 

Quanto ao item 25 percebe-se que 27% dos funcionários responderam que o 

item pouco se aplica a organização e 24,30% afirmou aplica-se totalmente, esse 

item evidencia uma possível diferenciação devido ao setor. O item 24 evidenciou a 
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não aplicação do item e bastante aplicação, ambos com 21,60% e 32,40% aplica-se 

razoavelmente. Os itens 29, 23 e 30 apontaram que indivíduos perceberam que a 

competição e a oferta de benefícios a apenas bons funcionários não se aplica à 

organização, apresentando os seguintes percentuais 40,50%, 43,20%e 51,40%, 

respectivamente. 

As práticas são subdividas em integração externa, recompensa e 

treinamento e promoção do relacionamento interpessoal e suas médias e desvio 

padrão serão apresentadas abaixo. Assim como os valores, cada fator indica qual a 

percepção dos membros quanto aos fatores em si e o impacto deles em sua rotina. 

A Tabela 23 apresenta em ordem decrescente as médias obtidas pelos fatores. 

 

Tabela 23: Médias e desvios padrão dos fatores referentes às “práticas”. 
Fatores 

Práticas Média Desvio Padrão 

Integração Externa 4,00 0,65 

Promoção do relacionamento interpessoal 3,25 0,79 

Recompensa e treinamento 2,32 0,83 

 

 Os indivíduos indicaram que a integração externa (4,00) é muito percebida 

na organização e que está presente em seu contexto de trabalho. Quanto à 

promoção do relacionamento interpessoal (3,25), as práticas são razoavelmente 

percebidas e estão presentes na vida profissional dos membros. Já as recompensas 

e treinamentos (2,32), os indivíduos afirmam que pouco se aplicam ao cotidiano dos 

membros. Logo, conclui-se que a empresa possui práticas voltadas para 

planejamento estratégico, tomada de decisão e atendimento aos clientes onde os 

gestores atuam no papel de desenvolvimento e responsabilidade por essas ações. 

Além disso, a empresa desenvolve de maneira ponderada práticas voltadas a 

promoção das relações interpessoais e a satisfação dos seus funcionários, visando 

obter uma integração interna. A empresa possui poucos ou desconhecidos sistemas 

de recompensa e treinamentos para seus membros.  

Segundo Pires e Macêdo (2006, p. 83) a construção da cultura, dos hábitos, 

rituais e da linguagem se origina quando um determinado grupo de indivíduos se 

reúne para desenvolver uma tarefa. Logo, a cultura possibilita que um grupo se 

fortaleça ou se desintegre. 

  A avaliação das percepções individuais sobre a cultura organizacional 

permite identificar qual o grau em que o indivíduo atribui a empresa em que ele 
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trabalha quanto à valorização dos fatores que a compõe. Abaixo serão expostos as 

médias e desvio padrão dos itens que integram os fatores para compreender qual o 

seu impacto para a percepção dos funcionários quanto às práticas e valores da 

empresa. 

 

- Integração Externa  

 

O fator integração externa apresentou média geral 4,00 e esse resultado 

pode ser justificado pelos valores de média obtidos pelos itens 02 e 08, que 

impactaram no seu valor geral.  

 

Tabela 24: Média e desvios padrão dos itens que compõem o fator integração externa. 
Itens Média Desvio Padrão 

02. O atendimento às necessidades do cliente é uma das metas mais 
importantes. 

4,38 0,76 

08. Mantêm-se relações amigáveis com os clientes. 4,32 0,67 

04. Persegue-se a excelência de produtos e serviços como forma de 
satisfazer aos clientes. 

3,86 1,06 

07. O acompanhamento e atendimento das necessidades dos 
clientes é feito constantemente. 

3,76 0,98 

15. As inovações são em geral introduzidas para atender às 
necessidades do mercado. 

3,70 0,94 

 

Os itens 02 e 08 contribuíram para que a média geral do fator fosse 4,00 e 

apontou que os funcionários possuem boa percepção quanto às ações da empresa 

referentes ao atendimento das necessidades dos clientes como uma meta 

importante, desenvolvendo uma relação amiga com seus usuários. Esse resultado 

era esperado devido à natureza da empresa ser prestadora de serviços. O item 04 

apresentou média 3,86 e alto desvio padrão (1,06), esse item aponta que é 

razoavelmente percebida no contexto de trabalho a busca pela excelência de 

serviços para trazer satisfazer aos clientes, porém dispersão quanto à percepção 

pode ser explicada pela natureza dos serviços que variam nos setores. Já os itens 

07 e 15 apresentaram médias medianas (3,76 e 3,70, respectivamente) indicando 

haver um acompanhamento temporário quanto às necessidades dos clientes e 

introdução de algumas inovações atendê-las. 

Os percentuais apresentados no Gráfico 8 apontam quais respostas 

prevaleceram em cada item.  
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Gráfico 8: Gráfico referente aos itens do valor integração externa. 

