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Resumen  

El tema de este trabajo de investigación es la creatividad organizacional. Se pretende 

crear un modelo sistémico que analice la creatividad de las organizaciones de forma 

transversal a cualquier actividad económica, dimensión empresarial y tipo de 

organización. Las implicaciones de este modelo sistémico son amplias e impactantes: 

por un lado nos permite observar la creatividad de las organizaciones y por otro observar 

las bases del desarrollo de la innovación. La creatividad, está en la base de la innovación 

o camina a par de esta, se revela una herramienta fundamental para la competitividad. 

 
En este trabajo se pretende realizar una aproximación a la importancia de los procesos 

creativos y del uso de la creatividad en el ambiente organizacional como palanca para la 

innovación. Mediante la exploración sistemática del concepto de la creatividad y de 

técnicas que fomentan el pensamiento creativo, se pretende construir  un discurso 

consistente y dirigido para las organizaciones. 
 

La presente problemática está basada en una amplia revisión de la literatura inter y 

pluridisciplinar con el objetivo de mirar este constructo y sus varios orígenes de la forma 

más amplia posible. Se propone un modelo estructural de la creatividad con cinco 

variables (estructura organizacional, cultural, el clima organizacional y el tipo de 

liderazgo) y su correlación con la innovación. Se formularon cinco hipótesis (y diecisiete 

hipótesis operacionales) se construyó y posteriormente se aplicó un cuestionario a las 

organizaciones portuguesas. Con la validación del modelo estructural, fueron 

estudiadas las relaciones casuales de las variables que están involucradas en el mismo. 
 

Los resultados han permitido concluir que  existen estímulos ambientales a la 

creatividad en la mayor parte de las organizaciones estudiadas, o sea, existen 

condiciones estructurales y ambientales que promueven la creatividad. Un ambiente 

innovador y un liderazgo, son las variables que mejor explican la creatividad 

organizacional. Se concluye también que existe una correlación positiva fuerte e 

significativa (r=0.82) entre creatividad y innovación. 
 

Nuestra propuesta es de un modelo sistémico de la creatividad organizacional que 

comprenda los fenómenos en su interdependencia, y se aplica a las organizaciones que 

quieren apostar en la innovación, factor determinante para el éxito en un mundo 

globalizado y en constante mutación. 
 

 

Palabras-Clave: Creatividad, Creatividad Organizacional, Innovación, Ambiente Creativo 
  



 
 

Resumo 

O tema deste trabalho de investigação reside na Criatividade Organizacional. Pretende-

se criar um modelo sistémico que analise a Criatividade nas Organizações, transversal a 

qualquer atividade económica, dimensão empresarial e tipo de Organização. As 

implicações deste modelo sistémico são amplas e impactantes: por um lado permite-

nos observar a identidade criativa das organizações, por outro permite-nos aferir as 

condições ótimas para o desenvolvimento da criatividade nas organizações e assim 

proporcionar as bases do desenvolvimento da inovação. A criatividade, estando na base 

da inovação ou caminhando a par desta, revela-se ser a ferramenta essencial para 

abraçar a competitividade. 

Nesta dissertação, é feita uma aproximação à importância dos processos criativos e do 

uso da criatividade no ambiente organizacional como alavanca para a inovação. Através 

da exploração da abordagem sistémica do conceito de criatividade e de técnicas que 

fomentam o pensamento criativo, pretende-se construir um discurso consistente 

orientado para as organizações. 

A presente problemática baseia-se numa ampla revisão da literatura inter e 

pluridisciplinar com o intuito de olhar este constructo multifacetado da forma mais 

abrangente possível. Propomos um modelo estrutural da criatividade com cinco 

variáveis (estrutura organizacional, cultura e clima organizacionais, estilo de liderança) 

e a sua correlação com a inovação. Formulamos cinco hipóteses (e dezassete hipóteses 

operacionais), construímos e aplicámos um questionário a organizações portuguesas. 

Com a validação do modelo estrutural, foram estudadas as relações causais das variáveis 

envolvidas no modelo 

Os resultados permitem concluir que existem estimulantes ambientais à criatividade na 

maior parte das organizações inquiridas, isto é, possuem condições estruturais e 

ambientais que promovem a criatividade. Um ambiente inovador e uma liderança 

democrática são as variáveis que melhor explicam a criatividade organizacional. Conclui-

se ainda que existe uma correlação positiva forte e significativa (r=0.82) entre 

criatividade e inovação. 

A nossa proposta dum modelo sistémico da criatividade organizacional, que 

compreenda os fenómenos na sua interdependência, aplica-se às organizações que 

querem abraçar a inovação, fator determinante para o sucesso num mundo globalizado 

e em constante mutação.  

Palavras-Chave: Criatividade, Criatividade Organizacional, Inovação, Ambiente Criativo  



 
 

Abstract 

The concept of this research project is based on Organizational Creativity. It focuses on 

creating a systematic model that analyses the Creativity on Organizations, which is 

transversal to any economic activity, company expansion and kind of organization. The 

demands of this systematic model are amplified and crucial: on one side it lets us to 

observe the creative identity of the organizations, while on the other side it gives us the 

ability to adjust the right conditions for the development of creativity on organizations, 

therefore giving the basics of the development of innovation. Creativity, being on the 

basis of innovation or moving by side of it, reveals to be the essential tool to embrace 

competition. 

In this work, we show how important creative processes are as well the use of creativity 

on the organizational environment as the stimulation for innovation. Through the 

exploration of the impacting system of the concept of creativity and the techniques that 

turn the switch of the creative thought, it proposes to build a consistent discuss focused 

for the organizations. 

The present problematic is based on a wide scientific review of the inter and 

polidiscipline with the goal of looking at this multifaceted construction as vast as 

possible. We propose a structural model of creativity with five dimensions 

(organizational structure, cultural and climatic organizations, and leadership style) and 

its connections with innovation. We formulated five hypothesis (and seventeen 

operational ways), and we developed and applied a questioner to Portuguese 

organizations. With the validation of the structural model, we studied the causal 

relations of the dimension’s model. 

The results let us conclude that there are environmental stimulants to creativity on most 

part of the inquired organizations, which means that they own structural and 

environmental conditions that promote creativity. An innovating environment and a 

democratic leadership are the differences that better explain organizational creativity. 

We also conclude that there are a positive, strong and meaningful correlation (r=0.82) 

between creativity and innovation. 

Our purpose of a systematic model of organizational creativity (comprehending the 

phenomena on its interdependency) can be applied to the organizations that wish to 

embrace innovation, major factor for the success on a globalized world and in constant 

mutation. 

Keywords: Creativity, Organizational Creativity, Innovation, Creative Environment.  
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A investigação que aqui se apresenta, no âmbito do doutoramento em Administração 

de Empresas e Comércio Internacional, visa contribuir para a perspetiva sistémica da 

criatividade nas organizações e tem como tema principal a criatividade organizacional 

nas empresas portuguesas. 

Pretende-se assim contribuir para a pesquisa e desenvolvimento de um tema essencial 

para as empresas de hoje, num mundo globalizado e competitivo. Têm sido realizados 

diversos estudos sobre a Criatividade e sobre a Inovação, quer ao nível mundial, quer ao 

nível Europeu, e alguns também em Portugal. No entanto esta visão sistémica que 

propomos estabelece a diferença destacando este estudo dos demais. 

 

Âmbito do Estudo 

Na presente era em que vivemos, as mudanças económicas, sociais e ambientais 

mantêm cada vez mais desperta a necessidade de inovar. As organizações procuram 

novas oportunidades, novas estratégias que lhes permitam ultrapassar os tempos de 

turbulência que atravessamos. A atual crise financeira tem demonstrado claramente a 

nossa interdependência global, tem ainda demonstrado que a inter-relação entre 

economia e sociedade tem impactos por todo o globo e atinge todos os seres.  

O mundo empresarial está a ser afetado por tendências que obrigam as empresas a 

reinventarem-se a si próprias. Vive-se num contexto onde a competitividade é 

primordial para a sobrevivência das empresas. O incontestável objetivo é ganhar 

competitividade no mercado. Este facto torna-se particularmente relevante na medida 

em que se vivem tempos de rutura, de mudanças paradigmáticas. A criatividade surge 

como uma ferramenta poderosíssima; em primeiro lugar, é essencial para inovar e, 

consequentemente, para a competitividade empresarial. 

As preocupações da União Europeia têm passado por estes objetivos e por isso foi criada 

a  estratégia Europa 2020 que visa criar um crescimento inteligente através do 

investimento na educação, na investigação e na inovação. Partindo dos objetivos 

definidos pela União Europeia (UE) a alcançar até 2020, cada Estado-Membro adotou os 
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seus próprios objetivos nacionais em cada uma dessas áreas. É também preocupação da 

UE que a resposta à crise passe pela confiança na capacidade de adaptação e não 

suponha a redução do investimento em competências e em inovação, pois ideias 

criativas e soluções inovadoras são fundamentais para ajudar a Europa a emergir da 

crise económica e social. 

Perante a turbulência que assola os mercados financeiros mundiais, perante a 

imprevisibilidade das mudanças com que a Europa se depara, encontramos alguns 

desafios à UE a que só a inovação e a criatividade poderão responder.  

A constante adaptação à mudança está a colocar a Europa à prova: as alterações 

demográficas que enfrenta, a resposta que cria para a questão da migração mundial, as 

estratégias financeiras que ensaia, implica, por parte de políticas nacionais e 

empresariais, de associações e demais intervenientes, intervir de forma criativa e 

inovadora.   

A inovação e a criatividade são dois fatores determinantes dos quais vão depender os 

futuros níveis de vida. É urgente ser mais inovador, mais criativo e reagir de forma mais 

pró-ativa.   

A criatividade organizacional tem sido um tema de crescente importância para as 

organizações que pretendem permanecer no mercado globalizado e competitivo com 

sucesso. As organizações inovadoras fomentam o potencial criativo e inovador das 

pessoas que ali trabalham.  

A inovação tem um papel fundamental na economia atual. A capacidade de inovar e o 

consequente reforço de vantagens competitivas torna-se uma regra básica para a 

sustentabilidade das empresas numa economia global e competitiva. 
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Questões de Investigação 

Ao longo deste trabalho de investigação pretende-se responder às questões:   

Que relação existe entre a Criatividade e as variáveis de intervenção 

(como a estrutura, a cultura e o clima organizacionais e o estilo de 

liderança) e, 

de que forma as organizações estão comprometidas com a inovação? 

 

A partir desta pergunta de partida, uma série de perguntas subsidiárias se levantam: 

 Que relação existe entre a criatividade e a estrutura da organização? 

 Qual o tipo de estrutura de organização que favorece o florescimento da 

criatividade? 

 Que relação existe entre a criatividade e a cultura da organização? 

 De que forma a cultura condiciona o desenvolvimento da criatividade? 

 Que relação existe entre a criatividade e o clima da organização? 

 Quais as características do ambiente que mais favorecem o florescimento da 

criatividade nas organizações? 

 Quais os estimulantes ambientais que favorecem o desenvolvimento da 

criatividade? 

 Que relação existe entre a criatividade e o estilo de liderança? 

 Quais as características de liderança que facilitam a criatividade de produtos e 

processos criativos? 

 As empresas portuguesas estão comprometidas com a inovação? 

 Quanto mais criativa for uma empresa, mais se envolve na inovação? 

 Como é que se mede a inovação nas empresas portuguesas? 
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Objetivos 

Gerais 

Conhecer a relação existente entre a criatividade e as variáveis de intervenção (estrutura 

organizacional, cultura organizacional, clima organizacional e estilo de liderança) e aferir 

o comprometimento das organizações com a inovação. 

 

Específicos 

Por forma a alcançar os objetivos gerais, foram traçados os respetivos objetivos 

específicos:  

 Identificar a existência de determinadas características destas variáveis; 

 Aferir o peso de cada uma das variáveis; 

 Estabelecer os níveis de correlação entre resultados; 

 Conhecer a prioridade que as organizações dão à inovação. 

Para alcançar os objetivos propostos neste estudo foram formuladas 5 hipóteses gerais 

divididas em hipóteses operacionais que a seguir se enunciam. 

 

Hipóteses de Investigação (Gerais e Operacionais) 

Hipótese 1. Uma organização que promova a criatividade possui uma estrutura que 

oferece estimulantes ambientais como descentralização, flexibilidade, promoção do 

trabalho em equipa com momentos de autogestão e comunicação partilhada. 

Hipótese 1.1. As organizações com estruturas pouco centralizadas incentivam a 

exposição e a diversidade de projetos, promovendo a criatividade. 

Hipótese 1.2. A organização que promove a criatividade é flexível: controla riscos mas 

não é rígida nos procedimentos, promovendo a partilha de diferentes perspetivas. 

Hipótese 1.3. A organização que promove a criatividade incentiva o trabalho em equipa 

com momentos de autogestão. 

Hipótese 1.4 A organização que promove a criatividade proporciona a comunicação livre 

e aberta. 
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Hipótese 2. Existem características na cultura da organização que promovem a 

criatividade: autonomia, confiança, colaboração e um estilo de liderança adequado. 

Hipótese 2.1. Uma cultura que promove a criatividade reconhece talentos, dá liberdade 

para as pessoas criarem sem medo de falhar, aumentando a probabilidade de 

ocorrência de contribuições criativas. 

Hipótese 2.2 Numa cultura colaborativa existe partilha de informação, pois há confiança 

nos seus membros. 

Hipótese 2.3. A autonomia e a liberdade individual para colocar as ideias em prática e o 

apoio no desenvolvimento dessas ideias por parte da liderança promovem a 

criatividade. 

 

 

Hipótese 3. Existem características no ambiente da organização que promovem a 

criatividade: autonomia/liberdade, reconhecimento, partilha e apoio a ideias, 

flexibilidade, tomada de riscos e comprometimento. 

Hipótese 3.1. O ambiente criativo promove a iniciativa e a liberdade individual, 

estimulando a produção de ideias e a sua partilha e apoiando o desenvolvimento destas. 

Hipótese 3.2. A organização que é recetiva a mudanças está em adaptação constante e 

muda procedimentos sempre que é necessário mostrando ser flexível. 

Hipótese 3.3. Numa organização onde, apesar das diferentes perspetivas, todos os 

colaboradores se sentem comprometidos, a probabilidade de ocorrência de 

contribuições criativas aumenta. 

Hipótese 3.4. Numa organização onde os funcionários são pressionados para cumprirem 

metas em pouco tempo existe bloqueio de criatividade. 

 

 

Hipótese 4. Uma liderança democrática favorece o desenvolvimento da criatividade nas 

organizações. 
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Hipótese 4.1. A liderança democrática facilita o processo criativo, pois dá liberdade às 

pessoas e encoraja-as a terem novas ideias, orientando e apoiando a sua 

implementação. 

Hipótese 4.2. Uma supervisão flexível promove a experiência com significado, motiva a 

equipa e contribui ainda para o sentido de diversão. 

Hipótese 4.3. O líder democrático é flexível e promove o desenvolvimento das 

competências dos colaboradores, tornando as suas experiências significativas. 

 

Hipótese 5. Quanto mais criativa for uma organização, maior será o comprometimento 

que tem com a inovação. 

Hipótese 5.1. Para uma organização criativa, a motivação para inovar é fundamental. 

Hipótese 5.2. Uma empresa comprometida com a inovação implementa medidas 

(incentivos, motivação para colaboração, investimento, disponibilização de recursos). 

Hipótese 5.3. Uma organização criativa coloca a inovação entre as suas prioridades. 

 

Metodologia 

Definida a pergunta de partida e os objetivos a atingir, impôs-se, em termos 

metodológicos, fazer a revisão da literatura para que seja cumprido, exaustivamente, o 

enquadramento da temática. Foram consultadas várias fontes, nomeadamente revistas 

e livros científicos, de modo a realizar uma investigação bem fundamentada e cuidada, 

procurando sempre os estudos mais atuais sobre as temáticas em análise. A revisão 

bibliográfica desta dissertação tem como objetivo enquadrar o tema em estudo na 

literatura existente. Foi esse enquadramento teórico que se tomou como ponto de 

partida para o estudo empírico. 

Para uma compreensão dos fenómenos da criatividade e inovação nas empresas 

portuguesas, optou-se pela utilização da pesquisa descritiva com abordagem 

quantitativa. As razões da escolha refletem, além do interesse teórico, a vontade de 

concretização dos objetivos propostos. Uma vez que as opções metodológicas se devem 
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fazer em função da natureza do fenómeno a investigar, considerou-se que o mais 

adequado seria seguir uma metodologia de investigação quantitativa.  

Foi construído um inquérito por questionário, disponível online, cujo link foi enviado às 

empresas em Portugal. A decisão e escolha das escalas de medida e variáveis utilizadas 

no questionário decorreu da revisão bibliográfica e foram adaptadas ao presente 

trabalho. 

 

Estrutura do Trabalho 

Este trabalho está dividido em oito capítulos (ver figura 1). Nos primeiros três capítulos 

faz-se o enquadramento teórico, resultado da investigação científica realizada com base 

na literatura. Apresenta-se de seguida a proposta do modelo sistémico para análise da 

criatividade organizacional. Depois, remetemo-nos para o âmbito da inovação, mais 

concretamente para a inovação em Portugal. Prossegue-se com a apresentação do 

estudo empírico, onde se inclui a metodologia utilizada, os dados recolhidos, resultados 

obtidos e conclusões, como a seguir descrevemos. 
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Figura 1 - Estrutura do Trabalho 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Capítulo I, Contributos para um Estudo Sistémico da Criatividade: neste capítulo 

apresentam-se as principais abordagens à criatividade, caminhando em direção a um 

conceito polissémico, pois só uma visão multidisciplinar nos permitirá aproximar da 

realidade que aí se encerra. 

No Capítulo II, Criatividade Organizacional, aprofundamos a temática com o 

desenvolvimento das principais teorias relacionadas com a criatividade organizacional. 

Se no primeiro capítulo pretendíamos ampliar os nossos conhecimentos acerca do 

constructo criatividade numa abordagem multidisciplinar, neste segundo capítulo o 

nosso objetivo é restringir a visão polissémica ao contexto das organizações e todas as 

dimensões que abarca. 

Focalizamos mais a nossa atenção nas variáveis que intervêm ao nível da criatividade 

organizacional dependentes da própria organização no Capítulo III, Variáveis de 

Intervenção. Procura-se perceber a importância da relação existente entre o contexto 

organizacional (formado pelo clima, pela cultura, pela estrutura da organização e pelo 

estilo de liderança) e a criatividade. 

A caracterização das variáveis no capítulo III serve como ponto de partida para 

enquadrar as problemáticas levantadas e para a construção do modelo que se propõe 

no capítulo seguinte. 

Ao longo do Capítulo IV, Proposta do Modelo, apresenta-se a proposta do modelo 

sistémico de criatividade organizacional resultante da revisão da literatura retratada nos 

capítulos anteriores. Pretende-se que o modelo funcione como instrumento de aferição 

do envolvimento das organizações na inovação, em diferentes contextos 

organizacionais, independentemente da área ou setor económico. 

Intentando criar esse modelo que avalia a relação existente entre a criatividade e as 

variáveis de intervenção e que afere o comprometimento das organizações com a 

inovação, tecemos, no Capítulo V, Inovação e Criatividade nas Organizações 

Portuguesas, algumas considerações sobre o que une e distingue os constructos de 
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criatividade e de inovação. É também neste capítulo que caracterizamos o tecido 

empresarial português e a importância da inovação para as empresas portuguesas. 

No Capítulo VI apresentamos a metodologia utilizada, os procedimentos adotados e o 

instrumento de recolha de dados, bem como o tratamento estatístico escolhido para a 

análise de dados obtidos ao longo desta investigação. São apresentadas as decisões 

tomadas para o desenho da pesquisa e a sua justificação, salientando a importância do 

cruzamento entre os objetivos do estudo e a realidade a observar. Neste sentido são 

tecidas algumas considerações sobre as metodologias quantitativas e sobre o inquérito 

por questionário em concreto, nomeadamente as vantagens e as limitações com que 

nos deparamos quando o utilizamos. Ainda no sexto capítulo explicamos os métodos 

utilizados para disseminação do questionário, para o tratamento e para a análise dos 

dados estatísticos. 

No Capítulo VII são apresentados e analisados os resultados alcançados com o 

questionário aplicado às organizações portuguesas. Com o software apropriado 

realizámos as análises adequadas, visando a interpretação dos fatores retidos. Primeiro, 

são apresentados os resultados obtidos através da análise descritiva; de seguida far-se-

á a análise fatorial exploratória e a análise fatorial confirmatória. Foram ainda 

construídos modelos de equações estruturais e são explicados todos os testes 

estatísticos necessários e aplicados nesta investigação. É também neste capítulo que se 

testa o modelo e as hipóteses desta investigação.  

No Capítulo VIII apresentamos as conclusões do estudo, tendo como ponto de partida 

os objetivos propostos inicialmente. Neste sentido, procedemos às conclusões da 

revisão da literatura e discutimos os resultados analisados previamente. Procuramos 

expor as principais conclusões e apresentar recomendações. Terminamos com a 

sugestão de algumas linhas para futura investigação e com as limitações deste estudo. 
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Criar, do latim creare, etimologicamente significa tirar do nada, dar existência, inventar, 

imaginar, gerar. Relaciona-se com a inovação, a novidade, a originalidade e também 

com a genialidade, o descobrimento, o inconformismo perante aquilo que é dado. 

Neste capítulo apresentam-se as principais abordagens à criatividade caminhando em 

direção a este conceito polissémico, pois só uma visão multidisciplinar nos permitirá 

aproximar da realidade que aí se encerra. 

 

1.1. Antecedentes 

A criação de algo foi (e é, de acordo com algumas perspetivas) atribuído a um Ser 

Superior, Criador do mundo e de todas as coisas que nele habitam. Nesse sentido, os 

seres humanos são criaturas, foram criados à imagem e semelhança do seu Criador, 

sendo consequentemente (e ao mesmo tempo) seres que criam.  

Apesar de nem sempre se ter reconhecido o processo criativo como inerente ao ser 

humano, criar foi a chave mestra para abrir as portas da sobrevivência e do 

desenvolvimento da humanidade.  

As origens da criatividade remontam à história da humanidade, tornando difícil de 

precisar histórica e cronologicamente o início do interesse científico pelo ato criativo ou 

pela pessoa criativa. As primeiras referências à criatividade, apesar de estarem 

associadas à “loucura”, encontram-se em Platão: o irromper criativo seria como um 

jorrar de loucura devido quer à sua espontaneidade, quer àquilo que considerava 

irracionalidade. Platão não estabelecia a diferença entre a criatividade e a loucura, 

reconhecendo a presença de uma divindade que move o artista e o inspira e ressaltando 

a ligação entre a criatividade, a intuição e o poder superior (Novaes, 1972, p.22). Na 

Grécia Antiga, a obra do poeta (aquele que mais se assemelhava a um criador) era fruto 

de inspiração divina. Portanto, o conceito de criatividade estava relacionado com a 

noção de divindade e de iluminação espiritual: o sobrenatural, o místico e o mágico eram 

atributos que conferiam especialmente aos deuses e heróis a qualidade criativa 
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(Alencar, 1986). Apesar disso, com Sócrates e Platão acreditava-se que o Homem se 

deveria opor às sensações, às emoções, ao corpo, de onde provinham os erros, e 

procurar a verdade que viria dos pensamentos e das ideias. 

Com o Renascimento volta-se ao Classicismo e a esse conceito grego de inspiração. 

Todavia, com Descartes e a invasão da razão excluía-se tudo o que se pudesse considerar 

peculiar, individual, irracional, não comprovável. Para Descartes, a pessoa criativa não é 

mais vista como louca, embora ainda se trate de alguém incomum, uma pessoa com 

capacidade altamente intuitiva e de raros dons (Wechsler, 1998a). Criatividade e génio 

intuitivo associavam-se, sendo a primeira um dom natural, saudável e altamente 

desenvolvido, e fazendo parte da intuição do indivíduo. Terminava-se o século XVII 

tentando explicar as capacidades invulgares de Leonardo Da Vinci ou de Michelangelo.  

Durante o Século XVIII muitos pensadores associaram criatividade e genialidade, 

distinguindo os conceitos de génio, talento, originalidade e separando a genialidade do 

sobrenatural. Com o Iluminismo, o termo criatividade começava a ter uma conotação 

científica e a relacionar-se com o conceito de inteligência. 

O século XIX e o Romantismo trazem teorias e explicações sobre o indivíduo criador e a 

musa da natureza (Morais, 2001), o sofrimento do artista doente e a loucura 

(considerando a loucura, a iluminação e a genialidade como semelhantes). No entanto, 

há ainda a ressalvar o livro de genética de F. Galton, em 1869, e a criação do laboratório 

experimental de psicologia na Universidade de Leipzig por Wundt, em 1879, que 

tomavam já a criatividade enquanto objeto de estudo entre as diferenças individuais. 

Galton, ligado à tradição positivista, inicia um movimento (que assenta na observação 

pela medida e explica através da constatação de diferenças) que vem a ser retomado 

nos EUA pela perspetiva psicométrica (Morais, 2001).  

Contudo, o período científico no estudo da criatividade ainda estava por aparecer. O 

prelúdio tem início no século XX, na viragem do século, com Binet e Simon e, na segunda 

e terceira décadas, com Wallas, Robert Crawdford e Alex Osborn. 
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Segundo Morais (2001), em França, no início do século XX, trabalhava-se o conceito de 

imaginação (conceito então predominante ao de criatividade) e Binet e Simon foram 

alguns dos seus pensadores, construindo uma bateria de testes de inteligência que, 

posteriormente, seriam atualizados pelos seus autores. Faziam então as primeiras 

sugestões para a avaliação de funções mentais como a imaginação. 

 

1.2. Diferentes Abordagens 

Como veremos, até meados de 1960 as definições propostas para o termo criatividade 

diziam respeito sobretudo à pessoa criativa. Em 1926, Wallas estabelece quatro fases 

fundamentais na arte de pensar (Sternberg e Lubart, 2004). Segundo Morais (2001), esta 

abordagem, que no fundo mais não é que as etapas de resolução de problemas criativos, 

tornar-se-á uma preocupação fundamental para futuras orientações cognitivistas, 

integrando já o conceito de insight que se desenvolverá mais à frente.  

1.2.1. Pragmática 

Wallas, em 1926, inaugurava os primeiros estudos sobre o processo criativo: preparação 

(recolha de informação relativa ao tema), incubação (análise do material recolhido), 

iluminação ou solução criativa (procura da “grande ideia”) e verificação (concretização 

da solução criadora). Nos finais do século, Csikszentmihalyi viria criticar esta estrutura 

analítica acerca do processo criativo da preparação à elaboração sobre a qual se 

fundaria boa parte da investigação psicológica da criatividade (Pascale, 2005, p.67). Na 

década seguinte, anos 30, Robert Crawford inicia o primeiro curso sobre criatividade 

para a interpretação da conduta criativa (a partir de uma lista de atributos) e Osborn 

introduz a técnica do brainstorming. Trata-se, nas palavras de Sternberg e Lubart (2004), 

de uma perspetiva pragmática sobre a criatividade. Alex Osborn, baseado nas suas 

experiências em agências de publicidade, desenvolveu a técnica do brainstorming para 

encorajar pessoas a resolver problemas criativamente através da apresentação de várias 

possibilidades de soluções (criatividade em quantidade e qualidade) numa atmosfera 
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construtiva e não crítica ou inibitória. Refere que “o talento criador se encontra 

normalmente distribuído, que todos nós possuímos esse talento em grau maior ou 

menor, e que a eficácia criadora varia mais em função do rendimento da energia mental 

do que em proporção do talento inato.” (Osborn, 1981, p.15). Nesse sentido, também 

Gordon, nos anos 40, tentou estimular o pensamento criativo através dum método 

chamado sinética, envolvendo analogias, numa primeira fase. Baseado na metáfora, 

esta técnica de grupo permite que a criatividade, que Gordon considera existir em todas 

as pessoas, se desenvolva mediante o entretenimento (Sternberg, 2005). 

Considerando que por sinética se entende a união de elementos diferentes e 

aparentemente irrelevantes, para Mario Zingales (1978, p.47) “a sinética é um método 

que leva ao uso consciente dos mecanismos psicológicos pré-conscientes (…) com o fito 

de obter maior probabilidade de resultados inovadores, originais.”  

Segundo Sternberg e Lubart (2004), estas aproximações pragmáticas têm como foco 

principal o desenvolvimento da criatividade e só posteriormente o seu entendimento. 

Estas perspetivas são representadas por Wallas, Crawdford, Osborn e Gordon, e 

Sternberg e Lubart incluem também Edward De Bono cujos estudos sobre o pensamento 

lateral tiveram aquilo que denominam de “sucesso comercial” (2004, p.5). A ferramenta 

utilizada para se focar nos vários aspetos de uma ideia, como a metáfora dos “thinking 

hats”, estimula a ver as coisas de diferentes pontos de vista. Com visibilidade pública 

(op cit), Sternberg e Lubart criticam-na pela falta de base séria de teoria psicológica 

assim como de estudos empíricos que as validem. 

1.2.2. Psicodinâmica 

Segundo Alencar (1986, p.26), as “contribuições da teoria psicanalítica para a 

criatividade partiram principalmente de Kris e de Kubie além do próprio Freud.” É em 

1910 que Freud estuda Leonardo da Vinci e propõe o trabalho criativo como a 

sublimação de complexos reprimidos, tendo sido mais tarde introduzidos os conceitos 

de regressão adaptativa e elaboração pela abordagem psicanalítica. Sustentava, deste 

modo, a ideia de que “writers and artistis produce creative work as a way to express 
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their unconscious wishes in a publicly acceptable fashion.” (Sternberg e Lubart, 2004, 

p.6). 

Esta perspetiva teórica corresponde a um quadro de explicação global do 

comportamento em que a ideia base passa pelo facto da manifestação criativa ser 

permitida pelo acesso a processos primários ou não conscientes. Este acesso permitirá 

assim uma fluência de ideias com forte cariz associativo. Segundo Novaes (1972, p.23), 

Freud “sustentava a tese da «catharsis criadora» e afirmava que a criatividade se origina 

de um conflito dentro do inconsciente, sendo a pessoa criadora e a neurótica impelidas 

pela mesma força, diferindo apenas na canalização dessa energia do inconsciente; a 

pessoa criadora usa e aceita as ideias que surgem livremente e as produções do seu 

inconsciente.”  

O psicanalista considerava o conceito de criatividade quotidiana embora não 

contemplasse que todos os indivíduos fossem igualmente criativos. A sua posição 

determinava que na origem do comportamento estaria um conflito inconsciente de 

natureza sexual que se sublimaria em criações. Contudo, para alguns seguidores de 

Freud, o comportamento criativo poderia não ser resultado de conflitos inconscientes e 

de origem sexual, mas de um processo criativo liberto de uma origem obrigatoriamente 

problemática e com um maior espaço para a vontade do criador (Morais, 2001). Por 

exemplo, Kubie, um neofreudiano, afirmava o princípio de que o pensamento e ação 

criadora são produtos do pré-consciente e não do inconsciente (Novaes, 1972). Essa 

seria a verdadeira fonte de criatividade. Ao contrário de Freud, Kubie afirmava que os 

conflitos inconscientes têm um efeito negativo na criatividade porque eles conduzem a 

pensamentos fixos, repetitivos. Este autor chamou a atenção para o papel prejudicial e 

regressor de elementos neuróticos, como os medos ou culpas, na criatividade. A 

flexibilidade era uma característica fundamental no sujeito criativo. A associação do 

pensamento criativo à possibilidade de crescimento pessoal que Kubie sugerira foi 

introdutória ao pensamento humanista. “Tal como na psicanálise, a corrente Humanista 

é um registo explicativo do comportamento e da motivação humana em geral.” (Morais, 

2001, p.99). 
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1.2.3. Humanista 

Esta abordagem enfatiza o papel da vontade e da liberdade do indivíduo na sua atuação 

no mundo, investindo sobretudo na capacidade de se autorrealizar.  

A criatividade é explicada no contexto do desenvolvimento e atualização das 

potencialidades individuais, salientando-se os trabalhos de Maslow e Rogers. 

Maslow identifica uma personalidade criativa em alguém espontâneo, expressivo, 

autoconfiante, com conflitos internos resolvidos, é alguém integrado, em 

autorrealização (Morais, 2001). A ideia de criatividade está, para Maslow, centrada na 

pessoa, podendo-se encontrar a criatividade nas atividades quotidianas. A ideia de 

potencial criativo será, de acordo com esta conceção, comum a todos. Distingue 

criatividade primária, relacionada com a vivência do processo de autorrealização e que 

enfatiza as forças motivacionais no comportamento criativo, e a criatividade secundária, 

ligada a um trabalho de elaboração que implica o surgimento de produtos relacionada 

com o talento (Morais, 2001; Novaes, 1972). A criatividade primária  “is the kind of 

creativity a person uses to become self-actualized (…) Secondary creativity is the kind of 

creativity (…) that leads to creativity achievements of the kind typically recognized by a 

field.” (Sternberg, 2005, p.377). 

É Maslow quem afirma (citado em Alencar, 1986, p.13) que “A criatividade necessita não 

apenas de iluminação e de inspiração; ela necessita também de muito trabalho, treino 

prolongado, atitude criativa, padrões perfecionistas.” 

Para Alencar (1986), a perspetiva humanista surgiu como expressão de protesto contra 

as imagens do homem, que considerava limitadas, propostas pela psicanálise e pelo 

behaviourismo. Maslow e Rogers dão ênfase ao valor intrínseco do indivíduo, ao 

potencial humano para se desenvolver, autorrealizar, bem como às diferenças 

individuais, ressaltando que os seres humanos têm talentos diversos que merecem ser 

explorados e que devem ter condições para se desenvolver.  

Segundo Novaes (1972), Rogers reforça a tese de autorrealização com a abertura para 

experiências e a capacidade de explorar e responder ao meio; considera o 
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comportamento criativo caracterizado pela intuição, a espontaneidade e o conceito de 

enriquecimento pessoal. A diferença no conceito de criatividade proposto por Rogers, 

em relação ao de Maslow, é o facto de que, para aquele, a criatividade tenha de se 

materializar em produtos apesar de não serem condicionados a domínios de realização 

ou a graus de reconhecimento social. Aponta como características essenciais à pessoa 

que cria a abertura à experiência e a flexibilidade. Tais características individuais e 

facilitadoras da manifestação criativa são dependentes de contornos ambientais 

(Morais, 2001). 

Em conclusão, do ponto de vista Humanista, a criatividade passa pela construção do 

indivíduo e o atributo de este ser mais ou menos criativo passa pela qualidade de 

realização pessoal que ele porá em tal criação. 

1.2.4. Psicométrica 

A Perspetiva Psicométrica (Sternberg e Lubart, 2004), também conhecida como 

Perspetiva Factorial (Morais, 2001), ilustra uma postura sobre o pensamento criativo 

herdada dos investimentos feitos acerca da inteligência, em que se verifica a leitura da 

manifestação criativa enquanto fenómeno cognitivo. Alguns autores identificariam 

fatores diferenciadores dos sujeitos quanto à criatividade, pertencentes a uma 

caracterização mais ampla da realização intelectual. Destaca-se aqui o modelo 

estrutural da inteligência proposto por Guilford, ao qual se associa a produção criativa, 

e do qual se salienta a produção divergente. Foi precisamente Guilford quem assumiu 

que o pensamento divergente está ligado ao comportamento criativo (Kharkhurin, 

2014). 

Uma nova era  

Foi em 1950 que Guilford, no discurso enquanto Presidente da Associação Americana 

de Psicologia (APA), desafiou os psicólogos a prestar atenção para aquilo que ele 

considerava negligenciado mas extremamente importante: a criatividade. O começo de 

uma nova era nos estudos da criatividade está precisamente nesse discurso: o 
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presidente da APA referia os 0,2% de entradas nos resumos da Psychological até 1950 

que focavam a criatividade, salientando o relativo abandono da área e a limitação da 

pesquisa ao estudo de eminentes artistas / cientistas (não deixando estes de constituir 

casos raros de pessoas criativas) (Alencar, 1986; Ripple, 1977). Amabile (1996, p.21) 

considera ter sido “the major impetus to the psychological study of creativity. In that 

address, Guilford defined creativity in terms of the person, a focus that became 

dominant during the 1950s and is still popular in much creativity research today.”  

Tentando mobilizar a comunidade científica para a necessidade de se estudar o 

fenómeno, Guilford afirmava que o problema dos psicólogos é o da personalidade 

criativa e que deveriam esperar, mesmo que pouco frequentes, atos criativos da maior 

parte dos indivíduos. Nas décadas seguintes, os psicólogos procuraram pelos atributos 

pessoais dos indivíduos (personalidade, inteligência) e a sua ligação com a criatividade: 

“Personality psychologists, likewise, suggested that some personality traits are linked to 

creative behavior” (Kharkhunin, 2014, p 338). 

O primeiro objetivo destes estudos está em colocar o focus naquilo que é ótimo num 

indivíduo (Huang, 2009). As tentativas que são feitas para testar e/ou medir a 

criatividade e descrever as suas características e correlações descobririam a sua 

existência nas pessoas (em diferentes níveis) e seriam então enveredados esforços para 

mudar ou impulsionar a criatividade através da manipulação das variáveis que a 

envolvem. Esta primeira fase, impulsionada por Guilford e seguida pelos psicólogos, em 

busca de diferentes formas de diferenciação das pessoas criativas em relação aos seus 

pares, seria posteriormente desenvolvida em várias áreas científicas (Ford & Porter, 

2007). 

Para Guilford, a criatividade referia-se às habilidades mais características das pessoas 

criativas: a manifestação dos traços particulares, categorizados em aptidões, interesses, 

atitudes e qualidades temperamentais, definia a personalidade individual. Neste 

sentido, a personalidade criativa implicava traços de personalidade característicos das 

pessoas criativas. A sua descrição de criatividade baseava-se na capacidade para 

manipular ideias de forma fluente, flexível, elaborada e original. Como o seu ponto de 
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vista estava inicialmente embebido do modelo de estrutura do intelecto, a criatividade 

não seria independente da inteligência (Amabile, 1996; Ford & Porter, 2007). 

Modelo estrutural da inteligência 

No seu modelo de estrutura do intelecto, Guilford sugere que existem três dimensões 

básicas da inteligência que formam um cubo. Esse cubo é constituído por cubos 

menores, todos iguais, simbolizando as diferentes aptidões. Cada aptidão corresponde 

à conjugação de três parâmetros: os conteúdos (figurativo, simbólico, semântico, 

comportamental; dizem respeito ao tipo de informação a manipular); os produtos 

(unidades, classes, relações, sistemas, transformações, implicações; são formatos da 

informação a ser trabalhada); e as operações (são os modos de funcionamento 

cognitivo: a cognição, referindo-se à compreensão da informação; a memória, a 

avaliação, a produção convergente e a produção divergente). Cruzando as cinco 

operações, os quatro conteúdos e os seis produtos, obtinha 120 fatores, daí a 

denominação de perspetiva fatorial, muito embora Guilford se destacasse dos demais, 

especialmente pela introdução das operações de produção divergente (Morais, 2001; 

Sternberg & O’Hara, 2005). 

Como já mencionado, Guilford, partindo de uma perspetiva cognitivista, relacionava a 

criatividade com a forma de pensamento denominada divergente:  

Lo mas importante para la creatividad es la Produccion de Divergencia, que 

implica una busqueda extensa de informacion y la generacion de numerosas 

respuestas originales a los problemas, como opuestas a una unica respuesta 

correcta, de lo que se ocupa la Produccion de Convergencia. Como la 

produccion de divergencia es simplemente una de las cinco operaciones del 

intelecto, la creatividad puede considerarse un subconjunto de la 

inteligencia. (Sternberg & O’Hara, 2005, p.115).  

 

Conclui-se também com Novaes (1972) que para Guilford a criatividade, num sentido 

restrito, diz respeito às habilidades, que são características dos indivíduos criadores, 

como fluência, flexibilidade, originalidade e pensamento divergente, relacionando o 

processo com os fatores e as variáveis isoladas e avaliadas.  
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Pensamento Divergente 

Guilford descreveu a criatividade como uma combinação de aptidões partilhadas por 

todos os indivíduos, havendo no entanto diferenças entre eles. Assim, analisando e 

identificando os componentes centrais da criatividade, distinguiu pensamento 

divergente (que considera criativo e que envolve a geração de muitas ideias 

qualitativamente diferentes umas das outras) de pensamento convergente (uma 

inferência lógica para uma resposta correta).  

O pensamento divergente consiste em doze fatores que Guilford identifica e que 

incluem: fluência de pensamento (capacidade de produzir muitas ideias diferentes) e 

originalidade (capacidade de dar respostas corretas e não convencionais). Seriam então 

estas duas dimensões usadas para medir a criatividade e que outros estudos replicariam 

mais tarde. Reiter-Palmon e Illies (2004, p.64) referem que “other studies have found 

that divergent thinking was related to creative performance in a wide variety of settings, 

occupations, and populations, such as children, artists, scientists, and managers.”  

Ainda é de salientar que Guilford distinguia fluidez ideacional (habilidade para produzir 

várias ideias rapidamente como resposta a certos requerimentos prévios), fluidez 

associativa (habilidade para enumerar listas de palavras associadas a uma palavra) e 

fluidez expressiva (habilidade para organizar as palavras em frases).  

Similarmente, a flexibilidade podia subdividir-se em flexibilidade espontânea 

(habilidade para ser flexível, inclusive quando não é necessário sê-lo) e flexibilidade 

adaptativa (habilidade para ser flexível quando é necessário, como em certo tipo de 

solução de problemas (Sternberg e O’Hara, 2005). 

Janssens e Brett (2006, p.128) citam Guilford “Creative ideas are novel solutions to 

problems”, quando se observa a combinação da criatividade (altamente original, 

novidade, imaginativa) e a realidade (conectada ao conhecimento quotidiano), e a 

relacionam com duas ferramentas essenciais envolvidas no pensamento criativo: o 

pensamento divergente e o pensamento convergente propostos por Guilford.  
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 Primeiros Testes de Criatividade 

Guilford desenhou uma série de testes de criatividade que foram adaptados e 

expandidos por Torrance (Sternberg e O’Hara, 2005). Estes autores mencionam que a 

perspetiva de medição de Guilford foi muito influente no campo da criatividade apesar 

de ter, hoje em dia, perdido essa influência. Esses testes de criatividade constituíram a 

fundação para os Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT) (Torrance, 1976). As quatro 

propostas de tipos de medida de criatividade consistem em: fluência, flexibilidade, 

originalidade e elaboração.  

Fluency represents quantity, or the number of ideas generated. Flexibility is 

being able to produce many different types of ideas -rather than counting 

the number of ideas, flexibility looks at how many categories these ideas fit 

into. Originality is being able to produce the most unusual ideas. Finally, 

elaboration is the ability to develop ideas and give supportive details and 

examples. (Kaufman & Kaufman, 2004, p.146). 

Para Torrance (1976), as pessoas podem expressar diferentes estilos de criatividade. Os 

testes criativos fornecem pontuações que apontam para performances qualitativas e 

quantitativas. Os tipos de pontuação também servem como base para uma taxonomia 

de aspetos de criatividade que Sternberg (2005) critica por os considerar a-teóricos. 

Torrance identifica a personalidade criativa, compilando uma lista de 84 características 

para diferenciar as pessoas altamente criativas daquelas menos criativas (Torrance, 

1976, p.85-86). Não tendo encontrando até então instrumentos para o estudo da 

personalidade que considerasse adequados na orientação do desenvolvimento criativo, 

ponderou ser necessário concebê-los voltando as suas pesquisas nessa direção: 

Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT) foram desenvolvido nos anos 60 para uso 

educacional. Estes testes baseiam-se na rapidez com que os indivíduos produzem 

respostas inteligentes e originais e procuram medir os quatro aspetos distintos da 

criatividade atrás mencionados (Torrance, 1976). São, portanto, uma proposta 

largamente utilizada e psicometricamente validada para aceder ao pensamento criativo, 

este é um teste maioritariamente do pensamento divergente (Weinstein, Clark, 

DiBartolomeo, & Davis, (2014). 
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Verificámos que, até aos anos 60 do século XX, as definições propostas para o termo 

criatividade diziam respeito sobretudo à pessoa criativa: focadas no indivíduo como 

principal, e às vezes único, contribuinte para a criatividade, destacavam-se as suas 

características intrapessoais e as suas contribuições para a poesia, a arte de forma geral, 

as teorias ou invenções. Na tabela seguinte resumem-se as primeiras abordagens e 

autores que investigaram o fenómeno. 

Tabela 1 - Síntese das primeiras abordagens à criatividade 

Enfoques Autores Abordagens 

Conceito de criatividade associado à noção de divindade e 

iluminação espiritual (sobrenatural, místico e mágico). 

Associação da criatividade à loucura. 

 

Platão 

 

O ser criativo é invulgar e possui raros dons – a genialidade. Descartes  

A genialidade separa-se do sobrenatural.  Iluminista 

O indivíduo criador e a musa da natureza: loucura, iluminação 

e genialidade como semelhantes. 

 Romântica 

Genética: a criatividade é objeto de estudo entre as 

características individuais. 

Galton Positivista 

Criação de ferramentas para desenvolver os vários aspetos de 

uma ideia como sinética, “thinking hats”, “brainstorming”. 

Wallas 

Crawdford 

Osborn 

Gordon 

 

Pragmática 

Trabalho criativo como sublimação de complexos reprimidos. 

Os processos primários (ou não conscientes) permitem uma 

fluência de ideias de forte cariz associativo. 

Freud 

Kris 

Kubie 

 

Psico 

dinâmica  

Criatividade centrada na pessoa; potencial criativo comum a 

todos com ênfase nas forças motivacionais. 

Maslow 

Rogers 

 

Humanista 

Testar e medir a criatividade descrevendo as suas 

características e correlações. 

Combinação de aptidões partilhadas por todos os indivíduos, 

apesar de existirem diferenças. 

Medida de criatividade: fluência, flexibilidade, originalidade e 

elaboração. 

Guilford 

Torrance 

 

Psicométrica 

Fonte: Elaboração própria 
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1.2.5. Abordagem psicobiológica 

Neste tópico serão abordados os fundamentos biológicos da criatividade e o papel das 

correlações neuroanatómicas. Trata-se de uma abordagem que tem contribuído para o 

constructo com destaque nas teorias behavioristas e, mais recentemente, com os 

trabalhos de neurocientistas como António Damásio. 

Neste sentido, criatividade pode ser definida como uma atividade cognitiva que resulta 

num modo novo de ver um problema ou uma situação e que a genética ajuda a explicar: 

os genes fornecem a base para a composição neuroanatómica do cérebro, existindo 

recetores específicos que estimulam a criatividade (Deutch, 2009). 

Terá sido com Galton (Glaveanu, 2010a:81) e a obra “Hereditary Genius”, considerada o 

primeiro estudo científico do génio criativo, que a perspectiva biológica da criatividade 

se inicia: “By this Galton took genius out of the mists of the supernatural and gave it a 

solid basis: human biology.” O trabalho de Galton agrupava as pessoas consideradas 

altamente criativas, identificava as diferenças entre indivíduos mediante a realização e 

interpretação relacional de provas estandardizadas e as suas conclusões baseavam-se 

na teoria genética da criatividade (Gutiérrez, 2006). As bases darwinianas sobre as 

diferenças individuais conduziam, dez anos depois, os trabalhos de Wundt e o seu 

laboratório experimental de psicologia. Parte superior do formulário 

A perspetiva evolucionista assumiu novos contornos com Watson trazendo um novo 

objeto para a psicologia – o comportamento observável, definido como aquilo que o 

sujeito faz. É sobretudo esta tradição inaugurada por Watson que está na base do 

subsequente desenvolvimento da psicologia experimental no quadro do paradigma 

estímulo-resposta. Surgia então nos Estados Unidos da América, no início do século XX, 

o behaviorismo, herdando pressupostos do positivismo, associacionismo e empirismo, 

a que Watson contrapunha o rigor da observação de comportamentos e de associações 

entre situações estímulo-resposta. A este estudo rigoroso juntava-se a observação 

através de técnicas quantitativas, procurando estas, também, regularidades nos 

comportamentos (Morais, 2001). 
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A proposta psicobiológica utilizava então a metodologia experimental, não obstante a 

influência das teorias psicoanalistas e da teoria de fases de Wallas: “The evolution of 

cognitive models of multistage creative thinking and problem solving processes began 

with Wallas (1926) four main stages” (Basadur, 2004, p.105). Como atrás mencionado, 

as fases da criatividade que Graham Wallas sugeria eram a preparação, incubação, 

iluminação e verificação (Basadur, 2004; Chakravarty, 2010, Claxton, 2006; Gutiérrez, 

2006). Iniciavam-se, assim, as preocupações com o processo criativo, mais do que com 

a pessoa criativa ou mesmo o produto criativo, com a questão de que a criatividade teria 

fases características e dinâmicas próprias de cada estádio. 

É interessante o posicionamento de Kaufman e Kaufman (2004) que, no desejo de 

avançarem no conhecimento da cognição animal, propõem um enquadramento da 

criatividade animal baseado na pesquisa do comportamento animal e nas teorias da 

criatividade, esperando desta forma contribuir para a expansão do conceito. Trata-se da 

ideia do comportamento inovador como uma adaptação da evolução da espécie e que 

implica a perceção de novidade, aprendizagem social e inovação.  

No mesmo sentido, Deutch (2009) refere que parte da criatividade é darwiniana, 

reconhecendo que a novidade é inerente e inevitável devido ao volume de informação 

processada que ocorre no circuito neural. A outra parte da criatividade depende de 

estruturas de mais alta ordem cerebral acedendo à complexidade que os indivíduos 

atravessam na sua cultura. A perspetiva da criatividade para este autor é essencialmente 

darwiniana e usa um processo de variação-seleção para determinar quais as ideias que 

são de facto criativas. Será então na área do lóbulo frontal, mais especificamente no 

córtex pré-frontal, que a pesquisa da neurociência da criatividade deverá ter início. A 

criatividade resulta, para Deutch, da combinação fatorial de quatro tipos de mecanismo: 

dois modos de pensamento (deliberado e espontâneo) e dois tipos de informação 

(emocional e cognitivo). 

Também Souza (2001), ao descrever as correntes filosóficas a respeito do fenómeno da 

criatividade, apresenta a sua perspetiva da criatividade como força vital, uma corrente 

derivada da teoria da evolução de Darwin.  
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Alonso Monreal (2000) refere as primeiras propostas de investigação, centradas no 

estudo morfológico-cranial de diferentes génios e da relação entre criatividade e 

microatividade elétrica cerebral, apontando Eysenck e Martindale como os autores 

recentes mais relevantes nesta linha de investigação. Refere que os circuitos no córtex 

pré-frontal são necessários para transformar a novidade em comportamento criativo, 

pois considera a novidade como a chave para a criatividade: esses circuitos tornam a 

novidade consciente, avaliam se é apropriada e implementam a sua expressão criativa. 

O córtex pré-frontal permite a cognição que por sua vez conduz à capacidade criativa, a 

essência da flexibilidade (Alonso Monreal, 2000; Dietrich 2004a; Dietrich 2004b). No 

mesmo sentido, Deutch (2009) refere que o córtex pré-frontal permite capacidades 

cognitivas como a manutenção da atenção, flexibilidade cognitiva, sentido crítico e 

memória, requisitos para a criatividade.   

De facto a investigação tem sido prolífera em estudos que usam diferentes medidas de 

personalidade / criatividade (Furnham,2015).  

Dietrich (2007) sublinha a importância das descobertas sobre o cérebro, mas que ainda 

não foram incorporadas na pesquisa da criatividade, e Martindale e Dailey (1996) 

afirmam que as explicações das realizações criativas permanecem focadas na assimetria 

hemisférica. Como Damásio (2001) demonstrou, existem circuitos discretos envolvidos 

em aspetos específicos de altas funções do cérebro: a investigação moderna sobre o 

cérebro conceptualiza a função cognitiva como hierarquicamente ordenada; as pressões 

evolutivas forçaram o desenvolvimento de um maior número de estruturas neurais 

integrativas capazes de processar mais informação complexa. Isto, por sua vez, conduz 

ao aumento da flexibilidade comportamental e da adaptabilidade. O córtex cerebral, e 

em particular o córtex pré-frontal, está, do ponto de vista de Damásio, na base neural 

de funções cognitivas mais elevadas. 

Tal como afirmado por Arnie Dietrich (2004c, p.1011), “Much has been written about 

creativity from social, psychological, developmental, cognitive, and historical 

perspectives, and a number of theories have been proposed from those viewpoints. (…) 

Creativity is grounded in ordinary mental processes making creative cognition an 
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integral part of cognitive science and thus neuroscience.” Contudo, os mecanismos 

neurais mais recentes têm sido investigados e substituindo a visão da criatividade como 

algo misterioso.  

Os atos criativos não refletem a operação de um único processo, área cerebral ou 

faculdade, mas, em vez disso, refletem a interação de processos cognitivos múltiplos e 

redes neurais (Dietrich, 2004c; Chermahini & Hommel, 2010). A forma como esta 

interação é “orquestrada” tem captado a atenção de investigadores como Martindale 

(2004), Runco (2007), Deutch (2009) Dietrich (2004c), Chermahini & Hommel (2010). 

Todos os autores mencionados referem haver ainda pouco conhecimento acerca das 

bases genéticas da criatividade e da sua hereditariedade, bem como dos fundamentos 

biológicos da criatividade e das correlações neuroanatómicas. Crê-se que a dopamina1, 

como neurotransmissor, tenha um importante papel nessa interação, havendo portanto 

uma relação entre esta e a criatividade.  

Questionamo-nos, então, sobre quem é a pessoa criativa, do ponto de vista da 

neurociência? Eis alguns contributos que nos parecem conduzir à resposta: 

  Csikszentmihalyi (1999) diz que o primeiro traço que facilita a criatividade é a 

“predisposição genética” para um determinado campo ou área, sobressaindo uma 

vantagem sensorial como responsável pelo surgimento de um interesse (até 

considerado prematuro) pela área. Isto significa que se nasce com um substrato 

neurológico que permite, desde o primeiro instante, experimentar a criatividade.  

  Os genes providenciam a base para a composição neuroanatómica do cérebro 

(Deutch, 2009), tendo a dopamina um papel determinante: altos níveis de dopamina em 

conjunto com as funções do lobo temporal resultam numa conduta criativa, 

conhecendo-se a sua envolvência nas funções cognitivas e portanto assumindo como 

estando envolvidas também no pensamento criativo.  

                                                           
2  A dopamina é um neurotransmissor percursor natural da adrenalina e da noradrenalina. Tem como função a atividade 
estimulante do sistema nervoso central. Está ligada à esquizofrenia estando ainda por detrás da dependência do jogo (inclusive 
eletrónicos), sexo, álcool e de outras drogas (adaptado de www.wikipédia.pt).  

http://www.wikipédia.pt/
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  A ligação entre criatividade e inteligência tem merecido reflexões por vezes 

contraditórias. Runco (2007) considera a inteligência fluída, e embora a criatividade lhe 

pareça, em parte, independente da inteligência, admite a existência de algumas ligações 

entre a criatividade e a inteligência. Maturana (1987), proponente da biologia do 

conhecimento, caracteriza a cognição do sujeito como sendo o comportamento 

adequado a determinado contexto, ou então a resposta adequada à pergunta de um 

eventual observador. Stacey (1996) contextualiza a criatividade na teoria da biologia do 

conhecer: a descrição biológica do sujeito enquadra-se na linha de pensamento dos 

sistemas adaptativos complexos, nos quais se analisam os processos de adaptação entre 

agentes e sistemas, permitindo que estes existam como um todo. Perante a teoria da 

biologia do conhecimento e da caracterização da criatividade, Stacey considera a 

criatividade como atividade biológica, cognitiva, e como fenómeno social. O processo a 

partir do qual emerge a criatividade inicia-se pela perceção, entendida como a operação 

de distinção de unidades simples ou compostas a partir de um background determinado. 

O indivíduo interage com o seu meio, adaptando-se pela exposição a situações novas e 

adotando a conduta adequada necessária à sua existência. 

Neste contexto, a criatividade é analisada segundo uma conceção neurobiológica que 

apresenta elementos teóricos aplicáveis à compreensão dos seus diferentes aspetos e 

do próprio comportamento criativo. Esta abordagem psicobiológica proporcionou à 

criatividade elementos convergentes com outras propostas, embora tenha sido 

considerada com frequência por outras correntes como uma explanação insuficiente 

para explicar a conduta humana e, em especial, uma conduta tão complexa como a 

criativa (Eysenck, 1994; Martindale, 1999; Alonso Monreal, 2000). Embora Glaveanu 

(2010b) enfatize o processo criativo e as áreas do cérebro que estão envolvidas neste 

processo, quanto à pessoa criativa tira ilações que remetem para a ligação entre certas 

partes do cérebro e características da personalidade. O estilo cognitivo de cada 

indivíduo tem um efeito direto na sua criatividade (Amabile, 1983). 

Existe uma vasta literatura sobre a relação entre criatividade e a doença mental e os 

estudos de Furnham (2015) vieram atualmente demonstrar que a personalidade 
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neurótica está associada positivamente com a criatividade artística, mas negativamente 

correlacionada com a criatividade científica e quotidiana. Sublinha-se a existência de 

alguma relação com as perturbações do autismo e da síndrome de Asperger, mas que 

carece ainda de investigação e replicação de resultados, segundo o mesmo autor. Já 

Courtet e Castelnau (2003) evidenciaram a associação entre bipolaridade e criatividade, 

sugerindo que temperamentos particulares poderão favorecer o pensamento e os 

processos criativos tanto ao nível emocional como cognitivo. Tal associação conduz os 

autores a olhar o papel dos fatores etiológicos comuns, posicionando-os numa 

perspetiva evolucionista. Não obstante, consideram que o indivíduo criativo é alguém 

consciente do seu talento e que se implica na defesa da sua obra. A relação entre a 

criatividade e a psicose tem prendido o interesse de muitos investigadores ligados à 

neurociência e às características da personalidade implicadas nos processos criativos.  

Desde a Antiguidade Grega, como se viu anteriormente, que a ideia de criatividade se 

encontrava associada à de loucura e mais tarde, com Galton, a observação voltaria a ser 

feita: certos sujeitos possuiriam disposições psicológicas implicadas na sua atividade 

criativa, o que poderia explicar a aparição de problemas psiquiátricos. Com a produção 

de um filme de Hollywood, A Beatiful Mind, de 2001, é retratada a obra de John Nash2 

(1928-2015), prémio Nobel da Economia, matemático genial, e esquizofrénico, volta a 

ser questionada essa relação: a criatividade que assinala uma perturbação mental e 

através da qual a criação se manifesta (Courtet e Castelnau, 2003).  

Martindale e Dailey (1996, p.412) afirmam “Because primary process thinking is usually 

found in those suffering from mental disorders, the relationship between creativity and 

psychopathology is at least indirectly supportive of the theory that creativity is related 

to primary process cognition”, e da mesma forma Abraham et al (2005) sugerem que a 

ligação entre a psicose e a criatividade baseia-se no pensamento por associação, não 

existindo estudos aprofundados que confirmem essa afirmação. Essa associação é 

desmoronada também por Courtet e Castelnau (2003, p.679): “L’existence d’une 

psychopathologie n’est ni une condition nécessaire ni une condition suffisante à la 

                                                           
2 http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32865248  

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-32865248
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créativité.”, tal como por Martindale e Dailey (1996, p.409), “neither potential creativity 

nor primary process content were significantly correlated with either psychoticism or 

openness to experience”. 

Valorizando o papel da biologia, Edward De Bono (1998) declara que o pensamento 

lateral não é uma forma deliberada de pensamento, mas uma qualidade inata que certas 

pessoas possuem e outras não. Também Reuter et al (2006) consideram que os 

fundamentos académicos e a inteligência partilham uma influência genética ampla: a 

capacidade cognitiva geral (inteligência) é um dos mais altos fenótipos 

comportamentais herdados.  

Na linha dos trabalhos de Alencar (1998), a criatividade é a realização dos potenciais do 

ser humano, para a qual o indivíduo deve possuir as seguintes características: maior 

permeabilidade a novos conceitos, opiniões, perceções e hipóteses; recetividade à 

experiência; sintonia com o momento presente, permitindo adaptação e organização 

contínua da sua personalidade; e confiança no seu organismo como meio de comportar-

se satisfatoriamente em cada momento da sua existência. Alencar (1998) discorre sobre 

um elenco de traços de personalidade que influenciam positivamente a criatividade, tais 

como: iniciativa, autonomia de pensamento e ação, agilidade, persistência, 

autoconfiança, disposição para aprender com os próprios erros e para correr riscos.  

Quanto ao impacto das características pessoais na criatividade, os indivíduos criativos 

possuem maior flexibilidade em absorver a informação e em combinar informação nova 

e não relacionada, apresentando também uma maior necessidade de procurar situações 

desconhecidas que lhes permitam aceder a novas experiências e a novas perspetivas 

(Shalley, Zhou & Oldham, 2004). Deleitam-se com o estranho, o desconhecido, e, para 

eles, o mais importante não é ser recompensado pela utilidade das suas descobertas 

pois estas, mesmo que não se mostrem de utilidade no momento, permitem-lhes 

antecipar situações futuras (Csikszentmihalyi, 1999). Neste sentido, o primeiro passo 

para uma vida mais criativa é o cultivo da curiosidade e do interesse. Martindale (2004) 

considera a criatividade como um traço raro por requerer a presença simultânea de um 
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número de traços como a inteligência, a perseverança, a não convencionalidade, a 

capacidade para pensar de uma maneira determinada.  

A proposta da Teoria das Inteligências Múltiplas (MI)3, de Gardner, em 1983, 

vinha também ao encontro da perspetiva psicobiológica: At the time, in the 

early 1980s, there was little relevant evidence from genetics or evolutionary 

psychology; such speculations were mere handwaving. There was powerful 

evidence from the study of neuropsychology for the existence of different 

mental faculties; and that evidence constituted the strongest leg on which 

to justify MI theory. (Gardner, 2003, p.12).  

Iremos enquadrar esta teoria na perspetiva cognitiva da criatividade. 

Damásio (1998) refere que muitos neurocientistas separam a mente e os fenómenos 

cerebrais do resto do organismo e do meio ambiente físico e social, excluindo o facto de 

parte do próprio ambiente ser também um produto das ações anteriores do organismo.  

1.2.6. Abordagem cognitiva 

A proposta cognitiva é herdeira do associacionismo (Gutiérrez, 2006), e alguns dos seus 

representantes são Gardner, Csikszentmihalyi, Gruber e Amabile, sendo a 

computacional a mais jovem das investigações cognitivas apoiada na reprodução 

mediante processos algorítmicos próprios da inteligência artificial dos processos 

criativos da mente humana (Kinkler,2006,s/p): “Associative theory, formulated by 

Sarnoff Mednick, postulates that creative thinking is the formation of associative 

elements into new combinations that either meet specified requirements or are in some 

way useful.” 

Nos anos 60, Mednick desenhou um teste para medir a habilidade criativa baseado na 

sua teoria de que o processo criativo é a formação de associações de elementos em 

novas combinações que cumprem com requerimentos específicos ou que são úteis de 

algum modo, sugerindo que a criatividade e a inteligência estão muito associadas, são 

                                                           
3 Esta teoria propõe a existência de uma multiplicidade de inteligências em cada indivíduo, havendo uma (ou mais do que uma) que 
numa determinada pessoa está mais desenvolvida. Inicialmente Gardner formulou uma lista de sete inteligências às quais mais tarde 
incluiria as inteligências naturalista e a existencial. 
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conjuntos que se sobrepõem (Sternberg & O’Hara, 2005). Anteriormente, e como já se 

referiu, no início do século XX, Binet e Simon tentaram completar os testes de 

inteligência, embora sem sucesso. Apesar de tudo, Guilford também tentou analisar 

testes de criatividade através do modelo de estrutura do intelecto, considerando a 

criatividade como um subconjunto da inteligência. Estes testes foram, alguns anos mais 

tarde, adaptados e expandidos por Paul Torrance (1976). A perspetiva de medição de 

Guilford foi muito influente no campo da criatividade apesar de ter vindo recentemente 

a perder essa influência. 

De maneira a enfatizar a importância da cognição como elemento processador da 

criatividade, houve durante as últimas décadas do século XX alguns esforços no sentido 

de sugerir a existência de novas inteligências (Magee, 2005). Nas primeiras décadas dos 

anos 80, a investigação de Howard Gardner (1983) sobre a Inteligência veio romper com 

a tradição da teoria do Quociente de Inteligência: a definição de inteligência surge como 

uma propriedade de todos os seres humanos, uma dimensão em que os seres humanos 

diferem (não há dois seres que possuam exatamente o mesmo perfil de inteligências). 

Diante dessa variedade de perfis, Gardner (idem) identificou determinados tipos de 

inteligência presentes nas pessoas e que foram sistematizados em sete grupos 

principais: inteligência linguística ou verbal, lógico-matemática, espacial, musical, 

corporal-cinestésica, interpessoal e intrapessoal.  

O modo como cada indivíduo desempenha uma tarefa com vista a determinado fim é 

variável: como resultado surge a Teoria das Inteligências Múltiplas (MI), em Frames of 

Mind (1983). Gardner define inteligência como a aptidão para resolver problemas que 

se encontram na vida, para gerar novos problemas para resolver, e para fazer algo ou 

para oferecer um serviço que se valoriza na cultura de determinado indivíduo (Gardner, 

1993; Gardner, 2003). Gardner sugere ainda que as pessoas, pelo facto de não 

trabalharem em contextos isolados, necessitam de ferramentas analíticas diferentes das 

usadas nos dias de criatividade solitária (Weinstein, Clark, DiBartolomeo, & Davis, 2014).  

Dez anos depois de Frames of Mind, Gardner concluía haver evidência na existência de 

uma inteligência naturalista e sugere a possibilidade de existir uma inteligência 
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existencial (Sternberg, 2005). Em 2003 destaca a existência de mais dois tipos de 

inteligência: “In recent years, in addition to the explosion of interest in emotional 

intelligences, there have also been serious efforts to describe a spiritual intelligence and 

a sexual intelligence” (idem, p.10), abrindo horizontes quanto ao facto da lista aumentar 

como à reconfiguração das fronteiras entre as inteligências. De facto surgira, nos últimos 

anos do século XX, a identificação da inteligência espiritual, por psicólogos, filósofos e 

teólogos como uma nova aptidão do ser humano que resulta da sua capacidade para 

refletir, dando sentido à sua vida e à dos outros (Camões, 2006). Voltar-se-á a esta 

questão quando se fizer a abordagem à perspetiva espiritual da criatividade e da sua 

estreita ligação à cultura.  

Gardner concluía assim que a inteligência é plural, e assim também o seria a criatividade, 

por consequência. Em vez de falar de múltiplas habilidades que em conjunto 

constituiriam a inteligência, propôs as MI em que distintas inteligências funcionariam 

independentemente umas das outras, mas poderiam interagir para produzir um 

comportamento ou desempenho inteligente.  

Trata-se de uma visão de inteligência modular:  

Modularity theorists believe that different abilities can be isolated as they 

emanate from distinct portions or modules of the brain. Thus, a major task 

of existing and future research on intelligence is to isolate the portions of 

the brain responsible for each of the intelligences. Gardner has speculated 

about some of these relevant portions, but hard evidence for the existence 

of separate intelligences has yet to be produced. (Sternberg, 2005, p.374). 

 
Apesar dessa estrutura modular, Gardner mostra abertura em reavaliar a sua teoria: 

“(…) I tried to make the argument that the mind/brain consists of many 

modules/organs/intelligences, each of which operates according to its own rules in 

relative autonomy from the others. (…)But it is time to revisit the issue of the 

relationship between general and particular intelligences.” (2003, p.13). 

Como é que a criatividade se expressa nas diferentes inteligências propostas na Teoria 

das Inteligências Múltiplas? Em todos os grupos de inteligência mencionados, o sujeito 

pode exibir comportamento criativo visto que diferentes aspetos desse comportamento 
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inteligente, quando analisados sob uma perspetiva neuropsicológica, resultam da 

utilização difusa de variadas regiões cerebrais, ou de sistemas específicos, que 

controlam diversas formas de comportamento e cooperam na realização de uma tarefa 

(Gardner, 2003). 

A expressão da criatividade pode ser vista em todos estes domínios, podendo encontrar 

a genialidade em todos os campos profissionais, e todas as pessoas podem expressar a 

sua criatividade nas áreas onde são mais fortes (Klinker, 2006). A teoria das MI surge 

assim aplicada à criatividade e o perfil traçado pode ser usado para facilitar as decisões 

educativas e na carreira (Sternberg, 2005).  

A evolução do conceito de criatividade ganha com Gardner pela definição de inteligência 

numa perspetiva de capacidade de resolver problemas ou criar produtos considerados 

importantes num determinado ambiente: “Thus, this theory views creativities as 

emanating, in part, through intelligences” (Sternberg, 2005, p.374). 

Criatividade vs Inteligência 

Embora criatividade e inteligência tenham caminhado lado a lado, importa assinalar não 

só aquilo que as une como aquilo que as distingue. Guilford foi o primeiro a estabelecer 

diferenças entre a inteligência e a criatividade, observando que há fatores da 

inteligência que são propícios à conduta criativa como os conhecimentos, a memória, a 

produção divergente, a produção convergente e a avaliação. Um pouco mais tarde, em 

1965, Wallach e Kogan estabeleceram resultados com a interação entre criatividade e 

inteligência, ressalvando a ligação entre a existência de inteligência para que haja 

criatividade, que Guilford também já referira.  

Chakravarty (2010) e Glaveanu (2010a; 2010b) afirmam que a inteligência é uma 

componente necessária, mas não suficiente, da criatividade necessária, mas não 

suficiente. Uma das justificações prende-se com o facto de alguns problemas como a 

dislexia ou as dificuldades de aprendizagem não impedirem a pessoa de ser criativa. 
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A importância da cognição no processo criativo focou-se no relacionamento entre a 

criatividade e as diferentes formas cognitivas. A distinção mais comum é precisamente 

essa que se falou, entre o pensamento divergente e o convergente, pois, na medida em 

que existem como entidades separadas, trabalham juntas e são igualmente necessárias 

na descoberta de soluções criativas (Magee, 2005). Esta forma de pensar fluida e flexível 

não aceita convenções, enquadramentos previamente estabelecidos, mas está 

preparada para questionar o que ninguém questiona e para ver conexões entre as 

atividades díspares e aparentemente ostensíveis.  

Sternberg e O’Hara afirmam (2005) que a criatividade se define como o processo de dar 

à luz algo novo e útil, enquanto a inteligência se define como a capacidade para se 

adaptar voluntariamente para moldar ou para selecionar um contexto.  

Um levantamento de estudos de criatividade, mencionado por Magee (2005), revela que 

as características cognitivas das pessoas criativas, mais citadas, foram o uso do 

conhecimento existente como base para novas ideias, o seu domínio e o seu estado de 

alerta à novidade e às lacunas na base de conhecimento existente. Cada uma destas é 

uma característica que seria normalmente associada ao pensamento convergente, isto 

é, os mesmos processos cognitivos usados para resolver problemas quotidianos 

também são empregues para avançar em descobertas e novas ideias. Conclui dizendo 

que o que diferencia os dois tipos de pensamento não é a cognição, mas são as 

circunstâncias e a extensão das competências e das informações necessárias para 

chegar ao objetivo pretendido.  

Diferentes tipos de contribuições individuais criativas refletem diferentes estilos de 

expressão de cada indivíduo – esta ideia de Gardner engloba a solução para um 

determinado problema (Sternberg, 2005) e traz implícita a ideia de que para que uma 

pessoa possa ser considerada inteligente precisa de ser criativa, pois a definição de 

inteligência para Gardner (1993) insere-se na capacidade de resolver problemas ou criar 

produtos considerados importantes num determinado ambiente. 

Sternberg (2005) olha a criatividade como um subconjunto da inteligência e a 

inteligência como um subconjunto da criatividade, isto é, são dois conjuntos que se 
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sobrepõem. Osche (citado por Sternberg e O’Hara, 2005, p.114) afirma que “Se la 

inteligência significa seleccionar y moldear entornos, entonces inteligência es 

creatividad.” Esquematizando, podemos encontrar a seguinte relação entre criatividade 

e inteligência nos autores agora citados:  

Figura 2 - Criatividade e Inteligência (Gardner, Sternberg e Oshe) 

 

Fonte: Elaboração própria 

A perspetiva cognitiva da criatividade vê as ideias criativas como resultado natural das 

operações mentais básicas aplicadas às estruturas do conhecimento existentes e “The 

originality of a given idea, that is, the balance between its novelty and familiarity, will be 

determined by the processes employed and the way in which existing knowledge is 

accessed.” (Ward, 2004, p.173-174). 

Em suma, a criatividade requer competências cognitivas como a memória, atenção 

sustentada, flexibilidade cognitiva, crítica e tarefas desempenhadas pelo córtex pré-     

frontal (Deutch, 2009). E na complexidade destas relações entre conhecimento e 

criatividade, entre pensamento criativo e não criativo, Chakravarty (2010, p.607) 

elucida: “Intelligence is supposed to be domain specific just like Creativity in general. 

Domain specific intelligence is difficult to assess.”  

Quem é então o indivíduo criativo, sob a perspetiva cognitiva? 

Guilford fez referência aos traços de temperamento, interesses e atitudes que se 

relacionam com a criatividade. Também Gardner, Sternberg e Torrance afirmavam que 

as características das pessoas criativas são a originalidade, a fluidez cerebral, 

imaginação, criatividade num ou em vários domínios, pensamento metafórico, 

flexibilidade, sentido crítico. Pessoas com essas características procuram formas 
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distintas de resolver problemas e são geralmente reflexivas e abertas à novidade. 

Reforça-se a afirmação com Gardner (1993) que diz que o facto de alguém conseguir 

uma pontuação elevada num teste de criatividade não indica necessariamente que seja 

criativo. Este investigador define um indivíduo criativo como uma pessoa que 

regularmente soluciona problemas, cria produtos ou define novas questões num 

determinado domínio. O autor explica que essas ações são consideradas inicialmente 

inovadoras e são aceites no seu ambiente cultural.  

Courtet e Castelnau (2003, p.680) referem que num plano cognitivo o criador não se 

contenta com o primeiro pensamento que lhe surge, “mais il recherche des éléments 

n’ayant aucun rapport entre eux qui déboucheront sur une combinaison originale. La 

pensée créatrice se caractérise par la capacité à produire un grand nombre de solutions 

(fluidité), par la flexibilité qui permet de passer d’un domaine. » 

Os indivíduos considerados como cognitivamente mais complexos processam de modo 

diferente e executam as tarefas de outra forma, pois usam mais dimensões para 

discriminar entre os estímulos e ver o que há de comum entre essas diferentes 

dimensões (Hunt, Stellutob, Hooijbergc, 2004). 

Os indivíduos com estilo inovador tendem a ser mais criativos do que aqueles com um 

estilo adaptativo (Shalley, Zhou, e Oldham, 2004), mas Jablokow (2005, p.541) admite 

que “Different types of problems require different types of solutions, and different 

approaches and resources are needed to reach those solutions. (…) different degrees of 

Adaption and Innovation will be required at different stages (or even within a single 

stage—e.g. testing) in the process of solving a single problem.”  

Na tabela seguinte resumem-se as principais abordagens tratadas neste capítulo e que 

visam entender não só a pessoa criativa mas também os processos subjacentes à 

criatividade. 
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  Tabela 2- Breve comparação das abordagens psicobiológica e cognitiva 

Enfoques Autores Abordagens 

 Fundamentos biológicos: as correlações 

neuroanatómicas e as bases genéticas da 

criatividade e a hereditariedade explicam o 

fenómeno. 

Watson  

Kaufman e Kaufman 

Deutch  

Souza 

 

 

 

 

 

Psicobiológica 
 Estudo morfológico cranial: relação entre a 

criatividade e microatividade elétrica cerebral 

Os atos criativos refletem a interação de 

processos cognitivos múltiplos e redes neurais  

 A novidade é inerente e inevitável, usando 

processos de variação-seleção: o indivíduo 

interage com o seu meio, adaptando-se pela 

exposição a situações novas e adotando a 

conduta necessária à sua existência. 

Eysenck, 

Martindale, 

Dailey  

Damásio  

Dietrich  

Chermahini e Hommel 

Runco  

Maturana  

Stacey 

 As ideias criativas são resultado natural das 

operações mentais básicas aplicadas às 

estruturas do conhecimento existentes e à 

originalidade de determinada ideia. 

Mednick 

Binet e Simon 

Guilford 

Torrance 

 

 

 

Cognitiva 

 Conjunto de processos mentais ou cognitivos 

que determinam a produção de ideias que 

sejam novas e úteis. 

Gardner 

Wallach e Kogan 

 

 O processo de criatividade é central para o 

desenvolvimento de produtos, processos e 

tecnologias novas e úteis. 

Amabile 

 As fases do processo cognitivo servirão de 

plataforma para desenvolver as investigações 

da psicologia cognitiva quanto aos 

macroprocessos cognitivos. 

Chakravarty 

Sternberg 

Finke 

Kohler  

Owen 

Fonte: Elaboração Própria 

 

1.2.7. Abordagens psicossocial e psicosociocultural 

Neste capítulo pretende-se abordar as perspetivas da psicologia social e da psicologia 

cultural acerca da criatividade. Tais abordagens têm apelado à consideração comum de 

diferentes variáveis, quer individuais, quer sociais, em que o nível integrador é exigente 
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e apresenta necessidade de maior aprofundamento de dimensões específicas do ato 

criativo. 

Se até aos anos 70 do século XX, o objetivo era delinear o perfil do indivíduo criativo e 

desenvolver programas e técnicas que favorecessem a expressão criativa, após essa 

data, os investigadores voltaram a sua atenção, de forma mais sistemática, para a 

influência dos fatores sociais, culturais e históricos no desenvolvimento da criatividade. 

Sob essa perspetiva, a produção criativa não pode ser atribuída exclusivamente a um 

conjunto de habilidades e traços de personalidade do criador, mas também sofre a 

influência de elementos do ambiente onde esse indivíduo se encontra inserido 

(Amabile, 1996). Mais especificamente, a abordagem individual foi substituída por uma 

visão sistémica do fenómeno criatividade (Csikszentmihaly, 1999). Como resultado, 

vários estudos têm sido conduzidos com o intuito de investigar variáveis do contexto 

sócio-histórico-cultural que interferem na produção criativa e favorecem a expressão do 

comportamento criativo (Amabile, 1996; Gardner, 1993; Simonton, 2007). Para 

Csikszentmihalyi (1999), por exemplo, é mais fácil desenvolver a criatividade das 

pessoas mudando as condições do ambiente, do que colocando-as a pensar de modo 

criativo. Neste sentido, para se compreender porque, quando e como novas ideias são 

produzidas, é necessário considerar tanto variáveis internas quanto variáveis externas 

ao indivíduo. Estas premissas são uma das bases desta investigação. 

Os fundamentos de uma psicologia social da criatividade foram lançados por Amabile. 

Na sua obra lançada inicialmente em 1983, esse era o seu primeiro objetivo, ao mesmo 

tempo que pretendia integrar a perspetiva sociopsicológica num quadro teórico mais 

geral para uma compreensiva psicologia da criatividade. No passado, os estudos 

psicológicos da criatividade tinham por preocupação fundamental as características 

distintivas de personalidade das pessoas criativas ou as competências especiais 

cognitivas ou criativas de artistas e cientistas ou ainda (embora com menor frequência) 

o ambiente social que aumentasse ou escondesse a criatividade. As contribuições da 

psicologia social para um completo entendimento do processo criativo viriam assim 
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enriquecer este enquadramento, mais geral, da psicologia, em que as aproximações 

cognitiva e da personalidade estão integradas.  

Os trabalhos de Amabile (1996) servem como enquadramento geral que descreve uma 

variedade de fatores relevantes que podem tanto facilitar como dificultar a criatividade 

dos trabalhadores das organizações; apesar deste modelo não definir especificamente 

um fator contextual específico, apresenta uma base para sugerir porque o contexto no 

qual os empregadores trabalham é importante para a sua criatividade. Considerado por 

Amabile (1996, p.213) como “the largest systematic program of research in the social 

psychology of creativity’’, o seu estudo utilizou a historiometria como uma medição 

nomotética para aproximação à criatividade, isto é, uma medição observada numa 

amostra relativamente grande e com carácter mais geral. 

Portanto, o contexto é uma chave fundamental para a criatividade, no qual a 

criatividade toma lugar porque os resultados criativos não ocorrem num vácuo. 

Mumford et al (2002) discutem o trabalho criativo como contextualizado, dependendo 

o sucesso da criatividade das capacidades, pressões, recursos e do sistema 

sociotecnológico onde os empregados se reveem (Csikszentmihalyi, 1999). É nesse 

sentido que também se terá de falar em liderança:  

In order for creativity to occur, leadership needs to play an active role in 

fostering, encouraging, and supporting creativity. Hence, the role of leaders 

is to ensure that the structure of the work environment, the climate and 

culture, and the human resource practices (e.g., rewards, resources, goals, 

and expected evaluations) are such that creative outcomes can and do occur 

(Shalley e Gilson, 2004, p.35).  

Acresce-se ainda a interligação dos fatores sociais com a motivação, variável bastante 

desenvolvida por Amabile: “largely because they affect motivation, social factors can 

have a powerful impact on creativity” (idem, 1996, p.3), daí que desenvolva uma 

psicologia social da criatividade, de modo a identificar as condições sociais e ambientais 

que podem (positiva ou negativamente) influenciar a criatividade da maior parte dos 

indivíduos. Adicionalmente aos traços de personalidade, a performance criativa requer 

um conjunto específico de competências (a que Amabile chama de “creativity relevant 
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skills”) definidas como as competências para pensar criativamente, criando alternativas, 

engatado no pensamento divergente e isento de julgamento. É requerido para isso que 

exista um estilo cognitivo-percetivo que envolve um conjunto e aplicação de 

informação, uma memória apurada, uso de heurística efetiva e a capacidade para arrolar 

longos períodos de tempo de concentração profunda (Amabile, 1996):  

When individuals access a variety of alternatives, example solutions, or 

potentially related ideas, they are more likely to make connections that lead 

them to be creative (Amabile, Conti, Coon, Lazenby, & Herron, 1996). In 

addition, skills such as problem finding, problem construction, combination, 

and idea evaluation are important for creativity. (Shalley e Gilson, 2004, 

p.36). 

As técnicas da psicologia social da criatividade apresentam-se úteis para este conjunto 

de autores, na medida em que servem “to investigate the impact of social and 

environmental factors on most people, or the “average” person” (Amabile, 1996, p.67). 

Mais do que um fenómeno individual, a criatividade é vista como um fenómeno 

sociocultural (em especial por sociólogos e antropólogos). Grande parte das 

aproximações encarava-a como fenómeno individual, separada do seu contexto social e 

fazendo surgir a sociedade e a cultura como os vilões, contra os quais o criativo tinha de 

lutar. A criatividade como fenómeno sociocultural, não individual, apresenta um outro 

enfoque, explicando porque algo se considera criativo. 

Como se viu, Amabile (1996) iniciou programas de pesquisa para investigar o papel dos 

fatores sociais no processo criativo, contribuindo com um novo vocabulário, como 

“criatividade social” – a criatividade como resultado da interação e colaboração 

humanas. Rejeitando as visões atomistas e positivistas, adotando uma postura mais 

holística e sistémica que olha a natureza social da criatividade, desvenda-se um processo 

que coloca para fora inter-relações entre eu e os outros e eu e o ambiente. 

Um conjunto de autores segue com a formulação de uma psicologia cultural da 

criatividade que se desenha a partir das teorias socioculturais e sociais, modelos 

sistémicos da criatividade. As teorias socioculturais contribuem com as noções de 

artefactos e recursos simbólicos. 
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Sob este prisma, a perspetiva da psicologia cultural parte da existência de pressupostos 

psicossociais individuais para além da perspetiva do social como um ambiente que 

constrange ou facilita atos criativos. 

Enquanto os modelos sistémicos (como o de Csikzesntmihalyi) são úteis para analisar as 

criações válidas socialmente, o modelo cultural pretende ser relevante para o estudo 

das diferentes formas de criatividade, das “menores” expressões criativas às criações 

revolucionárias (Glaveanu 2010a, 2010b). Assim, a psicologia cultural da criatividade 

considera que todos os julgamentos sobre a criatividade são localizados historicamente 

e essa é uma das suas tarefas: entender como e porquê, diferentes grupos sociais 

atribuem a criatividade de modo semelhante ou diferente. Isto porque ser criativo 

sempre quer dizer ser criativo para alguém - uma pessoa, um grupo, uma sociedade num 

determinado tempo e lugar (Glaveanu, 2010a, p.90). Somado a este papel e canalizando 

a criatividade para certos domínios ou grupos sociais, a cultura pode ainda influenciar o 

nível de atividade criativa, estimulando-a ou escondendo-a através de características 

culturais globais e do valor atribuído à conformidade ou à tradição (Lubart,2004, p.345).  

O modo como a cultura conceptualiza a criatividade automaticamente vai restringi-la a 

algumas práticas sociais e a alguns processos, negando-a a outros:  

During the heyday of Maoist thought in China, creativity was a matter of 

teamwork and no individual artisan was allowed or sign a painting, claim 

authorship for an orchestral piece, or register credit for an invention – much 

less spend time in solitude entertaining daydreams.(…) They are any 

numbers of societies in which specialists are encouraged to put aside their 

rational problem-solving modes of thought in order for the divinities to work 

through them. (Runko e Sakamoto, 2004, p.64).   

Como diz Simonton (2007), geralmente a criatividade depende do Zeitgeist4, que tem 

dois tipos de efeitos. Um primeiro que influencia a quantidade de criatividade que 

aparece num dado momento e lugar e que podem ser as flutuações momentâneas a 

                                                           
4 Traduzido por Morais (2001, p.85) como o espírito da época ou o espírito do tempo, referindo-se ao contexto 

sociocultural predominante num período de tempo, “uma grelha de leitura comum da realidade que está para além 
de um controlo a nível individual.”  
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nível político, económico, social ou cultural. O autor exemplifica: a criatividade é afetada 

negativamente por formas de anarquia política e positivamente pelos eventos que 

promovem a heterogeneidade cultural ou a diversidade de uma sociedade. Como 

segundo efeito, o Zeitgeist pode afetar a natureza qualitativa da criatividade. A 

criatividade toma uma diferente forma dependendo se a cultura é individualista ou 

coletivista na sua orientação básica. 

O macro influencia o micro, a cultura, o social potencia ou inibe o ato criativo. Assim, 

parece haver uma relação entre a manifestação criativa de um determinado grupo de 

população e a ocorrência de uma guerra ou perturbações políticas, como Simonton 

estudou (idem), concluindo que apesar dessa constatação, não se pode afirmar que é 

linear. Ou seja, os estudos de Simonton têm em consideração o impacto das variáveis 

ambientais na atividade dos criadores (Glaveanu e Lubart 2014). Estamos na esfera da 

sociedade e da cultura, o elemento de fundo definido como zeitgeist. Simonton destaca 

a expressão criativa e as suas variações históricas como resultado das mudanças nas 

circunstâncias culturais, sociais, políticas e económicas.  

A psicologia sociocultural tem-se revelado um campo emergente destes últimos cinco 

anos, baseada na interdependência entre seres humanos e o seu contexto sociocultural 

(Glaveanu,2010a, p.85): 

Therefore, the focus is not on the two as separate entities, but on the 

transactions that define both of them and generate a symbolic world. This 

symbolic world spurs out of processes of meaning-making and co-

construction of knowledge and this is why cultural psychology envisions 

human existence as essentially mediated through the system of symbols and 

norms that constitute culture. Consequently, the research focus in cultural 

psychology is on mediated action in context, on the sociocultural genesis of 

mental functions, and the analysis of everyday life. 