 

O item 2, que representa “o atendimento às necessidades do cliente é uma 

das metas mais importantes”, mostra que 51,40% dos indivíduos afirmam que o item 

se aplica totalmente à organização. Quanto ao item 08, evidencia-se uma 

concentração dos percentuais nas respostas aplica-se bastante e totalmente, com 

valores de 45,90% e 43,20% respectivamente. O item 04 mostra que 43,2% 

apontaram se aplicar bastante. Evidencia-se novamente, uma concentração de 

percentual no item 07 e 15 entre as respostas aplica-se razoavelmente, bastante e 

totalmente. 

 

- Promoção do Relacionamento Interpessoal  

 

O fator “promoção do relacionamento interpessoal” apresentou média geral 

3,25, que significa que segundo a percepção dos membros da organização esse 

fator é razoavelmente percebido no cotidiano dos funcionários. A Tabela 25 mostra 

as médias e desvio padrão de cada item e seu impacto na média geral do fator.  

 

Tabela 25: Média e desvios padrão dos itens que compõem o fator promoção do relacionamento 
interpessoal. 

Itens Média Desvio Padrão 

01. Os empregados têm ampla liberdade de acesso aos diretores. 3,81 1,13 

20. As relações entre empregados e membros do alto escalão são 
cordiais e amigáveis. 

3,51 1,19 

27. Os empregados se relacionam como se fossem uma grande 
família. 

3,35 1,06 

13. É prática comum a comemoração dos aniversários pelos 
empregados. 

2,81 1,31 

09. Os chefes imediatos são como pais para os empregados. 2,78 1,31 
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Os itens 01, 20 e 27 apresentaram as maiores médias individuais, porém 

alto desvio padrão, isto é, os empregados percebem razoavelmente a presença de 

liberdade de acesso aos diretores, de uma boa relação entre empregados e 

membros do alto escalão e a presença de um sentimento de família entre os 

empregados. Esses dados apontam que algumas funções podem possuir menos 

acesso aos gestores da empresa e isso impacta na sua boa relação com eles. 

Segundo Hofstede (1990) as práticas são compostas por símbolos, heróis e rituais, 

esses elementos são visíveis para o indivíduo, porém cada um o percebe de 

maneira distinta. Isto explica os altos valores encontrados no desvio padrão dos 

itens. Como a empresa possui o perfil de funcionários com menos de cinco anos de 

serviço, a empresa deve investir em momentos de socialização, para criar 

simbolismo. Ao integrar os funcionários ela facilita a transmissão dos valores e 

comportamentos, o processo de comunicação neste momento é fundamental. 

(FLEURY, 1989)  

Os itens 13 e 09 obtiveram média baixa (2,81 e 2,78) e alto desvio padrão, 

logo os membros acreditam que pouco se aplica a sua rotina as práticas de 

comemoração de aniversário e a figura paternalista do chefe. Segundo Fleury e 

Fischer (1996) os rituais de confraternização possuem um papel importante para a 

estrutura simbólica da empresa, aproximando os membros e os chefes. 

Os percentuais apresentados no Gráfico 9 apontam quais respostas 

prevaleceram em cada item.  

 

Gráfico 9: Gráfico referente aos itens do valor promoção do relacionamento interpessoal. 
 

Os itens 01 e 20 referente a “ampla liberdade de acesso aos diretores e a 

relação cordial e amigável com  o alto escalão”, apontam uma concentração de 
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percentuais entre as respostas aplica-se razoavelmente, bastante e totalmente. O 

item 27 que trata da relação familiar entre os empregados apresenta concentração 

entre as respostas aplica-se razoavelmente, 35,10% e aplica-se bastante, 32,40%. 

O item 13 (é prática comum a comemoração dos aniversários pelos empregados) 

mostra que 29,70% dos indivíduos percebem que o item pouco se aplica ou se 

aplica razoavelmente, 27%.  

E, por fim, o item 09, “os chefes imediatos são como pais para os 

empregados” aponta respostas distintas, 29,70% dos funcionários afirmam pouca 

aplicação, porém 24,30% afirmam aplicar-se bastante, essa distinção pode ocorrer 

devido ao setor ao qual pertence e a proximidade com a chefia. 

 

- Recompensa e Treinamento  

 

O fator “recompensa e relacionamento” apresentou média geral 2,32, que 

significa que segundo a percepção dos membros da organização esse fator pouco 

se aplica a rotina dos funcionários. A tabela 26 mostra as médias e desvio padrão de 

cada item.  