Neste contexto, a criatividade baseia-se nos artefactos acumulados e enriquece a 

cultura através da criação de novos artefactos, nascendo assim o interesse da psicologia 

cultural pela criatividade. Aquilo a que Glaveanu (2010a, 2010b) chama de We paradigm 

pretende desenvolver aproximações mais sistémicas da criatividade, visões que 

integrem múltiplos níveis, desde individuais e interações interpessoais, a grupos e 
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culturas e promove o estudo de atos criativos, pessoas e comunidades localizados e 

contextualizados. A pesquisa de boas práticas e as aproximações teóricas que tentam 

ver a criatividade na sua complexidade trazem uma nova direção com adicional 

consequência prática fora do “reino científico”. 

Elenkov e Manev (2005) propõem e testam um modelo para gestores que influencie a 

inovação, relacionando os fatores da liderança com os efeitos na influência da gestão na 

inovação, e concluem que o contexto sociocultural influencia diretamente a liderança e 

configura os seus relacionamentos com a inovação organizacional. Voltar-se-á mais 

adiante a desenvolver este ponto. 

Os autores que, de acordo com esta perspetiva (citando Glaveanu, 2010a), estão na base 

deste paradigma são Vygotsky e Winnicot. O primeiro, mencionado como o pai da 

psicologia cultural e consequentemente das fundações de um enquadramento da 

criatividade que afirma que esta existe no quotidiano e não só nos grandes feitos 

históricos e que cada criador é um produto do seu ambiente. Neste sentido, o ponto de 

vista de Vygotsky surge central em qualquer perspetiva cultural da criatividade. 

Glaveanu serve-se da teoria de Vygotsky para explicar porque o ambiente familiar é 

indispensável para a génese da criatividade, nomeadamente com o conceito de zona de 

desenvolvimento proximal (Glaveanu e Lubart, 2014). Winnicot, com a noção de espaço 

potencial e o uso quotidiano de recursos simbólicos5, afirmava que a experiência cultural 

e a criatividade eram irmãos gémeos no espaço potencial (ou transicional) através do 

jogo criativo da primeira infância. Este espaço potencial é um espaço relacional entre o 

indivíduo e o meio ambiente. A criatividade, portanto, tem uma forte base social que 

emerge principalmente num relacionamento entre a mãe e a criança. Além de 

estabelecer a criatividade como relacional, para Winnicot, esta não é incorporada em 

produtos, mas é essencialmente um processo que ele descreveu como vida criativa, uma 

maneira saudável de vida que deixa espaço para a expressão pessoal e a 

espontaneidade.  

                                                           
5 Todos os recursos simbólicos emergem da interação social e precisam de um trabalho simbólico; variam de natureza, de 
artefacto, de elementos conceptuais e processuais. 
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Partindo daqui, Glaveanu (2010a, 2010b) define a criatividade como um processo sócio-

cultural-psicológico complexo que, através do trabalho com materiais culturalmente 

impregnados (os recursos simbólicos) dentro de um espaço intersubjetivo, conduz à 

produção de artefactos que são avaliados como novos e importantes por uma ou mais 

pessoas ou comunidades num determinado momento. O foco de Glaveanu continua 

recentemente, no sentido da mudança de paradigma do I para o We (Glaveanu e Lubart, 

2014), sendo que hoje em dia os estudos sobre criatividade e cognição têm estado 

centrados nos indivíduos e nos seus atributos particulares como as condições mentais, 

neurológicas, genéticas, e até aqui os fatores sociais e ambientais parecem jogar um 

papel crucial na performance criativa. Ora, esta conceptualização tem uma aplicação 

particular nas definições organizacionais, sendo importante perceber quem contribui 

para a expressão criativa dos indivíduos, de que modo essa contribuição é feita e porque 

os outros são uma parte integral do processo criativo. 

A psicologia cultural da criatividade coloca-a num enquadramento tetraédrico como 

demonstrado na figura 3. 

Figura 3 - Enquadramento cultural da criatividade – uma proposta 

Fonte: Elaboração própria a partir de Glaveanu,2010a, p.86 

Neste enquadramento, o novo artefacto (material ou conceptual) é visto como 

emergente da relação entre o próprio criador e outros (geralmente entendido como a 

comunidade), todos eles imersos num diálogo com um corpo de artefactos culturais, 
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símbolos e normas estabelecidas. Trata-se de um modelo dinâmico em que as tensões 

existentes entre os quatro elementos a partir dos quais a criatividade toma forma (num 

novo artefacto) alimentam um ciclo criativo. Neste sentido, e aquilo que é de suma 

importância para a psicologia cultural, as interpretações são sempre contextualmente 

dependentes e portanto a criatividade não é “objetiva” mas construída em 

comunidades, numa relação com os autores e os produtos criativos (ibidem). 

Ao aplicar as noções ocidentais de criatividade está-se a ser apologista de um 

etnocentrismo que poderá cegar face a outras possibilidades igualmente válidas, não só 

em culturas distintas, mas fruto de realidades que serão invisíveis se se partir do 

pressuposto de que não existem. 

A partir da perspetiva cultural, os estereótipos são representados como parte do tecido 

social de uma sociedade, como a informação pública sobre os grupos sociais que é 

compartilhada entre os indivíduos dentro de uma cultura. Os estereótipos são o produto 

de diferentes processos de aprendizagem, tais como a transmissão cultural, a 

aculturação e a socialização. 6 

Zaidman (2000) encetou um estudo etnográfico com participantes indianos e israelitas 

que apresentavam diferenças significativas ao nível tecnológico, de condições de 

mercado e estrutura organizacional, nos valores relacionados com o trabalho, nas 

dimensões da distância em relação ao poder e repulsa à incerteza e ainda se verificaram 

algumas diferenças nas perceções de masculinidade e feminilidade.  

Em conclusão, apresenta-se um quadro-resumo das teorias abordadas neste ponto. 

  

                                                           
6 A aculturação refere-se à mudança cultural e psicológica provocada pelo contacto com pessoas que pertencem a culturas 
diferentes e apresentam comportamentos diferentes. 
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Tabela 3 - Abordagens da Psicologia Social e Cultural da Criatividade 

Enfoques Autores 

Abordagem 

 

Modelo 

P
sico

lo
gia So

cial d
a C

riativid
ad

e
 

Os recursos necessários à expressão criativa 

são o contexto, a motivação, a inteligência, o 

estilo intelectual, o conhecimento e a 

personalidade. Todos interagem entre si. 

Robert Sternberg 

R. Sternberg e 

Lubart 

Teoria do 

Investimento 

em 

Criatividade 

Os três componentes necessários para o 

trabalho criativo, e que devem interagir entre 

si, são: as habilidades de domínio, os processos 

criativos relevantes e a motivação intrínseca.  

A influência do ambiente social joga um papel 

fundamental central na teoria podendo minar 

a motivação intrínseca. 

 

 

Teresa Amabile 

 

Modelo 

Componencial 

de Criatividade 

Do contexto do indivíduo ao indivíduo em 

contexto.  

Interação de três subsistemas: domínio, 

campo, pessoa. 

Csikszentmihaly Perspetiva de 

Sistemas 

Todos os julgamentos sobre a criatividade são 

localizados historicamente. 

O modo como a cultura conceptualiza a 

criatividade restringe-a a algumas práticas 

sociais e a alguns processos, negando-a a 

outros. 

Simonton 

Glaveanu 

Runco 

 

Psicologia 

Sociocultural 

Fonte: Elaboração Própria 

1.2.8. Abordagens Espirituais 

No ponto anterior aflorámos o zeitgeist, o espírito da época, o contexto sociocultural 

que condiciona a manifestação criativa, a importância da valorização pública de uma 

criação e de como esta se enraíza no pensamento da época. Encarar a diferenciação da 

manifestação criativa como resultado de uma complexidade e de uma confluência de 

mútuas responsabilizações é a solução proposta por vários autores como Amabile 
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(1996), Csikszentmihalyi (1999) ou Gardner (1993). Para este último, o contexto 

sociocultural vigente, as variáveis genéticas, biológicas, sociais e de personalidade que 

são de considerar no percurso do indivíduo, não são suficientes para garantir a 

manifestação criativa. O contexto social vigente pode ainda atrasar drasticamente 

esforços de criação. Como refere Csikszentmihalyi, o contexto social parece condicionar 

a realização criativa, provocando oscilação quantitativa da criatividade e investindo nela 

diferencialmente em termos de domínios e originando e aplicando critérios de definição 

do que é criativo (Morais, 2001).  

Para Bhawuk (2003), os “génios” são influenciados pelo Zeitgeist, o pensamento 

moldado pela cultura, que facilita a criatividade nas ciências e que se estende à 

espiritualidade, abrindo possibilidade de outros campos de pesquisa. Neste sentido, 

vem a sugestão de Siemens (2006) com esta outra dimensão explicativa da criatividade: 

a espiritual. Inicialmente apresentada por Fry (2003), resume-se ao que Siemens 

propõe: 

We exist in multiple domains. We have spent centuries attempting to 

understand cognitive, physical, and spiritual domains. The emotional space 

of life has been relegated to the status of inconvenient. What role do 

emotions play in knowledge creation and dissemination? The error of 

assuming we exist only in one space at a time—for example, that we are 

logical, without emotional influence—results in ineffective views of 

knowledge. (…)The way in which we interact with knowledge is influenced 

by our emotions. (Siemens,2003, p.103). 

As emoções influenciam a capacidade de ver o conhecimento, atuando como guardiões 

da rede neural. O ritmo do conhecimento ultrapassa a capacidade de captar, manter e 

analisar, levando o indivíduo à dispersão. O modo como se interage com o 

conhecimento é influenciado pelas emoções. Ser, fazer e conhecer interagem entre si e 

são funções dependentes umas das outras, situadas em dimensões coexistentes como 

a do self, do coletivo e do espiritual. 

Daniel Pink (2006) sugere que estamos a mover-nos de uma idade definida pela lógica 

para uma idade definida pela criatividade, considerando esta como a capacidade para 



1. Contributos para a definição de Criatividade 
 

 

51 
 

ver novas associações entre ideias ou conceitos já existentes e trazendo novas 

realidades à existência. Criatividade envolve a capacidade para formar, reformar, criar, 

destruir e reconstruir. Também para Pink há que levar a espiritualidade a sério: tem 

aumentado o interesse dos cientistas sobre o que se passa no cérebro dos indivíduos 

que desenvolveram capacidades de meditação e transcendência espiritual, o que levou 

vários autores (como por exemplo Richard Davidson7) a afirmar que a meditação pode 

conduzir a maiores níveis de criatividade. Stamatelos e Mott (1986) explicam que as 

técnicas empregues na meditação podem não só realçar o processo criativo, mas 

também formar uma libertação psíquica que facilita o crescimento, produzindo 

imaginário que poderá ser usado como uma base para variadas formas de arte. 

Já em inícios do século XX, Whitehead (citado por Novaes, 1972) situava a criatividade 

como força cósmica, associando criatividade ao génio e o poder criador ao processo 

renovador universalizante. Rejeitando a dicotomia mente-corpo, usava o termo “all 

things flow” como ponto de partida para uma metafísica do fluxo. 

De acordo com o Handbook of Creativity, editado por Sternberg (2004), tal como já 

referimos no início deste capítulo, o estudo da criatividade sempre esteve associado a 

crenças místicas em que a pessoa era um vaso vazio que um ser divino encheria com 

inspiração. O indivíduo então exteriorizava as ideias inspiradoras concebendo um 

produto “de outro mundo”. Neste estudo, referimo-nos, no entanto, não às crenças 

místicas apresentadas nas primeiras páginas, mas a visões mais holísticas que explicam 

a criatividade através duma dimensão espiritual. Entende-se aqui a espiritualidade, 

parte fundamental da condição humana, como a preocupação alargada pelo sentido e 

propósito da vida, cujo “mecanismo que possibilitará estas coisas parece encontrar-se 

no hemisfério direito do cérebro.” (Pink, 2006, p.236). 

A variável espiritual como objeto de investigação no mundo empresarial 

A entrada da espiritualidade no mundo empresarial está a tomar os seus primeiros 

passos no que respeita a investigação científica. As teorias sobre a liderança espiritual 

                                                           
7 Em http://psyphz.psych.wisc.edu/  

http://psyphz.psych.wisc.edu/
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no mundo empresarial avançaram com Fry (2003), Sternberg (2003), Barbuto e Wheeler 

(2006), Karakas (2010) e Naidoo (2014). 

Fry (2003, p.703) afirma que “There is also evidence that workplace spirituality programs 

not only lead to beneficial personal outcomes such as increased joy, peace, serenity, job 

satisfaction, and commitment but that they also deliver improved productivity and 

reduce absenteeism and turnover” e que os empregados que trabalham para 

organizações que consideram o ser espiritual são mais éticos e comprometidos, 

havendo evidências de que um trabalho mais humano é mais produtivo, flexível e 

criativo. 

Para Prince (1988), as diferenças no background pessoal são importantes, pois mesmo 

que um indivíduo seja ateu está inserido num contexto cultural que inclui pressupostos 

teológicos sobre a natureza do universo e a relação dos seres humanos com o universo. 

Na cultura ocidental, a ideia central de um Deus Criador, da tradição judaico-cristã, traz 

consigo as ideias de hierarquia (social, política, intelectual…), sustentando a ideia duma 

separação entre o Eu e o Objeto, do qual o Eu não faria parte. No artigo desse autor, 

argumenta-se que a intuição é um conceito intimamente relacionado com a perceção e 

a criatividade, definindo-a como "a capacidade de chegar a uma solução sem raciocínio". 

A intuição pode ser conceituada como o conhecimento obtido enquanto o sistema 

frontal da atenção não controla o conteúdo da consciência, resultando num estado 

mental que ocorre sem um raciocínio intencional. 

Liderança espiritual para a criatividade 

A espiritualidade nas organizações tem origem na Psicologia Positiva e no 

comportamento organizacional positivo, através do seu mentor, Martin Seligman. Para 

Sternberg (2003), as organizações que necessitam de uma maior criatividade, sabedoria 

e inteligência requerem uma liderança altruísta. Nesta perspetiva, para a sabedoria, o 

primeiro desafio é usar a inteligência, a criatividade e a experiência para o bem comum. 

Sternberg argumentou que isso requer pessoas que equilibrem os interesses (próprios, 

os dos outros e os da organização) e compreendam outros pontos de vista, 
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incorporando-os nas decisões que tomam. Daniel Goleman (2010) refere-se a esse 

constructo como Inteligência Emocional.  

É neste sentido que as pesquisas efetuadas têm estabelecido a relação entre a perceção 

do ambiente de trabalho e os resultados obtidos pela organização (Harter, Smith & 

Keyes, 2003). Alguns autores consideram que a organização espiritual representa a 

quarta vaga de evolução organizacional e a mais significativa desde os anos 50, 

concluindo que “potential benefits and caveats of bringing spirituality into the 

workplace spirituality is defined as the journey to find a sustainable, authentic, 

meaningful, holistic and profound understanding of the existential self and its 

relationship/interconnectedness with the sacred and the transcendent.”  (Karakas, 

2010, p. 96). 

Uma teoria da liderança espiritual tem sido construída por Fry (2003), desenvolvida 

inicialmente dentro de um modelo da motivação intrínseca que incorpora visão, 

esperança/fé e amor altruísta, teorias da espiritualidade no local de trabalho: “The 

purpose of spiritual leadership is to create vision and value congruence across the 

strategic, empowered team, and individual levels and, ultimately, to foster higher levels 

of organizational commitment and productivity.” (Fry, 2003, p 693). Em termos 

operacionais, a liderança espiritual compreende valões, atitudes e comportamentos que 

são necessários para a motivação intrínseca de cada um (Fry, 2010, p 109):  a liderança 

espiritual “helps to create the sense that life is purposeful and meaningful, the capacity 

to effectively manage one’s surrounding world, the ability to follow inner convictions, 

and a sense of continuing growth and self-realization.”  

Uma liderança espiritual reforça as forças e as capacidades (como autoeficácia, 

otimismo, inteligência emocional, resiliência) dos membros da organização e canaliza 

essas forças e capacidades para beneficiar a organização e as pessoas que lá trabalham: 

“Spiritual leadership as a model for organisational development and transformation can 

guide the evolution of positive organisations in which human well-being and 

organisational level performance can not only co-exist but also be optimized” (Naidoo, 

2014, p.5). 
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No quadro seguinte apresentam-se os autores referidos e as principais ideias que se 

retiram desta visão espiritual da criatividade. 

Tabela 4 - Resumo da abordagem espiritual da criatividade 

Enfoque Autores 

O ser humano existe em múltiplos domínios: físico, cognitivo, 

emocional, espiritual, social. 

A criatividade está ligada à perceção e à intuição 

Visões holísticas explicam a criatividade na sua dimensão espiritual. 

Zaidman 

Bhawuk 

Siemens 

Fry 

Prince 

Naidoo 

Fonte: Elaboração Própria 

Para Bhawuk (2003) é fundamental incluir a espiritualidade como uma variável, pois ao 

negligenciarmos esse campo do comportamento humano estaremos a deixar de fora 

um dos aspetos de pesquisa das ciências sociais. Bhawuk contextualiza a ênfase 

colocada por diferentes culturas na questão da espiritualidade e na relação 

criatividade/espiritualidade: parte do pressuposto que as pessoas se esforçam para se 

destacarem em áreas que são valorizadas numa determinada cultura. Por exemplo, 

como na cultura indiana se valorizam valores de espiritualidade, a criatividade na Índia 

é suscetível de ser canalizada para esse campo da espiritualidade. De modo a refutar a 

sua teoria, o autor apresenta estudos de caso que ilustram que a inovação na 

espiritualidade é valorizada ainda hoje nesse país.   

Em suma, considerando que a criatividade é construída como um comportamento 

sociocultural, há que estudar a influência da cultura na criatividade, evitando a visão 

etnocentrista, impondo as noções ocidentais que decerto espartilham o amplo 

conhecimento deste constructo. Este pressuposto revela-se de extrema utilidade 

quando queremos abordar a criatividade organizacional e a tónica colocada na tríade 

utilidade/novidade/cultura como veremos no capítulo seguinte. 
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No presente capítulo pretende-se desenvolver a noção de criatividade ao nível 

organizacional. Partimos das diferentes abordagens a este constructo, no capítulo 

anterior, com a noção da multidisciplinaridade que o constrói e que, sem se negarem 

umas às outras, contribuem para uma visão holística do fenómeno. Deste modo, não 

poderemos prosseguir sem antes nos posicionarmos neste paradigma, que visando uma 

abordagem sistémica procura a confluência de saberes, teóricos e pragmáticos, com 

vista a enriquecer o estudo da criatividade nas organizações.  

 

2.1. Os 4 P’s da Criatividade  

O conceito de criatividade é complexo e multifacetado. É um constructo 

multidimensional que representa a interação ou confluência de múltiplas dimensões, 

resultando num conceito polissémico.  

Conforme vimos pelo exposto no capítulo anterior, à medida que pesquisamos sobre 

criatividade vamos verificando que há tendência para enfatizar um dos aspetos ou 

componentes do fenómeno: pessoa, produto, processo, ambiente ou contexto – o que 

deu origem aos chamados 4P’s da criatividade (People, Process, Place, Product), uma 

forma simplista mas ao mesmo tempo muito sistemática de conceptualização. Diversas 

perspetivas trazem-nos diferentes contributos, o que nos permite amplificar a nossa 

visão e ao mesmo tempo aprofundá-la. Apesar de tais dimensões nem sempre serem 

congruentes, confluem num mesmo campo e contribuem para o constructo. 

As diversas definições que foram surgindo sobre criatividade podem ser enquadradas 

em quatro categorias: “as que dizem respeito: à pessoa que cria, enfatizando os aspetos 

de temperamento, traços, valores, atitudes emocionais; ao processo criador, 

destacando pensamento criativo, motivações, perceção; ao produto criado, analisando 

invenções, obras artísticas ou inovações científicas; e às influências ambientais, 

condicionamentos educativos, sociais e culturais” Novaes (1972, p.17). Também Kneller 

(1978) expôs essa divisão em quatro dimensões: pessoa (a pessoa que cria, tendo em 

consideração a fisiologia, o temperamento, as atitudes pessoais, os hábitos e os valores); 
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processo (os processos mentais que o ato de criar mobiliza como a motivação, a 

perceção, a aprendizagem, o pensamento e a comunicação); ambiente (as influências 

ambientais e culturais no processo criativo); produto (é o produto deste processo, 

podendo ser entendido como uma teoria, uma invenção, uma pintura, uma escultura, 

poemas ou qualquer outro produto criado).  

Alencar (1996) define criatividade como um fenómeno complexo e multifacetado que 

envolve uma interação dinâmica entre elementos relativos à pessoa, como 

características de personalidade e habilidades de pensamento; e ao ambiente, como o 

clima psicológico, os valores e normas da cultura e as oportunidades para expressão de 

novas ideias. A autora defende que são os processos de aprendizagem relativos à 

imaginação, invenção e intuição que a caracterizam, mas que se deve considerar a 

congruência destes elementos com características pessoais de personalidade e 

habilidade de pensar.  

De forma análoga, Amabile (1996) considera a criatividade como resultado da interação 

de três componentes: as habilidades do domínio (incluem educação, conhecimento, 

habilidades técnicas e experiência numa área específica); as habilidades de pensamento 

criativo (estilos de trabalho, estilos de pensamento e traços de personalidade que fazem 

com que as pessoas possam usar as suas habilidades de domínio de novas maneiras); e 

as técnicas e motivação intrínseca (diz respeito ao desejo de se envolver numa tarefa 

porque é interessante, desafiadora e lhe dá prazer). Amabile propôs, como vimos, o 

Modelo Componencial de Criatividade. 

Gardner (1996) também se refere a uma estrutura de três dimensões que se relacionam 

numa dimensão afetiva com o apoio cognitivo: pessoa (o ser humano que cria), produto 

(um objeto ou projeto no qual o indivíduo está a trabalhar), e ambiente (os outros 

indivíduos que habitam o mundo do indivíduo criativo). A mesma estrutura é 

encontrada em Kao (1997) que afirma que a criatividade, bem como o espírito 

empreendedor, são provenientes da inter-relação de três elementos: a pessoa, a tarefa 

e o contexto organizacional.  
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Csikszentmihalyi (1999) acredita que criatividade resulta da interação de um sistema 

composto por três subsistemas: pessoa (engloba a bagagem genética e experiências 

pessoais); domínio (um corpo organizado de conhecimento associado a um dado 

campo); campo (inclui todas as pessoas que podem afetar a estrutura do domínio como 

professores, juízes, instituições, e outros que permitem ou bloqueiem o 

desenvolvimento de trabalhos criativos). 

Na mesma linha de Csikszentmihalyi (1999), dum sistema dinâmico em interação, 

Wechsler (1998b) propõe uma divisão em cinco principais linhas de criatividade: 

processo (é a abordagem na qual é investigado e questionado o tipo de pensamento 

que leva o indivíduo à descoberta criativa); produto (são as modalidades da produção 

criativa, onde a abordagem dá prioridade à originalidade); pessoa (características da 

personalidade criativa, as quais apresentam múltiplas variações); ambiente (tipos de 

ambientes facilitadores da criatividade); e combinação (combinação entre quaisquer 

dessas formas).  

Becker et al. (2001) afirmam que a criatividade não é uma variável isolada a ser estudada 

e consideram três conjuntos de variáveis para definir criatividade: as variáveis cognitivas 

(inteligência, conhecimento, habilidades técnicas, talentos especiais); as variáveis 

ambientais (fatores político-religiosos, culturais, socioeconómicos e educacionais); e as 

variáveis de personalidade (motivação interna, confiança, não-conformismo, 

criatividade).  

Também a teoria de Sternberg (Sternberg, 2005; Sternerg e Lubart, 2004) -Teoria do 

Investimento em Criatividade - remete para a esfera da pessoa criativa e do produto 

criativo.  

Para Simonton (2007), a criatividade pode ser definida em três eixos principais: (1) como 

um produto concreto que satisfaz duas especificações, a originalidade ou novidade e a 

utilidade ou adaptabilidade. O produto pode assim tomar muitas formas. Num (2) 

segundo eixo, a criatividade pode ser definida a respeito do processo cognitivo que gera 

produtos criativos. Este processo pode incluir intuição, imaginação, incubação, 

associação livre, insight, pesquisa heurística e o gosto. (3) Num terceiro eixo, o conceito 
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pode ser definido relativo à pessoa criativa que tem a capacidade e a vontade de 

desenrolar o processo que conduz ao produto criativo. Esta disposição pessoal em 

relação à criatividade pode implicar um conjunto de habilidades cognitivas, motivos, 

interesses, valores e traços de personalidade. 

Na perspetiva do processo criativo, a criatividade é um traço distribuído por toda a 

população em geral, enquanto a perspetiva do produto criativo define a criatividade em 

termos de produção criativa excecional que muito poucos indivíduos conseguem 

alcançar (Reuter et al, 2006). Pode-se ainda observar o modelo Geneplore, que concebe 

múltiplos processos criativos: “The multifaceted nature of creativity is strongly 

emphasised in the Geneplore model where examining various normative cognitive 

processes under explicitly generative conditions is held to allow for a more thorough 

understanding of how creative thought can emerge in all its diversity.” (Abraham et al, 

2005, p.3). Este modelo é heurístico e envolve a criação inicial de potenciais ideias ou 

estruturas pré-inventivas; a natureza multifacetada da criatividade e a forma como ela 

emerge a partir de toda a diversidade que compõe a realidade (idem). 

Trata-se de abordagens que visam múltiplos processos (modelo Geneplore), múltiplos 

domínios (Teoria de Inteligências Múltiplas de Gardner) ou uma posição intermédia 

como as de Amabile (1996), Sternberg e Lubart (1995,1996) e Sternberg (2003), que 

sugerem múltiplos componentes de criatividade. No caso de Sternberg e Lubart, na 

Teoria do Investimento, as componentes múltiplas que convergem para este modelo 

são as habilidades, o conhecimento, os estilos de pensamento, a personalidade, a 

motivação e o ambiente.  

Para Csikszentmihalyi (1999), a questão mais importante em criatividade é onde ela está 

e não o que ela é. A criatividade pode ser distinguida entre a que está relacionada com 

o indivíduo que a produz, e a relacionada com o reconhecimento da produção individual 

pela sociedade. Neste sentido, Barbosa (2003), ao abordar o fenómeno da criatividade, 

considera que a investigação do comportamento criativo requer a análise da interação 

entre o indivíduo e o seu ambiente. Ainda nesta linha, há que referir Tu: “Creativity is a 

complex concept that researchers define in a variety of ways (…) According to different 
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research approaches, creativity can be roughly given four definitions (i.e., personality, 

environment, product, and process). “(Tu, 2009, p.120). 

Segundo Brito, Vazin & Ulbricht (2009), a criatividade pode ser conceituada como um 

conjunto de capacidades que permitem uma pessoa comportar-se de modos novos e 

adaptativos em determinados contextos. 

“Pensar fora da caixa” é aquilo que para Glaveanu (2010a) é fundamental à inovação 

criativa, constituindo a maior parte da conceptualização criativa - “Novel understanding 

of a problem and seeking and expressing an orderly relationship is the hallmark of 

creative conceptualization. Simply speaking, a creative person needs to take a different 

direction from the prevailing modes of thought or expression, which is called divergent 

thinking” (2010b, p.608). A psicologia cultural vem, nestes mais recentes anos, demarcar 

a sua posição em relação à perspetiva da psicologia social da criatividade proposta por 

Amabile e que Sternberg e Csikszentmihalyi seguem. Glaveanu (2010a, 2010b) refere a 

psicologia cultural da criatividade como um campo multidisciplinar que concebe a 

criatividade como um fenómeno fundamentalmente relacional, intersubjetivo (2010b). 

A complexidade do fenómeno é inegável : “La créativité est un phénomène complexe. 

Les capacités intellectuelles, les connaissances, les traits de personnalité, la motivation 

et l’environnement peuvent tous jouer un rôle dans une production créative”   (Lubart 

& Georgsdottir, 2004, p.283). A importância da criatividade em numerosos domínios da 

sociedade resultou em estudos da criatividade a partir de áreas distintas como gestão, 

artes, desenvolvimento local, educação…contudo, para Heinze et al (2009), há uma 

convergência na caracterização da criatividade englobando capacidades para fazer 

coisas que são novas e úteis. 
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2.1.1. A pessoa criativa 

Até aos anos 60 do século XX, as definições propostas para o termo criatividade diziam 

respeito sobretudo à pessoa criativa e estavam focadas no indivíduo como principal, e 

às vezes único, contribuinte para a criatividade:  

Muitas são as definições propostas para o termo criatividade. Analisando-

as, pode-se constatar que não há acordo quanto ao significado exato do 

termo, nem consenso se seria uma habilidade distinta da inteligência, ou, 

pelo contrário, uma faceta da inteligência que não tem sido avaliada 

tradicionalmente pelos testes de inteligência. (Alencar, 1986, p.11). 

Às características intrapessoais continuaria a ser dada a devida importância, 

confirmando que só faz sentido considerando o comportamento criativo dos indivíduos 

(Runco, 1999). Os indivíduos criativos poderiam assim ser identificados pelas suas 

contribuições, como as invenções, a poesia, as teorias, a arte. Pesquisadores utilizaram 

uma variedade de métodos quantitativos e qualitativos para explorar a personalidade 

desses indivíduos de modo a identificar traços de personalidade comuns. 

A pessoa criativa é aquela que “está sempre pronta para abandonar classificações 

antigas e para compreender que a vida, e particularmente a sua, é rica de novas 

possibilidades.” (Barron citado por Novaes, 1972, p.91). Outros sugerem que os traços 

representativos de um indivíduo criativo são “an inquiring mind; an intellectual 

persistence; a need for his/her work to be acknowledged and appreciated; a need for 

diversity; a need to be autonomous; a tolerance of ambiguity and uncertainty; and a 

need for mastery of a problem” (Brennan & Dooley, 2004, p.4). Aliás, os traços de 

personalidade do indivíduo criativo foram, ao longo dos tempos, dos temas mais 

estudados em criatividade. Mais recentemente, e como vimos, a neurociência 

contribuiu com os estudos dos sistemas neurológicos, fisiológicos e psicológicos que, em 

interligação, explicam parte da criatividade que parece atingir os indivíduos em 

diferentes proporções. 

Essas capacidades são reconhecidas em diferentes etapas do processo criativo. Para 

Chakravarty (2010), por ser um fenómeno neuro-psico-filosófico complexo, a 
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criatividade é difícil de definir de forma linear. Envolve quatro estádios: preparação, 

incubação, iluminação, verificação (tal como Wallas havia já descrito). Como pré-

requisitos, Chakravarty propõe um nível elevado de inteligência (o que não é 

consonante com outros autores), um domínio específico de conhecimentos e 

habilidades especiais. 

Também para Gardner (1995) a inteligência é apontada como um requisito para se ser 

criativo. Surge assim a criatividade como a capacidade de resolver problemas ou criar 

produtos considerados importantes num determinado ambiente. Contudo, outros 

autores afirmam que a inteligência não é uma condição suficiente para a criatividade 

(Eysenck, 1994) e, portanto, pessoas inteligentes não são necessariamente criativas 

(Glaveanu, 2010a). O estudo de Stamatelos e Mott (1986), sobre o potencial criativo de 

pessoas com um atraso de desenvolvimento, conclui que, num ambiente que valorize a 

autenticidade e o pensamento divergente, os clientes considerados “rígidos” e com 

“pensamento concreto” têm potencial criativo, pois são capazes de simbolizar, criar e 

fazer introspeção. Sendo apologistas da meditação como técnica para lançar a 

criatividade, afirmam que a incubação trata-se de um processo primário e que a 

meditação sobre algo é uma função consciente para estimular processos primários e 

trazê-los à superfície (idem).  

 Vimos que as primeiras abordagens visavam aferir as características da pessoa criativa, 

umas mais centradas nas questões anatómico-fisiológicas, outras nas questões neuro-

psicológicas, outras ainda com ênfase na personalidade ou nas competências cognitivas. 

Mas a pessoa criativa emersa no seu ambiente viria a despertar o interesse de uma boa 

parte dos investigadores: “Alongside a mainstream interest in creativity as an individual 

phenomenon, there has been a growing concern, largely since the 1980’s, for the social 

aspects of creativity production” (Glaveanu & Lubart, 2014, p. 29).  
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2.1.2. O Processo Criativo 

O processo criativo pode ser definido, de modo geral, como o conjunto de processos 

mentais ou cognitivos que determinam a produção de ideias que sejam novas e úteis 

(Chamorro-Premuzic, 2009). 

O processo de criatividade é central para o desenvolvimento de produtos, processos e 

tecnologias novas e úteis (Amabile, 1996), apesar de não estar ainda expressamente 

ligado à criação de novo conhecimento ou aprendizagem organizacional. Muitas teorias 

focam-se ao nível individual da análise com o propósito de descrever a natureza das 

pessoas criativas; as características individuais como a personalidade, as competências 

cognitivas e a inteligência têm sido, como se viu, relacionadas com a criatividade. 

Segundo Klinker (2006), o processo mental de criatividade ainda não está esclarecido 

uma vez que a aquisição de uma base de conhecimento é necessária tanto a indivíduos 

criativos como a não criativos. Na mente criativa, essa base de conhecimento é re-

organizada pelo inconsciente através de esforços metacognitivos que controlam e 

permitem o (desconhecido) processo reestruturante. Quando o subconsciente faz o 

input reestruturante, a iluminação ou o momento “Aha” ocorre. É também através de 

bases fisiológicas que Martindale (2004) explica o tipo de pensamento envolvido no 

insight criativo. É neste “clique”, o “Aha”, insight, iluminação ou momento “Eureka” que 

iremos, embora de forma breve, deter a nossa atenção. Para tal, há que recuar até às 

etapas do processo criativo propostas por Wallas no início do século XX.  

Graham Wallas sugeriu que a criatividade tem quatro estádios: preparação, incubação, 

iluminação e verificação. Owen (1992), mais tarde, viria a referir que são muitos os 

autores que aceitam esse conjunto de etapas pelos quais um indivíduo passa ao 

desenvolver uma ideia; contudo acrescenta-lhe mais alguns patamares: desejo, 

preparação, manipulação, incubação, intimação, iluminação e verificação, crendo ainda 

haver um estádio zero (dado através daquilo que chama de preparação da vida).  

O modelo do processo criativo proposto por Wallas aceita avanços e retrocessos, 

intercâmbios. Na fase de preparação determina-se o problema, obtém-se a informação 
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e geram-se atitudes de busca, adquirindo habilidades e conhecimentos que permitem 

criar. Esta fase de aquisição de competências e de reunião dos conhecimentos 

necessários à pessoa que cria dá-se através do processo analítico e é uma forma de 

tornar o estranho familiar (Gutiérrez, 2006; Chakravarty, 2010; Owen, 1992). 

A fase da incubação é aquela em que, inconscientemente, se geram soluções que na 

fase seguinte – a iluminação – permitem a descoberta consciente da solução. 

Chakravarty (2010, p.607) refere-se à experiência ‘‘Aha!”: “Historically, I would prefer 

to call this the ‘‘Eureka” experience.” O mesmo termo é referido por outros autores: “la 

propuesta de Wallas, que adoleció de comprobación empírica cuando fue formulada, 

será reasumida más adelante por otros investigadores, que centrarán el peso de su 

atención en lo que ocurre durante la fase de incubación, verdadero nudo gordiano del 

proceso creativo.” (Gutiérrez, 2006, p.60). Terminaria o processo criativo com uma 

última etapa – a verificação – através da qual se avaliam as soluções. Esta teoria serviu 

de plataforma para desenvolver as investigações da psicologia cognitiva quanto a fases 

dos macroprocessos cognitivos nos anos posteriores à sua formulação (idem). 

Sternberg (2005) apresenta dois modelos de múltiplos processos de criatividade que 

foram propostos ao longo do tempo: Geneplore e Insight. De acordo com o modelo 

Geneplore, existem duas fases principais no processo criativo: a fase geradora e a fase 

exploratória (Finke, 1996). Na primeira, um constructo das representações mentais do 

indivíduo refere-se a estruturas pré-inventivas com propriedades que promovem 

descobertas criativas. Na fase exploratória, essas propriedades são usadas pelos 

pensadores criativos para trazer ideias criativas (Sternberg, 2005; Finke, 1996; Kaufman 

e Kaufman, 2009). Para Ward (2004, p.175), “It is only by examining the details of those 

specific processes and how they operate on particular aspects of knowledge that a clear 

understanding of the emergence of creative ideas will be obtained.”  

Para Sternberg, o Insight ocorre especialmente quando são reconhecidas analogias 

entre novos problemas e problemas que já foram resolvidos anteriormente (Magee, 

2005, p 34). 
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A escola de Gestalt e as suas investigações sobre a solução de problemas contribuíram 

para o desenvolvimento da criatividade: “A su vez Kohler (1947) define el concepto de 

insight - al que ya había referencias anteriores- como iluminación o chispazo creativo, 

emplazándolo como fase final del proceso creativo, en la que emerge la nueva 

asociación de ideas y por tanto la solución del problema. (Gutiérrez, 2006, p.57). Os 

gestaltistas propunham a diferenciação entre as duas classes de pensamento: o 

reprodutivo e o produtivo. O primeiro é aquele em que a mente aplica soluções aos 

problemas já apreendidos. O pensamento produtivo supõe a compreensão do problema 

e da incapacidade das soluções pré-estabelecidas para o resolver, da reorganização 

posterior dos elementos, mediante um novo enfoque, dando lugar a novas conexões e, 

assim, a uma solução útil, original e nova.  

Segundo o modelo de Sternberg e Davidson (Mumford e Whetzel, 1996), os insights 

criativos são de três tipos: codificação seletiva, combinação seletiva e comparação 

seletiva. A codificação seletiva envolve a distinção entre a informação relevante e a 

informação irrelevante no campo de experiência de cada um. Torna-se crucial distinguir 

a informação essencial para os nossos objetivos, filtrando aquela desnecessária. A 

codificação seletiva é o processo pelo qual essa filtração é feita. Os Insights da 

combinação seletiva envolvem a apreensão da informação seletivamente codificada 

dum modo novo e produtivo. Os Insights da comparação seletiva envolvem uma nova 

relação entre a nova e a antiga informação: os insights da comparação seletiva são as 

bases para essa relação (idem). 

Pela mão duma perspetiva diferente chegam Insights na criação de hipóteses e na 

descoberta em termos duma evolução dinâmica de sistemas complexos: “the dynamical 

approach to cognitive science”. Tal perspectiva consiste em “mind, body, and external 

environment, mutually and simultaneously influencing and coevolving. This also justifies 

the pragmatic and “embodied” aspects of cognition.” (Magnani, 2004, p.447). Ward 

(2004) considera que a criatividade é um fenómeno complexo para o qual as estruturas 

e os processos subjacentes à criação de novas ideias não serão suficientes para a sua 

explicação completa: “Clearly, interactive models that include knowledge, cognitive 
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processes and skills, motivation, personality factors, and environmental influences are 

needed to provide a complete theoretical account (e.g., Amabile, 1983; Sternberg and 

Lubart, 1991). This is no less true for entrepreneurial creativity than for artistic or 

scientific creativity.”(idem, p.185). 

Estudos mais recentes têm alargado os horizontes no estudo da criatividade “by arguing 

that creative behavior results from a complex interaction between the characteristics of 

the individual and those of the environment” (Kazanjian, Drazin, Glynn, 2000, p.274) 

como são disso exemplo os trabalhos de Amabile (1996) e Csikzenstmihalyi (1997). 

Para Hennesseu & Amabile (2010), o desenvolvimento da criatividade acontece nos 

seguintes níveis de análise: neurológico, afetivocognitivo, individual (personalidade), 

grupal, ambiente social, cultura/sociedade e sistemas.  

Canïels, De Stobbeleir and De Clippeleer (2014) discutem a forma como os diferentes 

estádios do processo criativo se associam a diferentes antecedentes, isto é, 

conceptualizando a criatividade como processo, analisam a influência que antecedentes 

como personalidade, recompensas, o papel dos co-workers, liderança e os recursos 

organizacionais têm nas diferentes etapas do processo. Podem ser mais determinantes 

numa fase ou noutra e este estudo recente parece-nos abrir novos horizontes na 

pesquisa científica com contributos inigualáveis, o que, numa perspetiva organizacional, 

constitui uma vantagem competitiva. 

 

2.1.3. Ambiente Criativo (Place) 

Apesar de Guilford ter insistido nos elementos de ordem cognitiva para definir 

criatividade, já salientava as relações da realização criativa com as emoções, a 

personalidade e as pressões ambientais (Morais, 2001).  

Várias teorias vigentes desde as últimas décadas do século XX têm enfatizado a 

influência do ambiente, desde as teorias educacionais que visam aferir os estimulantes 

ambientais presentes na família e na escola que facilitam o desenvolvimento da 
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criatividade, às teorias organizacionais que destacam fatores facilitadores do processo 

criativo e, consequentemente, indutivos de novos produtos e serviços que conduzem as 

empresas a um novo patamar, internacionalizando-as, diferenciando-as, tornando-as 

mais competitivas e garantindo a permanência no mercado. 

Como exemplo, temos a Teoria de Teresa Amabile (Modelo Componencial da 

Criatividade) ou a Teoria de Csikzentmihailyi que considera a interação entre os vários 

sistemas. Um ambiente facilitador da criatividade é um dos temas centrais deste estudo 

e ao qual dedicaremos espaço mais à frente. Trata-se de modelos que colocam em 

interação quer a pessoa criativa, quer o processo criativo, sempre tendo em 

consideração o ambiente numa perspetiva estratégica de desenvolvimento do potencial 

criativo que visa a implementação de produtos/serviços inovadores. 

O processo de criatividade é central para o desenvolvimento de produtos, processos e 

tecnologias novas e úteis (Amabile, 1996). A criatividade pode ser definida como o 

processo cognitivo que gera produtos criativos, processo este que pode incluir intuição, 

imaginação, incubação, associação livre, insight, pesquisa heurística e o gosto 

(Simonton, 2007). Pode ser ainda considerada relativamente à pessoa criativa com 

capacidade e vontade de desenrolar um processo que conduz ao produto criativo e 

ainda como um produto concreto que satisfaz duas especificações, a originalidade ou a 

novidade e a utilidade ou adaptabilidade (Simonton, 2007). 

 

2.1.4. Produto Criativo 

Quanto ao produto criativo, a sua definição conceptual de criatividade compreende 

duas componentes: a novidade e utilidade, isto é, um produto ou resposta serão 

julgados como criativos quando são simultaneamente novos e apropriados, úteis, 

corretos ou uma resposta válida para determinada tarefa que se tem pela frente:  

“A product or response is Creative to the extent that appropriate 
observers independently agree is Creative. Appropriate observers are 
those familiar with the domain in which the product was created or 
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the response articulated. Thus, creativity can be regarded as the 
quality of products or responses judged to be creative by appropriate 
observers, and it can also be regarded as the process by which 
something so judged is produced.” (Amabile,1996, p.33).  

Dedicamos de seguida um pouco mais desta investigação a este item, uma vez que a 

questão da novidade e da utilidade não são tão lineares como, à primeira vista, poderão 

parecer. 

 

2.2. Produto criativo: novo e útil? 

O produto/serviço é considerado criativo desde que seja novo e útil, definição que nos 

conduz à inovação não sem antes passar por uma contextualização dos conceitos. 

É um dado comum a vários autores que a definição conceptual de criatividade implica 

uma resposta que seja uma novidade e uma solução apropriada para determinada 

tarefa que deverá ter abertura a diferentes níveis, para que permita respostas 

consideradas criativas.  

 

2.2.1. Novidade e Utilidade  

A novidade é uma das características do produto criativo que Guilford já contemplava 

(Morais, 2001). Para Simonton (2007), um produto criativo satisfaz essas duas 

especificações: a originalidade ou novidade e a utilidade ou adaptabilidade. 

Mesmo no reino animal podemos descobrir a resposta e expandir as mais comuns 

noções de criatividade: em alguns estudos encontramos o comportamento inovador 

como uma adaptação da evolução da espécie. A novidade é inerente e inevitável devido 

ao volume de informação processada que ocorre no circuito neural, por um lado, e 

depende de estruturas de ordem cerebral no âmbito da complexidade cultural dos 

indivíduos, por outro lado (Deutch, 2009). Aplicando as teorias da criatividade ao 

conhecimento da cognição animall, Kaufman e Kaufman (2004, p.152) contribuem para 
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a expansão da noção de criatividade: “By modifying our conceptions of the nature of 

creativity, wide-ranging behaviors such as the perception of novelty, social learning, and 

innovate acts can be studied.”  

Além da posição darwiniana, consideremos agora a questão cultural e a sua influência 

na criatividade organizacional. 

Kharkhutiu (2014) propõe uma definição de criatividade que abrace potenciais variações 

transculturais deste constructo, que inclua atributos de novidade, utilidade e 

autenticidade. Para isso tenta conciliar as orientações ocidentais e orientais, uma vez 

que existem diferenças determinantes na perceção e avaliação do fenómeno. 

 

2.2.2. O peso da Cultura  

Estudos recentes, especialmente nos últimos cinco anos, têm procurado compreender 

se a criatividade é universal ou específica de uma cultura, mais especificamente, de que 

forma a cultura determina, condiciona e potencializa a criatividade nas suas várias 

dimensões. 

Os pesquisadores diferem no enfoque à criatividade conforme se referem a um produto, 

processo, pessoa ou ambiente como verificámos, à exceção das teorias sistémicas que 

se posicionam na inter-relação entre estas dimensões. Estas posições unilaterais têm 

também diferido na criatividade pessoal / social; comum / rara; do domínio geral ou de 

domínio específico; qualitativamente ou quantitativamente medida. Concentraram-se 

inicialmente num produto novo e útil como características de um produto criativo e, a 

partir daí, foram-se estruturando as conceptualizações da criatividade. Hoje, a maioria 

dos autores contemporâneos considera a novidade e a utilidade como duas 

características do constructo. 

No entanto este constructo reflete o paradigma ocidental (centrado no Eu), insistindo 

nos aspetos pragmáticos da novidade na resolução de problemas, pois as culturas 
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orientais, por outro lado, enfatizam o crescimento interior, o cumprimento pessoal e os 

aspetos estéticos da resolução criativa de problemas. 

Quando se fala em novidade estamo-nos a referir a um trabalho criativo que traz algo 

novo à existência; trata-se de ideias que não foram ainda produzidas e são totalmente 

novas e únicas. Referimo-nos à utilidade como aquilo que o produtor considera criativo 

com uma importante marca no ambiente social, cultural, político, económico. 

Porém, o background cultural dá forma àquilo que é importante para o indivíduo, o que 

será considerado relevante, o que é uma ameaça ou oportunidade, o que explicará 

porque certas culturas em determinados momentos históricos são tão criativas num 

dado domínio. 

Wolbers (2013) verifica que a influência cultural se faz sentir no potencial criativo, no 

processo criativo e no output criativo. Se a criatividade envolve a flexibilidade e a 

persistência, a cultura determina o peso que as pessoas atribuem à utilidade e à 

novidade. Reforcemos: as pessoas são altamente criativas em domínios que se 

enquadram nos seus valores culturais; as diferenças culturais podem não só surgir na 

medida em que indivíduos ou grupos são criativos, mas também nas áreas específicas 

em que a criatividade emerge. Os valores culturais, crenças e normas que nos rodeiam 

predispõem à flexibilidade, à adaptabilidade, à assunção de riscos e à exploração do 

desconhecido sem receio de cair no ridículo. Outros valores culturais, outras crenças e 

normas podem, pelo contrário, predispor-nos a evitar correr riscos desnecessários, a 

sermos mais cautelosos e mais analíticos. 

A cultura tem portanto um papel fundamental na formatação dos processos cognitivos 

das pessoas ou na formatação das normas públicas sociais e institucionais. Morris e 

Leung (2010) constataram a universalidade e diferenças sistemáticas: os orientais 

valorizam mais a utilidade do que a novidade ao contrário dos ocidentais, portanto no 

contexto oriental a preocupação é produzir utilidades. Os avaliadores (ou como 

Csikzemtmihailyi lhe chama o campo) utilizam diferentes critérios para avaliar as ideias 

produzidas conforme o seu background cultural. Na cultura oriental enfatiza-se mais o 
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pensamento holístico (patente por exemplo na educação) do que o pensamento 

analítico (idem). 

As pessoas nas culturas ocidentais tendem a focar-se nos objetivos e a usar regras e 

categorizações para organizar o ambiente envolvente, enquanto os orientais focam-se 

em relações de modo holístico, adaptando-se aos domínios que se enquadram nos 

respetivos culturais  (Wolbers, 2013). As normas culturais do Ocidente, com a sua ênfase 

na liberdade individual, na independência, dirigem os indivíduos para o caminho da 

flexibilidade, enquanto as normas orientais, com a tónica nas conexões sociais, na 

interdependência, “empurram ” os indivíduos na direção da persistência (Nijstad, De 

Dreu, Rietzschel, & Baas, 2010). 

Em suma, as normas ocidentais priorizam a originalidade e a novidade sobre a utilidade 

e a adequação, enquanto as normas orientais priorizam a utilidade sobre a originalidade 

(De Dreu, 2010). Kharkhurin (2014) categoriza os critérios de avaliação da criatividade e 

propõe uma combinação das duas visões: ocidental e oriental. Reconhece no Ocidente 

a predominância do individualismo, da perspetiva independente, de formas não 

estandardizadas de pensamento como uma virtude do pensamento criativo. No Oriente 

sobressaem a preferência pelo coletivismo, a interdependência de perspetivas e a 

adesão a normas e tradições socioculturais. Portanto, nem todas as culturas apoiam a 

criatividade da mesma forma, nem todas as culturas apoiam a criatividade ao mesmo 

nível, em parte porque a criatividade requer algum tipo de originalidade (que pode ser 

novidade, uma tendência não convencional), mas de uma maneira ou de outra o que é 

criativo é original (Runco, 2013). 

A questão da novidade é a característica central da inovação. O processo de inovação 

tem como ponto de partida a geração de novas ideias, que numa dinâmica coletiva vão 

sendo desenvolvidas e implementadas no seio da organização com o fim último de 

contribuírem para os seus objetivos. Isto é válido tanto no que concerne ao 

desenvolvimento de novos produtos/serviços, como ao modo de efetuar as tarefas 

organizacionais ou mesmo os processos de gestão. 



2. Criatividade Organizacional 
 

72 
 

Para Runco e Jaeger (2012), a originalidade, geralmente rotulada como “novidade”, é 

um requisito indubitável, significando sempre não usual, novo, único. Apesar de a 

originalidade ser vital, não é suficiente para que exista criatividade. As coisas originais 

têm de ser eficazes para serem criativas. Também a eficácia pode tomar várias formas: 

utilidade, adequação, cabimento. E pode ainda tomar a forma de valor: de que forma os 

produtos e ideias originais dependem do mercado atual, mais especificamente dos 

custos e benefícios.  

 

2.3. Compreender o comportamento criativo nas organizações  

A criatividade é vital na sociedade contemporânea, as habilidades criativas facilitam e 

intensificam a resolução de problemas, permitem o progresso através dos domínios 

científico, social, económico e artístico (Weinstein, Clark, DiBartolomeo & Davis, 2014; 

Hennessey & Amabile, 2010; Runco, 2004). Três modelos de criatividade são aqui 

referidos: a Teoria de Investimento em Criatividade, de Sternberg (Sternberg, 2005; 

Sternberg & Lubart, 2004); o Modelo Componencial de Criatividade, de Amabile (1996); 

e a Perspetiva de Sistemas, de Csikszentmihailyi (1999). 

 

2.3.1. A Teoria do Investimento em Criatividade  

A explicação da realização criativa para Sternberg e Lubart (2004) cumpre uma metáfora 

importada do contexto financeiro: investir em ideias que não são conhecidas mas que o 

indivíduo percebe como sendo potencialmente valiosas (comprar barato) e divulgar o 

produto criativo nas circunstâncias em que pode ser utilizado (vender caro). A avaliação 

da criatividade envolve um consenso social (a aprovação de mercado), baseada em 

produtos, havendo uma realização criativa continuada. A perspetiva encara a 

intervenção de vários agentes, confluindo diferentes recursos num contexto de variadas 

interações. 
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A teoria, que Sternberg e Lubart (2004) denominam como teoria do investimento em 

criatividade, inclui elementos distintos que foram anteriormente considerados como 

relevantes para a produção criativa por outros investigadores, nomeadamente aspetos 

presentes no modelo componencial proposto por Amabile (1996). Engloba também 

traços de personalidade, aspeto tratado por vários autores (ver subcapítulos anteriores) 

no estudo dos traços característicos de personalidades criativas. Encontram-se aqui 

elementos comuns com a abordagem sistémica de Csikszentmihalyi (1999). 

Na sua formulação inicial da teoria da criatividade, Sternberg (2004) restringiu-se a 

alguns atributos internos do indivíduo que contribuem para o funcionamento criativo, 

dando destaque à inteligência, estilo cognitivo e personalidade/motivação, embora 

considerasse que um modelo completo deste fenómeno deva incluir tanto o ambiente 

como variáveis pessoais que facilitam ou impedem a manifestação da criatividade.  

Em anos posteriores, Sternberg (2004) e Sternberg e Lubart (2004) ampliaram o modelo 

originalmente formulado, considerando o comportamento criativo como resultado da 

convergência de seis fatores distintos e inter-relacionados (Alencar e Fleith, 2003), 

apontados como recursos necessários para a expressão criativa: inteligência, estilos 

intelectuais, conhecimento, personalidade, motivação e contexto ambiental. 

Consideram que, dos seis fatores que convergem para a produção criativa, nem todos 

são relevantes para a criatividade, devendo ainda cada um deles ser visto de forma 

interativa com os demais e nunca de forma isolada, ou seja, propõem que um alto nível 

de recurso motivacional pode contrabalançar com um contexto ambiental menos 

propício, mas nem sempre um alto nível de um dos seis recursos pode equilibrar, por 

compensação, outro que se encontre ausente. 

Na figura 4 sintetizam-se as inter-relações entre estes fatores. A seta a tracejado 

simboliza os estudos que posteriormente serão desenvolvidos com ênfase na atuação 

do contexto sobre a motivação, nomeadamente no que se aplica às organizações. 
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Figura 4 - Recursos necessários à expressão criativa 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir de Sternberg e Lubart (2004) 

 

Sternberg e Lubart (2004) consideram que há três habilidades cognitivas especialmente 

importantes: redefinir problemas; reconhecer entre as próprias ideias aquelas em que 

valerá a pena investir; e ser capaz de persuadir outras pessoas sobre o valor das próprias 

ideias. Sublinham ainda a importância da confluência destas três habilidades. Sternberg 

(1996) lembra que há três estilos intelectuais, os quais se referem à forma como a 

pessoa usa, explora ou utiliza a sua inteligência e refere que as pessoas têm preferência 

por um determinado estilo. 

Estes autores lembram que, para dar uma contribuição significativa a uma determinada 

área, é fundamental ter conhecimento sobre essa área. Sem tal conhecimento corre-se 

o risco de se descobrir o que já se sabe, deixando de se identificar problemas realmente 

importantes. Um vasto conhecimento permite um maior número de associações, o que 

é benéfico para a criatividade, apesar de ter a desvantagem de dificultar à pessoa a 

visualização de outras questões de interesse. 

Sternberg e Lubart (2004) apontam, mais tarde e alargando o modelo inicialmente 

proposto, a existência de diferentes níveis que estão encadeados: recursos 

(características individuais e sociais) que confluem na constituição de domínios 

(contextos de produção criativa). Destes domínios saem os projetos criativos (mais ou 

menos diversificados consoante os domínios a que pertencem) que são alvo de 

avaliação. Em relação aos recursos, Sternberg e Lubart verificaram haver uma 

contribuição independente de cada um desses recursos para a realização criativa, sendo 
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a dimensão das competências cognitivas a mais relacionada com qualquer domínio, 

adquirindo contribuições do conhecimento e da motivação. As características da 

personalidade e os estilos intelectuais não são significativos para os domínios (Morais, 

2001). Este modelo psicoeconómico distingue diferentes tipos de contribuições em 

termos de parâmetros dos modelos. Sternberg (2005, p.371) refere que muitas questões 

se têm levantado como se houvesse só uma entidade de criatividade definida “along the 

lines of the ability to produce ideas and/or products that are novel and useful. But 

perhaps there is more than one kind of creativity”. Assim, propõe que há pelo menos 

três formas diferentes que as múltiplas criatividades podem tomar: as criatividades que 

dizem respeito a processos, a domínios e a estilos “Multiple creativities would exist if 

creativity was not only multidimensional, but multiple in nature. That is, it would exist if 

there is no one thing that is truly creativity, but rather, multiple things that are.” 

(ibidem). Tal como Gardner aplicou a teoria das inteligências múltiplas para 

compreender a criatividade, Sternberg considera que esta teoria estabelece a 

criatividade como procedendo, em parte, das inteligências. 

Para Sternberg (2005), Criatividade com C maiúsculo está associada a um domínio geral, 

e criatividades (com c minúsculo) está ligada a diferentes domínios, diferentes estilos e 

diferentes processos. Esta distinção está ligada à proposta de Csikszentmihalyi, como se 

verá adiante. Sternberg (idem) propõe a existência de criatividades em vez da 

Criatividade. 

Já Maslow distinguia dois estilos de criatividade: primária (a que uma pessoa usa para 

se autoatualizar) e secundária (conduz a aquisições criativas de um tipo reconhecido por 

um campo).  

A definição proposta por Sternberg vem contrariar o que até então se referia como 

criatividade (um atributo de uma pessoa), propondo um conjunto de múltiplos 

atributos. Amabile (1996), Sternberg (2005) e Sternberg e Lubart (2004) sugeriram 

modelos multicomponentes de criatividade. No caso de Sternberg e Lubart e o modelo 

confluente, as múltiplas componentes são habilidades, conhecimento, estilos de 

pensamento, personalidade, motivação e ambiente (Sternberg, 2005). 
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Os autores propõem três tipos básicos de insight e lembram ainda que alguns traços de 

personalidade contribuem mais que outros para a expressão da criatividade. Sugerem 

ainda um alto nível motivacional e consideram que “ambos os tipos de motivação, 

intrínseca e extrínseca, estão frequentemente em interação, combinando-se 

mutuamente para fortalecer a criatividade” (Alencar e Fleith, 2003, p 4), embora a 

intrínseca, centrada na tarefa, seja o recurso motivacional que mais se destaque 

(Sternberg, 2005). 

 

2.3.2. Modelo Componencial de Criatividade de Teresa Amabile 

Amabile assume a existência de graus diferentes de criatividade e com base nesse 

pressuposto concebeu o Modelo Componencial de Criatividade (numa primeira versão, 

em 1983) que procura explicar como os fatores cognitivos, motivacionais, sociais e de 

personalidade influenciam no processo criativo (Alencar e Fleith, 2003). A maior ênfase 

é dada ao papel da motivação e dos fatores sociais no desenvolvimento da criatividade, 

mais especificamente nas organizações. 

A sua definição conceptual de criatividade compreende duas componentes quando se 

fala em produto criativo: a novidade e a utilidade. Trata-se da qualidade de produtos ou 

respostas julgadas como criativas por observadores adequados. É portanto 

fundamental, deste ponto de vista, considerar o contexto cultural e o tempo histórico, 

pois um produto ou uma resposta só é criativa quando, para um dado grupo social e 

num dado momento histórico, é por consenso considerado útil, novo, apropriado. Desta 

forma, qualquer indivíduo poderá ser criativo em certo grau e em certo domínio.  

Amabile ressalta aspetos como originalidade e adequação da resposta, bem como a 

necessidade da tarefa proposta possibilitar vários caminhos para a solução do problema. 

Aponta três tipos de componentes cuja interação é responsável pela produção criativa: 

“Creative performance depends on three components: skills relevant to a particular 

domain, skills relevant to Creative thinking, and motivation for the particular task in 

question. Within this conceptualization, social-psychological factors have their primary 
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influence on the task motivation component.” (Amabile, 1996, p.32). Para que a 

criatividade ocorra é necessário que os três componentes estejam em interação. 

O primeiro componente, as habilidades de domínio, a base para qualquer performance 

de um determinado domínio, inclui conhecimento dos factos, competências técnicas e 

talentos especiais no domínio em questão. Diz respeito às características ligadas ao 

domínio da realização e inclui conhecimentos e competências técnicas sobre o domínio 

verbal ou figurativo, assim como aptidões especificamente a ele ligadas. Este tipo de 

componentes depende de capacidades inatas ao nível percetivo, cognitivo e motor, 

assim como da educação formal e informal no domínio. O componente das habilidades 

de domínio inclui vários elementos relacionados ao nível de especialidade num domínio, 

tais como o talento, o conhecimento (adquirido através de educação formal e informal), 

a experiência e habilidades técnicas na área. Embora alguns desses elementos possam 

ser considerados inatos (como por exemplo, boa memória auditiva para reproduzir sons 

musicais), a educação e a experiência contribuem também para o seu desenvolvimento 

(Amabile, 1996; Alencar e Fleith, 2003). Considerando que as contribuições criativas não 

ocorrem no vácuo, mas antes alicerçadas num amplo conhecimento da área, é 

necessário ter muito conhecimento sobre uma área de modo a transformá-lo, derivar 

implicações do mesmo e combiná-lo de diferentes maneiras. 

O segundo componente, os processos criativos relevantes, refere-se a características 

aplicáveis a qualquer domínio de realização, incluindo o conhecimento implícito ou 

explícito de princípios para gerar novas ideias (formação de analogias). Inclui estilo de 

trabalho, estilo cognitivo, domínio de estratégias que favorecem a produção de novas 

ideias e traços de personalidade. Segundo Amabile (1996), o estilo de trabalho criativo 

é caracterizado como a habilidade de se concentrar por longos períodos de tempo, em 

dedicação ao trabalho, com alto nível de energia e persistência face às dificuldades, à 

procura da excelência. Em relação ao estilo cognitivo, podem destacar-se os seguintes 

aspetos: quebra de padrões usuais de pensamento, quebra de hábitos, compreensão de 

complexidades, produção de várias opções, suspensão de julgamento no momento de 

geração de ideias, flexibilidade, transferência de conteúdos de um contexto para outro 
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e armazenamento e recordação de ideias. O domínio de estratégias que favorecem a 

produção de novas ideias está alicerçado em princípios heurísticos, tais como: tornar o 

familiar estranho e o estranho familiar; gerar hipóteses; usar analogias, brincar com as 

ideias. Para a autora, os traços de personalidade podem contribuir para o 

desenvolvimento dos processos criativos relevantes, ressaltando dentre eles aqueles 

que favorecem a produção criativa, como a autodisciplina, a persistência, a autonomia, 

a tolerância por ambiguidades, o não conformismo, a automotivação e o desejo de 

correr riscos. Esses estilos e traços podem ser desenvolvidos na infância ou mesmo na 

vida adulta.  

Na versão original do modelo, de 1983, o segundo componente era denominado de 

habilidades criativas relevantes. A mudança de nomenclatura foi proposta por Amabile, 

em 1996, pois um dos elementos desse componente, traços de personalidade, não é, 

geralmente, considerado uma habilidade.  

O terceiro componente do modelo de criatividade de Amabile é a motivação para a 

tarefa. Inclui variáveis motivacionais que determinam a aproximação de um indivíduo a 

determinada tarefa, ou seja, insere-se aqui a atitude do indivíduo face ao que tem de 

realizar. Esta componente emocional deverá ser intrínseca, corresponder a uma reação 

às propriedades da tarefa e não a variáveis que lhe são externas. O elevado nível de 

motivação face à tarefa e, no caso de existirem condicionantes externas para a sua 

realização, a capacidade individual para minimizar as condicionantes externas, serão as 

determinantes do uso criativo desta componente. Embora possa ser considerada, em 

parte, inata, a motivação intrínseca pode ser cultivada pelo ambiente social. Diz respeito 

à satisfação e ao envolvimento que o indivíduo tem pela tarefa, independentemente de 

reforços externos, e engloba interesse, competência e autodeterminação. Uma 

atividade pode ser intrinsecamente interessante para uma pessoa em particular, num 

período de tempo específico (Amabile, 1996). 

Na resolução de como testar a criatividade, como a medir, Amabile considera que os 

testes são inapropriados para o estudo das influências sociais e ambientais na 

criatividade. Contudo, se houver um número que aponte para uma conclusão em 



2. Criatividade Organizacional 
 

79 
 

particular, e se esses resultados estiverem de acordo com estudos que usem outros 

métodos, então considerará como um teste informativo (1996). Para Ward (2004), os 

resultados dos testes não deverão ser considerados como medidas de criatividade, mas 

dever-se-ão considerar as habilidades particulares a partir de denominações restritas. A 

posição de Amabile é semelhante: a performance criativa emerge de três componentes 

necessários, de combinações de competências inatas, habilidades aprendidas e atitudes 

para com a tarefa (Amabile, 1996, p.27): “the tests do not assess only stable individual 

differences in creativitie abilities and attitudes, even on tests that are designed to 

measure such differences, social and contextual factors may at times play a crucial role 

in performance.”  

Amabile conclui que qualquer que seja o talento de um indivíduo, a especialidade do 

domínio, as competências intelectuais criativas, o ambiente social desse indivíduo, as 

condições sob as quais trabalha podem significativamente aumentar ou diminuir o nível 

de criatividade produzida. A motivação intrínseca é o condutor que compromete alguma 

atividade porque é interessante e envolvente, surgindo como essencial para altos níveis 

de criatividade, mas pode ser afetada significativamente pelo ambiente social.  

A influência do ambiente social joga um papel central na teoria. Os constrangimentos 

externos, que dizem respeito ao ambiente, podem minar a motivação intrínseca que, 

por sua vez, pode levar a uma diminuição da criatividade. O ambiente social pode 

também, diretamente, influenciar outros componentes da criatividade. 

Três fatores sociais importantes no comportamento criativo são: a facilitação/inibição 

social trazida pela presença de outros; a imitação do comportamento observado – os 

modelos; a orientação motivacional, uma aproximação intrínseca ou extrínseca do 

indivíduo ao trabalho. 

A motivação na produção criativa implica a existência de fatores provenientes do 

contexto social e a sua interação com elementos cognitivos e de personalidade, sendo 

a produção criativa a materialização dessa constelação de variáveis: reúne novidade e 

validade para a tarefa originária, sendo esta tarefa muito mais heurística do que 

algorítmica (Morais, 2001). 
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Segundo Amabile (1996), os estudos de Simonton usaram procedimentos estatísticos 

sofisticados para perceber correlações e padrões causais entre variáveis sociais e a 

originalidade ou produtividade de músicos, escritores, artistas, filósofos e cientistas 

através da história. Simonton (2007) prestou particular atenção à definição de variáveis 

independentes (fatores sociais, políticos, culturais e individuais) e variáveis dependentes 

(originalidade, produtividade, excelência e fama). Para a mesma autora, o método de 

Simonton difere do seu e, nalguns casos, as conclusões divergem. 

O ambiente educativo, o ambiente de trabalho, as influências familiares, sociais, 

políticas e culturais são de tomar em consideração:  

the social contexts in which people learn, work, and live, contexts that may 

have broad effects on many aspects of behavior, including creativity. We 

also consider several possible influences that may be partially determined 

by social forces (prior activity, play, fantasy, and affective state), as well as 

one social factor – competition… (Amabile, 1996, p.229). 

 

2.3.3. Teoria dos Sistemas de Csikszentmihalyi 

Amabile (1996) considera que os estudos empreendidos por Csikszentmihalyi e o seu 

mentor Getzels estavam muito próximos das medidas da criatividade que ela própria 

propõe quando afirmam que os resultados qualitativos são baseados em critérios vagos 

e subjetivos mas ainda assim consistentes. Ora estas considerações foram feitas quando 

estes dois autores estudavam a criatividade e a sua problemática, numa altura em que 

os seus primeiros trabalhos tentavam agarrar características de personalidade, valores, 

a capacidade para a descoberta de problemas (em vez da resolução de problemas), que 

faziam a pessoa criativa.  

Mais tarde, Csikszentmihalyi começou a ter outros objetivos, afirmando que a realização 

criativa não pode ser explicada por variáveis individuais, pois o indivíduo só pode ser 

entendido num contexto mais vasto. Do contexto do indivíduo ter-se-ia de passar ao 

indivíduo em contexto. Propôs então um modelo dinâmico que tenta a explicação da 

realização criativa através da interação de três subsistemas. Assim, num ato criativo, o 
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subsistema do indivíduo provoca alterações no subsistema do domínio (um conjunto de 

conteúdos específicos ou área de conhecimento), tendo sido este subsistema 

responsável, por sua vez, por fornecer informações, conhecimentos ao indivíduo, à 

pessoa. Para que tal alteração se produza, o reconhecimento dessas alterações (ou a 

ignorância das mesmas) no domínio é feito pelo campo, o outro subsistema, que 

corresponde a um conjunto de instituições sociais reguladoras da estrutura do domínio 

(Morais, 2001). 

Tal como vimos com Sternberg (2005), a distinção original de Criatividade com C 

maiúscula e criatividade com c minúscula, provém de Cskiszentmihalyi. A primeira  

es el proceso por el cual dentro de una cultura resulta modificado un campo 

simbólico, y sobre la que el autor profundizará” e a segunda “es a la que 

refiere la psicología corrientemente como la puesta en práctica del ingenio 

en la vida cotidiana, como puede ser cocinar una deliciosa pasta, o realizar 

un negocio beneficioso, y sobre la cual él no va a trabajar. (Pascale, 2005, p 

66). 

Nesta conceção de duas criatividades, os seus mecanismos subjacentes serão 

diferentes, entre ambas não existiria um continuum, mas referem-se a diferentes formas 

de criatividade (Pascale, 2005). Este tema foi retomado por Sternberg (2003) e 

Sternberg e Lubart (1999), propondo que considerassem criatividade tanto com c 

minúsculo como com C maiúsculo como atrás se referiu. 

Csikszentmihalyi (1999) defende a ideia de que o foco dos estudos em criatividade deve 

ser nos sistemas sociais e não apenas no indivíduo e, opondo-se criticamente à 

incidência dos estudos da psicologia na personalidade da pessoa do criador, explica-a 

mais como propriedade de sistemas do que de pessoas. Prefere assim falar de 

complexidade (sublinhando a flexibilidade e a capacidade de adaptação), surgindo com 

o conceito de personalidade complexa, uma forma de adaptação sincrónica ao processo 

(Pascale, 2005).  

A questão da complexidade também se relaciona com a complexidade temporal da 

criatividade, que Halbesleben et al (2003) desenvolvem. Já Csikszentmihalyi também 
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fala na intemporalidade e quando se estuda a noção de fluxo ótimo parece haver 

relações entre o fluxo e a intemporalidade (idem). 

Sendo que a criatividade não ocorre dentro dos indivíduos, mas é o resultado da 

interação entre os pensamentos do indivíduo e o contexto sociocultural, mais 

importante do que definir criatividade é investigar onde ela se encontra, ou seja, em 

que medida o ambiente social, cultural e histórico reconhece ou não uma produção 

criativa. Portanto, criatividade não é resultante do produto individual, mas de sistemas 

sociais que julgam esse produto (Csikszentmihalyi, 1999). O autor considera que ao 

tratar a criatividade como um processo mental não se tomava o fenómeno como social, 

cultural tal como psicológico: “la creatividad no se produce dentre de la cabeza de las 

personas, sino en la interacción enrre los pensamientos de una persona y un contexto 

sociocultural.” (Pascale, 2005, p.65). 

A teoria de sistemas de Csikszentmihalyi (Morais, 2001) assinala que para que apareça 

a criatividade é imprescindível a interação entre o indivíduo, o domínio e o campo. 

Quando se trata de intervir sobre o melhor desenvolvimento da criatividade há que ter 

em conta cada um desses componentes. 

O Indivíduo 

Csikszentmihalyi (1999) afirma que as pessoas criativas não se caracterizam por uma 

estrutura rigidamente estabelecida, mas ajustam essas características conforme a 

ocasião. Neste sentido, elas podem, em determinados momentos ou fases de produção, 

apresentar características de introversão e, noutras, de extroversão. A personalidade de 

um indivíduo deve adaptar-se ao domínio particular, às circunstâncias de um 

determinado âmbito, pois para o autor a criatividade ocorre quando “una persona, 

empleando los símbolos de un domino dado, tiene una nueva idea, y cuando esta 

novedad es seleccionada por el ámbito correspondiente para ser incluida en dominio 

oportuno” (Pascale, 2005, p.72). Também é importante estar inserido num ambiente 

que estimule a produção criativa, valorize o processo de aprendizagem, ofereça 

oportunidades de acesso e atualização do conhecimento. 
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Dever-se-ão considerar os aspetos que condicionam a criatividade da pessoa: os 

antecedentes pessoais (condições materiais de existência; as tradições étnicas e 

familiares; o capital cultural;...) e as características da personalidade (herança genética, 

relação com os interesses para com um domínio e a contribuição na sua própria 

aprendizagem; curiosidade, entusiasmo, abertura a experiências, persistência, fluência 

de ideias e flexibilidade de pensamento; motivação; posse e desenvolvimento de 

habilidades cognitivas) (Alencar e Fleith, 2003).   

Csikszentmihalyi argumenta que a criatividade não é um atributo dos indivíduos mas 

dos sistemas sociais que fazem julgamentos sobre o que é criativo, mas não coloca de 

parte a intervenção da pessoa: “it is significant that theorists do leave a clear space for 

the role of individual creativity. Csikszentmihalyi, for example, conceptualizes the 

person as one of the subsystems playing a key role in the creative process.” (Drake, 

2003, p.514) 

O Domínio 

O domínio consiste num conjunto de regras e procedimentos simbólicos estabelecidos 

culturalmente, ou seja, conhecimento acumulado, estruturado, transmitido e partilhado 

numa sociedade ou por várias sociedades. O domínio refere-se a um corpo organizado 

de conhecimentos associados a uma área. É o indivíduo quem produz variações e 

introduz mudanças no domínio ou área de conhecimento com contribuições criativas. É 

essencial, portanto, que o indivíduo tenha conhecimentos acerca do domínio a fim de 

introduzir variações no mesmo.  

Há ainda a considerar a importância do domínio para a cultura, a acessibilidade do 

domínio e a autonomia do domínio face aos outros domínios na cultura. 

A investigação de Csiksentmihalyi associa-se ao estudo da relação entre criadores e 

grupos estabelecidos formalmente, representados pela rede de trabalho de 

especialistas e de gatekeepers dum certo domínio. No seu enquadramento de pessoa-

campo-domínio, o facto de a criatividade nunca ser o ato de um só indivíduo mas que 

requer a existência do domínio cultural e dos seus “guardiões” (os curadores dos 
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museus, os críticos de arte, os revisores, ou mesmo o reconhecimento do público em 

geral) que validam ou não os resultados criativos (Glaveanu e Lubart, 2014).  

O Campo 

O campo está ligado às decisões tomadas sobre o que deve ser ou não incluído no 

domínio, selecionando que produtos criativos merecem ser reconhecidos e aí incluídos. 

Portanto, se um produto não for validado pode estar-se a falar de originalidade mas não 

de criatividade. Deste modo, a tarefa de “convencer” o âmbito de quão valiosa é a sua 

ideia é parte integrante do processo criativo: 

El ámbito se trasforma en un factor ambiental, de necesario estudio al 

momento de la valoración de lo que es creativo y lo que no lo es. Esto, 

siempre y cuando estemos hablando de una creatividad dentro de las líneas 

institucionales, siendo que la creatividad con c minúscula entraría en otro 

orden de valoración, de gran interés a profundizar. (Pascale,2005, p.83). 

Csikszentmihalyi (1999) afirma que é mais fácil potenciar a criatividade mudando as 

circunstâncias do meio ambiente e planeando fazer com que as pessoas pensem de uma 

maneira criativa, definindo criatividade como um ato, uma ideia ou um produto que 

modifica um domínio existente ou o transforma num domínio novo. Para que isso 

ocorra, é necessário que o indivíduo tenha acesso a vários sistemas simbólicos e que o 

ambiente social seja aberto a novas ideias. Para Csikszentmihalyi (idem), ao invés de 

haver uma focalização exclusiva no indivíduo, seria mais produtivo voltar a atenção para 

as comunidades, uma vez que são essas que possibilitam a expressão da criatividade, 

pois o processo criativo não é apenas o resultado de ações individuais, mas é cocriado 

por domínios e campos. Ou seja, embora o indivíduo tenha um papel ativo no processo 

criativo, introduzindo novas combinações e variações, é essencial que se reconheça 

também a influência dos fatores sociais, culturais e históricos na produção criativa e na 

avaliação do trabalho criativo.  

Na distinção entre campo e domínio, Gardner segue Csikszentmihalyi considerando que, 

quer no desenvolvimento, quer no final do processo, são ambos importantes para o 

reconhecimento da criatividade: o domínio, como corpo de conhecimentos numa área 
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em particular, e o campo, o contexto no qual esse corpo de conhecimentos se elabora, 

onde se incluem as pessoas que trabalham nesse domínio (críticos, editores e outros 

“gatekeepers” (Sternberg e O’Hara, 2005) conforme figura 5. 

Figura 5 - O Processo Criativo 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Csikszentmihalyi (1999, p.315). 

 

 

A perspetiva da criatividade de Csikszentmihalyi pressupõe, e com base em Pascale 

(2005), a existência de pessoa e processo, integrando-os e consubstanciando-os num 

produto considerado pelos outros como criativo. A sua posição revela assentar na 

complexidade inerente não só à pessoa mas também ao processo criativos, 

complexificados pela integração do domínio e do âmbito. 

Quanto ao processo criativo, Cskiszentmihalyi divide-o em cinco etapas, apesar de 

considerar que não é linear e que possui tempos distintos. Essas etapas sobrepõem-se 

e repetem-se antes que esteja completo o processo. É sobre este processo que se 

envolve o entrosamento dos três subsistemas referidos. Neste modelo de sistemas, a 

pedra angular, para se compreender a criatividade, é o facto de esta ser aceite como um 

processo que resulta numa ideia ou num produto, reconhecido e adotado por outros. 

São sistemas sociais que emitem juízos sobre produtos individuais. É portanto 

fundamental que se entenda o indivíduo criativo agindo num ambiente que possui um 

aspeto cultural ou simbólico (o domínio) e um aspeto social (o âmbito): “La creatividad 
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es un proceso que solo puede observarse en la confluencia donde individuos, dominios 

y ámbitos interactúan” (Pascale, 2005, p.69). 

 

FLOW 

Esta teoria focalizada no processo é conhecida também como a teoria do “Flow”, “a 

state of intense engagement that often is associated with creative performance” 

(Kaufman & Kaufman, 2004, p.144). Com a publicação de The Flow and the psychology 

of discovery and invention, em finais do século XX, Cskiszentmihaly articula e sintetiza as 

suas investigações sobre o modelo sistémico que propõe e demonstra a sua 

preocupação sobre “onde está a criatividade”.  

Este conceito requer a compreensão de entropia: a entropia psíquica é o estado de 

consciência caracterizado por desordem interior, emoções negativas ou incapacidade 

de ter uma ação intencional. É oposto a flow, que descreve um estado de consciência, 

de emoções positivas e a capacidade de iniciar ações intencionais. A experiência Flow 

deriva dos relatórios feitos por pessoas que se deleitaram em atividades e que 

conduziram muitos investigadores a implementar esses estudos em diferentes pontos 

do mundo. Esta relação entre o Flow e a felicidade explica-se da seguinte forma:  

when we are in flow, we do not usually feel happy – for the simple reason 

that in flow we feel only what is relevant to the activity.(…)It is only after we 

get out of flow, at the end of a session or in moments of distraction within 

it, that we might indulge in feeling happy. (Csikzentmihalyi, 1999, p.123). 

O conceito de Flow foi anteriormente abordado na perspetiva espiritual, uma vez que 

implica um estado de imersão da pessoa na atividade que está a desenrolar, de tal forma 

que se esquece de tudo o resto que a envolve, absorvendo-a por completo, num total 

envolvimento, onde a sensação de energia se focaliza no processo e no sucesso da 

atividade. Este conceito está ligado à motivação e representa as emoções ao serviço do 

desempenho e da aprendizagem. O fluxo das emoções não é apenas contido e 

canalizado, mas com as energias alinhadas com a tarefa. A indicação do fluxo é um 

sentimento que pode ser expresso na palavra arrebatamento, ao executar uma tarefa. 
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O enquadramento dinâmico da criatividade composto pelos três elementos (Pessoa, 

Domínio e Campo) estão representados por Liu (2000) na figura 6. Este mapa mostra as 

inter-relações dos três subsistemas que juntos determinam a ocorrência de uma ideia 

criativa, objeto ou ação. O indivíduo toma alguma informação providenciada pela 

cultura e transforma-a; se a mudança é considerada válida pela sociedade, será incluída 

no domínio, providenciando um novo começo para um próximo grupo (ou geração) de 

pessoas: “The actions of all three systems are necessary for creativity to occur. Within 

the person element, Csikszentmihalyi broadly but very abstractly mentions that 

motivational, affective, cognitive and demographic variables and early experience are 

key issues to use in examining human creative behavior” (Liu, 2000, p.261). 

 

Figura 6 - Enquadramento dinâmico da criatividade segundo Csikszentmihalyi 

 
Fonte: Liu, 2000, p.261. 

 

Em resumo, Cskiszentmihalyi propõe que criatividade é qualquer ato, ideia ou produto 

que muda um domínio já existente, ou que o transforma num novo. Um domínio não 

pode ser modificado sem o consentimento explícito ou implícito do âmbito responsável. 

Neste contexto, a pessoa criativa é aquela cujos pensamentos e atos mudam um 

domínio ou estabelecem um novo domínio. (Pascale, 2005). 

A criatividade não se restringe ao criador, transcendendo-o no espaço e no tempo, isto 

é, não há criatividade até que se valorize aquilo que um criador consegue, podendo não 
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ser reconhecido senão noutra época e com o decorrer do tempo considerar-se então 

criativo. Liu (2000, p.267) refere que “according to the framework of creativity proposed 

by Csikszentmihalyi, there are two levels for recognizing solution: personal recognition 

by the creative person and social-cultural recognition by other people within the same 

society and culture of the creative person in question.” Por isso Csikszentmihalyi fala de 

procura de problemas em vez de resolução de problemas. 

Em certos períodos históricos, determinadas áreas foram mais valorizadas pelo campo 

e atraíram indivíduos mais talentosos, favorecendo o surgimento de ideias originais. 

Portanto, para que uma ideia nova seja aglutinada ao domínio é essencial que ela seja 

socialmente aceite. Uma ideia ou produto pode ser julgado como não criativo num dado 

momento e criativo posteriormente (ou vice-versa), uma vez que os critérios de 

interpretação e julgamento podem mudar conforme os tempos. O mesmo é válido no 

espaço: aquilo que numa sociedade é considerado criativo poderá não o ser noutra 

cultura: 

“The basic argument underlying this view is that “creativity” should be 

defined as a socially constructed label used to describe actions embedded 

within particular contexts.(…) It also emphasizes that creativity involves not 

only intrapersonal processes, but also (and perhaps more importantly) a 

field’s selection and retention processes, because “there is no way to get 

evidence for a ’creative’ process taking place in a person’s mind independent 

of social validation.” Ford & Gioia, 2000, p.707). 

 

Aquilo que existe de criativo num dado momento não é determinado somente por 

quantos indivíduos estão a tentar mudar os domínios, mas pelo nível de receção à 

inovação que o campo tem. Assim, diz Csikszentmihalyi (1999), se se desejar aumentar 

a frequência da criatividade, será mais vantajoso trabalhar ao nível do campo do que ao 

nível dos indivíduos. Neste sentido, um ambiente social que ofereça recursos, 

reconhecimento e oportunidades aumenta a probabilidade de ocorrência de 

contribuições criativas. 
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2.3.4. Criatividade organizacional – primeiras conclusões 

As teorias da criatividade que servirão de base a esta investigação nas organizações 

permitem-nos desde já tirar algumas conclusões: 

1 - Os estudos de Teresa Amabile continuam centrais para a investigação da criatividade 

organizacional com a criatividade da equipa e os seus fatores influentes; envolve a 

produção, a conceptualização, o desenvolvimento de ideias novas e úteis, ou mesmo 

processos ou procedimentos por um indivíduo ou um conjunto de indivíduos, uma 

equipa de trabalho (Tu, 2009).  

2 - A teoria de Sternberg remetia para a esfera da Pessoa Criativa mas principalmente 

do Produto Criativo, enquanto a teoria sistémica de Csikszentmihalyi focava-se mais no 

Processo Criativo. 

3 - Vários autores, como Don Ambrose (1996) ou Akin e Akin (1998), têm tentado uma 

teoria unificadora da criatividade, mas consideram haver obstáculos disciplinares a essa 

unificação. Trata-se de um fenómeno multidimensional que não tem em conta apenas 

os aspetos da pessoa, individuais, cognitivos, mas também os psicossociais e culturais, 

as influências ambientais sobre um conjunto de relações que a ele se associam. 

Criatividade pode ter tantos significados quantas as teorias que sobre ela se 

construíram. As definições tendem a incorporar dimensões variadas, e estas dimensões 

tanto formam o conceito como explicam a criatividade. Reforça-se aqui a relação entre 

a influência da cultura e a aceitação do domínio, presentes na Teoria Sistémica. 

4 - Sternberg e Lubart (2004) sublinham que criatividade é a competência de produzir 

trabalho que é novo (portanto original e inesperado) e apropriado (isto é, útil, adaptado 

aos constrangimentos das tarefas). Deste modo salientam a importância da criatividade 

quer ao nível individual (na resolução de problemas individuais e quotidianos) quer ao 

nível societal, podendo conduzir a descobertas científicas, novos inventos, novos 

movimentos artísticos ou novos programas sociais. Os autores sublinham a visão 

economicista da criatividade: novos produtos ou serviços geram emprego; há que haver 
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adaptação aos recursos existentes para conferir mudança e permanecer competitivo no 

mercado. 

Acresce-se a definição da criatividade em três eixos principais, segundo Simonton 

(2007):  

a) Como um produto concreto que satisfaz duas especificações, a originalidade ou 

novidade e a utilidade ou adaptabilidade. O produto pode assim tomar muitas 

formas; 

b) A criatividade pode ser definida a respeito do processo cognitivo que gera 

produtos criativos. Este processo pode incluir intuição, imaginação, incubação, 

associação livre, insight, pesquisa heurística e o gosto;  

c) O conceito pode ser definido relativo à pessoa criativa que tem a capacidade e a 

vontade de desenrolar o processo que conduz ao produto criativo. Esta 

disposição pessoal para com a criatividade pode implicar um conjunto de 

habilidades cognitivas, motivos, interesses, valores e traços de personalidade. 

 

 

2.4. Modelos de Criatividade no trabalho  

Num determinado momento, aquilo que existe de criativo não é determinado somente 

pela quantidade de indivíduos que estão a tentar mudar os domínios, mas pelo nível de 

receção à inovação que o campo tem. Assim, se se desejar aumentar a frequência da 

criatividade, será mais vantajoso trabalhar ao nível do campo do que ao nível dos 

indivíduos (Csikszentmihalyi,1999). Neste sentido, um ambiente social que ofereça 

recursos, reconhecimento e oportunidades, aumenta a probabilidade de ocorrência de 

contribuições criativas. 

Esta contextualização em períodos históricos depende de variáveis como a centralidade 

do domínio na cultura, as novas descobertas e oportunidades e as recompensas 

intrínsecas que supõem. Os domínios podem, portanto, favorecer ou dificultar a 

criatividade e Cskiszentmihalyi propõe que nos centremos na clareza da sua estrutura, 
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na sua centralidade dentro da cultura e na sua acessibilidade. O domínio representa 

objetos, regras, representações e está imerso numa cultura ou conhecimento simbólico 

partilhado. Cskiszentmihalyi refere que novas criações surgiram em culturas que 

aproveitaram uma maior e mais diversificada exposição de ideias e crenças, seja pela 

sua localização geográfica, seja pelas suas práticas económicas. Atualmente, apesar do 

facto da difusão da informação ser instantânea, as novas ideias surgem sobretudo em 

centros onde convivem pessoas de diferentes culturas, que interatuam e partilham 

ideias (Pascale, 2005). 