 

Tabela 26: Média e desvios padrão dos itens que compõem o fator recompensa e treinamento 
Itens Média Desvio Padrão 

26. As inovações costumam ser introduzidas através de programas 
de qualidade 

2,89 1,37 

16. Eventos sociais com distribuição de brindes são comumente 
realizados para os empregados 

2,38 1,23 

05. Os empregados que apresentam ideias inovadoras costumam 
ser premiados 

2,30 1,02 

11. Os empregados são premiados quando apresentam um 
desempenho que se destaca dos demais. 

2,11 1,10 

28. Os empregados costumam ser premiados quando alcançam 
metas pré-estabelecidas 

1,92 1,21 

 

O item 26 apresentou a maior média do fator (2,89), porém observa-se que 

todos os itens apresentaram alta variabilidade, isso evidencia uma discordância dos 

funcionários quanto à percepção das práticas, que pode ser justificada devido ao 

setor ao qual a pessoa esta inserida. Segundos os funcionários, os itens 26, 16, 05 e 

11 pouco se aplicam a rotina da empresa, isto é, as inovações não costumam ser 

introduzidas por meio de programas de qualidade, há poucos eventos sociais com 

distribuição de brindes para os empregados, não há premiação para ideias 

inovadoras e pouca ou nenhuma premiação para o melhor desempenho na 
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empresa. Quanto ao item 28, ele apresentou a menor média, pois a empresa não 

trabalha com metas, logo o item não se aplica de modo algum aos funcionários da 

organização. A cultura atua como guia de comportamento dando motivação e 

direcionamento a conduta dos funcionários. (PIRES; MÂCEDO, 2006)  

Os percentuais apresentados no Gráfico 10 apontam quais respostas 

prevaleceram em cada item.  

 

Gráfico 10: Gráfico referente aos itens do valor recompensa e treinamento. 
 

Os itens 26 que trata das “inovações costumam ser introduzidas através de 

programas de qualidade“ apontam uma concentração de percentuais entre as 

respostas aplica-se pouco se aplica (24,30%) e aplica-se razoavelmente (21,60). O 

item 16 referente aos eventos sociais com distribuição de brindes também apresenta 

um agrupamento entre as respostas não se aplica (29,70%) e pouco se aplica 

(21,60%).  

O item 11 (premiação por desempenho) mostra novamente um agrupamento 

de respostas com 37,80% dos indivíduos percebem que o item não se aplica, 27% 

afirmam que pouco se aplica e 24,30% aplica-se razoavelmente. E por fim o item 28 

que corresponde a premiação por alcance de metas pré-estabelecidas, indica 

48,60% dos indivíduos tem a percepção de que o item não se aplica a organização. 

A falta de eventos sociais com distribuição de brindes para os empregados, 

premiação para ideias inovadoras, bons desempenhos e alcance de metas pré-

estabelecidas, indicam o posicionamento quanto aos valores (SCHEIN, 1992) 

adotados pela organização e a falta de ritos de integração e confirmação (BEYER; 

HARRISON, 1986, apud FLEURY, 1989).  
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Segundo Schein (1985 apud PIRES;MACÊDO, 2006) a cultura é composta 

por diversos níveis integrados de significados, observáveis e invisíveis. Os artefatos 

são físicos e visíveis.  Na organização em estudos essas características são visíveis 

na estrutura físicas do ambiente, símbolo e bandeiras que são entrada e locais de 

trabalho.  

Em síntese, observou-se o profissionalismo cooperativo como o valor mais 

presente, ele trata da valorização dos indivíduos competentes e eficazes que 

colaboram com iniciativa, dedicação e profissionalismo para o alcance de metas. 

Quanto às práticas há forte percepção de integração externa e mediana promoção 

do relacionamento interpessoal, isto é, há investimento em planejamento 

estratégico, tomada de decisões, atendimento ao cliente e promoção das relações 

interpessoais. A instituição não valoriza ou estimula a competição dentro do 

ambiente de trabalho. Os aspectos referentes aos clientes se sobressaíram, porém 

os aspectos relacionados aos funcionários da organização foram percebidos com 

menor aplicação, como recompensa e treinamentos, satisfação e bem-estar dos 

empregados. 

4.4 Correlações entre fatores e dados demográficos 

Nesta seção serão apresentados os resultados das correlações de Pearson 

entre os fenômenos (Cultura Organizacional e Condições para criar) e os dados 

demográficos. Serão descritas apenas os resultados que apresentaram correlação 

significativa, isto é, respeitando o nível de significância p ≤ 0,0001 ou p ≤ 0,05 no 

caso do valor da correlação, quanto mais próximo de 1 ou -1, maior a correlação 

entre os itens, e quanto aos sinais, se o sinal for negativo, significa que os itens 

caminham em sentidos opostos, quando um aumenta o outro diminui. E quando o 

sinal for positivo significa que caminham no mesmo sentindo, quando um aumenta o 

outro também (BARBETTA, 2006).  