A proposta de interligação da produção criativa entre uma pessoa (com a sua bagagem 

genética e as suas experiências pessoais), um campo (sistema social) e um domínio 

(sistema de símbolos relacionado com a ideia de cultura) por Csikszentmihalyi capta as 

dimensões extra-pessoais da criatividade e coloca-as em interação, expondo o processo 

criativo como uma produção atravessada por elementos históricos, culturais, 

institucionais, sociais, económicos e psicológicos (Glaveanu, 2010a; Pascale, 2005). Este 

enquadramento sistémico contextualiza os atos criativos e fornece um relato mais 

compreensivo de como se posiciona a criatividade nessa complexidade. Permite ainda 

investigar simultaneamente a criatividade histórica e a criatividade quotidiana, abrindo 

uma série de oportunidades para influenciar o comportamento criativo, agora 

conceptualizado como menos dependente das habilidades inatas e traços pessoais. Este 

é o ponto de começo para a perspetiva cultural: Glaveanu, seu defensor, argumenta que 

não se pretende substituir a perspetiva social da criatividade mas revelar um outro lado 

deste paradigma, o social e o cultural a trabalharem a partir da pessoa e do processo 

criativo (Glaveanu, 2010a). 

Em estudos recentes, Glaveanu e Lubart (2014) provam que existe uma necessidade 

clara de reconhecimento por parte dos criativos. Os autores procuram responder a 

quem, como e porquê, os outros (mais próximos, mais distantes ou mesmo internos) 

contribuem para o processo criativo. 

Trata-se de diferentes outros, familiares, amigos, colaboradores, clientes, críticos ou 

audiência em geral: 
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  Os familiares: enquanto o trabalho criativo está em processo, muitas vezes é 

pedida uma opinião dos familiares e amigos, com grande impacto na formação do self 

criativo. A família, os amigos e os pares têm um papel formativo neste processo, 

contribuindo grandemente para o desenvolvimento do criativo, das suas atitudes e 

aptidões. Esta é, na opinião dos autores, a mais básica função social das relações no que 

respeita à criatividade e tem sido repetidamente anotada pelos participantes de 

diferentes áreas. Daí a perspetiva vygotskiana: a importância da interação social para a 

formação e o desenvolvimento dos processos psicológicos. Estas influências formativas 

são internalizadas e a produção criativa apoia-se na sua assimilação, anos depois.  

  O Outro imediato: o trabalho criativo é resultado, muitas vezes, de 

colaboração/discussões de criativos, de todos os domínios, com os seus pares. Trata-se 

dos colaboradores mais próximos – esta interação social direta está incorporada em dois 

crescentes campos de estudo: o grupo criativo e a criatividade colaborativa. A pesquisa 

sobre a criatividade colaborativa como um todo tende a adotar um paradigma 

sociocultural, enfatizando a natureza a longo prazo dos encontros colaborativos. 

Institucionalmente, falamos do trabalho em díades ou pequenos grupos.   

 O Outro Distante: o espírito da época, o zeitergeist.  

 Internalizado: tem a ver com a dialógica, a capacidade de conceber, de criar e 

comunicar sobre as realidades sociais: “our thinking processes are shaped by positions 

of others (the ‘alter’)” (idem, p.31).  

No fundo, os criativos estão sempre num diálogo com uma série de outros, mesmo 

quando trabalham na mais completa solidão. Esses outros possuem uma função 

regulatória, guiando a expressão criativa e definindo constrangimentos. As regras e 

constrangimentos são reconhecidos por constituir a base da produção criativa e quando 

não vêm de fora são autoimpostas. 

As influências sociais não são externas ao criador mas modelam as dinâmicas da 

criatividade a partir do interior. São uma ilustração do papel da motivação face ao 

trabalho criativo. A presença dos outros e a interação com eles, da família ao público em 

geral, tem a capacidade de dar energia aos criadores e dar-lhes um sentido de propósito. 
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Uma vez que a pessoa se sinta apreciada, terá o desejo de continuar. Como vimos 

anteriormente, a explicação fora já dada por Amabile (1996) através do princípio da 

“motivação intrínseca”. O reconhecimento social é um tipo de motivação extrínseca 

(Glaveanu e Lubart, 2014), no entanto a motivação social interage com a motivação da 

orientação para a tarefa, quando estimulada. Ora estes pressupostos revelam-se de 

extrema importância na condução desta investigação e, consequentemente, na 

orientação para as organizações que nela participarão. 

Weinstein et al. (2014) colocam a ênfase nos elementos que compõem o conteúdo e a 

forma criativa como marcas de expressão criativa: o desvio do tradicional ou do 

esperado (novidade) e complexidade e técnica (qualidade). Por isso, mesmo que a 

criatividade se defina através de uma multitude de maneiras, a definição 

frequentemente inclui referências à novidade e ao valor e inclui inumeráveis atributos 

como a qualidade técnica, a complexidade, a coerência, a relevância e a originalidade. 

A criatividade tem um papel fundamental na sociedade, expressa e vivida através das 

organizações públicas e/ou privadas. A organização gera criatividade através de 

produtos e serviços inovadores que os seus consumidores desejam, portanto vai ao 

encontro das necessidades dos clientes; por outro lado gera emprego e contribui para a 

economia (McLean, 2005). 

As organizações são caracterizadas como sistemas abertos, consequentemente sujeitos 

às mudanças que ocorrem no meio envolvente onde operam. Face à necessidade de 

responder a novos desafios, os requisitos que devem preencher incluem criatividade, 

experimentação, comunicações internas e aprendizagem (Patterson, 2002) e a 

transmissão do conhecimento entre a organização criativa, os indivíduos trabalhadores, 

as diferentes orientações, que por sua vez irá influenciar o produto final e condicionar o 

sucesso como ilustrado na figura seguinte: 
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Figura 7 - A importância dos requisitos das organizações 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

A criatividade organizacional está ligada a um equilíbrio entre a complexidade que o 

risco pressupõe, o compromisso e as escolhas. A organização criativa tem de ser flexível, 

controlando riscos empresariais e oferecendo a liberdade para procurar novos 

conhecimentos através da aprendizagem e da experimentação. A produção resultará 

também de processos internos de comunicação. A fim de identificar resoluções criativas 

e a implementação de um conjunto de mecanismos, a liderança nas organizações deve 

ter a habilidade de apreciar o conhecimento do indivíduo, da equipa e dos vários níveis 

da organização. A organização criativa equilibra a integração das duas ofertas: a 

autonomia do espírito empresarial e a criatividade individual.  

 

Unsworth et al (2006) identificam cinco modelos de criatividade no trabalho que 

relacionam requisitos criativos com fatores de trabalho e que se esquematizam na 

tabela 5. 



2. Contributos para a definição de Criatividade 
 

 

95 
 

 
Tabela 5 - Modelos de criatividade no trabalho 

Modelo de criatividade no 
trabalho 

Exigência Criativa e Fatores de Trabalho 

 

Modelo totalmente mediado 

 

 

 

Exigência criativa que conta 

para efeitos do fator trabalho 

A exigência criativa toma o papel de mediador no fator 

trabalho. Esta exigência está relacionada com a tarefa e com 

a organização.  

 

Uma cultura que favoreça a inovação provavelmente está 

relacionada com sentimentos de maior exigência criativa 

entre os trabalhadores; pede-se aos funcionários que 

contribuam com ideias e com esforço, como nas 

organizações modernas. 

Modelo Variância Adicional 
 
 
 
Exigência Criativa explica 
variância adicional 

Neste argumento mais conservador, a exigência criativa 

simplesmente adiciona a variação no trabalho-criatividade 
que se explica pelos fatores tradicionais de trabalho. 
 
A exigência criativa é apenas um outro indicador de 
criatividade, significando que não há relações mediadoras 
entre os fatores tradicionais de trabalho e a criatividade no 
trabalho. 

Modelo Parcialmente 
Mediado 

Exigência Criativa medeia 
parcialmente os fatores 
tradicionais 

 
 
A exigência criativa explica algumas das variações 
normalmente atribuída aos fatores tradicionais de trabalho. 

Modelo Exigências Criativas 
como indícios 

Exigência criativa prediz 
fatores tradicionais 

 
Funda-se nas teorias do trabalho racional - estas sugerem 
que um trabalho que requer a criatividade será desenhado 
para preencher essa exigência. 

Modelo Moderado 

Exigência criativa modera os 
fatores tradicionais. 

 
O modelo sugere que a exigência criativa modera os efeitos 
dos fatores tradicionais no trabalho criativo. 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de Unsworth et al (2006) 

 

As organizações, para se tornarem competitivas, necessitam de recorrer a 

procedimentos, técnicas e instrumentos de gestão que assentem num processo de 

aprendizagem contínua. Com o objetivo de promover a mudança no campo 
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organizacional, Franco e Ferreira (2007) propõem um modelo conceptual da 

“organização que aprende”, que assenta em quatro dimensões: Cultura Organizacional, 

Desenho Organizacional, Partilha de Informação e Liderança. Considerando as 

organizações cuja existência serve a criação, aquisição e transferência de 

conhecimentos, modificando comportamentos que reflitam esses mesmos 

conhecimentos, os autores reconhecem que é a capacidade de criar e de aplicar novos 

conhecimentos que vai constituir a verdadeira fonte de vantagem competitiva para as 

organizações.  

Neste contexto, a aprendizagem organizacional é apresentada como uma nova e 

importante abordagem para resolver os problemas de competitividade e inovação nas 

organizações. Para Franco e Ferreira (idem), a essência das organizações que aprendem 

é a habilidade da organização em utilizar a capacidade mental de todos os seus membros 

para criar processos que melhorem este processo de aprendizagem.  

As organizações que aprendem são mais pró-ativas do que reativas, evoluindo desde a 

adaptabilidade à criatividade e implementando as suas contribuições, já que não se 

desmotivam nem se perdem nos recursos. Numa organização com uma cultura de 

aprendizagem, todos os indivíduos sentem que há oportunidades para aprender e 

crescer (idem): “el aprendizaje organizativo no depende de ningún miembro específico 

de la organización” (López Salazar & López Sánchez, 2004, p.10). 

Neste sentido, importará conhecer ferramentas que permitam o desenvolvimento da 

criatividade, que estimulem a aprendizagem colaborativa e permitam uma maior 

interação entre indivíduos da organização com vista a implementar novos métodos de 

trabalho. 

Os programas de treino da criatividade considerados por Amabile (1996) vêm já sendo 

referenciados e compreendem: 

 Brainstorming (Alex Osborn): “is a method for improving group problem-solving 

in an advertising firm, brainstorming is probably the most widely used program designed 

specifically to enhance creativity. (…) The most important principle of brainstorming is 

the deferment of judgment.” (Amabile,1996, p.244);  
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 Sinética (desenvolvida por Gordon): é um programa de estimulação de 

criatividade guiado pelos princípios: tornar o estranho familiar e tornar o familiar 

estranho. Promove as analogias: pessoais, diretas e simbólicas; 

 Resolução criativa de problemas: é um programa de treino eclético que 

compreende técnicas individuais e de grupo, incluindo o brainstorming e o uso de check-

lists para gerar novas ideias a partir das antigas. 

Muitas organizações mudaram o seu foco da produção para o conhecimento, pois 

evoluir e manter vantagem competitiva depende da criatividade dos seus 

colaboradores. Pela sua importância, muitos estudos têm tentado identificar e 

descrever os fatores individuais e contextuais que facilitam ou que escondem a 

criatividade (Caniëls, De Stobbeleir & De Clippeleer, 2014
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Neste capítulo procura-se perceber a importância da relação existente entre o contexto 

organizacional (formado pelo clima, pela cultura, pela estrutura da organização, e ainda 

pelo estilo de liderança) e a criatividade. De acordo com a literatura, as variáveis que 

influenciam a inovação nas organizações são a cultura (contexto sociocultural e 

económico), a orientação estratégica, o clima organizacional, a estrutura e os processos 

de decisão. A liderança tem tido particular atenção por parte da investigação pelo seu 

papel determinante na implementação e desenvolvimento dos processos criativos. 

As variáveis de intervenção representam a condição do estado interno de uma 

organização, refletindo a ligação aos objetivos, à motivação e às capacidades de 

liderança, à comunicação e resolução de conflitos, à tomada de decisão e resolução de 

problemas. 

 

3.1. Criatividade e Estrutura Organizacional 

3.1.1. Estrutura organizacional 

É necessário entender como os conhecimentos são gerados e circulam dentro das 

organizações, e ainda como a empresa está estruturada. Vários autores têm publicado 

os seus pontos de vista acerca da estrutura organizacional. Por não ser este o principal 

objetivo deste capítulo, expõem-se as definições que mais se aproximam do presente 

estudo.  

A estrutura organizacional é o conjunto ordenado de responsabilidades, autoridades, 

comunicações e decisões das unidades organizacionais de uma empresa (Oliveira, 2000). 

Propicia à empresa aspetos como a identificação das tarefas a realizar, a organização 

das funções e das responsabilidades; informações, recursos e feedback aos 

empregados; medidas de desempenho compatíveis com os objetivos e condições 

motivacionais. 

Caetano, Ferreira e Abreu (1996, p.285) definem estrutura organizacional como a “soma 

sinérgica da totalidade dos meios empregues para dividir o trabalho entre tarefas 

distintas e para assegurar a necessária coordenação e controlo entre elas.” Este conceito 
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implica a ideia de sinergia e, portanto, o conceito de sistema (o todo é maior do que as 

partes), a ideia de complexidade e diferenciação de atividades (grau de divisão das 

atividades verticalmente – níveis hierárquicos; e horizontalmente - 

departamentalização, componentes da organização) e a ideia de coordenação 

(formalização, padronização dos procedimentos, centralização das decisões). 

Por estrutura organizacional entende-se o produto das decisões de divisão e 

coordenação do trabalho em que são definidas as atribuições específicas, o modo como 

estão interligados os diversos grupos (departamentos), ou seja, uma rede de relações 

entre grupos de indivíduos (ou indivíduos) de forma a coordenar os seus trabalhos e 

com objetivo de alcançar uma meta. É, portanto, o produto das decisões de divisão e 

coordenação do trabalho.  

Estrutura organizacional é definida como a “cadeia relativamente estável de 

interligações entre as pessoas e o trabalho que constituem a organização (...). A 

estrutura de uma organização separa suas partes diferentes entre si e também ajuda a 

manter tais partes interligadas” (Wagner III e Hollenbeck, 2000, p.301). Assim se criam 

e se reforçam relações de interdependência no interior dos grupos e entre os grupos.  

A estrutura organizacional define não apenas as atribuições específicas, mas também o 

modo como os diversos grupos especializados (departamentos) devem estar 

interligados. Define também como as tarefas são formalmente distribuídas, agrupadas 

e coordenadas (Pinto, 2002). Chiavenato (1999) refere que o desenho da organização 

constitui uma das maiores prioridades da administração, pois a função da estrutura 

organizacional é auxiliar no alcance dos objetivos organizacionais, servindo como 

estrutura básica. Contribui para a implementação dos planos e dos mecanismos de 

coordenação de tarefas (alocando pessoas e recursos para as tarefas que precisam de 

ser realizadas), é um mecanismo de operação (indicando o que é esperado dos 

membros) e um mecanismo de decisão (suportando o processo de tomada de decisão). 

A performance da organização resulta da interação da estratégia, do contexto 

organizacional e do comportamento individual. Esta abordagem pressupõe que as ações 

de um indivíduo são influenciadas pela sua situação. Muitas das práticas que derivam 
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desta posição tradicional baseiam-se na crença de que as empresas para atingir uma 

performance eficaz devem alinhar diversos componentes organizacionais. Qualquer 

intervenção na estrutura organizacional pressuporia a modificação de elementos como 

a divisão de trabalho, a alocação dos poderes de decisão, as escolhas de mecanismos de 

coordenação e as redes de relacionamento informais (Myers, 1996). 

“A estrutura organizativa constitui uma das maneiras da organização concretizar os seus 

objetivos” (Caetano, Ferreira e Abreu, 1996, p.279). A estrutura é continuamente 

modificada para se adequar à estratégia, embora algumas posições teóricas defendam 

o postulado de que a estrutura condiciona em parte a estratégia. Esta é concebida como 

a realidade em si mesma que contém uma finalidade explícita, passível de ser alcançada 

através da utilização de alguns meios e fundamentando-se no diagnóstico da realidade. 

Por exemplo, uma estratégia de inovação em novos produtos ou serviços requer uma 

estrutura organizativa diferente da requerida para uma estratégia de diversificação de 

produtos.  

Um dos principais mecanismos organizacionais para a melhoria da competitividade é a 

adequação da estrutura ao foco de atenção da empresa, isto é, aos objetivos que se 

pretende atingir, procurando obter vantagens que advêm da diferenciação estrutural. 

As adaptações das estruturas organizacionais refletem a forma pela qual o trabalho é 

organizado. A flexibilidade organizacional corresponde exatamente a essa capacidade 

de reação da organização perante os obstáculos e será uma característica determinante 

para o sucesso. 

A estrutura organizacional influencia a performance da organização (Pinto, 2002). É 

também definida conforme a estratégia das organizações, moldando os desenhos 

organizacionais às circunstâncias e às condições da época. Portanto, a maneira pela qual 

a organização se estrutura expressa a concretização dos valores prioritários na sua 

cultura, sendo que estes podem influenciar positiva ou negativamente a criatividade e 

a inovação. Assim, estruturas horizontalizadas e flexíveis (e que expressam valores de 

flexibilidade, liberdade, cooperação e autonomia) promovem a criatividade. Por outro 
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lado, estruturas centralizadoras, padronizadas e altamente formalizadas inibem a 

expressão da criatividade. 

A estrutura organizacional estabelecida de forma adequada facilita a identificação das 

tarefas necessárias, a organização das funções e das responsabilidades, as informações, 

os recursos e o feedback dos funcionários e realça as condições motivadoras (Oliveira, 

2000). 

Segundo Robbins (2005), a estratégia determina a estrutura e consequentemente a 

formalização (níveis hierárquicos), a centralização /descentralização (domínio, sistema 

de regras e procedimentos), estandardização de procedimentos. São seis os elementos 

básicos em que os administradores se devem focar quando projetam a estrutura da 

organização, de acordo com o mesmo autor: especialização do trabalho, 

departamentalização, cadeia de comando, amplitude de controlo, 

centralização/descentralização e formalização.  

As estruturas tradicionais possuem um elevado nível de formalização e de verticalização, 

e são altamente centralizadas. Outras organizações facilitam a comunicação e partilha 

de ideias pelos diversos níveis hierárquicos, com ampla participação dos trabalhadores, 

e a flexibilização de normas e regras. 

O que determina o tipo de estrutura é, para Pinto (2002), o meio ambiente, a estratégia, 

a tecnologia e os recursos humanos. Outros elementos são mencionados na literatura 

como o tamanho, a centralização, a complexidade, as escolhas estratégicas, a divisão do 

trabalho, a departamentalização e a coordenação. 

A estrutura tem um leque de variáveis e elementos que a compõem. As estruturas 

horizontalizadas têm novos desafios como por exemplo, lidar com a informação rápida, 

utilizando autonomia de decisões. Isto requer um desenvolvimento organizacional em 

conjunto, tanto da filosofia da organização, como dos gerentes e operários de nível 

operacional.  

Para Handy (1997), o poder nas novas organizações provém das relações e não das 

estruturas. A confiança, sendo o principal meio de controlo, torna as pessoas mais 
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eficazes, criativas e capazes de atuar num ambiente dinâmico. Esta posição corrobora 

com a visão de que a função da estrutura não está somente na designação do poder, 

mas sim nas relações que a mesma implica. Neste sentido, Drucker (1998) ressalta que 

as mudanças organizacionais estão centradas principalmente no indivíduo, no 

funcionário qualificado e dotado de cultura, partindo da premissa que nas organizações 

o conhecimento é o principal fator e as pessoas são essenciais. 

A estrutura contribui para que as metas organizacionais sejam atingidas, regulamenta 

as intervenções individuais assegurando de certo modo que existe conformidade em 

relação às exigências da organização, estabelecendo os níveis de poder e controlando 

os fluxos de informação. Trata-se de mecanismos de controlo e de coordenação que 

ligam as diferentes partes da organização e são comandados pela essência da estrutura 

(Caetano, Ferreira e Abreu, 1996). 

Da categorização estrutural dicotómica organicista/mecanicista, a literatura defende 

que as primeiras favorecem mais a inovação nas organizações (Gomes, 2008). Isto, 

porque, tendo em conta as suas características - nomeadamente a flexibilidade - 

proporcionam, assim, uma maior capacidade para estimular, disseminar e aceitar a 

novidade, promovendo trocas entre os diversos atores, descentralizando decisões e 

substituindo o controlo e a autoridade pelo desempenho e pelas competências técnicas 

e individuais. 

As estruturas facilitadoras de inovação são as orgânicas, as integrativas ou adhocráticas; 

as estruturas inibidoras são as mecanicistas, as segmentalistas ou burocráticas. 

Em suma, os modelos de estrutura organizacional caracterizam-se por:  

a) Mecanicista: extensa departamentalização, muito formalizada, rede 

limitada de informações geralmente descendente e sem a participação na tomada de 

decisão por parte dos níveis hierárquicos mais baixos. Mesmo que apresente maior grau 

de especialização oferece tarefas operacionais rotineiras, realizadas através dessa 

mesma especialização e de regulamentos muito formalizados, com autoridade 

centralizada e processo de decisão que acompanha a cadeia de comando. 
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b) Orgânico: exige maior flexibilidade e criatividade no processo de 

administração/gestão. Em vez de uma “unidade de comando” existe uma intricada 

estrutura de autoridade e comunicação. 

Os principais fatores, para Mintzberg (1995), que influenciam a estrutura são a 

estratégia, a dimensão e idade, a tecnologia e o meio envolvente. O autor realça ainda 

a importância dos mecanismos de coordenação e controlo como essência da estrutura 

que liga as diferentes partes da organização. Portanto, um dos principais mecanismos 

organizacionais para a melhoria da competitividade é a adequação da estrutura ao foco 

de atenção da empresa, isto é, aos objetivos que se pretende atingir, procurando 

alcançar as vantagens que a diferenciação estrutural proporciona. Uma dessas 

vantagens (competitiva, a concorrência de mercado) é a flexibilidade organizacional que 

corresponde à capacidade de reação da organização frente aos obstáculos que vão 

surgindo. 

A estabilidade e a conformidade criam resistência à mudança. Assim, as pessoas quando 

envolvidas em equipas têm dificuldades em assumir lideranças, posicionamentos, 

iniciativas, por serem aculturadas por um tipo de estrutura se não forem estimuladas 

estas habilidades. 

Ao nível organizacional, a inovação ocorre dependente de variáveis estruturais, dos 

processos e das variáveis ambientais. As estruturas orgânicas apresentam maior 

capacidade para estimular e aceitar novas ideias, promovem trocas entre 

departamentos, descentralizam as decisões e substituem o controlo pelo empenho. Os 

estudos realizados concluíram que antes de 1990 as características associadas a 

estruturas orgânicas conduziam à inovação, mais do que aquelas que estavam 

associadas a estruturas mecanicistas. Há no entanto quem defenda que é necessário, 

por vezes, adotar formas mistas (Mumford et al., 2002; Kamoche & Cunha, 2001; Cunha 

et al., 2003). Contudo, outros modelos, como o modelo integrativo de Kanter (1988), 

consideram as pessoas como geradoras de inovações desde que tenham os recursos 

necessários para inovar; desta forma, as organizações deverão eliminar obstáculos 

inibidores. 
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As estruturas mais flexíveis e mais voltadas para a participação e para o trabalho 

desenvolvido em grupos são encorajadoras da criatividade nas organizações inovadoras. 

As estruturas tradicionais possuem um elevado nível de formalização e de verticalização 

e são mais centralizadas. Segundo Robbins (2005), a estratégia determina a estrutura e 

consequentemente a formalização (níveis hierárquicos), a centralização / 

descentralização, o controle (sistema de regras e procedimentos) e a estandardização 

dos procedimentos. Aqui pretendem-se verificar as relações entre características 

organizacionais, que dizem respeito à estrutura organizacional, e o espaço para a 

criatividade nas organizações. 

As organizações podem facilitar a comunicação e a partilha de ideias através dos 

diferentes níveis hierárquicos, com ampla participação dos trabalhadores, flexibilização 

de normas e regras (Andriopoulos, 2001). 

Numa tentativa de traçar o perfil duma estrutura organizacional criativa, isto é, que 

facilita o desenvolvimento da criatividade, Correia e Dellagnelo (2004) constataram que 

as estruturas flexíveis e inovadoras tendem a estimular o potencial criativo das 

organizações. Contudo esse processo é influenciado por variáveis, como poder e 

dominação, que não são facilmente transformadas em organizações formais. Por 

consequência, a implementação das estruturas flexíveis e inovadoras está mais afeta às 

estruturas com menor poder vigente. 

Para Predebon (2006), as estruturas que bloqueiam a criatividade organizacional são: 

normas excessivas, estratégias rigidamente formais, postura séria e contida, 

segmentação de processos e obediência ao consenso sem questionar. 

 

3.1.2. Formalização, padronização e flexibilidade 

O nível de formalização é o componente em que as opiniões dos autores mais 

convergem. De qualquer forma, independentemente do tipo de estrutura formal 

adotada, admite-se a existência (e importância) de uma estrutura informal nas 
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organizações. Na estrutura formal incluem-se os níveis de autoridade e de 

responsabilidade dos vários departamentos, e também a representação gráfica da 

estrutura formal, o organigrama. Para Oliveira (2000), a estrutura informal é a rede de 

relações sociais e pessoais que não se estabelece através da estrutura formal mas que 

surge da interação social, o que significa que se desenvolve espontaneamente 

apresentando portanto relações que não surgem no organograma. Existem numerosas 

estruturas informais e a todos os níveis, umas estritamente dentro da empresa e outras 

parcialmente externas. 

A formalização é o grau em que a organização enfatiza o seguimento de regras e 

procedimentos no desempenho do papel esperado de cada um dos seus membros. Pode 

prejudicar a introdução de inovações, uma vez que procedimentos rígidos e 

comportamentos padronizados têm tendência a inibir as propostas inovadoras tanto na 

sua gestação como no comportamento aberto à criação (Alencar, 1996). 

Como verificámos, a adequação da estrutura ao objetivo da empresa é um dos principais 

mecanismos para a competitividade. As adaptações das estruturas organizacionais 

refletem um impacto sensível na forma pela qual o trabalho é organizado (Pinto, 2002). 

Assim, normas flexíveis e clareza nas diretrizes funcionam como estímulos à criatividade, 

ao passo que a falta de diretrizes claras são um obstáculo, tal como tarefas repetitivas, 

excesso de rotina e de atividade e pressão (Alencar, 1996). No mesmo sentido, Kao 

(1997) afirma que a informalidade dos espaços facilita a criatividade e que os obstáculos 

são criados por procedimentos operacionais bem como as normas rígidas de 

comportamento. 

A regulamentação do comportamento diz respeito ao grau em que os comportamentos 

são programados anteriormente à sua execução, usando indicadores como a 

padronização, a formalização, o treinamento e a educação (Correia e Dellagnelo, 2004): 

verifica-se uma relação entre padronização do comportamento e a sua formalização que 

compreende o grau em que as regras e procedimentos são apresentados em 

documentos escritos, formais. Portanto elevados níveis de formalização e padronização 

não favorecem a flexibilidade.  
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3.1.3. Centralização / Descentralização 

Centralização e descentralização são conceitos relacionados com o nível hierárquico 

onde as decisões são tomadas e consequentemente tem a ver com a distribuição de 

poder nas organizações.  

A centralização diz respeito à distribuição do poder na organização no que se refere ao 

processo de tomada de decisões e à influência que cada indivíduo tem nesse processo. 

Um elevado grau de centralização geralmente reflete a visão de que o grupo necessita 

de supervisão não se considerando apto para tomar decisões sobre tarefas que lhes 

dizem respeito (Souza, 1978). Diz respeito à distribuição do poder na organização, no 

que se refere ao processo de tomada de decisões, e à influência que detém nesse 

processo cada elemento que a compõe (Oliveira, 2000).   

Por outro lado, a descentralização (menor concentração do poder decisório na alta 

administração da empresa) pode resultar num aumento de produtividade, pois as 

pessoas envolvidas aceitam maiores responsabilidades e responde-se mais rapidamente 

às necessidades dos clientes (idem). Existe, neste caso, distribuição e delegação de 

poder por parte dos gestores aos funcionários de nível hierárquico inferior. O aumento 

de produtividade justifica-se com o aumento de responsabilidade dos cargos e pela 

aprendizagem pelo erro; dessa forma as empresas respondem mais rapidamente às 

necessidades dos seus clientes e funcionários. A descentralização traz vantagens quando 

se procuram soluções para problemas. 

A centralização também traz vantagens como a facilidade de controlo através da 

uniformização, mas tende a inibir a iniciativa e a criatividade.  

Se a centralização contribui para uniformizar políticas e ações a tomar, reduz o risco de 

erro (pelos subordinados) e permite um controlo apertado. A descentralização leva à 

tomada de decisão mais rápida, agiliza os processos e permite maior adaptação, 

despertando interesse, estimulando a criatividade e autonomia, e conduzindo ainda ao 

aumento do espírito de equipa. 
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3.1.4. Comunicação e Partilha 

“Uma empresa que não comunica é como uma banda de jazz sem instrumentos: a 

música simplesmente não vai acontecer”, esta é a metáfora utilizada por Kao (1997, 

p.89) para ilustrar a comunicação organizacional como meio essencial de um ambiente 

criativo. 

A comunicação e partilha de ideias são pressupostos diretamente ligados à 

centralização/descentralização estrutural. Tal como Duailibi e Simonsen (1990, p.72) 

afirmam, canais de comunicação abertos ajudam a criatividade: “As ideias devem fluir 

de forma bem natural entre pessoas e departamentos. A centralização, por isso, é um 

freio a esse fluxo”. Quanto maior for o número de canais abertos para a comunicação, 

maior será a possibilidade de inovar na organização (Wechsler 1987). Poucos ou 

nenhuns canais de comunicação que possibilitem a democratização das informações e 

a dificuldade de acesso às mesmas são características bloqueadoras à criatividade; a 

existência de canais de comunicação que permitem uma democratização das 

informações são estímulos à criatividade (Alencar,1996).  

Resumindo, o desenvolvimento da criatividade é favorecido quando:  

 Há poucos níveis hierárquicos;  

 Não existe uma separação clara entre comando e execução do trabalho; 

 A organização planeia com participação dos funcionários e também com eles 

controla resultados; 

 Os objetivos organizacionais desdobram-se em objetivos operacionais; 

 O controlo é realizado a longo prazo e através de características qualitativas; 

 A tarefa é ampla e profunda (ou seja, torna-se mais motivadora); 

 Existe ausência de sobrecarga de trabalho; 

 Há bastante partilha e a comunicação é livre e aberta. 
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3.2. Clima e Cultura da Organização 

Para a compreensão do funcionamento organizacional há que destacar o papel da 

cultura organizacional. É um conceito mutável ao longo do tempo, apesar de resistente 

à mudança, de acordo com Schein (1985) que a define como um conjunto de valores 

nucleares, artefactos, normas e padrões de comportamento que governam a forma 

como as pessoas interagem e o modo como se empenham no trabalho e na organização 

(Caetano, Ferreira e Abreu, 1996). 

Smircich (1983) considera que o conceito de cultura organizacional, importado da 

antropologia, trata da operacionalização da cultura nos estudos organizacionais. O 

antropólogo Clifford Geertz (2000) afasta-se da análise mais tradicional, que aborda a 

cultura através dos comportamentos tangíveis (costumes, tradições, usos), e acentua a 

importância dos aspetos que não são percetíveis e orientam o comportamento, 

destacando a dimensão simbólica da cultura. Para Geertz, a cultura é entendida como 

um sistema de símbolos e de significações partilhados.  

O estudo da cultura organizacional é uma forma de compreender a realidade complexa 

que se vive no interior das organizações. A cultura é uma realidade integrante e 

indispensável da organização, um elemento estrutural e estruturante, permitindo às 

organizações o seu reconhecimento, pois essa é a sua identidade, identificando-se com 

símbolos, linguagem, histórias, mitos: as organizações podem ser caracterizadas em 

termos de conjuntos de valores, crenças, normas, hábitos, símbolos e rituais que se 

combinam entre si e formam a cultura da empresa. Fornece sentido, direção, com 

influência no comportamento empreendedor das empresas (Morria, Avila e Allen, 

1993). 

Para Robbins (2002), a cultura tem a função de definir limites, transmitir um sentimento 

de identidade aos seus membros e facilitar o comprometimento individual para com a 

organização. Ao conferir sentido de identidade aos seus membros, a cultura da 

organização facilita a performance (Das, 2003, p.28): “Employees who share a culture 

are more likely to be unified in their actions, and such unity shapes performance.” Esta 
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expressão da identidade da organização resulta de um sistema de significações que atua 

como elo de ligação entre os membros e em redor de objetivos comuns (Schein, 1985). 

A cultura é o modelo de suposições básicas descoberto ou desenvolvido por um grupo 

para enfrentar problemas de adaptação e integração. Aos novos membros é 

apresentado como a maneira correta de perceber, pensar e sentir em relação à 

organização (Schein, 1985). Trata-se portanto do elemento socializador por excelência. 

A influência da cultura pode ser analisada a vários níveis e em todos os aspetos: 

individual, grupal e organizacional. Também pode ser explorada a partir de aspetos de 

subculturas, ou seja, podemos analisar as características da cultura que podem 

influenciar a criatividade na perspetiva de diferentes níveis da organização criativa (Zhou 

& Shalley 2008; Ramirez, 2014). 

Importa pois observar como é que a criatividade pode ser institucionalizada como parte 

das expetativas da cultura de uma organização. Kletke et al. (2001) estabelecem algumas 

distinções: entende-se por criatividade individual institucionalizada o modo como as 

organizações facilitam o desenvolvimento da criatividade dos seus membros, 

individualmente, com o intuito de obter sinergias através do trabalho de múltiplos 

indivíduos. Assim, a inovação com sucesso está muito dependente da criatividade 

individual: 

“Organizational creativity refers to the creation of novel and useful products, 

services, processes. Organizational innovation refers to the adoption and 

implementation of these novel products, services and processes. Thus, we 

view individual creativity as a precursor (not the only factor) of 

organizational creativity.” (Kletke et al., 2001, p.230). 

Os aspetos mais visíveis e reconhecidos da cultura das organizações que aprendem são 

os valores, os objetivos, a comunicação, o envolvimento dos indivíduos, a sua satisfação 

laboral, o compromisso, a superação no trabalho, a pró-atividade, a implementação de 

contribuições e os mecanismos de avaliação. Trata-se de uma organização que incentiva 

e/ou facilita os membros que aprendem e experimentam, dando liberdade para as 

pessoas criarem sem medo de falhar. Outras variáveis associadas à cultura 
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organizacional prendem-se com a confiança e o envolvimento das pessoas, assim como 

a inovação e a criatividade. 

O conceito de cultura organizacional é mais recente do que o de clima. Cultura e clima 

organizacionais estão integralmente relacionados e influenciam e conduzem o 

comportamento nas organizações. O clima pode ser visto como um modo mais concreto 

e tangível para medir elementos da cultura em termos de comportamentos e 

características específicas: “The ability to study climate and its connection to specified 

behaviors, such as creativity and innovation, will enable researchers and practitioners 

alike to increase our understanding of the relationship and may lead to more effective 

practice.” (McLean, 2005, p.241). Deste ponto de vista, a cultura e o clima 

organizacionais podem ser frequentemente vistos como intermutáveis.  

Também neste sentido, Cole et al. (2002) referem que apesar de clima e cultura 

organizacional serem conceitos semelhantes, a cultura difere no que se refere ao mais 

profundo, aos pressupostos realizados inconscientemente e que ajudam a orientar os 

membros da organização; o clima é uma construção individual que reflete uma 

orientação com base em valores pessoais: “Climate, on the other hand, refers to the 

manifestation of practices and patterns of behavior rooted in the assumptions, meaning, 

and beliefs that make up the culture.” (McLean, 2005, p.229).  

A cultura organizacional desenvolve-se a si mesma a partir dos processos de partilha de 

experiência idêntica quando se procuram soluções para os problemas básicos (McLean, 

2005). Assim, a cultura, o clima e ainda a perceção das relações que se estabelecem ao 

nível organizacional têm poder sobre a criação de ideias e a sua implementação: “The 

nature of a company’s organization and culture can also have an impact on nurturing 

new idea Development” (Mockler, 2005, p.139). 

Grande parte da pesquisa de Amabile (1996) incide no impacto do ambiente da empresa 

na criatividade de adultos em trabalho, e no nível de inovação produzido por uma 

organização. Refere que o ambiente de trabalho não deve ser ignorado quando se quer 

compreender o comportamento criativo nas organizações. Assim, encontrou qualidades 

no ambiente (que denomina de estimulantes ambientais) que servem para promover a 
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criatividade e qualidades que servem para inibir a criatividade (obstáculos ambientais): 

“To promote organizational creativity among individuals remove barriers and obstacles 

that hinder creativity and denote the lone inventor as a myth.” (Patterson, 2002,s.p.). 

Esquematizam-se na tabela 6 os estimulantes e os obstáculos ambientais. 

 

Tabela 6 - Estimulantes e Obstáculos Ambientais 

 

Fonte: Elaboração Própria a partir de Amabile, 1996 

 

Um dos componentes presentes na teoria de Sternberg e Lubart (2004) diz respeito ao 

contexto ambiental: o tipo de ambiente que facilita o desenvolvimento e a realização do 

potencial criativo depende de outros fatores, como o nível do potencial criativo da 

pessoa e da área em que a pessoa criativa se expressa. Desta forma, o ambiente que 

facilita a expressão criativa interage com variáveis pessoais e situacionais de uma forma 

complexa. O contexto ambiental afeta a produção criativa de três maneiras distintas: o 

nível em que favorece a geração de novas ideias; a extensão em que encoraja e dá o 

suporte necessário ao desenvolvimento das ideias criativas, possibilitando a geração de 

produtos tangíveis; e a avaliação que é feita do produto criativo. Estes autores 

analisaram diferentes tipos de ambientes, como o ambiente dominante na família, na 

escola, em organizações (ambiente de trabalho) e ainda fatores sociais que contribuem 

para a expressão criativa. 

•liberdade 

•boa gestão de projeto

•recursos suficientes

•encorajamento

•reconhecimento

•desafio

Estimulantes 
Ambientais

•recursos insuficientes

•competição

•avaliação

•gestão de projeto 
empobrecida

•constrangimentos

Obstáculos 
Ambientais



3. Variáveis de Intervenção 
 

114 
 

De acordo com Alencar e Bruno-Faria (1997), o conceito de clima organizacional inclui 

todos os fatores do ambiente de trabalho percebidos pelos sujeitos que podem 

influenciar a expressão da sua criatividade no trabalho. Destacam “a multiplicidade de 

fatores envolvidos no estudo da criatividade no contexto das organizações, uma vez que 

são vários os aspetos do ambiente de trabalho que atuam como estímulos e barreiras à 

sua expressão” (p. 91), devendo ser considerado o ambiente apenas um desses fatores 

que influenciam a expressão da criatividade. 

Para Amabile, a motivação para a tarefa, mais do que outros componentes, é assunto 

imediato e direto de influência social e psicológica, fazendo parte da tríade que compõe 

a criatividade: “According to the componential conceptualization of creativity, Domain-

Relevant skills. Creativity-relevant skills, and Task Motivation are all necessary for 

creative performance.” (Amabile, 1996, p.243).  

McLean (2005, p.234) identificou “five dimensions of organizational climate that 

influence creativity, including goal emphasis, means emphasis, reward orientation, task 

support, and socioemotional support.” Considera que as recompensas e a avaliação são 

dimensões fundamentais e estão alocadas na base dos resultados da criatividade e da 

inovação. 

Num estudo, a empresas duma região da Dinamarca (Cokpekin & Knudsen, 2011) 

concluíram que a motivação organizacional era o único item fortemente associado à 

inovação do produto e à inovação do processo. Viriam a verificar que os requisitos das 

PME’s eram diferentes das grandes empresas ou devido à atual crise económica anula-

se o efeito dos fatores estimulantes da criatividade, pela necessidade de segurança que 

tem vindo a aumentar.  

A aproximação qualitativa e psicométrica dos trabalhos realizados por Amabile (1996) 

na área da criatividade e da inovação foi desenvolvida e validada com um instrumento 

que a autora apelidou de KEYS. Analisando o clima para a criatividade e destinado a 

avaliar o ambiente de trabalho para a criatividade, Amabile identificou apenas um outro 

instrumento psicométrico concebido para o efeito: A Escala de Apoio à Inovação - no 

entanto, este instrumento foi validado em professores e alunos e assim a sua utilidade 
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nas organizações empresariais é incerto (McLean, 2005). A pesquisa do clima 

geralmente é observada numa amostra relativamente grande e possui um carácter mais 

geral, medido através de técnicas quantitativas, enquanto a cultura, sendo ideográfica 

e portanto relacionada com casos particulares, geralmente é medida através de 

métodos qualitativos (Cole et al, 2002, p.159). 

Os instrumentos Keys e CCQ (Creative Climate Questionnaire), respetivamente da 

autoria de Amabile (1996) e Ekvall (1996), são duas ferramentas aplicadas à 

quantificação do grau de estimulantes da criatividade em clima organizacional. 

Enquanto Keys mede o nível de encorajamento (motivação / estímulo), os recursos, a 

pressão e os obstáculos à criatividade; o CCQ mede o desafio, a motivação, a liberdade, 

o apoio a ideias, a confiança, a abertura, o humor e a tomada de risco. 

Neste sentido, um clima organizacional que contribui para a criatividade caracteriza-se 

por:  

 ser desafiante;  

 manter a motivação dos funcionários elevada, em relação à tarefa; 

 dar liberdade para a tomada de decisão; 

 encorajar as pessoas a correrem riscos; 

 apoiar a criação de ideias; 

 permitir algum tempo na experimentação de novas ideias e na exploração de 

formas não comuns para o cumprimento de tarefas. 

Esta questão do tempo remete-nos para a dimensão da Pressão: “a delicate balance is 

needed when the effect of time pressure on creativity is concerned. Research finds a 

certain amount of urgency stimulates creative thinking” (Cokpekin & Knudsen, 2011, p. 

5). 
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3.3. Criatividade e Liderança 

Nas organizações inovadoras, é necessário compreender como gerar grandes ideias e, 

portanto, como estimular a criatividade: “It's true that you can't manage creativity. But 

you can manage for creativity” dizem os líderes inovadores e especialistas que 

participaram no Colóquio em 2008 da Harvard Business School8. De entre as suas 

recomendações para criar as condições de florescimento da criatividade, destacam-se: 

abrir a organização a perspetivas diversas, tendo pessoas de diferentes disciplinas, 

experiências e áreas de especialidade, para partilhar o seu pensamento; valorizar as 

ideias dos outros; saber quando impor limites no processo criativo e quando não os 

colocar.  

A liderança assume um papel fundamental no desenvolvimento do processo criativo nas 

organizações. Quando lidera pessoas criativas, a liberdade de cada executante é tão 

importante quanto a planificação a seguir. O líder deve possuir competências de 

planificação mutáveis ao longo do desenvolvimento dos projetos (da geração da ideia à 

sua implementação). Estas competências são essenciais à liderança de pessoas criativas. 

A performance do grupo está dependente do líder no que respeita ao planeamento das 

tarefas, monitorização, coordenação do trabalho, bem como reconhecimento, apoio 

socioemocional e comportamento da equipa (Mumford et al., 2002, p.717; Amabile et 

al., 2004, p.9). 

Mumford et al. (2002, p.739) apresentam um modelo tripartido no que respeita à 

liderança:  

 Estilo integrativo: o líder orquestra a especialidade, as pessoas e o 

relacionamento, de modo a trazer novas ideias. Assim, o estímulo intelectual e a 

aplicação das técnicas da resolução criativa de problemas conduzem os indivíduos a se 

envolverem no desenvolvimento de ideias. Os líderes devem também garantir a 

diversidade no grupo e as comunicações abertas, criando um clima e uma cultura que 

possam influenciar positivamente a criatividade. 

                                                           
8 Citado por Amabile e Khaire  em http://www.bnet.com/cp/creativity-and-the-role-of-the-leader/238789. 

http://www.bnet.com/cp/creativity-and-the-role-of-the-leader/238789
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 Estruturação da ideia: envolve a criação de ações de modo a maximizar a 

autonomia dos indivíduos. Refere-se ainda à orientação técnica e organizacional do 

trabalho, à definição de expetativas e integração de projetos. 

 Promoção da ideia: o líder deve ser persuasivo, devendo as ideias ser colocadas 

no contexto mais vasto das estratégias organizacionais para que seja bem-sucedido. 

De Vries (1996) dá exemplos de como alguns líderes têm sabido dar oportunidade de o 

seu pessoal voar, nutrindo o espírito criativo nas suas organizações e tornando-a uma 

experiência significativa, onde as pessoas realmente se divertem com o que estão a 

fazer. O autor refere que os valores e crenças são parte integral da visão da liderança, 

motivando os funcionários a passar a sua mensagem com paixão e convicção: “when 

people feel a sense of ownership for a particular part of the organization, they are more 

committed” (idem, p. 489). 

Um líder que interaja diariamente com os subordinados influencia as perceções diárias 

destes, os sentimentos e performance, condicionando, em última instância, toda a 

criatividade do trabalho que executam (Amabile, 1996; Amabile et al, 2005). Nestas 

considerações, faz sentido remeter para Zhou e George (2003) que propõem um modelo 

focado na inteligência emocional dos líderes e como esta influencia o comportamento 

destes, em primeira mão, e consequentemente promove a criatividade dos 

funcionários: “leader’s emotional intelligence plays a pivotal role in the origin of leaders’ 

creativity enhancing behaviors” (idem, p.547). Para os autores, as emoções e a cognição 

são fortemente interdependentes e a inteligência emocional capacita as pessoas com a 

habilidade de usar as emoções para contribuir para o processo de informação cognitivo. 

Os líderes com elevada inteligência emocional estão aptos a compreender os seus 

seguidores, transmitindo-lhes coragem, otimismo e entusiasmo e mostrando uma 

abordagem flexível face à criatividade: “Emotional intelligence provides leaders with the 

capability to use these routes to effectively promote creativity among their 

subordinates” (Zhou & George, 2003, p.555). São capazes de usar a emoção para facilitar 

processos cognitivos que passam pela identificação do problema e reconhecimento de 
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oportunidades: quando as pessoas estão com bom humor, tendem a estar mais 

otimistas sobre o futuro, mais confiantes e expansivas no seu pensamento.  

Os líderes estão assim aptos a reconhecer quando o seu pessoal necessita de 

encorajamento e apoio. De facto, as conjunturas podem criar mudanças nas emoções 

entre o entusiasmo e a excitação por um lado e o desencorajamento e a ansiedade por 

outro (Csikszentmihalyi, 1999; Zhou & George, 2003). Deste modo, a liderança poderá 

auxiliar a gerir esses balanços emocionais. 

Balazs (2002, p.252) exemplifica como os grandes chefes de cozinha acreditam que 

mostrando confiança no seu pessoal obtêm sucesso: “Confidence and trust in one’s 

people is crucial to success.” Estes líderes comunicam aos empregados que têm altas 

expetativas na performance da equipa e olham-nos como pessoas competentes, 

responsáveis, capazes de alcançar os objetivos que a organização persegue. Ora, se o 

indivíduo se percebe e se avalia como competente, capaz e criativo, ele tende a ter mais 

confiança em expressar ideias e em exibir comportamento criativo: “Por outro lado, se 

o indivíduo se percebe como incapaz e não criativo, esta perceção irá refletir-se em suas 

ações, limitando as possibilidades de uma expressão mais plena de seu potencial e 

talento.” (Alencar, 1997, p.8). 

Resultado da teorização e investigação nas últimas décadas, cada vez mais se reconhece 

que os sentimentos, estados de espírito/humores e emoções constituem uma 

componente essencial da vida social em geral e do comportamento nas organizações 

em particular. Tradicionalmente, dominava a perspetiva cognitiva sobre a pesquisa da 

motivação no trabalho e os sentimentos eram ignorados ou vistos como consequência 

da concretização do objetivo (Alencar, 1997). Forgas e George (2001) pretenderam 

analisar o papel que o afeto tem na motivação, na criatividade e na performance dos 

trabalhadores, e como essa influência se estende aos juízos interpessoais e à 

comunicação, aos juízos de avaliação de desempenho, à flexibilidade dos trabalhadores 

e disponibilidade / absentismo, e à negociação. 
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O termo afeto tem sido usado de forma generalista, referindo-se às emoções e aos 

estados de humor, conforme Forgas e George (2001), apoiados nas investigações do 

âmbito da neuropsicologia.  

Estados de humor referem-se a estados de intensidade mais baixa, difusos e sem uma 

causa marcante; as emoções, mais intensas, geralmente têm uma causa determinada 

(Forgas & George, 2001, p.28):  

Moods thus differ from emotions in that they arise and disappear more 

gradually, are considerably less intense at their peak, are more enduring, 

and usually do not have a salient immediate antecedent cause. (…) moods 

are often more important than emotions in an organizational context 

because moods are normally subconscious and can influence people’s 

thoughts and judgments in ways that they are not aware of.  

 

A diferença mais óbvia é que as emoções são mais curtas que os estados de espírito: 

estes podem durar um dia ou mesmo dois, enquanto as emoções podem durar minutos, 

por vezes segundos: “A mood activates specific emotions (…) Moods reduce our 

flexibility, as they make us less responsive to the changing nuances in our environment, 

biasing how we interpret and respond. Emotions do that, too, but only for moments if 

the refractory period is not extended; moods last for hours.” (Ekman, 2003, p.67).  

O estudo das emoções no local de trabalho e como estas podem influenciar o 

comportamento organizacional revela-se de grande potencial, uma vez que as 

transformações organizacionais podem provocar um amplo leque de respostas 

negativas ou positivas por parte dos membros da organização (Mossholder, Settoon, 

Armenakis & Harris, 2000) condicionando o processo criativo.  

Recentemente começou-se a analisar os possíveis efeitos dos estados de espírito dos 

empregados na sua criatividade. Os estados de espírito refletem estados afetivos de 

natureza transitória que podem sofrer influências do contexto. É composto por duas 

dimensões: positiva (emoções que vão de alto a baixo níveis de excitação) e negativa 

(como os sentimentos de angústia e medo). Quando os indivíduos experimentam 

humores positivos, os seus processos cognitivos ou motivacionais são reforçados e o seu 

pensamento criativo e as habilidades para resolver problemas são facilitados. Como 



3. Variáveis de Intervenção 
 

120 
 

resultado, os indivíduos podem reconhecer mais facilmente um problema e integrar 

uma variedade de recursos, resultando em maior criatividade: “Moreover, it has been 

suggested that positive mood mediates the relation between contextual factors and 

creativity.” (Shalley, Zhou & Oldham, 2004, p. 946). 

O estado de espírito também pode servir de mediador entre o contexto e a criatividade: 

quando os indivíduos experienciam estados positivos, estabelecem mais conexões entre 

materiais divergentes, usam categorias mais amplas e veem mais associações. Como 

resultado, os indivíduos podem reconhecer um problema e integrá-lo numa variedade 

de recursos, resultando em criatividade mais elevada. 

Um estado de espírito positivo entre os membros de uma equipa trará mais cooperação, 

mais participação, menos conflito e coesão social mais forte. Estados de espírito 

coletivos negativos resultam em mais conflitos internos e menos boa vontade pelos 

membros da equipa para trabalhar uns com os outros: “Affective climate also affects 

group information processing. Collective positive mood increases the amount of 

information that is processed in teams, as well as the creativity of member 

contributions.” (Zaccaro e Klimoski, 2002, p.8). 

A maior parte dos estudos concentraram-se na condução dos estados de espírito 

positivos na criatividade, no entanto também há autores que referem que até os estados 

de espírito negativos podem ter um papel na criatividade dos empregados sob 

determinadas condições. Tu (2007, p.121) considera que o significado e as 

consequências dessa informação dependem do contexto organizacional no qual o 

estado de humor foi formado: “Essentially, the context provides people with cues 

concerning their ongoing behaviors, and the organizational context in which tasks are 

performed serves to define the overall objective by which people evaluate the adequacy 

of their efforts to date or their progress on a task”. Para o autor, a investigação do 

comportamento e performance criativos não deverá só considerar os sentimentos 

(estado afetivo), mas também o contexto no qual a pessoa vive esses sentimentos.  

“Divertir-se”, estar bem-humorado, dá ao indivíduo e ao grupo de trabalho uma melhor 

performance, um equilíbrio ao nível bio-psico-social: “People who enjoy their work are 
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creative. Having fun at work was found to be one of the most crucial factors for keeping 

the best people in these restaurants – more important than financial rewards.” (Balazs, 

2002, p.253). Além disso, refere De Vries (1996, p.489), “Most people who have fun 

work harder. (…) playfulness and creativity are closely related.”  

Como verificámos, Mumford et al. (2002) têm-se destacado no estudo da liderança e 

nas suas influências na criatividade organizacional, cujas evidências demonstram uma 

relação positiva entre liderança – criatividade e inovação. Apesar de tudo, ainda não se 

chegou à conclusão de qual dos tipos de liderança é mais eficaz, de acordo com a Teoria 

da Nova Liderança e que contempla a liderança transformacional, a liderança 

transacional e a liderança carismática (Roldan, Cabral & Pessoa, 2012). Assim, cingimo-

nos a fazer um levantamento das características da liderança democrática e da liderança 

autocrática e de que modo condicionam, favorecendo ou criando obstáculos, a 

criatividade organizacional. 

A clássica proposta de White e Lippitt enumera três estilos de liderança que ainda hoje 

são base para muitos dos enquadramentos sobre liderança organizacional: autocrático, 

democrático e liberal (Puni, Ofei & Okoe, 2014). Destacamos aqui as principais 

características do estilo autocrático e do estilo democrático: 

 No estilo autocrático, a liderança baseia-se no poder legitimado pelo cargo 

hierárquico e coercivo para influenciar os outros. Por vezes, estes líderes são agressivos, 

ditatoriais, o que pode, em situações de crise, funcionar positivamente. Um constante 

uso deste estilo, pelo contrário, induz o grupo à apatia e não produtividade quando o 

líder se ausenta. Os colaboradores não sentem que fazem parte dum projeto maior, não 

lhes sendo pedido participação na tomada de decisões. 

 No estilo democrático partilha-se a tomada de decisão com o grupo de 

colaboradores que tende a sentir-se mais satisfeito e menos frustrado. As suas ideias 

são tidas em consideração, depois de ouvidas, podendo ou não ser colocadas em prática. 
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Líder criativo  

Mumford et al. (2002) referem que tarefas criativas diferentes, organizações diferentes 

e expetativas de grupo diferentes enfatizam determinados aspetos da liderança criativa, 

ou seja, as diferenças no contexto e na estrutura das tarefas criativas interferem nas 

expetativas profissionais. A liderança criativa deve ser entendida num enquadramento 

a vários níveis (Csikszentmihalyi, 1999), atendendo a que a natureza das pessoas 

criativas e do trabalho criativo como atividade geradora ocorre num contexto social e 

organizacional. Tal perspetiva examina as influências individuais, as de grupo e a 

organizacional sobre os requisitos necessários para a liderança de pessoas e projetos 

criativos. 

Balazs (2002) analisou a liderança de determinados líderes criativos: os chefes de 

cozinha. O seu artigo diz respeito aos fatores de liderança que demonstraram ter um 

importante papel na criação dessas organizações - alguns restaurantes considerados 

como dos melhores do mundo. Hunt et al. (2004, p. 158) estudaram os músicos e 

condutores de orquestra: “their musicians must make Creative choices both individually 

and as a group as to how to meet the conductor’s interpretative desires 

(implementation).” Aliás, esta é uma analogia feita recorrentemente em termos de 

trabalho nas organizações. Mumford et al. (2002) apresentam conceitos-chave de 

liderança, ilustrando as afirmações como exemplos de pessoas criativas, os maestros 

que lideram músicos, em que o estímulo deverá ser feito intelectualmente, 

emocionalmente e através da paixão que nutrem pela arte em questão. 

 

Líder de pessoas criativas 

Quando se desenvolve trabalho criativo, os líderes têm a função de avaliar as ideias das 

pessoas, integrando-as nas necessidades da organização e criando condições para que 

possam gerar outras ideias. O comportamento do líder facilita o trabalho criativo dos 

outros se incluir o estímulo intelectual, mostrar apoio e envolvimento e proporcionar 

condições para os liderados poderem expressar a sua capacidade criativa. 



3. Variáveis de Intervenção 
 

123 
 

Mumford et al. (2002) destacam quatro dimensões-chave especialmente importantes 

na liderança de pessoas criativas:  

 Estímulo intelectual: o trabalho criativo requer que as pessoas resolvam 

problemas novos, complexos, que são desafios intelectuais; a estimulação intelectual 

influencia a inovação. 

 Envolvimento: para proporcionar o envolvimento definem-se objetivos 

desafiantes, providenciam-se táticas de acordo com os motivos das pessoas criativas. 

  Apoio: o líder deverá dar três tipos de apoio quando envolvido em liderança de 

projetos criativos: na ideia, no trabalho e suporte social. 

 Os líderes, dando liberdade aos seus trabalhadores, permitem que haja clareza 

nos objetivos e estratégias propostas. 

Como dizem Mumford et al. (2002, p.740), o líder de pessoas criativas pode necessitar 

de dar mais atenção às questões do clima e da cultura, pois estes fornecem o contexto 

para a criação de ideias.  

 

Criatividade e Motivação 

Para Sternberg e Lubart (2004), os recursos motivacionais dizem respeito às forças 

impulsionadoras da performance criativa. A psicologia social da criatividade de Amabile 

confirma o papel crucial dos fatores sociais na performance criativa (1996). 

Anteriormente, já Teresa Amabile era das investigadoras que mais sublinhara a 

importância da motivação na criatividade, destacando-a como a mais importante do seu 

modelo componencial, uma componente fundamental para que a produção criativa 

aconteça.  

O modelo de criatividade proposto por Amabile inclui cinco estágios que se 

esquematizam na figura 8.  
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Figura 8 - Estágios da criatividade 

 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de Amabile (1996) 

 

É também esperado que as experiências prévias com o problema produzam respostas 

mais criativas em posteriores momentos de envolvimento com a tarefa. Entretanto, no 

caso de resultados parciais ou de insucesso, é essencial que o indivíduo se sinta 

motivado para dar continuidade ao trabalho ou reiniciá-lo (Amabile, 1996). É importante 

ressaltar ainda que esses estágios não ocorrem, necessariamente, com uma sequência 

lógica. 

Teresa Amabile usa vários métodos para investigar o papel da motivação intrínseca na 

criatividade. As suas conclusões formuladas sob o Princípio da Criatividade da Motivação 

Intrínseca afirmam que a motivação intrínseca está geralmente associada ao aumento 

da criatividade, enquanto a motivação extrínseca (a motivação para fazer algo com um 

objetivo externo) geralmente conduz a um decréscimo da performance criativa. O papel 

da motivação reflete-se no modelo proposto, compreendendo as competências de 

domínio relevantes, as competências criativas relevantes e a motivação para a tarefa 

(Amabile, 1996; Glaveanu, 2010a).  

A autora enfatizou a motivação intrínseca como o tipo de motivação responsável pela 

produção criativa, sendo a dimensão mais importante do seu modelo explicativo, 

fundamental para distinguir o que um sujeito pode fazer (estando aí em causa outras 
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componentes) e o que realmente faz (quando a motivação está presente e põe em 

funcionamento todo o processo).  

Amabile define intrínseca como qualquer motivação que se desenvolve a partir de uma 

reação positiva de um indivíduo, em relação às qualidades da tarefa em si mesma. A sua 

reação pode ser experimentada como interesse, envolvimento, curiosidade, satisfação 

ou desafio positivo. O interesse é múltiplo nas personalidades criadoras e a persistência 

é uma característica necessária para acabar a obra: de pouco serve ter ótimas ideias se 

não se tiver a vontade e a persistência de as ver terminadas. A melhoria mais imediata 

no fluxo da criatividade é tornar intrinsecamente gratificante a dedicação a um dado 

campo (Csikzentmihalyi, 1999). Quando não há uma força externa que nos exige centrar 

a atenção, desperdiça-se quantidade de energia e as suas possibilidades de 

desenvolvimento.  

A escala da motivação intrínseca está dividida em duas escalas secundárias: 

 Gozo: ser motivado fortemente pela curiosidade, ficar tão absorvido no trabalho 

que tudo o resto é esquecido, sentir que é importante o gozo naquilo que faz. 

 Desafio: preferir o novo, o difícil, os problemas complexos; não estar satisfeito 

pelas tarefas fáceis, optando pelo trabalho que estimule as suas capacidades. 

As tarefas que dão “gozo” são aquelas que apresentam um nível ótimo de novidade e 

aquelas que são motivadoras intrinsecamente. Amabile (1996) lista as características 

das tarefas que contribuem para a motivação intrínseca: curiosidade sobre a tarefa, 

sentimento de competência face à tarefa, a atividade percebida pelo indivíduo é livre de 

forte controlo externo; e o indivíduo tem o sentimento de estar a jogar/brincar em vez 

de trabalhar.  

O papel da motivação intrínseca tem sido reconhecido desde Galton (1822-1911), 

agindo como um estímulo inerente à criatividade. Segundo Runco (1993), o 

envolvimento nas tarefas intrínsecas é uma característica vital nas pessoas criativas 

(como o pensamento divergente, a inteligência e a preferência pela complexidade). O 

seu lugar tem sido reconhecido como uma das características da personalidade criativa: 
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os indivíduos motivados intrinsecamente provavelmente irão depender dos seus 

próprios julgamentos em vez de tentar agradar a alguém. 

A motivação intrínseca pode levar o indivíduo a procurar mais informações sobre 

determinada área estudada e, consequentemente, desenvolver as suas habilidades de 

domínio. Da mesma maneira, altos níveis de motivação intrínseca podem levar o 

indivíduo a arriscar e a romper com estilos de produção de ideias tradicionalmente 

empregues, contribuindo para o desenvolvimento de novas estratégias criativas.  

O efeito condutivo da motivação intrínseca na criatividade pode ser mediado por 

sentimentos de prazer numa tarefa tomada como “brincadeira”. Este facto é importante 

se se considerar que a orientação motivacional face ao trabalho é aprendida pelo 

processo normal de socialização. As pessoas reagem negativamente a uma tarefa vista 

como “trabalho”, quando o seu comportamento é controlado ou parece ser controlado 

pelos fatores sociais impostos: “negative affect may be generated by socially learned 

stereotypes of “work” as something unpleasant that one as to be coerced to do (…) This 

affective explanation of the phenomenon is consistent with the introspections of many 

highly Creative individuals.” (Amabile, 1996, p.155). 

Este aspeto foi observado em vários estudos revistos por Sternberg e Lubart (1995) com 

profissionais que realizavam trabalhos altamente criativos em áreas distintas e que se 

diziam mobilizados pelo amor pela tarefa, focalizando muito mais a sua atenção e 

energia no trabalho em si do que em possíveis prémios ou reconhecimento pela sua 

realização.  

A atribuição de propriedades intrínsecas está assim mais dependente do realizador do 

que das condições da realização, e a interpretação das contingências pode ser um dos 

dados importantes para a relação entre motivação e manifestação criativa como nos diz 

Sternberg e Lubart (1995). Neste sentido, a motivação extrínseca pode ter um papel 

relevante na criatividade e coexistir com a primeira: é importante a focalização do 

sujeito na tarefa e não na recompensa que vai receber depois da sua realização. 
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Teresa Amabile define como extrínseca qualquer motivação que se desenvolva a partir 

de fontes externas à tarefa em si mesma. Essas fontes incluem a avaliação esperada, a 

recompensa, a competição, entre outras fontes externas. 

Existem dois tipos de motivação extrínseca: um pode levar o indivíduo a se sentir 

controlado; aspetos como a recompensa, a escolha condicionada, a competição e 

avaliação externa podem ser prejudiciais, afetando negativamente o nível de interesse 

e o desempenho do indivíduo na tarefa. Por outro lado, o outro tipo de motivação 

extrínseca prevê informação, contribuindo para que o indivíduo complete a tarefa com 

sucesso. Para Amabile a motivação intrínseca conduz à criatividade enquanto a 

motivação extrínseca é controladora e é nociva à criatividade. A motivação extrínseca 

informativa pode conduzir à criatividade, particularmente se houver inicialmente altos 

níveis de motivação intrínseca. 

A escala da motivação extrínseca está dividida em duas escalas secundárias: 

 Compensação: estar motivado pela compensação monetária do seu próprio 

trabalho. 

 Orientação Externa: estar motivado pelo reconhecimento, ser sensível às 

opiniões dos outros acerca do seu próprio trabalho ou das suas ideias e preferir 

trabalhar com objetivos e procedimentos claros. 

Amabile sugere que a deterioração da criatividade sob constrangimentos externos é 

mediada não só por processos cognitivos (julgamento da tarefa, julgamento próprio, 

atenção), mas também por processos afetivos (sentimentos de desprazer de uma tarefa 

tida como trabalho).  

A motivação extrínseca pode minar, em parte, o processo criativo (Amabile, 1996): diz 

respeito ao envolvimento do indivíduo numa tarefa com o objetivo de alcançar uma 

meta externa à tarefa, e é marcada pela recompensa e reconhecimento externos.  

O Princípio da Motivação Intrínseca da Criatividade reconhece o valor sinergético dos 

motivadores extrínsecos: “It is likely that the extrinsic motivators that consistently 

attract some people in their work will often be the positive motivators that provide 
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information value or that enable task engagement rather than the nonsynergistic 

motivators that lead people to feel externally controlled” (Amabile, 1996, p.201). 

Amabile fala de sinergia motivacional: alguns tipos de motivação extrínseca podem 

combinar positivamente com a motivação intrínseca, particularmente quando os níveis 

de motivação intrínseca são elevados. Sugere que "that synergistic extrinsic motivation 

may play a useful role if it appears at those more algorithmic stages of the process where 

outcome appropriateness is determined (such as idea validation)” (p.127). 

Também Sternberg e Lubart (2003) consideram que ambos os tipos de motivação - 

intrínseca e extrínseca - estão frequentemente em interação, combinando-se 

mutuamente para fortalecer a criatividade. Neste sentido, citam várias pesquisas que 

apontam o papel mobilizador, tanto da motivação intrínseca como da extrínseca, para a 

criatividade.  

O relacionamento “hidráulico” é a proposta de Amabile para a relação entre a motivação 

intrínseca e a motivação extrínseca: à medida que a motivação extrínseca aumenta, a 

motivação intrínseca (e a criatividade) diminuem. 

 

Avaliação e Recompensa 

Os efeitos negativos que a avaliação e as expetativas sobre a avaliação podem ter sobre 

a criatividade têm sido demonstrados por vários estudos conclusivos quanto às 

consequências dos constrangimentos extrínsecos e intrínsecos na criatividade. 

As expetativas da avaliação externa incluem-se no conjunto dos constrangimentos 

extrínsecos que compreendem recompensas, prazos, vigilância - a expetativa da 

avaliação também pode comprometer a criatividade se for uma tarefa heurística. A 

criatividade pode ser prejudicada pela avaliação que eventualmente transmita 

incompetência, pode ameaçar a autodeterminação, mas a avaliação também pode 

fornecer informações sobre o desempenho, aspetos a melhorar, ou transmitir 

reconhecimento de competência e valor do trabalho, desvendando assim um aspeto 

positivo: como anteriormente mencionado fala-se da motivação extrínseca ao serviço 
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da motivação intrínseca. Certos tipos de recompensa podem permitir o gozo e a 

criatividade: “one particularly positive form of reward appears to be additional freedom 

to create or choose one’s next Project or Project team. This is what we mean by 

«extrinsics in service of intrinsic»” (Amabile, 1996, p.175).  

Sob condições de recompensa, a motivação intrínseca pode diminuir em alguns tipos de 

tarefas, contudo, estudos não experimentais revelaram que as pessoas que geralmente 

se sentem controladas ou constrangidas nos projetos onde estão envolvidas podem ser 

menos criativas do que aquelas que se sentem autónomas (Amabile, 1996; Runco, 

1993).  

No que respeita à avaliação, há ainda a considerar a fluência (que reflete o número de 

respostas dadas) e a flexibilidade (reflete o número de categorias diferentes de 

respostas dadas - geralmente correlacionadas com a fluência). Os efeitos positivos da 

avaliação e da competição têm sido demonstrados, tendo em conta estes dois aspetos 

da performance. 

Em conclusão, a cultura organizacional, adquirida pelos indivíduos por meio da 

socialização, refere-se, nas palavras de Bilhim (1996), à cultura dominante e 

homogénea, uma macrovisão do constructo que expressa as normas, os valores e as 

crenças partilhadas que conferem a cada organização a sua personalidade distintiva. 

Contudo, há que considerar que existem diferenças culturais significativas dentro do 

contexto organizacional: a variação no capital humano da organização dá-nos conta de 

pessoas de diferentes raças, religiões, perspetivas e, portanto, de diferentes culturas, 

valores, crenças e reações ao ambiente organizacional. 

As estruturas que incentivem a exposição à diversidade de projetos, variedade de 

pessoas e ideias tendem a promover a criatividade. Assim, referem Mumford et al. 

(2002, p.728), “There are a number of actions leaders might take that promote diversity. 

(…)  to bring together people with complementary skills but somewhat different 

technical orientations” . O preço da diversidade traduz-se em stress e em conflito, mas 

para os ultrapassar há estratégias adequadas.



 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Proposta do Modelo
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Num mundo de concorrência globalizada, levantam-se novos desafios às empresas para 

que se mantenham competitivas. Para responder aos desafios, a empresa tem de ser 

criativa e envolver-se com a inovação.  

Ao longo deste capítulo, apresenta-se a proposta do modelo de criatividade 

organizacional resultante da revisão da literatura retratada nos capítulos 1 e 2. A 

caracterização das variáveis no capítulo 3 serve como ponto de partida para enquadrar 

as problemáticas levantadas. 

Pretende-se ainda que o modelo funcione como instrumento de aferição do 

envolvimento das organizações na inovação, em diferentes contextos organizacionais, 

independentemente da área ou setor económico. Assim, entende-se que o modelo 

apresente como característica principal a universalidade, o que significa que poderá ser 

utilizado por qualquer organização independentemente do seu contexto, área de 

intervenção, dimensão, perfil ou setor económico. Não deverá, deste modo, basear-se 

em pressupostos associados a um setor ou contexto determinados. 

 

4.1. Objetivos de investigação 

Ao longo deste trabalho de investigação pretende-se responder às questões: que 

relação existe entre as variáveis de intervenção (como a estrutura, a cultura e o clima 

organizacionais e o estilo de liderança)? e de que forma as organizações estão 

envolvidas com a inovação? 

De maneira a atingir os objetivos propostos, o modelo foi estruturado em dois 

componentes fundamentais que vão ao encontro dos dois principais objetivos deste 

estudo: (1) conhecer a relação existente entre a criatividade e as variáveis de 

intervenção (estrutura, clima e cultura, estilo de liderança) e (2) aferir o 

comprometimento das organizações com a inovação. 

 

Para alcançar os objetivos gerais, os respetivos objetivos específicos são:  



4. Proposta do Modelo 
 

133 
 

 avaliar a existência de determinadas características destas variáveis;  

 aferir o peso de cada uma das variáveis; 

 estabelecer os níveis de correlação entre resultados;  

 conhecer a prioridade que as organizações dão à inovação. 

 

4.2. O modelo teórico  

O modelo teórico que aqui se propõe compreende alguns conceitos teóricos principais 

que são traduzidos numa característica que não é diretamente observável e por isso há 

que definir cada um deles através das dimensões que lhes estão associadas. Tais 

dimensões permitem-nos desagregar o constructo e obter assim uma compreensão 

mais aprofundada do fenómeno mais. 

Em primeiro lugar, expomos como se chegou ao modelo explicativo do fenómeno da 

criatividade das organizações. Descrevem-se em seguida, com maior grau de detalhe, os 

diferentes componentes do modelo. Com esta descrição pretende-se justificar a 

necessidade destes componentes na estrutura do modelo e referir os conceitos que 

fundamentam o seu desenvolvimento. 

Partiu-se dum enquadramento teórico sobre a criatividade como conceito sistémico. De 

seguida considerámos as características que favorecem a criatividade organizacional e 

as dimensões em que a sua influência se faz sentir. Este foi o ponto de partida para a 

investigação do envolvimento das organizações com a inovação. 

Ao longo da revisão da bibliografia vimos que o contexto situacional (contexto 

sociocultural, político e económico) influencia todo o processo criativo, os produtos (a 

sua aceitação) e, consequentemente, a inovação. Ora, isto irá ter repercussões ao nível 

das organizações. Como a organização é constituída pelos indivíduos que nela 

trabalham, este capital intelectual assume particular destaque, se considerarmos quem 

coloca as organizações em movimento. 
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Se as empresas querem ter indivíduos comprometidos com a organização, que se 

envolvem e que são flexíveis para se adaptar às mudanças conjunturais, há que lhes 

proporcionar as condições necessárias para que tal aconteça. Quais são, então, as 

variáveis que interferem na criatividade desses indivíduos?    

 

4.2.1. Variáveis psicológicas 

Podemos afirmar que, apesar de em diferentes graus, todas as pessoas são criativas, 

pelo seu carácter genético e cognitivo. Geneticamente, o indivíduo criativo herda 

características neuropsicológicas que o dotam de determinada capacidade para ter 

pensamento divergente.  

Os seus processos cognitivos poderão estar mais facilmente adaptados a situações de 

mudança e de resolução de problemas, e com traços de personalidade determinados 

que passam pela flexibilidade, pelo compromisso e pelo envolvimento com a tarefa. O 

interesse, a curiosidade, a satisfação e o desafio são características das personalidades 

criativas, bem como o envolvimento nas tarefas intrínsecas tal como o pensamento 

divergente, a inteligência e a preferência pela complexidade (Runco, 1993). A pessoa 

criativa possui habilidades de domínio (determinada área de conhecimento) e 

habilidades cognitivas. É essencial observar que para estimular a expressão criativa é 

necessário preparar o indivíduo para pensar e agir de forma criativa, bem como planear 

intervenções na organização a fim de oferecer condições favoráveis ao desenvolvimento 

da criatividade. Ou seja, é importante fornecer um ambiente com recursos, 

reconhecimento e oportunidades, uma vez que o ambiente social condiciona a 

motivação intrínseca, favorecendo ou bloqueando a criatividade. Portanto há que 

dominar metodologias que despoletem o pensamento criativo e utilizar ferramentas 

adequadas para cada situação.  

Neste modelo haveria que considerar estas variáveis individuais que intervêm no 

processo e que se denominam variáveis psicológicas (figura 9). Os constructos definidos 
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para estas variáveis baseiam-se no trabalho de diferentes autores e compreendem 

dimensões diversas. 

Figura 9 - Variáveis Psicológicas intervenientes no processo criativo das organizações 

 

Fonte: Elaboração própria 

Tal como demonstrado anteriormente, quando os indivíduos experienciam estados de 

espírito positivos, fazem mais conexões entre materiais divergentes, dissemelhantes, 

usam categorias mais amplas e veem mais associações entre os estímulos. Como 

resultado, as pessoas podem reconhecer mais facilmente um problema e integrar vários 

recursos, resultando em criatividade mais elevada. Resumimos de seguida os 

pressupostos acerca das variáveis psicológicas intervenientes no processo criativo das 

organizações: 

 Emoção: o constructo definido para esta variável baseia-se no trabalho de Fry 

(2003), Csikzentmihalyi (1999), Zhou e George (2003), Forgas & George (2001), Shalley, 

Zhou & Oldham (2004), Zaccaro e Klimoski (2002) e Tu (2007), e compreende duas 

dimensões: a gestão das emoções e o estado de espírito. As reações positivas às 

transformações organizacionais estimulam o pensamento criativo. Quanto mais as 

pessoas se divertem no trabalho, quanto mais gostam daquilo que fazem e 

experimentam humores positivos, mais criativas são. Se o indivíduo se apercebe e se 

avalia como competente, capaz e criativo, ele tende a ter mais confiança em expressar 

ideias e em exibir comportamento criativo. Como forma de relançar um novo olhar para 

a inovação nas estratégias empresariais, poderia analisar-se a relação entre a 
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criatividade e as emoções, isto é, a forma como as pessoas se sentem no trabalho. As 

reações positivas podem estimular o pensamento criativo, reforçam os processos 

cognitivos e facilita o pensamento criativo e habilidades para resolver problemas.  

 Motivação: o constructo definido para esta variável baseia-se no trabalho de 

Amabile (1996), Sternberg (2003, 2004), Sternberg e Lubbart (1995, 2003, 2004, 2005), 

Fry (2003), Fry (2010), Alencar e Fleith (2003), Forgas e George (2001), Glaveanu (2010a) 

e Runco (1993), e compreende duas dimensões: a motivação extrínseca e a motivação 

intrínseca. Extrínseca é qualquer motivação que se desenvolva a partir de fontes 

externas à tarefa em si mesma. Essas fontes incluem a avaliação esperada, a 

recompensa, a competição, entre outras fontes externas. A escala da motivação 

intrínseca está dividida em duas escalas secundárias: gozo e desafio.  

As condições sociais e ambientais podem, positiva ou negativamente, influenciar a 

criatividade da maior parte dos indivíduos. A motivação intrínseca é aquela que se 

desenvolve a partir de uma reação positiva em relação às qualidades da tarefa, 

experimentando interesse, envolvimento, curiosidade, satisfação, desafio positivo. 

Trata-se de atividades que dão “gozo”, apresentando um nível ótimo de novidade. As 

características das tarefas que contribuem para a motivação intrínseca são curiosidade 

sobre a tarefa, sentimento de competência face à tarefa, atividade percebida como livre 

de controlo externo forte e sentimento de estar a divertir-se em vez de trabalhar. 

Independentemente de reforços externos, engloba interesse, competência, 

autodeterminação e o envolvimento nas tarefas intrínsecas. 

 Pensamento criativo: o constructo definido para esta variável baseia-se no 

trabalho de Sternberg e Lubart (2004), Furnham (2015), Kharkhurin (2014), Runco 

(2007), Maturana (1987), Martindale e Dailey (1996) e De Bono (1998) e compreende 

três dimensões: o conhecimento-domínio sobre determinado assunto, a flexibilidade e 

a originalidade. A criatividade é implícita à condição humana pelo seu carácter genético 

e cognitivo. O primeiro traço a facilitar a criatividade para uma determinada área é a 

predisposição genética. O estilo cognitivo de cada indivíduo tem um efeito direto na 

criatividade, mas de modo geral o indivíduo deve possuir conhecimentos em 
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determinado assunto, ter fluência de pensamento/de ideias, flexibilidade, originalidade, 

sentido crítico, procura de elementos que permitam conexões diferentes, perseverança 

e não convencionalidade. Características individuais como maior permeabilidade a 

novos conceitos, opiniões, perceções e hipóteses e a recetividade à experiência são 

facilitadoras da manifestação criativa, mas também dependem dos contornos 

ambientais.  

Contudo, hoje o conceito mais utilizado – apesar de existirem muitas interpretações – é 

de que a criatividade é um fenómeno multifatorial e multidimensional, que não leva em 

consideração apenas os aspetos individuais, mas também os psicossociais, as influências 

ambientais, as contextuais, sobre o vasto conjunto de relações implicadas. Portanto há 

a considerar variáveis externas ao indivíduo, denominadas de variáveis de intervenção, 

ou seja, aquelas que interferem e conduzem, impedindo ou facilitando a criatividade 

organizacional. 

 

4.2.2. Variáveis de Intervenção 

No seguimento da nossa proposta de um modelo sistémico para a criatividade 

organizacional, haveria portanto que considerar as variáveis de intervenção que 

interferem no processo e que se esquematizam na figura 10. Os constructos definidos 

para estas variáveis baseiam-se no trabalho de diferentes autores e compreendem 

dimensões diversas. 

Figura 10 - Variáveis de Intervenção que interferem no processo criativo das 
organizações 

 

Fonte: Elaboração Própria 



4. Proposta do Modelo 
 

138 
 

 Estrutura Organizacional: o constructo definido para esta variável baseia-se no 

trabalho de Mumford et al (2002), Correia e Dellagnelo (2004) e Predebon (2006). A 

existência de uma estrutura organizacional que incentive a diversidade de projetos, a 

variedade de pessoas e ideias e a aprendizagem organizacional tende a promover a 

criatividade. A organização criativa tem de ser flexível, controlando riscos empresariais 

e oferecendo a liberdade para procurar novos conhecimentos através da aprendizagem 

e da experimentação. Apesar da atribuição de propriedades intrínsecas estar mais 

dependente do realizador do que das condições da realização, a motivação extrínseca 

pode ter um papel relevante na criatividade e coexistir com a primeira. O próprio “fluir” 

é algo que se verifica quando o processo criativo se desenrola, mas que só é possível se 

existirem as condições necessárias. Portanto este constructo compreende dimensões 

como a flexibilidade, a centralização/descentralização, o trabalho em equipa, as formas 

e fluxos de comunicação.   

 O estilo de liderança utilizado é aqui fundamental na condução de todo este 

processo: o estímulo intelectual, o envolvimento, o apoio e a liberdade são dimensões-

chave na liderança. O líder tem de ponderar a organização do trabalho em equipa, pois 

potencia o processo inovador uma vez que enfatiza a diversidade, abre a porta à 

multidisciplinariedade, a diferentes experiências e áreas de especialidade, à partilha e à 

valorização de ideias. A abordagem flexível, o uso da emoção (que, como se viu, é 

fundamental para facilitar processos cognitivos) caracteriza a inteligência emocional, 

que o líder deve possuir, bem como a capacidade para gerir balanços emocionais, 

transmitir otimismo, confiança e afeto, uma vez que emoção e cognição são áreas 

interdependentes. Também a liderança espiritual, que compreende valores, atitudes e 

comportamentos, é necessária para a motivação intrínseca, essencial para atingir altos 

níveis de criatividade. O constructo definido para esta variável baseia-se no trabalho de 

Mumford et al (2002), Amabile et al (2004), De Vries (1996), Amabile (1996), Amabile et 

al (2005), Zhou e George (2003), Csikszentmihalyi, 1999) e Mainemelis, Kark & 

Epitropaki (2015). 

 Entre os contributos para a motivação intrínseca estão ainda as características 

das tarefas: curiosidade sobre a tarefa, sentimento de competência face à tarefa, e o 
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sentimento de estar a jogar/brincar. As diferenças no contexto e na estrutura das tarefas 

criativas interferem nas expetativas profissionais. As atividades que dão “gozo” são 

aquelas que apresentam um nível ótimo de novidade e aquelas que são motivadoras 

intrinsecamente. O constructo definido para esta variável baseia-se no trabalho de 

Amabile (1996), (Alencar, 1996) e Kao (1997). 

 Para o clima organizacional criativo é essencial que a trajetória da criatividade 

ultrapasse os obstáculos individuais e organizacionais e se implemente no ambiente da 

organização. As dimensões do clima e da cultura organizacional que influenciam a 

criatividade colocam a ênfase em objetivos, na orientação para a recompensa 

(direcionada para o reconhecimento), no suporte de tarefas e no apoio socioemocional. 

As recompensas e a avaliação estão alocadas na base dos resultados da criatividade e 

da inovação, sendo portanto dimensões essenciais. Os constructos definidos para estas 

variáveis baseiam-se nos trabalhos de Robbins (2002), Das (2003), McLean (2005), 

Amabile (1996) e Ekvall (1996).  

Posto isto, as variáveis de intervenção que interferem na criatividade das organizações 

são: estrutura organizacional, clima organizacional, cultura organizacional, estilo de 

liderança e tarefa.  

Neste modelo analisam-se os fatores que intervêm no desenvolvimento da criatividade, 

como o contexto sociocultural onde a organização se insere, o contexto organizacional 

(onde se inclui a estrutura da organização, o clima e a cultura organizacionais), o 

indivíduo ou conjunto de indivíduos, o estilo de liderança e a tarefa. 

Esquematizando as variáveis psicológicas e as variáveis de intervenção que influenciam 

a criatividade organizacional, obtemos em resumo o esquema da figura 11 onde se 

aborda um modelo causal, unidirecional, que pretenderá medir o peso que tem cada 

uma das variáveis sobre o resultado criativo. Atente-se que a contextualização é 

determinante para que se enquadre o envolvimento que a organização tem com a 

criatividade e o seu compromisso com a inovação.  
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Figura 11 - Criatividade nas Organizações - proposta de um modelo sistémico 

 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O facto de uma empresa se preocupar com esta problemática, permitindo que se abram 

portas à criatividade e à expressividade, poderá fazer toda a diferença e determinará o 

seu envolvimento com a inovação.  

Colocamos a questão: as empresas envolvem-se e comprometem-se com a criatividade 

e, consequentemente, com a inovação? 

Muitas perspetivas têm sido propostas para analisar e medir empiricamente a 

criatividade, quer no que respeita a produtos inovadores ou a processos do trabalho 

criativo, da tarefa em si, quer no que se refere a ambientes propiciadores ao 

desenvolvimento da criatividade. E se se viu que se pode estabelecer relação entre as 

características da personalidade do indivíduo e a criatividade, também se demonstrou 

que a ênfase pode ser colocada noutros âmbitos que explicam (sempre de forma 

complementar) o fenómeno da criatividade. 
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Para saber como a criatividade e a inovação de processos contribuem para as funções 

estratégicas nas organizações, é vital a identificação das metas desejadas e a promoção 

do pensamento criativo no ambiente de trabalho. É fundamental a existência da 

flexibilidade no trabalho e a criação de equipas multidisciplinares, bem como o 

estabelecimento de práticas que coloquem perspetivas diversas, fomentando desafios.   

Pretende-se que o modelo construído possa ser aplicado em diferentes sectores para 

estudar a criatividade nas organizações. Com este estudo propomos uma visão sistémica 

da criatividade, uma perspetiva integrada, não somativa, na tentativa de compreender 

os fenómenos na sua interdependência, nas suas dinâmicas próprias, aplicada às 

organizações.  

Com vista à implementação/desenvolvimento da inovação nas organizações, o modelo 

apresentado visa medir o peso que cada uma das variáveis tem na potenciação da 

criatividade. Trata-se de uma estrutura orgânica, flexível, não mecânica e poder-se-á 

futuramente utilizar para estabelecer os níveis de correlação entre resultados e avaliar 

a existência de determinadas características destas variáveis. Será possível, com a 

aplicação deste modelo, estruturar estratégias na organização. Contudo, adivinham-se 

algumas dificuldades pois, se por um lado não se pretende deixar de estudar o 

fenómeno de uma maneira inter e multidisciplinar, por outro tem-se consciência de que 

os muitos caminhos a tomar poderão, facilmente, revelar-se infrutíferos se não houver 

uma metodologia adequada ao estudo de fenómenos holísticos, como aquele que se 

propõe.  

Concluímos assim que, nesta fase de investigação, não optamos pelo estudo das 

variáveis psicológicas mas concentrar-nos-emos nas variáveis de intervenção. Destas, 

decidimos não enfatizar a variável tarefa por estar estritamente relacionada com as 

primeiras, pois isso implicaria uma análise ao nível individual dos colaboradores das 

empresas. Colocaremos o nosso foco nas questões mais dependentes das organizações 

e que determinam o desenvolvimento da criatividade e por consequência afetarão os 

indivíduos. 
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Chegamos assim à seguinte proposta de um Modelo Sistémico esquematizada na figura 

12. 

Figura 12 - Criatividade nas Organizações - proposta de um modelo sistémico 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

4.3. Pergunta inicial e Hipóteses de Investigação 
 

Face ao mundo globalizado em constante mutação, as organizações estão em constante 

adaptação e as que melhor se adaptarem têm as maiores possibilidades de sobreviver. 