A Figura 5 apresenta uma síntese das correlações significativas (p ≤ 0,05) 

encontradas no estudo entre dados demográficos e as condições favoráveis e 

desfavoráveis à criatividade e os valores e práticas que tipificam a cultura 

organizacional. 
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Figura 5: Correlações entre Dados Demográficas e Cultura Organizacional e Condições para criar. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
**p ≤ 0,0001 ou *p ≤ 0,05 
 

Não foram encontradas correlações significativas entre as condições 

favoráveis e a variável gênero. Os indivíduos que não exerciam cargo de chefia 

tenderam a concordar mais quanto à presença de características do ambiente físico 

(r=-0,410) e atividades desafiantes (r=-0,422) como aspectos favoráveis às 

condições para criar no ambiente de trabalho. Quanto à escolaridade, percebe-se 

que as pessoas que possuíam maior escolaridade concordam mais quanto à 

existência de um clima e relacionamento favorável entre os colegas de trabalho e o 

incentivo à produção de novas ideias (r=0,337). Além disso, esses indivíduos 

também identificam uma maior liberdade de ação, e sugestão de novas ideias tanto 

em relação aos colegas quanto à chefia (r= 0,499). Quanto à faixa etária, identificou-

se na análise dos dados que as pessoas mais jovens concordam mais quanto à 

existência de estratégias e ações da empresa referentes à troca de informações, 

participação e oportunidades. Logo as pessoas com maior idade, tendem a 

concordar menos com essa política da organização.  

Não foram encontradas correlações significativas entre os dados 

demográficos e as condições favoráveis a criatividade referente a suporte do gerente 

imediato. O único item dos dados demográficos que não apresentou nenhuma 
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correlação com os estímulos foi o tempo de serviço na organização. Quanto às 

condições desfavoráveis a criatividade e os dados demográficos, não foram 

encontrados nenhuma correlação significativa. 

 Ao analisar os fatores referentes à Cultura Organizacional, percebeu-se que 

há algumas correlações entre os dados demográficos e os valores e práticas. A 

Tabela 28 mostra os valores encontrados. 

 
Tabela 28: Correlações de Pearson entre os valores e dados demográficos 

           Valores Faixa Etária Escolaridade 

Associados à satisfação e bem-estar dos empregados 
r -0,463** 0,357* 

p 0,004 0,030 

*p ≤ 0,05  e **p ≤ 0,0001 

 

Os valores denominados profissionalismo cooperativos e profissionalismo 

competitivo e individualista não apresentaram correlações significativas com as 

variáveis demográficas. O valor associado à satisfação e bem-estar dos empregados 

aponta que quanto maior a faixa etária menor a percepção desse valor (r=-0,463). E 

quanto maior a escolaridade maior a percepção da humanização do local de 

trabalho (r=0,357). (FERREIRA et al., 2002) As variáveis tempo de serviço e cargo 

de chefia não possuem relações com o valor. 

Quanto às práticas identificou-se que não há correlação entre as práticas 

“Integração externa” e “Promoção do relacionamento interpessoal” com os dados 

demográficos, logo não se influenciam. Apenas uma prática apresentou correlação 

com dois dados demográficos. A Tabela 29 ilustra os valores encontrados. 

 
 Tabela 29: Correlações de Pearson entre práticas e dados demográficos 
         Práticas Faixa Etária Escolaridade 

Recompensa e treinamento 
r -0,533** 0,348* 

p 0,001 0,035 

*p ≤ 0,05  e **p ≤ 0,0001 

 
Quanto à faixa etária, percebe-se uma correlação negativa moderadamente 

alta (r=-0,533), isto é quando mais velhos os indivíduos, menos percebem as 

práticas ligadas aos clientes internos e aos sistemas de recompensa e treinamentos 

usados pela organização. Quanto à escolaridade, percebe que quanto maior o nível 

de escolaridade dos funcionários mais eles percebem o investimento em 

recompensa e treinamento por parte da organização (r=0,348). Novamente, as 
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variáveis demográficas gênero, tempo de serviço e exercício de cargo de chefia não 

apresentaram correlação significativa com as práticas. 

4.5 Correlações entre Cultura Organizacional e Condições para 
criar 

A análise da correlação entre as condições favoráveis à expressão da 

criatividade e os valores da cultura organizacional evidenciou correlações altas 

significativas, como mostra a Figura 6. 

Figura 6: Correlações entre Cultura Organizacional e Condições para criar. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
**p ≤ 0,0001 ou *p ≤ 0,05 

 

As características do Ambiente físico apresentaram correlações positivas com 

os valores profissionalismo cooperativo, apontando r= 0,423 e p≤ 0,0001 e 

associados à satisfação e bem-estar dos empregados com r= 0,364 e p≤ 0,05. Esses 

dados apontam que quanto maior a percepção das características do ambiente físico 

pelos funcionários, maior o profissionalismo cooperativo e os valores associados a 

satisfação e bem-estar dos empregados. Logo, quanto maior a qualidade e 

condições de trabalho, maior a apreciação dos empregados competentes e eficazes, 
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que possuam características como: iniciativa, colaboração, habilidade, dedicação e 

profissionalismo e a percepção de uma ambiente de trabalho humano. O estímulo 

“clima entre colegas de trabalho” apresentou correlação positiva com todos os 

valores da cultura, sendo o valor associados á satisfação e bem-estar dos 

empregados apresentou maior coeficiente, com valor r=0,706 e indica que quanto 

maior o clima e relacionamento entre os colegas de trabalho e o incentivo a 

produção de novas ideias, maior a percepção dos indivíduos quanto aos valores 

ligados ao alcance de metas comuns da organização, a apreciação dos empregados 

competentes e eficazes, que possuam características como: iniciativa, colaboração, 

habilidade, dedicação e profissionalismo, valorização da competência, desempenho 

e da eficácia individuais, visa alcançar os objetivos a qualquer preço e valorização 

do bem-estar, satisfação e motivação. 