A inovação é um fator determinante para o sucesso e a estratégia para que Portugal 

possa atingir níveis de desenvolvimento idênticos aos dos países mais desenvolvidos. A 

criatividade, estando na base da inovação ou caminhando a par desta, revela-se ser a 

ferramenta essencial para abraçar a competitividade (Bernardo, 2014; OECD, 2005; 

Porter, 1985). 
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O modelo proposto foi estruturado em dois componentes fundamentais que vão ao 

encontro dos dois principais objetivos deste estudo: (1) conhecer a relação existente 

entre a criatividade e as variáveis de intervenção (estrutura organizacional, cultura 

organizacional, clima organizacional e estilo de liderança) e (2) aferir o 

comprometimento das organizações com a inovação. 

 

As questões iniciais que nortearam o modelo foram: 

 

 Que relação existe entre a criatividade e as variáveis de intervenção (a estrutura, 

a cultura e o clima organizacionais e o estilo de liderança)?  

 De que forma as organizações estão envolvidas com a inovação? 

 

Subdividimos estas questões iniciais em outras parcelares. Assim, surgem 5 

subperguntas que dão origem a 5 hipóteses. 

 

 

4.3.1. A Estrutura organizacional e a Criatividade 

As questões que nos orientaram o caminho a percorrer neste âmbito foram: 

 Que relação existe entre a criatividade e a estrutura da organização? 

 Qual o tipo de estrutura de organização que favorece o florescimento da 

criatividade? 

 De que forma a estrutura organizacional condiciona o desenvolvimento da 

criatividade? 

Tendo concluído, através da revisão bibliográfica, que:  

 As organizações com estruturas que incentivam a exposição e a diversidade 

de projetos tendem a promover a criatividade; 

 As estruturas que incorporam variedade de pessoas e ideias tendem a 

promover a criatividade; 
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 As estruturas mais flexíveis favorecem a criatividade: a organização flexível 

é mais criativa, pois controla riscos e dá liberdade para que os seus 

colaboradores procurem novos conhecimentos, aprendendo e experimentando; 

 Uma estrutura que promova a criatividade oferece estimulantes ambientais 

como liberdade, boa gestão do projeto, recursos suficientes, encorajamento, 

reconhecimento, desafio; 

 Quanto mais centralizada for a estrutura organizacional mais inibe a 

criatividade; 

 A organização que promove a comunicação sem obstáculos hierárquicos 

permite a fluidez de ideias, a troca de informação e a partilha de ideias; 

 Uma organização que promove o trabalho em equipa com momentos de 

autogestão conduz os seus colaboradores à produção criativa; 

 Uma estrutura que promova a criatividade oferece estimulantes ambientais 

como liberdade, boa gestão do projeto, recursos suficientes, encorajamento, 

reconhecimento, desafio; 

 Uma organização que apresente uma estrutura que iniba a criatividade 

(obstáculos ambientais inibidores da criatividade) valoriza a competição, avalia, 

gere projetos de forma empobrecida e levanta constrangimentos. 

O constructo definido para esta variável baseia-se nos trabalhos de Mumford et al. 

(2002), Correia e Dellagnelo (2004), Predebon (2006) e compreende as seguintes 

dimensões: descentralização, flexibilidade, trabalho em equipa e comunicação 

partilhada. 

Surge assim a primeira hipótese de investigação: 

HIPÓTESE 1 – uma organização que promova a criatividade possui uma estrutura que 

oferece estimulantes ambientais como descentralização, flexibilidade e promoção do 

trabalho em equipa com momentos de autogestão e comunicação partilhada. 

E que se subdivide nas seguintes hipóteses: 
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Hipótese 1.1. As organizações com estruturas pouco centralizadas incentivam a 

exposição e a diversidade de projetos, promovendo a criatividade. 

Hipótese 1.2. A organização que promove a criatividade é flexível: controla riscos mas 

não é rígida nos procedimentos, promovendo a partilha de diferentes perspetivas. 

Hipótese 1.3. A organização que promove a criatividade incentiva o trabalho em equipa 

com momentos de autogestão. 

Hipótese 1.4 A organização que promove a criatividade proporciona a comunicação livre 

e aberta. 

 

4.3.2. Cultura Organizacional e Criatividade 

 

As questões que nos orientaram o caminho a percorrer neste âmbito foram: 

 Que relação existe entre a criatividade e a cultura da organização? 

 De que forma a cultura condiciona o desenvolvimento da criatividade? 

Tendo concluído, através da revisão bibliográfica, que:  

 A cultura organizacional é um fator que estimula o comportamento inovador 

dos membros da organização: através da cultura organizacional as pessoas 

aceitam a inovação como um valor fundamental da organização e sentem-se 

mais envolvidas nessa missão; 

 A existência de regras e regulamentos (formalização de atividades), a 

autoridade excessiva por parte da liderança e a fraca participação dos 

colaboradores (centralização) limitam a capacidade dos membros de assumir 

riscos; 

 Uma cultura que promove a criatividade reconhece talentos; 

 Uma cultura que incentiva a criatividade dá liberdade às pessoas para 

criarem sem medo de falhar; 
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 A colaboração e a integração entre diferentes unidades permite que as 

pessoas colaborem umas com as outras de forma aberta, amigável, em 

ambientes colaborativos; 

 As pessoas são livres para correr riscos não havendo controlo apertado, pois 

existe confiança e liberdade para seguir novas ideias; 

 Os colaboradores são mais criativos quando lhes é dada liberdade para 

controlar o seu próprio comportamento, ou seja, quando lhes é dada autonomia 

ou quando lhes é dado poder para tomar decisões. 

O constructo definido para esta variável baseia-se nos trabalhos de Robbins (2001), Das 

(2003), Zhou & Shalley (2008), Ramirez (2014) e Runco, & Jaeger (2012) e compreende 

as seguintes dimensões: colaboração, confiança, estilo de liderança e 

autonomia/liberdade individual. 

Surge assim a segunda hipótese de investigação: 

HIPÓTESE 2 – Existem características na cultura da organização que promovem a 

criatividade: autonomia, confiança, colaboração e um estilo de liderança adequado. 

E que se subdivide nas seguintes hipóteses: 

Hipótese 2.1. Uma cultura que promove a criatividade reconhece talentos, dá liberdade 

para as pessoas criarem sem medo de falhar, aumentando a probabilidade de 

ocorrência de contribuições criativas. 

Hipótese 2.2 Numa cultura colaborativa existe partilha de informação, pois há confiança 

nos seus membros. 

Hipótese 2.3. A autonomia e a liberdade individual para colocar as ideias em prática e o 

apoio no desenvolvimento dessas ideias por parte da liderança promove a criatividade. 

 

4.3.3. Clima Organizacional e Criatividade 

As questões que nos orientaram o caminho a percorrer neste âmbito foram: 
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 Que relação existe entre a criatividade e o clima da organização? 

 Quais as características do ambiente que mais favorecem o florescimento da 

criatividade nas organizações? 

 Quais os estimulantes ambientais que favorecem o desenvolvimento da 

criatividade? 

Tendo concluído, através da revisão bibliográfica, que:  

 Um ambiente social que ofereça recursos suficientes, reconhecimento e 

oportunidades, aumenta a probabilidade de ocorrência de contribuições 

criativas; 

 Num clima em que as pessoas sintam que são valorizadas, o 

comprometimento para desempenhar bem as funções profissionais aumenta; 

 O ambiente que facilita a expressão criativa fornece liberdade, uma boa 

gestão de projeto, encorajamento e tempo para o desenvolvimento de ideias; 

 Um clima organizacional que contribui para a criatividade é desafiante e 

impõe alguma pressão; 

 Os erros são tolerados em ambiente organizacional “saudável”, pois são 

considerados como oportunidades de aprendizagem; 

 Um clima conducente à criatividade mantém a motivação dos funcionários 

elevada em relação à tarefa, encoraja a tomada de riscos e apoia a criação de 

ideias. 

O constructo definido para esta variável baseia-se nos trabalhos de Amabile (1988, 

1996), McLean (2005) e Ekvall (1996) e compreende as seguintes dimensões: 

autonomia/liberdade; flexibilidade, partilha de ideias, reconhecimento, tomada de 

riscos, apoio a ideias, pressão e comprometimento. 

Surge assim a terceira hipótese de investigação: 

HIPÓTESE 3 – Existem características no ambiente da organização que promovem a 

criatividade: autonomia/liberdade, reconhecimento, partilha e apoio a ideias, 

flexibilidade, tomada de riscos e comprometimento. 
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E que se subdivide nas seguintes hipóteses: 

Hipótese 3.1. O ambiente criativo promove a iniciativa e a liberdade individual, 

estimulando a produção de ideias, a sua partilha e apoiando o desenvolvimento destas. 

Hipótese 3.2. A organização que é recetiva a mudanças está em adaptação constante e 

muda procedimentos sempre que é necessário, mostrando ser flexível. 

Hipótese 3.3. Numa organização onde, apesar das diferentes perspetivas, todos os 

colaboradores se sentem comprometidos, a probabilidade de ocorrência de 

contribuições criativas aumenta. 

Hipótese 3.4. Uma organização onde os funcionários são pressionados para cumprirem 

metas em pouco tempo bloqueia a criatividade. 

 

4.3.4. Estilo de Liderança 

As questões que nos orientaram o caminho a percorrer neste âmbito foram: 

 Que relação existe entre a criatividade e o estilo de liderança? 

 Quais as características de liderança que facilitam a criatividade de produtos 

e processos criativos? 

Tendo concluído, através da revisão bibliográfica, que:  

 A criatividade é estimulada se houver uma liderança ajustada; 

 Os líderes reconhecem quando o seu pessoal necessita de encorajamento e 

apoio; 

 Liderança democrática é o tipo de liderança que mais facilita o processo 

criativo nas organizações, pois dá oportunidade das pessoas “voarem”, tornando 

as suas experiências significativas, contribuindo para o sentido de diversão; 

 A possibilidade de gerir balanços emocionais e afeto, tal como o estado de 

espírito, influenciam a criatividade;  
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 A inteligência emocional do líder transmite coragem, entusiasmo e 

otimismo, mostra uma abordagem flexível e utiliza a emoção para facilitar 

processos cognitivos, apresentando um estímulo intelectual e emocional, 

mostrando paixão pelo que fazem;  

 A liderança proporciona motivação extrínseca, ou seja, a motivação que se 

desenvolve a partir de fontes externas à tarefa em si mesma e que incluem, entre 

outros, a avaliação e a recompensa. 

O constructo definido para esta variável baseia-se no trabalho de Mumford et al. (2002), 

Amabile et al (2004, 2005), De Vries (1996), Amabile (1996), Zhou e George (2003), 

Csikszentmihalyi, 1999) e Mainemelis, Kark & Epitropaki (2015) e compreende as 

seguintes dimensões: apoio, autonomia/liberdade, flexibilidade, estímulo e humor. 

Surge assim a quarta hipótese de investigação: 

HIPÓTESE 4 – Uma liderança democrática favorece o desenvolvimento da criatividade 

nas organizações. 

E que se subdivide nas seguintes hipóteses: 

Hipótese 4.1. A liderança democrática facilita o processo criativo, pois dá liberdade às 

pessoas e encoraja-as a terem novas ideias, orientando e apoiando a sua 

implementação. 

Hipótese 4.2. Uma supervisão flexível promove a experiência com significado e motiva 

a equipa, contribuindo ainda para o sentido de diversão. 

Hipótese 4.3. O líder democrático é flexível e promove o desenvolvimento das 

competências dos colaboradores, tornando as suas experiências significativas. 

 

4.3.5. Criatividade e Inovação nas organizações  

Para saber como a criatividade e a inovação de processos contribuem para as funções 

estratégicas nas organizações, é vital a identificação das metas desejadas e a promoção 
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do pensamento criativo no ambiente de trabalho. Com a flexibilidade no trabalho e as 

equipas multidisciplinares, as práticas que coloquem perspetivas diversas, fomentando 

desafios, serão cruciais. O compromisso, envolvimento e flexibilidade dotam a 

organização de competências estratégicas para inovar, para se adaptar à mudança e se 

diferenciar no mercado cada vez mais competitivo. 

A inovação organizacional assenta na criatividade dos colaboradores, explorando a 

inteligência coletiva dos trabalhadores de modo a resolver problemas, reduzir custos e 

encontrar novos mercados. Além disso, os funcionários sentem-se envolvidos e 

comprometidos com a organização. 

As questões que nos orientaram o caminho a percorrer neste âmbito foram: 

 As empresas portuguesas estão comprometidas com a inovação? 

 Quanto mais criativa for uma empresa, mais se envolve na inovação? 

 Como é que se mede a inovação nas empresas portuguesas? 

Tendo concluído, através da revisão bibliográfica, que:  

 A inovação organizacional assenta na criatividade dos colaboradores; 

 A criatividade e a inovação de processos contribuem para as funções 

estratégicas nas organizações, sendo vital a promoção do pensamento e dos 

processos criativos no ambiente de trabalho; 

 O processo de inovação é um dos indicadores mais utilizados para avaliar a 

competitividade, os seus resultados vinculam-se à capacidade de acompanhar as 

mudanças e o desenvolvimento do mercado, a criação e ocupação de novos 

mercados, num processo cada vez mais dinâmico; 

 A estratégia de inovação deve envolver os colaboradores na sua formulação 

e execução, pois mais facilmente estes contribuem para a concretização dos 

objetivos da organização; 

 As empresas inovadoras são um requisito para uma economia dinâmica e 

competitiva. 
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O constructo definido para esta variável baseia-se no trabalho de Anderson, Potocnik e 

Zhou (2014), Zhou & Shalley (2008), Amabile et al. (2006), Runco, Paek e Jaeger (2015), 

Drucker (2000), OCDE (2005) e Sousa (2007) e compreende as seguintes dimensões: 

motivação para inovar, medidas para inovar e prioridade de inovação. 

Surge assim a quinta hipótese de investigação: 

HIPÓTESE 5 - Quanto mais criativa for uma organização, maior será o comprometimento 

que tem com a inovação. 

E que se subdivide nas seguintes hipóteses: 

Hipótese 5.1. Para uma organização criativa, a motivação para inovar é fundamental. 

Hipótese 5.2. Uma empresa comprometida com a inovação implementa medidas 

(incentivos, motivação para colaboração, investimento, disponibilização de recursos). 

Hipótese 5.3. Uma organização criativa coloca a inovação entre as suas prioridades. 

 

 

4.4. Dimensões e Modelo de Análise 

 

Com base nas hipóteses desenhadas, avançamos um modelo de análise (tabela 7 e figura 

13) que propõe o estudo sistémico da criatividade nas organizações e a partir daí o 

comprometimento destas com a inovação. Sublinhamos que o modelo teórico proposto 

considera cinco das variáveis identificadas na literatura. 
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Tabela 7 - Modelo de análise 

Variáveis HIPÓTESES Sub-hipóteses Dimensões 
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ão
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 c
o
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u

n
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ão

 p
ar

ti
lh

ad
a.

 H1.1.: As organizações com estruturas pouco centralizadas incentivam a 

exposição e a diversidade de projetos, promovendo a criatividade. 

Descentraliza-

ção 

 

H 1.2.: A organização que promove a criatividade é flexível: controla riscos mas 

não é rígida nos procedimentos, promovendo a partilha de diferentes 

perspetivas. 

 

Flexibilidade 

H 1.3.: A organização que promove a criatividade incentiva o trabalho em equipa 

com momentos de autogestão. 

 

Trabalho em 

Equipa 

H 1.4: A organização que promove a criatividade proporciona a comunicação livre 

e aberta. 

Comunicação 

Partilhada 

 

C
U
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U

R
A
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R

G
A

N
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A
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N

A
L 

H
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 -
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 d
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u
e 

p
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m
o
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 c
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e:

 

au
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n
o

m
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, c
o

n
fi
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, 
co

la
b

o
ra

çã
o

 e
 u

m
 e

st
ilo

 d
e 

lid
er

an
ça

 a
d

eq
u

ad
o

. 

H 2.1. Uma cultura que promove a criatividade reconhece talentos, dá liberdade 

para as pessoas criarem sem medo de falhar, aumentando a probabilidade de 

ocorrência de contribuições criativas. 

 

Colaboração  

H 2.2. Numa cultura colaborativa existe partilha de informação, confiança nos seus 

membros. 

Confiança 

H 2.3. A autonomia e a liberdade individual para colocar as ideias em prática e o 

apoio no desenvolvimento dessas ideias por parte da liderança promove a 

criatividade. 

Estilo de 

liderança 

Autonomia/ 

Liberdade 
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Variáveis HIPÓTESES Sub-hipóteses Dimensões 
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 e
 p
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ss

ão
. 

 

H 3.1. - O ambiente criativo promove a iniciativa e a liberdade individual 

estimulando a produção de ideias, a sua partilha e apoiando o desenvolvimento 

destas. 

Autonomia/ 

Liberdade 

Partilha de 

Ideias 

Tomada de 

Riscos 

Reconhecimen

to 

 

H 3.2. A organização que é recetiva a mudanças está em adaptação constante e 

muda procedimentos sempre que é necessário, mostrando ser flexível. 

Flexibilidade  

 

H 3.3 Numa organização onde, apesar das diferentes perspetivas, todos os 

colaboradores se sentem comprometidos a probabilidade de ocorrência de 

contribuições criativas aumenta. 

Apoio a ideias 

Comprometi-

mento 

 

H 3.4. Uma organização onde os funcionários são pressionados para cumprirem 

metas em pouco tempo bloqueia a criatividade. 

 

Pressão  
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Fonte: Elaboração Própria 

Variávei

s 

HIPÓTESES Sub-hipóteses Dimensões 
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H 4.1. A liderança criativa facilita o processo criativo, pois dá liberdade às pessoas 

e encoraja-as a terem novas ideias, orientando e apoiando a sua implementação. 

Apoio  

Autonomia/ 

liberdade 

H 4.2.: Uma supervisão flexível promove a experiência com significado e motiva a 

equipa, contribuindo ainda para o sentido de diversão. 

Flexibilidade  

Estímulo 

Humor 

H 4.3. O líder criativo é flexível e promove o desenvolvimento das competências 

dos colaboradores, tornando as suas experiências significativas. 

Flexibilidade  

Estímulo 

C
o

m
p
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to
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Ç
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o
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 in

o
va

çã
o

. 

 

H 5.1.: Para uma organização criativa, a motivação para inovar é fundamental. Motivação 

para inovar 

H 5.2.: Uma empresa comprometida com a inovação implementa medidas 

(incentivos, motivação para colaboração, investimento, disponibilização de 

recursos). 

Medidas 

H 5.3.: Uma organização criativa coloca a inovação entre as suas prioridades. Prioridade 
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Na figura 13 podemos observar a representação conceptual das ligações do modelo 

teórico. 

Figura 13 - Dimensões do Modelo de Análise 

 

 
 

Fonte: Elaboração Própria 
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Na tabela 8 resumem-se as características principais das diferentes dimensões 

consideradas. 

 

Tabela 8 - Caracterização das dimensões 

Dimensões Caracterização 

Autonomia /  

Liberdade 

individual 

A autonomia permitida aos funcionários para escolha das tarefas e 

para tomar iniciativas; grau de liberdade dado aos funcionários para 

inovar. Trata-se também da possibilidade de decidir como orientar 

determinada tarefa, um sentimento de controlo sobre o seu próprio 

trabalho ou desenvolvimento de uma ideia (Amabile, 1988). Uma 

forma de promover a autonomia e a liberdade é permitir o 

desenvolvimento de projetos, por parte dos colaboradores, mesmo 

que isso não esteja diretamente ligado às suas obrigações (Alencar, 

1995). 

Apoio Apoio por parte da alta administração que consiste no interesse pelas 

pessoas, dando espaço para a divergência de opiniões e propostas e 

proporcionando um ambiente criativo (Gundy, 1987). 

Apoio a ideias Refere-se a quão construtivo e positivo o clima apoia a criação e 

desenvolvimento de novas ideias e também quando os funcionários 

apoiam as iniciativas da empresa. Os funcionários percebem que há 

abertura a novas ideias e apoio a mudanças por parte da organização. 

(Alencar, 1995). 

Colaboração Um clima colaborativo é aquele em que pessoas de diferentes áreas e 

níveis hierárquicos cooperam (Amabile, 1988). 

Comunicação 

partilhada 

Processamento da informação que circula na organização e em 

espaços de aprendizagem individual e coletiva cujo conhecimento é 

reconstruído e partilhado. 

Comprometimento 

 

 Manifestação do suporte dos indivíduos aos valores, normas, crenças 

e modelos de relações institucionais estabelecidos pela organização. 

Está ligado à aceitação e/ou identificação (Virtannen, 2000). 

Confiança 

 

A existência de confiança entre os membros da organização possibilita 

relacionamentos francos e abertos, e apoio pessoal e profissional 

(Ekval, 1999). 

Descentralização  

 

Menor concentração do poder decisório e de informação na alta 

administração da empresa e consequente maior distribuição pelos 

diferentes níveis hierárquicos. 

Estilo de liderança Modelo de liderança de pessoas e grupos, adotado pela empresa e 

determinado por um líder. 

Estímulo Encorajamento para ter novas ideias sem avaliações ameaçadoras. 
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Dimensões Caracterização 

Flexibilidade 

 

O seu oposto revela formalização - grau em que a organização enfatiza 

o seguimento de regras e procedimentos no desempenho do papel 

esperado de cada um dos seus membros.   

Humor 

 

Os principais indicadores desta dimensão no ambiente de trabalho são 

a espontaneidade, a ocorrência frequente de risadas e brincadeiras, 

numa atmosfera profissional leve (Ekval, 1999). 

Medidas para 

inovar 

Decisões implementadas para que a inovação aconteça. 

Motivação para 

inovar 

Intenção e ação no sentido de implementar as diferentes fases do 

processo criativo com vista à inovação. 

Partilha de ideias Supõe a existência de modelos que permitem a comunicação, ajudam 

a compreensão e estimulam a imaginação (Senge, 1996). 

Pressão Entre as várias formas de expressão, destacamos aqui o tempo e a 

competitividade. Trata-se do sentido de urgência criado internamente 

pela competição com as organizações externas ou pelo desejo geral de 

cumprir algo importante (Amabile, 1988, p. 147). Pode-se revelar como 

tempo insuficiente. 

Prioridade para 

inovar 

Determinação da ordem de inovação entre outras decisões 

estratégicas. 

Reconhecimento Refere-se ao reconhecimento das habilidades e esforços das pessoas. 

Trata-se do sentido de trabalho criativo que recebe feedback 

apropriado, reconhecimento e recompensa (Amabile, 1988, p 147). 

Tomada de risco Quem corre riscos tem atração pelo desafio, por aquilo que não é 

convencional, por fazer as coisas de forma diferente (Amabile, 1988, p 

129). Agarram-se as oportunidades e seguem-se estratégias para 

enfrentar os problemas. Há tolerância por aquilo que não é seguro, 

dado como garantido, e as decisões são rápidas no sentido da ação 

quando as oportunidades surgem (Amabile, 1996). 

Trabalho de equipa 

 

Implica um grupo de colaboradores com diferentes responsabilidades 

e distintos objetivos, alguma autonomia na tomada de decisões e com 

momentos de trabalho em autogestão. 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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A revisão bibliográfica desta dissertação tem como objetivo enquadrar o tema em 

estudo na literatura existente. Este capítulo procura definir o conceito de inovação 

destacando aquilo que o distingue do conceito de criatividade. Depois, concentrar-nos-

emos nos aspetos que caracterizam a inovação em Portugal. 

 

5.1. Criatividade ou inovação? 
 

Quando se fala de criatividade nas organizações, implicitamente está-se a falar do 

resultado objetivo - a inovação. Como anteriormente desenvolvemos, ao falarmos de 

criatividade e inovação nas organizações estamos a falar de originalidade e utilidade, 

conceitos cambiáveis culturalmente. De qualquer forma, em termos genéricos, 

novidade e utilidade são conceitos subjacentes à criatividade e inovação, bases de 

sustentação presente e futura de uma empresa. Mais, quando nos referimos a produtos 

criativos, a definição estende-se quer a bens materiais, quer a serviços, desde que 

estejam contempladas as características inerentes à criatividade e à inovação. Mas 

vejamos a distinção entre estes dois conceitos. 

Criatividade e inovação são constructos que se relacionam mas que não são idênticos. 

Até 2013 a criatividade era concebida como o primeiro passo para a inovação, uma vez 

que se centrava na criação da ideia e só na inovação se salientava a implementação da 

ideia (Anderson, Potocnik & Zhou, 2014). Estas definições vêm ao encontro das 

conceções de Teresa Amabile (1996), Oldham e Cummings (1996) e Shalley e Zhou 

(2008). As fronteiras entre ambos os conceitos não são claras: se alguns autores 

propõem diferenças conceptuais entre criatividade e inovação, outros argumentam que 

a criatividade ocorre não só nos primeiros estádios do processo de inovação, mas em 

todo o processo cíclico, da geração da ideia à implementação da ideia. Aliás, novas ideias 

e novas práticas podem também ser criadas pelos colaboradores fora do contexto 

organizacional, ou seja, a geração de ideias nem sempre tem de ter o foco na 

organização para que exista inovação (Zhou & Shalley, 2010).  
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Outra distinção muitas vezes encontrada é da criatividade envolvendo o processo 

cognitivo interno e individual e a inovação envolvendo o processo secundário, entre 

indivíduos e em relação com a sociedade, partindo das organizações. Por último, numa 

distinção mais simplista, apresenta-se a criatividade ligada à novidade enquanto a 

inovação vai além das novas ideias, englobando também as ideias adotadas e adaptadas.  

Anderson, Potocnik e Zhou (2014, p.4) propõem uma definição integradora de 

criatividade e inovação, a primeira com ênfase na geração de ideias e a segunda 

enfatizando a fase da implementação, não só de produtos como de procedimentos ou 

práticas: “Creativity and innovation at work are the process, outcomes, and products of 

attempts to develop and introduce new and improved ways of doing things.” Quer a 

criatividade, quer a inovação ocorrem ao nível individual, nas equipas de trabalho e ao 

nível organizacional ou, ainda, numa combinação destes níveis, resultando 

invariavelmente nos benefícios de que temos vindo a enumerar. 

Para vários autores, como Runco, Paek e Jaeger (2015), a criatividade tem 

imperativamente de ser apoiada, pois trata-se dum valioso recurso. Consideram a 

criatividade um pré-requisito para a inovação, salientando a importância da investigação 

como apoio à criatividade (e consequentemente à inovação), conduzindo à tomada de 

decisão quando se pretende investir em potenciais criativos. Assim, boas decisões 

dependem de uma boa investigação.  

É portanto assumido que a inovação é um fator-chave da competitividade e que o 

aumento dos rendimentos e da produtividade dependem do desenvolvimento e muitas 

vezes também da difusão de novas tecnologias. Só apostando na inovação é que as 

empresas conseguirão crescer e produzir mais valor acrescentado, tornando-se mais 

competitivas: “Survival of an organization in a modern dynamic and competitive 

environment requires continuous improvement of organizational performance.” 

(Essawi & Tilchin, 2014, p.70). 

A razão principal para inovar reside no desejo das empresas obterem uma performance 

crescente nos negócios e um aumento da competitividade (Gunday et al., 2011). Se a 

capacidade de inovação é a única forma de promover e sustentar uma vantagem sobre 
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a concorrência (Porter, 1998), às organizações é-lhes exigido o desenvolvimento das 

novas tecnologias, a constante inovação de produtos e formas de pensar/trabalhar, 

através da procura incessante do conhecimento. Desse modo estar-se-á a rentabilizar a 

capacidade de todos os intervenientes, contando com a contribuição de várias 

perspetivas, numa dinâmica pró-ativa. Florescem os contributos criativos e aumenta a 

competência de inovação organizacional. 

Têm-se desenvolvido modelos que pretendem explicar o processo criativo no seio da 

organização, criando estratégias para promover o pensamento criativo e novas formas 

de avaliar e incentivar a expressão criativa no ambiente organizacional.   

Rojas de Escalona (2007) analisa alguns enfoques teóricos sobre a organização, 

destacando a importância da criatividade e da inovação no contexto organizacional, 

passando uma revisão a diferentes teorias. O autor verifica uma mudança paradigmática 

desde a conceção mecanicista a uma perspetiva de sistemas complexos em que a 

criatividade e a inovação se convertem em valores fundamentais. É dessa necessidade, 

da criatividade e da inovação se converterem em imperativos para as organizações do 

século XXI, que conclui em relação ao destaque que cada uma dessas teorias dá à 

criatividade e à inovação, como se esquematiza na seguinte tabela: 
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Tabela 9 - Posições teóricas da conduta do homem na organização - criatividade e 
inovação 

Teoria Características Criatividade e inovação 

G
er

ên
ci

a 
C

ie
n

tí
fi

ca
 Taylorismo e Fordismo;  

Trabalho científico; 
Conceção economicista do homem; 
Conceção instrumental do homem: 
separação de funções; 
Motivação dos empregados com salários 
recompensadores do esforço diário. 

A criatividade do funcionário está 
reduzida sob o peso de um 
trabalho simplificado, mecânico e 
rotineiro. 
Inovações de carácter tecnológico. 

R
e

la
çõ

es
 H

u
m

an
as

 Estudos de Hawthorne e psicologia 
humanista de Maslow; 
Elton Mayo: as condições psicológicas e 
sociais influenciam mais a conduta individual 
dos trabalhadores do que as condições 
físicas do trabalho; 
Identificação com o grupo. 

Não deixa muito espaço para a 
criatividade, preferindo manter um 
estado permanente de equilíbrio.  
Os subsistemas formal e informal 
estão intimamente ligados, 
qualquer mudança num deles 
origina mudança nos outros e no 
sistema como um todo. 

Te
o

ri
a 

d
o

s 
Si

st
e

m
as

 

A interdependência funcional dos papéis que 
cada membro desempenha cria integração 
organizacional; 
O centro de interesse da organização está 
dirigido à interação das partes com o todo; 
A organização percebe-se como mutável e 
flexível; Concebida emersa num sistema 
mais amplo, num meio sociocultural e 
histórico em mudança constante ao qual se 
deve adaptar. 

Criatividade com maior presença 
do que nos sistemas anteriores. 
Aberta à mudança mas impõe 
limitações à criatividade, uma vez 
que a fragmentação em múltiplos 
papéis fomenta valores vinculados 
à submissão e à conformidade. 

M
o

d
e

lo
 

Ja
p

o
n

ê
s 

Relação do trabalho baseada num 
compromisso; alta participação dos 
trabalhadores; compromisso do grupo; 
estrutura flexível; fortemente influenciado 
pelos valores da cultura externa. 

Aposta na força inovadora dos 
trabalhadores; alto grau de 
participação. 

O
rg

an
iz

aç
õ

es
 In

te
lig

en
te

s 

Para promover o desenvolvimento da 
organização, o enfoque organizacional 
baseia-se na pessoa; estímulo dos processos 
de reflexão, visão partilhada, aprendizagem 
em equipa (desenvolvimento de inteligência 
coletiva), pensamento sistémico. 
 
 

 

Promove grupos de pessoas que 
aprendem juntos, refletindo a nível 
individual e coletivo e dialogando 
para expor as suas ideias, 
aumentando paulatinamente a sua 
capacidade para criar o que 
desejar.  
Homem com pensamento criativo, 
imaginativo, curioso, ávido de 
novas experiências, socialmente 
interdependente, aberto à 
mudança e a novas oportunidades.  

Te
o

ri
a 

d
o

 

Eq
u

ilí
b

ri
o

 
O

rg
an

iz
ac

io

n
al

 

Tenta aproximar o enfoque ocidental ao 
enfoque oriental, considerando a mudança 
como essência do todo; considera a 
realidade humana dialética; o equilíbrio 

Aberta à mudança, mas regendo-se 
por um certo número de regras. 
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Teoria Características Criatividade e inovação 

organizacional rege-se por um conjunto de 
princípios ou leis de comportamento 
organizacional. 

Te
o

ri
a 

d
o

 C
ao

s 

Organizações são sistemas abertos, 
dinâmicos, não lineares, sujeitos a forças 
internas e externas; 
O caos é desordem inevitável que surge 
quando as organizações realizam 
experiências com novos métodos de 
trabalho. 

Flexibilidade e abertura face à 
mudança. 

So
ci

ed
ad

e 
d

o
 

C
o

n
h

ec
im

en
to

 

O meio de produção é o conhecimento; 
Valor criado pela produtividade e inovação 
(aplicação de conhecimento no trabalho); 
organização como órgão vital de mudança e 
renovação constantes; 
O centro de interesse é o Homem face à 
complexa realidade disposto a transformá-la 
e a transformar-se. 

Organizada para a mudança 
constante e a inovação 
permanente; preparada para 
abandonar o estabelecido, o 
habitual. 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Na distinção entre os dois conceitos - criatividade e inovação - salientamos a 

importância de algumas das perspetivas teóricas: 

 Teoria Componencial da Criatividade (organizacional e inovação) de Teresa 

Amabile: três componentes essenciais contribuem para a criatividade individual ou de 

pequenas equipas: especialização, competência para o pensamento criativo e 

motivação intrínseca. Em contraste, os componentes que influenciam a criatividade dos 

empregados são a motivação organizacional para inovar, os recursos (financeiros, de 

tempo, pessoais) e as práticas de gestão (como o encorajamento ou os desafios). Do 

ponto de vista de Anderson, Potocnik e Zhou, (2014) a premissa mais importante é o 

impacto que o ambiente de trabalho tem sobre a criatividade, afetando os componentes 

que contribuem para a criatividade e que representam a fonte básica para a inovação 

organizacional.  

 Perspetiva Interacionista da criatividade organizacional: Woodman, Sawyer e 

Griffin (1993) referem que a criatividade é uma interação complexa entre o âmbito 

individual e a sua situação de trabalho nos diferentes níveis de organização. 
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 A teorização da relação entre as diferenças culturais e a criatividade, em especial 

as semelhanças e diferenças entre o mundo ocidental e o mundo oriental (Morris & 

Leung, 2010; Zhou & Su, 2010).  

Em suma, os enquadramentos teóricos revistos são posicionamentos no campo da 

criatividade e inovação organizacional. Todos enfatizam o papel de diferentes 

determinantes da geração de ideias ou da implementação de ideias.  

Criatividade e inovação são constructos relacionados que partilham um significado, 

possuindo características comuns: 

It is creativity that fuels the innovation pipeline. In order for an 

organization to remain relevant and to compete in pursuit of its mission, 

management of organizations must pay attention to both ends of the 

process, generating creative ideas frequently and utilizing its innovation 

process to realize the potential value of those ideas (McLean, 2005, p. 

240). 

Como a criatividade e a inovação de processos contribuem para as funções estratégicas 

nas organizações, é vital a identificação das metas desejadas e a promoção do 

pensamento criativo no ambiente de trabalho. A liderança é uma influência chave na 

cultura organizacional, podendo encorajar (ou inibir) o comportamento criativo dos 

trabalhadores. Com a flexibilidade no trabalho e as equipas multidisciplinares, as 

práticas que coloquem perspetivas diversas, fomentando desafios, serão cruciais.  

Segundo o Barómetro da Inovação9, a liderança assume um papel essencial no 

compromisso da organização para responder aos desafios da mudança, da criatividade 

e da inovação. O líder deve direcionar conhecimento e enveredar esforços para prever, 

conduzir e aplicar as ações necessárias à operacionalização de um sistema de gestão de 

inovação adequado. Desta forma beneficiará de uma dinamização contínua da 

motivação das equipas de trabalho para a inovação. A compreensão do papel da cultura 

inovadora no crescimento futuro da organização fomenta um espírito de criatividade e 

responsabilidade perante a inovação.  

                                                           
9 http://www.barometro.cotecportugal.pt/website/successpractices/detail/intro/1#3 

http://www.barometro.cotecportugal.pt/website/successpractices/detail/intro/1#3
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No mesmo sentido, Horth e Vehar (2015) sublinham a liderança como o fator mais 

importante para desenvolver a criatividade e fazer correr a inovação aos níveis 

individual, de equipa e organizacional. São eles que devem promover e apoiar a 

inovação na cultura da empresa: “Innovation leadership is needed to overcome 

challenges and transform ideas into actions. Without leadership, ideas are not pursued 

or acted upon, and certainly not transformed into game-changing products, services, or 

solutions.” (Horth & Vehar, 2015, p.5). A inovação requer pessoas com uma 

predisposição mental inovadora, que trabalhem em conjunto para um alvo em comum, 

compreendendo o desafio, gerando e definindo ideias, desenvolvendo soluções e planos 

e implementando a inovação para alcançar um ganho quantificável (idem). 

O processo da criação de ideia e a sua implementação tem-se tornado uma fonte de 

vantagem competitiva. Sendo a criatividade e a inovação um fenómeno complexo e a 

vários níveis, exigem-se capacidades de liderança para maximizar os benefícios de novas 

e melhoradas formas de trabalho. Na visão da inovação como um processo, com 

diferentes etapas, os líderes podem ver como diferentes capacidades, diferentes 

perspetivas e contribuições são necessárias ao longo do caminho (Horth & Vehar, 2015; 

Anderson, Potocnik e Zhou, 2014). 

Segundo Fernando Sousa (2007, p.54), “a inovação organizacional assenta na 

criatividade dos colaboradores, que organizados em equipas se empenham em projetos 

de melhoria”, sendo que “a verdadeira inovação deve constituir uma propriedade 

transversal a todos os sistemas organizacionais, pois o potencial de uma organização 

para a mudança não é divisível em partes.” De acordo com o mesmo autor, a inovação 

ocorre durante o ciclo da criação de conhecimento, após a definição do problema e 

antes da sua resolução. Reside portanto na aprendizagem que as equipas vão realizando 

ao construir um novo conhecimento, tratando-se de um processo de investigação-ação. 

Para Fernando Sousa, a inovação é um processo de resolução de problemas que leva à 

tomada de decisão; é na ação, no desenrolar do projeto, que ocorre a criação de 

conhecimento e a inovação. Conclui dizendo que “implantar um sistema de inovação 

organizacional eficaz é fomentar o compromisso com a organização; é pedir aos 
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empregados que encarem o negócio como se fosse deles – uma atitude de gestão que 

pode operar milagres nos resultados” (ibidem). 

A inovação poderá então dizer respeito ao processo de desenvolvimento e 

implementação de uma nova ideia. Mas quando se passa do nível individual para o de 

grupo e o organizacional, os conceitos de criatividade e inovação ficam mais difíceis de 

separar, de acordo com Sousa e Monteiro (2010). Basadur (2004) diz que não existe 

diferença entre criatividade e inovação organizacionais. Ao relacionar a criatividade com 

a definição do problema e a inovação com a implementação da decisão, isto implica uma 

série de definições de problema, tendo em vista a execução da decisão ou da ideia, e 

dificultando a separação dos conceitos ao nível organizacional.  

Para Schumpeter (1988), a inovação é um conjunto de novas funções evolutivas que 

alteram os métodos de produção, criando novas formas de organização do trabalho e, 

ao produzir novas mercadorias, possibilita a abertura de novos mercados através da 

criação de novos usos e consumos. Segundo o autor, a inovação pressupõe a entrada de 

cinco novos fatores: a introdução de um novo produto, a introdução de um novo 

método de produção, a abertura de um novo mercado, a conquista de uma nova fonte 

de fornecimento de matéria e a consumação de uma nova forma de organização de uma 

indústria. Sousa (2007) refere ainda que enquanto a inovação diz respeito aos domínios 

da implementação, produção, difusão, adoção ou comercialização de criações, baseados 

sobretudo em processos de poder e de comunicação organizacional, a criatividade 

mantém-se exclusivamente ligada à relação que se estabelece entre o criador e o seu 

produto, onde nem sequer a originalidade é importante mas, apenas, o “tentar fazer 

melhor”, ligado aos processos cognitivos e emocionais que têm lugar ao nível do 

indivíduo.  

Esssawi e Tilchin (2014) enumeram as fases do processo de inovação: determinação de 

estratégias com vista à melhoria da performance organizacional; criação de propostas 

de inovação de acordo com as direções especificadas; escolha da proposta mais eficaz e 

construção de inovações na base dessas propostas. Pelo contrário, Salerno et al. (2015) 

referem que este é o processo de inovação tradicional baseado numa sequência de fases 
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e que tem levado muitos autores a demonstrar o seu descontentamento com esta 

perspetiva do “Tamanho Único” (“one-size-fits-all”), ou seja, afirmam que não existe 

uma só perspetiva para a gestão de projeto que sirva todos os casos e que muitas 

organizações têm utilizado, com sucesso, diferentes processos de inovação.  

Os modelos tradicionais para gerir a inovação focam-se no desenvolvimento de novos 

produtos e envolvem a gestão e a transformação de recursos, o controlo da informação, 

a especialização e vão ao encontro da procura (Salerno et al., 2015). As formas atuais de 

gestão do processo de inovação caracterizam-se pela flexibilidade e a melhor maneira 

dos projetos de inovação terem sucesso está na forma como as incertezas são geridas, 

ao passo que a tendência dos modelos tradicionais era esperar que os projetos fossem 

incrementais (que representam melhorias progressivas nas características dos produtos 

já existentes ou nos custos dos produtos/processos). Outra conclusão das investigações 

mais atuais tem a ver com a implicação do cliente no processo de inovação: este pode 

ter um papel determinante na condução da inovação quando incluído no processo. 

Esta distinção entre inovações incrementais e radicais é uma das classificações de tipos 

de inovação, baseada no nível da novidade da inovação. Propostas por Tushman e Smith 

(2002), as inovações radicais estão associadas às organizações através de culturas 

experimentais, um clima empreendedor, uma estrutura descentralizada, processos de 

trabalho flexíveis, perfis heterogéneos de recursos humanos e competências técnicas 

fortes. As inovações incrementais associam-se a organizações que têm uma cultura 

eficiente, uma estrutura centralizada, papéis formalizados e mecanismos de 

coordenação. 

O Manual de Oslo também distingue inovação tecnológica de inovação organizacional 

(implementação de um novo método organizacional nas práticas da empresa, nas 

relações externas ou no marketing) e entre inovação do produto e inovação no 

processo. Por inovação do produto entende-se as mudanças nas características dos bens 

ou serviços; por inovação do processo entende-se a implementação de uma melhoria 

na produção ou no método de entrega, incluindo as mudanças significativas nas 

técnicas, no equipamento ou no software. 
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As inovações organizacionais desempenham um papel fundamental para a capacidade 

de inovação, prepararam um ambiente adequado para os outros tipos de inovação e 

têm um impacto forte e direto sobre o desempenho inovador da organização. Os 

gestores devem prestar mais atenção às inovações organizacionais, que têm um papel 

fundamental para a capacidade de inovação e aumento da vantagem competitiva 

(Gunday et al., 2011). 

Tidd & Bessant (2013, referidos por Essawi e Tilchin, 2014) determinam os requisitos 

para a construção de uma organização inovadora: visão partilhada, liderança que 

providencie um clima criativo, estrutura organizacional apropriada, alto nível de 

envolvimento na inovação, trabalho de equipa efetivo e orientação para o 

conhecimento. Sublinham a dependência das estratégias inovadoras face às estratégias 

organizacionais, uma vez que qualquer organização aspira mais criatividade e inovação 

não só por causa das forças globais mas também pelos benefícios que advêm para o 

negócio: “Fortunately, there is relative unanimity on the requisites to maintain a 

dynamic of creativity connected to an effective method of innovation” (Roffe, 1999, p 

229). 

A organização inovadora não é uma entidade desligada do seu contexto. As suas ações 

estão condicionadas e, por vezes, dependentes dos atores ou instituições que interagem 

em todo o processo de inovação. Esta visão integrada contempla a influência do meio 

envolvente e permite uma visão sistémica e interativa da inovação conectada com o 

ambiente externo.  