O estímulo “Suporte do gerente imediato” apresentou correlação positiva 

significativa com todos os valores, sendo o mais alto referente ao valor Associados à 

satisfação e bem-estar dos empregados com coeficiente r=0,602 e p≤ 0,0001, 

seguido do valor profissionalismo cooperativo com r=0,519 e p≤ 0,05 e 

Profissionalismo competitivo e individualista com r=0,407 e p≤ 0,05. Esses valores 

evidenciam que quanto maior o apoio e estímulos na relação entre funcionários e 

superior, maior a percepção de valores como iniciativa, colaboração, habilidade, 

dedicação e profissionalismo e sentimento de valorização do bem-estar, satisfação e 

motivação. O papel do líder, segundo Martinez (2000) é fundamental para criar 

condições favoráveis à criatividade no ambiente de trabalho, ele deve oferecer aos 

funcionários confiança e segurança na receptividade de novas ideias, porém quando 

o funcionário não tem acesso ao gestor não sente a presença dessas condições. 

  Quanto ao estímulo liberdade de ação identifica-se a existência de uma 

correlação positiva moderada (r=0,512 e p≤ 0,0001) com o valor associados á 

satisfação e bem-estar dos empregados, isto significa que quanto maior o 

sentimento de liberdade de ação e de sugestão de novas ideias tanto em relação 

aos colegas quanto à chefia, maior será a percepção de valorização do bem-estar, 

satisfação e motivação no ambiente.  

O estímulo atividade desafiantes apresentou moderado índice de correlação 

positiva com o valor profissionalismo cooperativo, r=0,439 e p≤ 0,0001. Isto significa 

dizer que quanto mais condições favoráveis como desafios, à importância da 
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atividade ao qual exerce e a satisfação maior a percepção dos funcionários quanto 

os valores.  

E por fim o estímulo “Ações e Estratégias Organizacionais em Apoio a Ideias 

Novas” que apresentou correlações altas e positivas com todos os valores da cultura 

organizacional, r=0,521 (Profissionalismo cooperativo), r=0,593 (Profissionalismo 

competitivo e individualista) e r=0,813 (satisfação e bem-estar dos empregados), 

mostrando que quanto mais estratégias e ações da empresa referentes à troca de 

informações, participação e oportunidades mais os indivíduos percebem os valores 

da cultura organizacional de maneira positiva. 

Quanto à correlação entre os fatores de condições desfavoráveis à 

criatividade e os valores que tipificam a cultura organizacional, identificou-se que 

apenas um valor denominado profissionalismo cooperativo apresentou correlação 

significativa com todas as barreiras (excesso de serviço e escassez de tempo, 

atuação inadequada do gerente e problemas organizacionais), como pode ser 

identificado Tabela 31. 

 
Tabela 31: Correlações de Pearson entre as condições desfavoráveis e os valores. 

Valores                                                             
                                                                        Barreiras 

Excesso de serviço 
e escassez de 

tempo 

Atuação 
Inadequada do 

Gerente 

Problemas 
Organizacionais 

Profissionalismo cooperativo 
r -0,379* -0,600** -0,372* 

p 0,021 0,000 ,023 

Associados á satisfação e bem-estar dos 
empregados 

r 

 
 

-0,334* 

p  0,044 

*p ≤ 0,05  e **p ≤ 0,0001 
 

Os valores negativos da correlação do profissionalismo cooperativo apontam 

que as condições desfavoráveis e os valores se influenciam de maneira oposta, 

quanto maior a percepção de profissionalismo cooperativo, menos barreiras são 

sentidas no ambiente de trabalho, como a falta de tempo, atividades em excesso e 

falta de pessoal para o desenvolvimento de novas ideias em seu ambiente de 

trabalho, à falta de comunicação, apoio, liberdade e incentivo do gerente com seus 

funcionários. O valor profissionalismo competitivo e individualista não apresentou 

correlação com nenhuma barreira. E o valor associado à satisfação e bem-estar dos 

empregados apresentou correlação negativa com os problemas organizacionais, 

indicando r=-0,334 e p≤ 0,05. 

Essa análise permite concluir que a cultura da organização possui um valor 

cooperativo que está ligado ao alcance de metas comuns, apreciação dos 
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empregados competentes e eficazes, iniciativa, colaboração, habilidade, dedicação 

e profissionalismo. E que esse valor faz com que os funcionários sintam menos 

barreiras de excesso de serviço e escassez de tempo e atuação inadequada do 

gerente estimulando assim a expressão de sua criatividade.   

A análise entre as condições favoráveis e as práticas que tipificam a cultura 

organizacional apresentou diversas correlações significativas e positivas, como 

mostra a Tabela 32.  

 
Tabela 32: Correlações de Pearson entre as condições favoráveis a criatividade e as práticas. 

Estímulos                                     Práticas 
Integração 

externa 
 

Recompensa e 
treinamento 

 

Promoção do 
relacionamento 

interpessoal 

Características do Ambiente Físico r 
  

0,648** 

p 
  

0,000 

Clima entre colegas de trabalho r 
 

0,651** 0,600** 

p 
 

0,000 0,000 

Liberdade de ação r 
 

0,529** 0,659** 

p 
 

0,001 0,000 

Suporte do Gerente Imediato r 0,416* 0,501** 0,482* 

p 0,011 0,002 0,003 

Atividade Desafiante r 0,366* 
 

0,584** 

p 0,026 
 

0,000 

Ações e Estratégias Organizacionais  
em Apoio a Ideias Novas 

r 
 

0,674** 0,633** 

p 
 

0,001 0,001 

*p ≤ 0,05 e **p ≤ 0,0001 

 

O suporte do gerente imediato assim como ocorreu com os valores, 

apresentou correlação alta e positiva para todas as práticas que tipificam a cultura, 

mostrando que esse estímulo possui um papel importante na organização e deve ser 

cultivado por trazer benefícios. A relação dessa condição com integração externa 

apresenta r=0,416 e p≤ 0,05, recompensa e treinamento r=0,501 e p≤ 0,05, e por fim, 

Promoção do relacionamento interpessoal r=0,482 e p≤ 0,05. Esses valores indicam 

que quanto mais investimento em ações e estratégias que favoreçam a expressão 

da criatividade, maior a percepção dos funcionários quanto a práticas como 

planejamento estratégico, tomada de decisão, atendimento aos clientes, sistemas de 

recompensa, treinamentos e satisfação dos empregados.  

Segundo Alencar (1996) uma empresa que possua um sistema de 

retribuição desestimulante, baixos salários, política de recompensas ao trabalho 

criativo inexistente ou inadequado cria um contexto de trabalho desfavorável a 

expressão criativa, inibindo a participação dos funcionários. 
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Quanto às atividades desafiantes, identificou-se correlação positiva com as 

práticas Integração externa (r=0,366) e Promoção do relacionamento interpessoal 

(r=0,584). Quanto à liberdade de ação, as correlações encontradas foram r=0,529 

(recompensa e treinamento) e  r=0,659 (promoção do relacionamento interpessoal). 

Para o estímulo “clima entre colega de trabalho apresentou correlação com as 

mesmas práticas do item anterior, porém com os valores r=0,651 e r=0,600 

respectivamente. 

E por último, as Características do Ambiente Físico apresentou apenas uma 

correlação positiva e significativa com a prática Promoção do relacionamento 

interpessoal (r=0,648 e p≤ 0,0001), significando que quando os funcionários 

percebem as condições e qualidade do ambiente de trabalho que interferem na 

criatividade percebem também percebem os problemas como a falta de interação 

entre setores, excesso de burocracia e falta de reconhecimento. E as Ações e 

Estratégias Organizacionais em Apoio a Ideias Novas apresentaram também 

correlações com as mesmas práticas, r=0,674 e r=0,633. 

As práticas promoção de relacionamento interpessoal, recompensa e 

treinamento e integração externa que tipificam a cultura organizacional e as 

condições desfavoráveis a expressão da criatividade (excesso de serviço e 

escassez de tempo, problemas organizacionais atuação inadequada do gerente) não 

apresentaram correlação significativa. 

 Segundo Katz e Kahn (1974) normas, práticas e valores são basilares para 

um sistema social, onde os membros devem desempenhar papéis, os 

comportamentos são sancionados e prescritos e os valores ditam aquilo que a 

organização preza, justificando a vigência das normas. O profissionalismo 

cooperativo foi o valor que mais perceptível na organização, juntamente com a 

prática de integração externa, logo se observa que ambos tipificam a cultura 

organizacional. 

A existência de correlação entre as condições favoráveis e desfavoráveis 

para criar e valores e práticas que tipificam a cultura organizacional corrobora com 

Alencar (1996), que afirma que a cultura organizacional pode afetar a expressão da 

criatividade nas organizações, pois envolve a concepção de crenças, regras, valores 

e sentimentos e atitudes dos membros internos. As práticas culturais influenciam o 

comportamento dos membros e determinam como serão os estilos de 

gerenciamento adotados pela organização.  
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Assim como identificado nos estudos de Andrade, Tolfo e Silva (2006), a 

instituição de ensino de língua estrangeira não apresentou uma cultura extrema. Ela 

possui um ambiente adequado, com recursos disponíveis, a relação entre os 

funcionários estimula a criação de novas ideias e esta envolta de confiança, respeito 

mútuo, incentivo e razoável cooperação. Percebe-se razoável liberdade de ação 

quanto às atividades, sugestões, ideias e implementação de inovações, porém a alta 

variabilidade do fator evidencia a possibilidade de haver distinção entre os setores. 

O fator atividades desafiantes apresentou a maior média e mostra que os 

funcionários acreditam que a atividade que exerce exige seu potencial, são 

importantes para a organização, estimulam a busca por novos conhecimentos e são 

entusiasmante, logo esses valores são bastante percebidos pela organização e 

favorece o desenvolvimento da criatividade dentro da organização. Andrade, Tolfo e 

Silva (2006) identificaram em seus estudos como estímulos da cultura para a 

criatividade a: missão e visão focalizadas no futuro, orientadas para o cliente e o 

mercado, valores organizacionais que estimulam experimentação, abertura, 

aceitação e apoio às novas ideias, receptividade, aceitação dos erros, mudança, 

correr riscos, desafios, diversidade, comprometimento, confiança, relacionamentos 

informais, comportamentos divergentes.  

A atuação do líder da organização aponta que o gerente acredita na 

capacidade dos funcionários de realizar trabalhos de qualidade, porém há uma 

percepção razoável quanto a aceitação de ideias diferentes, elogio as ideias novas e 

de valor apresentadas pelos empregados, estimula a dar sugestões para melhorar 

os serviços e/ou produtos e experimentação de novas formas de executar o 

trabalho. Segundo Hofstede (1998) os valores do líder moldam cultura da 

organização, se o líder não transmite bons valores para seus funcionários inibem a 

socialização, condições favoráveis a criação. 

A única barreira que apresentou um índice médio foi “problemas 

organizacionais” evidenciando que o papel dos níveis hierárquicos, comunicação 

entre as áreas, mecanismo de reconhecimento, dificuldade de interação entre os 

setores, regras como grandes empecilhos para o compartilhamento de ideias. 

Csikszentmihalyi (1996 apud BRUNO-FARIA, 2007) afirma que indivíduo inserido em 

um ambiente o qual a criatividade não se desenvolva e possui maior percepção 

sobre o impacto e como ele reflete em suas atividades, como também nas 

organizações. 
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Em síntese, foram encontradas 38 correlações, entre as condições 

favoráveis à criatividade (exceto o fator suporte do gerente imediato) e os dados 

demográficos faixa etária, escolaridade e exercício ou não em cargo de chefia foram 

encontradas cinco correlações significativas. As condições desfavoráveis não 

apresentaram relação com esses dados. Quanto aos valores e práticas que tipificam 

a cultura organizacional, apenas o valor “associados à satisfação e bem-estar dos 

empregados” e a prática “recompensa e treinamento” apontaram correlação com a 

faixa etária e a escolaridade apontando quatro correlações significativas. Já a 

relação entre os fenômenos indicou 13 correlações entre as condições favoráveis à 

criatividade e os valores. E entre as 16 condições desfavoráveis e os valores 

(“profissionalismo cooperativo” e “associados à satisfação e bem-estar dos 

empregados”). As práticas apresentaram correlações significativas com as 

condições favoráveis. As correlações que mais se sobressaíram foram os estímulos 

“Suporte do gerente imediato” e “Ações e Estratégias Organizacionais em Apoio a 

Ideias Novas” com o valor Associados à satisfação e bem-estar; atuação 

inadequada do gerente e o profissionalismo cooperativo, ambos com valores de 

coeficiente de Pearson acima de r=0,700. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O objetivo do estudo foi identificar se e como os valores e práticas que 

tipificam a cultura organizacional se relacionam com a percepção das condições 

para criar no contexto de trabalho em uma instituição de ensino de língua 

estrangeira.  

As organizações possuem diversos fatores que interferem na intensidade da 

expressão da criatividade no ambiente de trabalho, a interação entre os elementos 

possibilita ou não as condições para criar. Ao identificar quais as condições que a 

empresa oferece para o desenvolvimento das atividades dos funcionários, permite-

se avaliá-las e determinar se são propícias ou não ao cultivo da criatividade. E ao 

analisar como a organização funciona, seus papéis, valores e práticas, compreende-

se a dinâmica cultural ao qual a organização está inserida.  

A análise das condições para criar no contexto de trabalho apontou o 

predomínio de “atividades desafiantes” e “características do ambiente físico” como 

condições que mais favorecem o cultivo da criatividade. As demais condições 

favoráveis foram percebidas de maneira razoável. Esses dados evidenciam que a 

empresa possui um bom ambiente físico, com recursos e equipamentos adequados. 

Os colegas de trabalho possuem uma boa relação, com razoável confiança e 

respeito mútuo. Há liberdade na execução das atividades e razoável percepção 

quanto à atuação diferente da praticada pelo gerente imediato. As atividades são 

enxergadas pelos funcionários como importantes, estimulantes no qual exigem a 

melhor atuação do funcionário. 

Quanto às condições desfavoráveis identificou-se a existência de problemas 

organizacionais como a falta de interação entre os setores, excesso de burocracia e 

falta de reconhecimento. A atuação do gerente foi vista como adequada e o excesso 

de serviço e escassez de tempo não impede na reflexão da melhor maneira de 

executar as atividades de trabalho. 

Em relação aos valores que tipificam a cultura organizacional, apenas o 

profissionalismo cooperativo foi percebido de maneira razoável pelos funcionários, 

os demais valores pouco se aplicam ao contexto de trabalho. Quanto às práticas, a 

integração externa é muito percebida na organização, juntamente com uma razoável 

aplicação de promoção do relacionamento interpessoal, indicando haver uma 
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valorização dos clientes internos e práticas ligadas ao planejamento estratégico e à 

tomada de decisão. 

A análise da correlação entre as condições para criar e as variáveis sociais 

apontaram haver uma relação negativa entre a faixa etária e as ações e estratégias 

organizacionais em apoio a ideias novas. Os indivíduos que exercem cargo de 

chefia percebem como menos freqüentes  as atividades desafiantes e características 

do ambiente como condições favoráveis a criatividade. Quanto maior a escolaridade, 

maior a percepção de estímulos como liberdade de ação e clima entre colegas de 

trabalho. Os valores e práticas que tipificam a cultura organizacional e as variáveis 

sociais apresentaram poucas relações significativas, sendo que apenas o valor 

associado à satisfação e bem-estar dos empregados e a prática recompensa e 

treinamento apresentaram, ambas, correlação negativa com a faixa etária e positiva 

com a escolaridade. 

A análise da correlação entre os entre às condições para criar e a cultura 

organizacional apontou que quanto mais apoio e o estímulo os gestores oferecerem 

aos seus funcionários, maior a percepção de valores como iniciativa, colaboração, 

habilidade, dedicação, profissionalismo, bem-estar, satisfação e motivação. A 

atuação do gestor, as ações e estratégias em apoio a ideias novas e o clima entre 

os colegas de trabalho são responsáveis pela  percepção de todos os valores da 

organização. A liberdade de ação possui ligação com a satisfação e bem-estar dos 

empregados. A percepção das características do ambiente físico está ligada à 

percepção de valores relacionados ao alcance de metas comuns da organização e a 

valorização do bem-estar, satisfação e motivação dos funcionários. Quanto maior a 

percepção do valor profissionalismo cooperativo menos condições desfavoráveis a 

criatividade são percebidas, assim como quanto maior a satisfação e bem-estar dos 

funcionários menos problemas organizacionais, na percepção dos participantes do 

estudo. As práticas de promoção do relacionamento interpessoal e as recompensas 

e treinamento estão ligadas positivamente às condições favoráveis à criatividade. E 

por fim, quanto maior a integração externa, mais suporte do gerente imediato e 

atividades desafiantes são sentidas. 

A criatividade é um tema bastante explorado pela literatura, seja na 

Psicologia ou na Administração, e diversos aspectos são alvo de estudo, porém a 

relação com valores e práticas não tem sido objeto da atenção dos pesquisadores, 

havendo, portanto, necessidade de estudos futuros. O resultado do estudo corrobora 
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com diversos autores da literatura e contribui com a reflexão da necessidade de 

sistematizar o tema.   

O tamanho pequeno da amostra é uma limitação do estudo, pois foi bastante 

inferior a uma amostra significativa, isto ocorreu devido à resistência dos 

funcionários em responder ao questionário que ficou relativamente extenso, mesmo 

ressaltado o sigilo das respostas. Porém, a participação dos funcionários permitiu a 

análise da cultura organizacional segundo seus valores e práticas, as condições 

para criar da organização e a relação entre eles.  

Sugere-se a continuidade do estudo com a exploração do tema em uma 

organização de tamanho distinto, de outro setor/área, uma comparação entre o setor 

público e privado, acrescenta-se também a necessidade de comparar a percepção 

dos gestores com a dos seus funcionários, como as práticas e valores são 

percebidas pelas subculturas, comparar os setores em uma mesma organização e 

uma abordagem metodológica diferente da usada visando identificar novos fatores 

ou relações. A complexidade de ambos os fenômenos permite a exploração deles 

com diferentes tipos de metodologia, seja quantitativa ou qualitativa. 

O objetivo da monografia, conforme apresentado, foi alcançado e acrescenta 

a literatura novos estudos empíricos acerca da relação pouco explorada da cultura 

organizacional e as condições para criar. Permite o desenvolvimento de outros 

estudos a partir dos dados obtidos e agrega valor a construção de conhecimento 

sobre os fenômenos.  

Em síntese, o estudo possibilitou ao gestor da empresa o conhecimento de 

quais estímulos e barreiras a criatividade foram identificadas pelos membros da 

organização, como a cultura é percebida e como ambos os fenômenos se 

relacionam. Essa análise contribui para que sejam traçadas estratégias competitivas 

que busquem favorecer a geração de ideias novas e que agreguem valor e 

contribuem para a realidade organizacional, ao tempo em que fortaleçam valores e 

práticas almejadas naquele contexto. 
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ANEXOS 

Anexo A – Questionário ICATT E IBACO 
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