 

 

5.2. Inovar como estratégia competitiva 

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE, 2005), 

são atividades de inovação todas as atividades de caráter científico, tecnológico, 

organizacional, financeiro e comercial, incluindo o investimento em novo 

conhecimento, cujo móbil é a implementação de inovações. Podem estas atividades de 



5. Criatividade e Inovação nas Organizações Portuguesas 
 

170 
 

inovação ter uma base original e inovadora ou ter como resultado a implementação de 

uma inovação. Fazem parte das atividades de inovação as atividades de Investigação e 

Desenvolvimento (I&D) que comportam o conjunto do trabalho criativo, conduzido de 

forma sistemática com o propósito de alargar o conhecimento, incluindo o 

conhecimento do Homem, Cultura e Sociedade, bem como a utilização desse 

conhecimento para inventar novas aplicações.  

A estratégia permite a uma organização alcançar os resultados desejados, explorando 

as oportunidades no momento certo e dentro de um ambiente previsível, conforme 

Drucker (2000). Apesar de perspetivar uma onda protecionista para as décadas que 

vivemos devido aos períodos de turbulência económica, Drucker afirma que “todas as 

instituições precisam de tornar a competitividade global num objetivo estratégico” 

(2000, p.63). 

Uma das formas de relançar um novo olhar para a inovação nas estratégias 

empresariais, é procurar analisar os relacionamentos entre a criatividade e a forma 

como as pessoas se sentem no trabalho, as suas emoções ou afetividade (Amabile et al., 

2006), ou seja, de que forma as reações positivas estimulam o pensamento criativo. Por 

consequência, a liderança deve conhecer esta influência e os benefícios que daí advêm 

para toda a organização. 

A inovação impõe-se como fator que conduz à competitividade. Esta pode ser definida 

como a capacidade da empresa em formular e implementar estratégias competitivas 

que permitam aumentar ou manter, a longo prazo, uma posição sustentável no mercado 

(Porter, 1986). A competitividade também está relacionada com a adaptação das 

estratégias das empresas individuais ao padrão da concorrência efetiva num mercado 

específico. Desta forma, as estratégias competitivas que as empresas podem adotar 

para competir nos mercados podem ser a diferenciação e os custos (Ferraz et al.,1995; 

Porter, 1986).  
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De acordo com o Barómetro de inovação10,a estratégia de inovação pretende definir o 

âmbito, os objetivos e os limites sobre os quais a organização irá focalizar o seu 

programa de inovação, envolvendo os colaboradores na sua formulação e execução. 

Trata-se de um imperativo indispensável à competitividade das organizações. Entre os 

seus benefícios contam-se: 

 Maior foco da liderança na missão da organização; 

 Maior facilidade dos colaboradores em contribuir ativamente para a 

concretização dos objetivos da organização; 

 Maior clareza na identificação de oportunidades de negócio; 

 Melhor compreensão dos meios para a concretização dos objetivos da 

organização; 

 Melhor articulação da estratégia global da organização com a estratégia e os 

desafios de inovação. 

 

Tipologias de Inovação 

 

Partindo dos primeiros estudos sobre inovação, surgem diferentes tipologias que aqui 

resumimos em duas perspetivas, a macro e a micro: na perspetiva macro, a inovação 

está ligada à tecnologia, à produtividade, à competitividade, à Investigação e ao 

Desenvolvimento (I&D). Na perspetiva micro, surgem as novidades para a empresa e 

para o consumidor. 

Schumpeter (1988) considerava cinco tipos de inovação: 

1. De produto (novo ou melhorado); 

2. De processo (novo ou melhorado); 

3. Organizacional (nova estrutura, novo sistema de comunicação interno); 

4. Na gestão (novas práticas de gestão); 

5. No marketing e serviços. 

                                                           
10 http://www.barometro.cotecportugal.pt/website/successpractices/detail/intro/1#23 
 

http://www.barometro.cotecportugal.pt/website/successpractices/detail/intro/1#23
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Roffe (1999) considera que a gestão para a inovação resulta de um enquadramento que 

compreende cinco áreas principais: produto inovador, processo inovador, tecnologia e 

estratégia, resolução criativa de problemas e implementação da inovação tecnológica.  

Com base na tipologia de Schumpeter, o Barómetro de Inovação específica: 

 Produto/serviço: são consideradas inovações de produto/serviço todas aquelas 

que provoquem alterações significativas nas especificações técnicas, componentes, 

materiais, software incorporado, interface com o utilizador ou outras características 

funcionais. Associados à inovação do produto/serviço encontramos os seguintes 

benefícios: aumento da competitividade através do lançamento no mercado de 

produtos ou serviços diferenciados face à concorrência; posicionamento da organização 

como uma empresa inovadora; vantagens de reputação junto de clientes, fornecedores, 

potenciais parceiros e colaboradores. 

 Processo: a inovação de processo representa a implementação de melhores 

práticas que permitam obter vantagens concorrenciais nos processos de fabrico, 

logística e distribuição. Estas práticas tanto poderão produzir ruturas bruscas como 

melhorias face às práticas existentes até então, como processos totalmente novos e 

inovadores. Os benefícios que daí advêm são: redução dos custos de produção; aumento 

da qualidade dos produtos ou serviços; redução do tempo de espera, redução do tempo 

até ao mercado, benefícios ambientais e aumento da eficiência dos processos da 

organização. 

 Organizacional: representa a introdução de melhores práticas nas atividades de 

rotina, nos novos procedimentos para o desenvolvimento de negócios, nos novos 

sistemas de gestão da qualidade, nas novas metodologias, nos sistemas de trabalho 

interno, na organização e nas novas formas de gestão das relações externas (por 

exemplo, novas formas de relacionamento com outras empresas). As vantagens que daí 

surgem estão relacionadas com o aumento da eficiência e da eficácia dos processos 

internos da organização, com estruturas organizacionais flexíveis e ajustadas às 

verdadeiras necessidades da realidade organizacional, e com o estabelecimento de 

formas mais eficientes de relacionamento com outras organizações. 
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 Marketing: representada pela implementação de novos métodos de marketing, 

envolvendo melhorias significativas no desenho dos produtos ou das suas embalagens, 

nos métodos de distribuição e nos sistemas de promoção de marcas. Assim poderão ver 

aumentados o nível de vendas, a satisfação dos clientes, o alinhamento dos 

produtos/serviços em relação às necessidades do mercado e a credibilidade da 

organização. 

Ainda com base na mesma tipologia, o Manual de Oslo (OCDE, 2005) considera quatro 

tipos de inovação: 

1. Inovações de produto (desenvolvimento de bens e serviços novos ou melhoria 

nos já existentes); 

2. Inovações de processo (alterações aos métodos de produção, equipamentos ou 

software); 

3. Inovações organizacionais (implementação de novos métodos organizacionais); 

4. Inovação de marketing (alterações no design do produto/embalagem, 

promoção…). 

 

Este Manual de Oslo foi o primeiro guião internacional a definir e a aceder a atividades 

de inovação, ao mesmo tempo que compilava e usava dados. É tido como uma 

referência fundamental para subscrever, identificar e classificar a inovação na empresa 

(Gunday et al., 2011). 

A inovação é um fenómeno dinâmico: para Ferraz et al. (1995), o processo de inovação 

é um dos indicadores mais utilizados para avaliar a competitividade, uma vez que os 

seus resultados se encontram vinculados à capacidade de acompanhar as mudanças e 

ao desenvolvimento do mercado, bem como à criação e ocupação de novos mercados. 

Engloba a implementação de novos métodos organizacionais na prática de negócio, na 

organização do trabalho e/ou nas relações externas (OCDE, 2005). 

De acordo com o Deloitte Business Confidence Report de 2014, não há dúvida de que a 

inovação é um fator chave para o crescimento do negócio, apesar dos vários obstáculos 

que se vão levantando.  
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Barreiras à inovação 

Algumas investigações têm-se preocupado com o levantamento das barreiras à 

inovação. Esta foi uma das preocupações de Madrid-Guijarro et al. (2009) que, 

reconhecendo a inovação como fator chave na competitividade das nações e empresas, 

elencaram as barreiras que as PME’s espanholas enfrentam: são barreiras 

fundamentalmente externas, como recursos humanos, risco e posição financeira. Em 

Portugal, este estudo foi feito mais recentemente por Cordeiro (2011) junto das PME’s. 

Das 54 barreiras elencadas distinguimos aquelas que foram mais destacadas: conjuntura 

económica atual, a limitação de recursos monetários, a reduzida cultura de assunção de 

riscos, o desempenho mecânico e rotineiro e a sedimentação de processos, a resistência 

à mudança da organização e dos recursos humanos, a falta de incentivos e compensação 

à inovação, o custo elevado de novos meios e processos e a reduzida dimensão da 

empresa. No Reino Unido, as maiores barreiras relacionam-se com o tempo de 

desenvolvimento da inovação, com a aversão ao risco e com o fraco conhecimento do 

mercado. Na Alemanha destacou-se a fraca capacidade financeira, a dificuldade de 

contratar recursos humanos adequados e a fraca cooperação entre empresas. No 

Chipre, as barreiras internas com maior expressão são a falta de tempo, a inadequação 

das atividades de I&D e meios financeiros adequados. Entre as barreiras externas 

contam-se a burocracia governamental e a falta de apoio do mesmo, a escassez de 

recursos humanos qualificados e as políticas bancárias de concessão de crédito. No 

Brasil, a supervalorização dos processos de produção ou prestação de serviços, a 

limitação de recursos financeiros e humanos e no acesso ao mercado são os principais 

obstáculos à inovação das PME’s (Cordeiro, 2011).   

As pequenas empresas que não abracem a inovação na sua estratégia de negócio 

correm o risco de não serem competitivas devido aos seus produtos e processos 

obsoletos. As empresas inovadoras são um requisito para uma economia dinâmica e 

competitiva (Madrid-Guijarro et al., 2009). 
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5.3. Preocupações Europeias e Inovação em Portugal 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) tem vindo a 

desenvolver ações de reflexão e orientação sobre a inovação. Publicou em 2005 o 

Manual de Oslo, definindo a inovação como “a implementação de um produto (bem ou 

serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método 

de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas” (OCDE, 2005, p. 46).  

Nos anos 1980 realizou-se em Oslo uma conferência de especialistas da área da inovação 

dos países da OCDE para elaborarem os suportes do que viria a ser o Manual de Oslo. 

Este documento foi desenvolvido em conjunto pelo Eurostat e pela OCDE, com uma 

primeira edição em 1992 numa abordagem direcionada sobretudo para a inovação 

tecnológica de produtos e processos: os Estados Membros iniciavam um processo de 

normalização dos conceitos de inovação, investigação e desenvolvimento neste manual. 

Neste momento está em vigor a terceira edição. O manual expõe um conjunto de 

orientações para desenvolver indicadores de inovação nos países da OCDE que possam 

ser comparáveis, resolvendo desta forma problemas do foro metodológico. Assim, está 

a padronizar conceitos e indicadores de Investigação e Desenvolvimento, apresenta 

diretrizes para a recolha de dados sobre a inovação e a sua implementação, identifica 

fatores condicionantes de atividades inovadoras e resultados de inovação (OCDE, 2005).  

Anteriormente, a preocupação da União Europeia (UE) com a temática da inovação 

surgira no início de 1990. A Comissão Europeia procurou uniformizar a definição de 

inovação através da publicação do Green Paper on Innovation: neste documento a 

inovação é definida como a atividade que visa produzir, assimilar e explorar a novidade 

nos domínios económico e social; isto significa a renovação e alargamento de produtos 

e serviços, alargamento dos mercados, criação de novos métodos de produção e de 

distribuição e alterações na organização e nas condições do trabalho (Comissão 

Europeia, 1995).  
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Ao nível nacional, o conceito de inovação encontra-se definido na Norma Portuguesa 

para a Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI), (NP 4456:2007) 

publicada em 2007 pelo Instituto Português da Qualidade, I.P. De acordo com esta 

norma, a inovação corresponde à “implementação de uma nova ou significativamente 

melhorada solução para a empresa, novo produto, processo, método organizacional ou 

de marketing, com o objetivo de reforçar a sua posição competitiva, aumentar o 

desempenho ou o conhecimento” (IPQ, 2007, p.8).  

A inovação desempenha então um papel fundamental na criação e exploração de 

conhecimento e consequentemente a criação de vantagens competitivas para as 

empresas e outras organizações.  

A estratégia da UE passou por políticas de fomento da inovação, procurando potenciar 

o crescimento económico e a criação de emprego. Entre as várias políticas destacamos 

as seguintes medidas: 

 No Conselho Europeu de Lisboa (2000), foi aprovado um novo objetivo 

estratégico que salientava a importância para a Investigação, o Desenvolvimento e a 

Inovação na UE. Para atingir o objetivo tem sido fundamental incentivar a 

competitividade e a inovação e implementar políticas de I&D (Conselho Europeu, 2014); 

 No Conselho Europeu de Bruxelas (2010), foram aprovados os principais aspetos 

da Europa 2020 para que a União Europeia chegasse ao crescimento sustentável através 

do conhecimento e da inovação; 

 A Estratégia “Europa 2020” e o Programa Horizonte 2020 (aprovado pelo 

Parlamento Europeu em 2013) foi o maior programa comunitário de investigação e 

inovação na UE e assenta em três pilares: Excelência Científica, Liderança Industrial e 

Desafios Sociais.  

O Innovation Union Scoreboard 2014, elaborado pela Comissão Europeia (2014), 

classifica os Estados Membros em quatro grupos com base no desempenho médio de 

inovação. O sistema de avaliação baseia-se em três indicadores principais: Facilitadores 

(que mede os principais fatores que impulsionam o desempenho da inovação, externos 

à empresa); Atividades da empresa (mede os esforços das empresas); Resultados (mede 



5. Criatividade e Inovação nas Organizações Portuguesas 
 

177 
 

a incidência das atividades de inovação das empresas). Portugal pertence ao grupo dos 

“Inovadores Moderados”, isto é, tem um desempenho em inovação inferior ao da média 

da UE, como podemos observar no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Desempenho dos Estados Membros da UE em matéria de Inovação 

 

Fonte: Comissão Europeia (2014, p. 3)  

Segundo a Comissão Europeia (2014), todos os Estados Membros melhoraram o seu 

desempenho de inovação entre 2006 e 2013. Portugal lidera em matéria de crescimento 

da inovação mas, apesar da taxa de 3,9% de crescimento médio anual, ainda 

apresentava, em 2013, um desempenho de inovação de 74% face aos outros países da 

UE.  

Como pontos fortes, a Comissão Europeia (2014) aponta para Portugal os seguintes 

indicadores de inovação: as PME’s com inovações de produto e/ou processo e PME’s 

com inovações de marketing e/ou organizacionais.  

A vitalidade da inovação é moldada pelo seu sistema de inovação nacional: uma rede 

complexa de agentes, políticas e instituições que suportam todo o processo (Lundvall, 

1992). Este sistema inclui o sistema nacional de proteção de PI, as suas universidades e 

os seus laboratórios de pesquisa. De forma mais abrangente, pode incluir também 

muitos outros subsistemas e processos como regras de concorrência e as políticas 

financeiras e monetárias. A investigação mostra que o nível de investimento em I&D, a 

eficácia da proteção da PI, a concorrência aberta e a intensidade de investimento na 
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educação superior são particularmente importantes na geração de produções 

inovadoras (Porter & Stern, 2001).  

 

 

5.4. Inovação em Portugal 

A inovação tem um papel fundamental na economia atual. A capacidade de inovar e 

consequente reforço de vantagens competitivas torna-se uma regra básica para a 

sustentabilidade das empresas numa economia global e competitiva. Neste subcapítulo 

são abordadas as iniciativas seguidas pela União Europeia no âmbito da inovação e o 

estado atual da inovação em Portugal face aos seus homólogos Europeus. Também são 

apresentados dois dos organismos que dinamizam a temática da inovação a nível 

nacional. 

A política de inovação tem vindo a ganhar peso, expresso nomeadamente no recente 

Programa Quadro Competitividade e Inovação, onde se considera a inovação como 

elemento fulcral com vista a responder aos desafios competitivos defrontados pela 

Europa. Portugal dispõe de premiados internacionalmente com inventos apesar dos 

fracos investimentos em investigação e desenvolvimento (I&D), com alguns fundos 

comunitários. As políticas de I&D, inovação e empreendedorismo têm, nos últimos 20 

anos, estado associadas a programas específicos no âmbito dos Quadros Comunitários 

de Apoio, marcados por uma separação nítida entre a política de ciência e a política de 

empresa. As atividades de I&D devem de estar interligadas às políticas e à estratégia da 

empresa. A função da I&D deve apoiar a atividade da organização numa constante 

melhoria de produtos e serviços, respondendo a exigências do mercado e potenciando 

a criação e venda de novos produtos/serviços. 

Neste contexto, Portugal promove atividades de instituições como a COTEC e o IAPMEI. 

A COTEC e o IAPMEI são dois dos organismos com funções na condução da inovação em 
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Portugal: possuem um papel fundamental na promoção de uma cultura de inovação, 

crucial para a competitividade das empresas. 

A COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação desenvolve ações, estudos 

e projetos na área da inovação. Sem fins lucrativos, esta associação pretende ser uma 

força importante na inovação empresarial em Portugal que tem como missão 

“promover o aumento da competitividade das empresas localizadas em Portugal, 

através do desenvolvimento e difusão de uma cultura e de uma prática de inovação, 

bem como do conhecimento residente no País” (COTEC, 2014). Entre as várias iniciativas 

que lidera, destacamos o Barómetro de Inovação, uma plataforma que disponibiliza 

informações sobre a Inovação em Portugal: indicadores, estatísticas, informação sobre 

boas práticas de gestão de inovação.  

O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. desempenha um importante 

papel na promoção e apoio à inovação em Portugal. Sob tutela do Ministério da 

Economia, tem como missão promover a competitividade e o crescimento das micro, 

pequenas e médias empresas, reforçando a inovação, a promoção do 

empreendedorismo e o investimento. Atua diretamente no apoio local às PME’s através 

da rede regional de Centros de Desenvolvimento Empresarial, acompanhando as 

diferentes fases do ciclo de vida das empresas nas áreas financeira, técnica e 

tecnológica, mantendo a parceria com outras entidades públicas e privadas. 

O projeto europeu Crea Net 2.0 conta com parceiros espanhóis, portugueses e 

franceses, é liderado pela ADER (Agência de Desenvolvimento Económico de La Rioja - 

Espanha) e executado por um consórcio internacional. Sucede ao projeto CREA 

BUSINESS IDEA que tinha como principal objetivo “assentar as bases para a criação de 

um sistema de fomento da criatividade, que resultasse na geração das ideias de negócio 

e o seu arranque.”11 Centrou-se no desenvolvimento de ferramentas (guias, manuais, 

etc.) que ajudassem as empresas e os empreendedores a serem mais criativos 

disponíveis online. O CREA NET 2.0 pretende apoiar a criatividade e o trabalho em rede, 

empreendedores e empresas. O desenvolvimento da criatividade é proporcionado 

                                                           
11 http://www.creabusinessidea.com/index.php?idioma=pt  

http://www.creabusinessidea.com/index.php?idioma=pt
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através de estratégias específicas para um público identificado e com necessidades de 

inovação concretas. O projeto centra-se em reforçar a criatividade, criar uma rede de 

colaboração entre os parceiros do projeto e especialistas europeus, identificar 

tendências e desenvolver novas ferramentas de trabalho para fomentar e impulsionar a 

criatividade e a inovação, a partir de uma perspetiva regional mas com impacto europeu.  

Como vimos, estas ações destinam-se sobretudo às PME’s com necessidades de 

inovação e a potenciais empreendedores. De facto, com as alterações socioeconómicas, 

há cada vez mais espaço para que as pequenas e médias empresas (PME’s), com espírito 

inovador, se destaquem.  

 

 

5.5. Tecido Empresarial Português 

O tecido empresarial português é maioritariamente constituído por empresas de 

pequena e média dimensão (PME’s). Esta realidade é comum a outros países europeus, 

o que torna ainda mais relevante o estudo sobre atitudes inovadoras a favor da 

competitividade. Sendo assim, descobrir como estas empresas podem utilizar a sua 

dimensão a favor da inovação torna-se essencial para a inovação em todo o país.  

Segundo os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística, em 2008, as PME’s a 

operar em território nacional representavam 99,7% das sociedades do sector não 

financeiro. Em 2009, representam 95,59% das empresas nacionais e mantêm o forte 

peso que têm na economia portuguesa. 

Em 2010, as PME’s representam 99,9% do tecido empresarial português e são 

responsáveis por 60,9% do volume de negócios. Já as grandes empresas, que são 0,1% 

do total, são responsáveis por 39,4% do volume de negócios. Em 2011 estavam em 

atividade 1 135 537 PME’s e 1160 grandes empresas. Mantinham-se os 99,9% de PME’s. 

Com um número médio de 2 a 3 funcionários, neste ano as PME’s eram responsáveis 

por cerca de 55% do volume total de negócios do sector empresarial português, 
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empregando 77,6% do total de pessoas ao serviço das empresas, superando os 3 

milhões de pessoas, em contraste com os 22,4% relativos às grandes empresas.  

Editado em 2014, a publicação do INE, “Empresas em Portugal 2012”, revela que em 

2012 continuamos a ter 99,9% de pequenas e médias empresas em Portugal, existindo 

1 061 767 PME’s e 1 015 grandes empresas, concluindo que se registou um decréscimo 

da atividade económica desde 2008, altura em que se iniciou a crise financeira 

internacional. 

 

Pequenas e Médias Empresas (PME’s) 

De acordo com o artigo 2º, número 1, do Anexo do Decreto-Lei nº 372/2007 de 6 de 

novembro, uma PME é uma empresa com menos de 250 colaboradores e volume de 

negócios anual igual ou inferior a 50 milhões de euros ou balanço total anual igual ou 

inferior a 43 milhões de euros.  

As PME’s enfrentam desafios económicos críticos, tais como a crescente competição 

impulsionada pela globalização, as restrições de acesso ao financiamento, o 

desenvolvimento de redes com parceiros estrangeiros, a dificuldade de acesso à 

transferência de resultados de investigação e tecnologia, a velocidade de mudança do 

contexto tecnológico e a incerteza de sustentabilidade (Carayannis, Popescu, 

SippeStewart, 2006). O tamanho representa, por um lado, uma fraqueza em termos de 

recursos disponíveis, por outro lado permite flexibilidade, adaptabilidade e rapidez de 

resposta às mudanças ambientais. Assim, as PME’s têm um elevado potencial de 

inovação com inputs tangíveis (como pessoas, dinheiro, tempo, equipamento) ou 

intangíveis (como motivação, conhecimento e cultura organizacional). Ou seja, são 

reconhecidas pela sua crescente participação em termos de empregabilidade e 

produção, e possuem capacidade para reagir à rápida mudança das condições de 

mercado, o que representa uma vantagem competitiva (Saunila & Ukko, 2014; 

Carayannis, Popescu, SippeStewart, 2006).  
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Portugal tem vindo a construir os elementos necessários à construção de um verdadeiro 

sistema de inovação com progressos na: (1) capacidade científica nacional; (2) difusão 

de novas tecnologias na indústria; (3) criação de infraestruturas de interface; (4) 

expansão do sistema educativo e de formação; (5) organização de mercados financeiros 

e (6) utilização de sistemas de informação (como por exemplo a Internet) (Rodrigues, 

2003). Confronta-se com problemas significativos: uma estrutura demográfica 

envelhecida e qualificações baixas afetam a oferta de trabalho. O reconhecimento da 

natureza sistémica das dinâmicas de inovação tem conduzido a que o conceito de 

Sistema Nacional de Inovação (SNI) seja utilizado como elemento para a análise e 

definição de políticas nacionais de inovação, permitindo compreender as questões de 

inovação enfrentadas e avaliando as capacidades, comportamentos e interações dos 

atores. A Comissão Europeia, no âmbito da Estratégia de Lisboa, tem vindo convidar os 

Estados Membros a desenvolverem políticas de inovação, adotando uma perspetiva 

sistémica, de articulação entre os vários instrumentos e de mobilização dos diferentes 

atores e relações do SNI. Um Sistema Nacional de Inovação define-se como “um 

conjunto de organizações e instituições que contribuem para gerar, desenvolver, 

absorver, utilizar e partilhar conhecimentos economicamente úteis num determinado 

território nacional” (Rodrigues, 2001). As suas características resultam das organizações 

que o compõem e das características e intensidade das interligações que estabelece 

conforme ilustrado na figura seguinte.  
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Figura 14 - Sistema de Inovação em Portugal 

 

Fonte: Simões, 2003 

No global, as características da cultura portuguesa não são facilmente indutivas da 

inovação e da cooperação pela dissuasão da iniciativa individual e pela acomodação ao 

conformismo. Embora se verifiquem progressos através de incentivo às atitudes 

empreendedoras, a dimensão cultural é um elemento limitativo da inovação e da 

assunção de riscos. 

Apesar de tudo, para Godinho e Simões (2005) a economia portuguesa tem estado 

envolvida num processo de rápida aproximação às economias mais avançadas que surge 

na sequência de uma importante mudança na especialização internacional e na 

composição sectorial da economia. Após décadas de uma especialização concentrada 
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apenas em sectores de baixa intensidade tecnológica, novos sectores de média 

tecnologia emergiram na especialização portuguesa. Importantes mudanças ocorreram 

também com o desenvolvimento de novos tipos de serviços, nomeadamente em 

sectores de maior intensidade cognitiva. 

A literatura revela que não existe uma definição consensual acerca da vantagem da 

dimensão da empresa para o desenvolvimento da inovação: a maior parte das definições 

de PME baseiam-se no tamanho e usam bases como o número de funcionários, a 

posição financeira ou o volume de negócios (Mbizi, Hove, Thondhlkana, & Kakava, 

2013). Por exemplo, Schumpeter (1988) defende que a inovação tem essencialmente 

origem nas grandes empresas com base em atividades de I&D; Prouvost (1992) defende 

que as grandes empresas são menos inovadoras que as PME e que isso se deve ao facto 

das pessoas dentro das grandes empresas terem de estar continuamente a reportar aos 

seus superiores tudo o que é feito ou se pretende fazer. 

A motivação organizacional é ainda o estímulo mais importante do comportamento 

criativo e do esforço de inovação das pequenas e médias empresas. Apesar dos recursos, 

da assunção de riscos, do apoio a novas ideias, da alocação de tempo para atividades de 

criatividade e inovação e apesar de dar liberdade e autonomia, o seu efeito é limitado 

nas pequenas empresas, por vezes, os difíceis tempos económicos que se atravessam 

mudam as prioridades e o que importa é a manutenção do negócio (Cokpekin & 

Knudsen, 2011). Mas quando a vantagem competitiva da PME se baseia no 

conhecimento, “innovation and creativity becomes a decisive factor in the economic 

activity because knowledge tends to be developed in the actual contexts” (Mbizi, Hove, 

Thondhlkana, & Kakava, 2013, p.370). 

É fundamental uma cultura de inovação desenvolvendo comportamentos inovadores 

que sustenham as organizações e promovam a renovação organizacional: a inovação é 

um pré-requisito para o sucesso numa dinâmica crescente dos mercados competitivos 

(Hogan & Coote, 2014). A organização apresenta uma cultura de inovação sempre que 

na sua estratégia e na sua filosofia assume a inovação como fator determinante no seu 

desenvolvimento. Portanto, a cultura organizacional representa um dos maiores 
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impulsionadores da inovação para qualquer empresa, quando empenhada e 

estruturada para o efeito12: “While acknowledging the adverse effects of financial crisis, 

we recommend managers to stay oriented towards reasonable risk and opportunities 

and link these with an offensive strategy for achieving high product and process 

innovativeness” (Cokpekin & Knudsen, 2011, p.19).  

A flexibilidade estrutural das PME, aliada à sua capacidade empreendedora, permite-

lhes tirar partido das mutações do meio para criar inovação e competitividade (Gong, 

Zhou & Chang, 2013). Desta forma, encontramos várias vantagens: uma equipa focada 

e unida num propósito, uma comunicação mais transparente acerca dos benefícios 

delineados pela organização e um aumento crescente do retorno do investimento 

realizado em inovação. 

Fenómeno comum a toda a União Europeia, as PME’s têm um papel fundamental na 

criação de postos de trabalho: 99 % das empresas europeias são PME e, como vimos, 

em Portugal esse valor é de 99,5% mas, em termos médios, as PME’s portuguesas geram 

proporcionalmente menos valor acrescentado relativamente ao volume de negócios do 

que a globalidade das empresas quando comparadas com as PME’s da UE. Em Portugal, 

tanto o valor acrescentado como a produtividade do trabalho nas PME’s aumentaram a 

ritmo superior aos das PME’s europeias (IAPMEI, EUROSTAT). Para Fernandes et al. 

(2002), é fundamental o papel das PME’s pela sua flexibilidade e integração no meio 

local. Os autores defendem igualmente que é um fator propenso à instituição de 

sistemas regionais de inovação que, utilizando as complementaridades locais, 

contribuem para o desenvolvimento das regiões.  

Os obstáculos com que se deparam são causados por uma estrutura rígida que restringe 

a experimentação dos colaboradores a novas maneiras de pensar e agir, portanto a 

cultura organizacional tem influência (negativa ou positiva) na inovação (Essawi e 

Tilchin, 2014). 

                                                           
12 (http://www.barometro.cotecportugal.pt/website/successpractices/detail/intro/1#3 

http://www.barometro.cotecportugal.pt/website/successpractices/detail/intro/1#3
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A inovação tornou-se uma prática corrente em Portugal. De acordo com o Barómetro 

de Inovação (Cotec, 2010), numa análise do posicionamento relativo de Portugal 

constata-se que globalmente Portugal tem um desempenho muito perto da média dos 

cinquenta e dois países analisados e que, em termos do agregado Europa do Sul, 

Portugal é o que se encontra melhor posicionado. 

Ainda assim, de acordo com o Sixth Community Innovation Survey, Eurostat, 57,8% das 

empresas portuguesas inova. O European Innovation Scoreboard 2008 revela que 

Portugal se encontra em 21º lugar nos trinta e três países analisados, classificado como 

país com inovação moderada, uma vez que apresenta uma taxa de crescimento anual 

do desempenho em inovação de 4,9%. Globalmente, verificámos a melhoria no 

desempenho do tecido empresarial português a nível de inovação.  

 

 

5.6. Em conclusão 

A envolvente económica é uma realidade em permanente mudança. Nas empresas 

impera a promoção da sua capacidade de adaptação. A velocidade e a intensidade dos 

acontecimentos fazem com que esta preocupação seja uma condição fundamental para 

a sobrevivência das empresas. A globalização de mercados e o rápido avanço 

tecnológico mudaram o ambiente competitivo nacional e internacional, tornando-o 

mais complexo, mais incerto e forçando a rápidas mutações nas organizações. Madrid-

Guijarro, Garcia e Auken (2009) reconhecem que a inovação é a chave para a 

competitividade das empresas e dos países. Uma economia dinâmica e competitiva 

necessita de empresas inovadoras. Se cada vez mais a inovação é fundamental, isso 

deve-se ao aumento da competitividade global, à redução do ciclo de vida dos produtos, 

ao aumento da capacidade tecnológica das empresas e à alteração constante dos 

desejos dos consumidores. Conhecer as barreiras à inovação é uma forma de enfrentar 

os problemas que ocorrem no processo de inovação, identificar obstáculos e gerar 

mecanismos que as diminuam ou extingam.  
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A literatura mais atual acerca da inovação organizacional coloca-a como fator crucial 

para alcançar vantagens competitivas e por isso tem-se tornado uma prioridade para 

gestores, criando vantagem competitiva e alcançando um melhor desempenho 

(Drucker, 2000; Velu, 2014). Alguns estudos argumentam que a inovação radical 

aumenta as oportunidades de sobrevivência das empresas novas, mas os resultados 

ainda se dividem entre a forma como a inovação radical e a inovação incremental afetam 

a sobrevivência das mesmas. De qualquer maneira reconhece-se a importância da 

produção de novas ideias, criadoras de valor para a organização, implementadas através 

do potencial criativo dos colaboradores das organizações (Almeida, Nogueira, Jesus e 

Mimoso, 2013). 
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Neste capítulo pretendemos apresentar a metodologia utilizada, os procedimentos 

adotados e o instrumento de recolha de dados bem como o tratamento estatístico 

escolhido para a análise de dados desta investigação. 

 

6.1. Metodologia de Investigação 
 

Ao desenharmos um estudo de investigação desta amplitude, muitas decisões têm de 

ser tomadas no decorrer do processo. Definida a pergunta de partida, impõe-se, em 

termos metodológicos, a revisão da literatura para que o enquadramento seja 

exaustivamente cumprido. Também outras decisões têm de ser tomadas, por exemplo, 

ao nível da amostragem, da medição das variáveis e das técnicas de pesquisa, 

nomeadamente quanto à sua natureza, quantitativa, qualitativa ou mista. Tal como num 

puzzle, tudo terá de se encaixar e fazer sentido.  

A ciência é uma representação, intelectualmente construída, da realidade. Os 

conhecimentos produzidos pelas ciências e compilados pelos artigos e manuais 

dependem da estrutura e do funcionamento da ciência como substituição e sistema 

específico de produção de conhecimentos (Silva & Pinto, 1986). 

A metodologia de investigação científica é um conjunto de abordagens, de técnicas e de 

procedimentos que as ciências utilizam para formular e solucionar problemas, de forma 

sistemática: “A pesquisa científica, sob pena de se negar a si própria, deve partir de 

princípios e problemáticas e deve utilizar conceitos e proposições claramente distintos 

dos que estruturam o conhecimento comum” (Silva, 1986, p.50). A rutura com o senso 

comum será, assim, uma primeira etapa do processo de investigação. Contudo, este 

posicionamento não se deverá ficar pelo início mas ser considerado um “estado 

permanente”: a rutura com o senso comum não é um trabalho definitivo no início de 

uma investigação, além disso rutura não significa superação absoluta. As ciências 

contêm sempre elementos ideológicos mais ou menos explícitos, portanto trata-se de 

um processo sempre incompleto e que deve de ser continuamente ponderado: “As 

ciências são, em cada momento, um conjunto de resultados. Mas o caminho que a tais 
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produtos vai conduzindo, que lhes acrescenta novos elementos ou que os contesta, tem 

de ser concebido como uma prática social, específica e ativa” (Almeida e Pinto, 1986, p. 

62). 

Em suma, distinguem-se no processo de produção científica três atos epistemológicos, 

a considerar: a rutura com as evidências do senso comum e que poderão constituir um 

obstáculo; a construção do objeto de análise das teorias explicativas, e a verificação da 

validade dessas teorias, isto é, o confronto com a informação empírica. Cada paradigma 

teórico rompe com as noções pré-estabelecidas de senso comum e com os operadores 

ideológicos que obstem à produção de conhecimentos científicos (Silva, 1986). 

Uma investigação empírica tem como objetivo contribuir para enriquecer o 

conhecimento numa determinada área, passa por escolhas que os investigadores têm 

de fazer (no que respeita ao tema e no que respeita às hipóteses a testar), pressupõe 

um planeamento dos métodos de escolha de dados e necessita de uma previsão da 

análise de dados antes da parte empírica ter início. Quando se fala em investigação 

empírica, referimo-nos a uma “investigação em que se fazem observações para 

compreender melhor o fenómeno a estudar.” (…) As ciências “têm por base 

investigações empíricas porque as observações deste tipo de investigação podem ser 

utilizadas para construir explicações ou teorias mais adequadas” (Hill & Hill, 2012, p19). 

Apesar de ser amplamente utilizada, a pesquisa empírica deixou de ser a única forma de 

apreender o real: “Empirical research is the main type of research in present day social 

science, but is not the only type” (Punch, 2014, p.3).  

Os métodos a utilizar em investigação podem ser qualitativos, quantitativos ou mistos. 

Para Bodgan e Biklen (1994), a investigação qualitativa recolhe dados sob a forma de 

palavras ou de imagens e os resultados que daí surjam incluem transcrições de 

entrevistas, de notas de campo, de fotografias ou até vídeos. Ou seja, os dados 

resultantes da pesquisa empírica não estão sob a forma numérica. Devemos ter em 

consideração ainda a subjetividade do investigador, pois a interação deste com o campo 

investigado mescla-se ao ponto de poder ser tomado como parte da produção do 

conhecimento. No caso da pesquisa quantitativa, as técnicas abordadas permitem a 
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compreensão de fenómenos de determinada natureza, facilitando a análise de 

correlações e permitindo mais facilmente a comparação entre variáveis. Estes dados 

resultantes da pesquisa empírica traduzem-se em números, ou seja, as informações 

recolhidas estão sob a forma numérica para serem analisadas, classificadas, a maior 

parte das vezes utilizando técnicas estatísticas. Segundo Punch (2014), a pesquisa 

quantitativa faz três coisas: conceptualiza a realidade em termos de variáveis; mede 

essas variáveis e estuda as relações entre essas variáveis. As variáveis (e a variância) são 

os conceitos centrais da pesquisa quantitativa. 

 

 

6.2. Justificação da Investigação  
 

Portugal é composto maioritariamente por empresas de pequena e média dimensão, 

uma realidade comum a outros países europeus. Dados mais atuais do Instituto Nacional 

de Estatística davam-nos conta de que 99,9% das empresas são PME’s. Tem havido um 

decréscimo da atividade económica desde que se iniciou a crise financeira, mas, por 

outro lado, o país tem demonstrado ter um elevado potencial de inovação pelos prémios 

obtidos internacionalmente. Apesar disso, as características demográficas e culturais 

portuguesas não abonam a favor do envolvimento das empresas com a inovação. 

 

É fundamental que se desenvolva uma cultura de inovação impulsionadora de 

comportamentos inovadores que suportem as organizações e a inovação, será esse o 

pré-requisito para o sucesso. As organizações hoje em dia encontram-se numa realidade 

em permanente mudança e é-lhes solicitada uma constante capacidade de adaptação. 

Como vários autores têm referido, a inovação é a chave para a competitividade quer das 

organizações, quer dos países. 

 

Não se poderá falar de inovação sem abraçar o constructo da criatividade. Todas as 

implicações aqui têm de ser tidas em consideração. As teorias sistémicas da criatividade 

organizacional posicionam-se na interseção das influências que o ambiente criativo, a 
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cultura da empresa, o estilo de liderança adotado e a estrutura da liderança têm sobre 

a criatividade aí vivida, experienciada e desenvolvida, quer ao nível de equipa quer ao 

nível individual.  

 

O processo de criatividade é central no desenvolvimento de produtos, de processos 

novos e úteis (Amabile, 1996). A proposta de interligação da produção criativa entre um 

indivíduo (com a sua bagagem genética e as suas experiências pessoais vividas), um 

campo (sistema social) e um domínio (sistema de símbolos relacionados com a ideia de 

cultura), por Csikzentmihalyi (1999), capta as dimensões extra-pessoais da criatividade 

e coloca-as em interação, expondo o processo criativo como uma produção atravessada 

por elementos históricos, culturais, institucionais, sociais, económicos e psicológicos 

(Glaveanu, 2010a; Pascale, 2005). Este enquadramento sistémico contextualiza e 

facilitará a análise da criatividade organizacional. 

 

A liderança assume um papel fundamental no desenvolvimento do processo criativo das 

organizações. As competências do líder para gerir pessoas e potenciar a sua criatividade 

passam pela inteligência emocional, pela motivação, pela comunicação e interação. O 

estilo de liderança estará certamente ligado à cultura organizacional e esta, por sua vez, 

determina o clima e a estrutura organizacional. Mais uma vez reiteramos a nossa 

intenção de desenvolver um modelo sistémico, dada a evidência de interligação entre 

todas estas variáveis. O modelo que propomos deve ser visto como um instrumento de 

aferição do envolvimento das organizações na inovação, partindo das características 

que inibem ou incentivam a criatividade organizacional. 

 

Neste estudo debruçamo-nos sobre as relações entre as variáveis de intervenção e a 

criatividade nas organizações e o envolvimento que têm com a inovação. Para tal, 

afigura-se fundamental analisar a realidade através dum modelo sistémico (proposto no 

capítulo IV para o estudo da criatividade nas organizações). 

 



6. Metodologia 
 

194 
 

Sabendo que seria demasiado ambicioso, numa investigação deste âmbito, incluir todas 

as variáveis que intervêm no processo criativo das organizações, optámos por analisar 

as variáveis de intervenção:  

 A estrutura da organização;  

 A cultura da organização; 

 O clima da organização; 

 O estilo de liderança e 

a partir daí aferir o comprometimento das organizações com a inovação. 

 

 

6.3. Problema da Investigação 

 

Na literatura sobre metodologia científica, encontram-se recomendações acerca da 

formulação do problema de pesquisa que se traduzem em itens a verificar para facilitar 

a formulação de problemas. Assim, dever-se-á colocar o problema em forma de questão 

para que seja mais fácil identificar o que se pretende pesquisar; o problema tem de ser 

viável, isto é, não ser formulado de uma maneira tão ampla que não seja viável o seu 

estudo; deve ser claro, ou seja, com termos definidos para que os significados sejam 

claros; ser preciso, isto é, a sua aplicação deve estar delimitada (Gil, 2008).  

 

Depois de percebermos, pela revisão da literatura, a influência das variáveis na 

criatividade e assim determinar o maior ou menor envolvimento das empresas com a 

inovação, pretendemos responder às questões: que relação existe entre as variáveis de 

intervenção e a criatividade, e de que forma as organizações estão envolvidas com a 

inovação? 

 

Cada formação científica propõe um conjunto articulado de questões (problemática 

teórica) que delimita zonas de visibilidade. Trata-se de um ponto de partida que define 

problemas de investigação para os quais se procuram respostas. A forma de as obter 
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está no conjunto de disponibilidades concetuais (as teorias) e em instrumentos técnicos 

de recolha e de tratamento de informações organizados pelos métodos. É indispensável 

o isolamento, em cada pesquisa, de certas dimensões da realidade (Madureira e Pinto, 

1986). 

 

 

Perguntas de Partida 

 

Tentaremos responder às seguintes questões principais (gerais): 

 Que relação existe entre as variáveis de intervenção e a criatividade? 

 De que forma as organizações portuguesas estão comprometidas com a inovação? 

 

Perguntas Secundárias 

 

Uma série de questões subsidiárias se levanta:  

 Que relação existe entre a criatividade e a estrutura da organização? 

 Qual o tipo de estrutura de organização que favorece o florescimento da 

criatividade? 

 Que relação existe entre a criatividade e a cultura da organização? 

 De que forma a cultura condiciona o desenvolvimento da criatividade? 

 Que relação existe entre a criatividade e o clima da organização? 

 Quais as características do ambiente que mais favorecem o florescimento da 

criatividade nas organizações? 

 Quais os estimulantes ambientais que favorecem o desenvolvimento da criatividade? 

 Que relação existe entre a criatividade e o estilo de liderança? 

 Quais as características de liderança que facilitam a criatividade de produtos e 

processos criativos? 

 Qual o nível de envolvimento das empresas portuguesas com a inovação? 

 Quanto mais criativa for uma empresa, mais se envolve na Inovação? 

 Como é que se mede a inovação nas empresas portuguesas? 
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6.4. Objetivos da Investigação 

 

Os objetivos devem estar coerentes com a justificação e o problema proposto. O 

objetivo geral será a síntese do que se pretende alcançar, e os objetivos específicos 

explicitarão os detalhes e serão um desdobramento do objetivo geral. Neste sentido, 

enunciamos os objetivos subjacentes a este estudo: 

 

Objetivos Gerais:  

 Conhecer a relação existente entre a criatividade e as variáveis de intervenção 

(estrutura, cultura, clima e estilo de liderança); 

 Aferir o comprometimento das organizações com a inovação. 

 

Objetivos Específicos: 

 Avaliar a existência de determinadas características destas variáveis; 

 Aferir o peso de cada uma das variáveis; 

 Estabelecer os níveis de correlação entre resultados; 

 Conhecer a prioridade que as organizações dão à inovação. 

 

 

6.5. Opções Metodológicas  

 

6.5.1. Desenho da Pesquisa 

Uma primeira opção passou por delimitar o campo de estudo. Num primeiro modelo, 

onde se sistematizavam as variáveis que influenciam a criatividade nas organizações 

(vide capítulo IV), foi premente afunilar o nosso campo de estudo e cingirmo-nos às 

variáveis de intervenção, aquelas a que mais facilmente teríamos acesso. Mais uma vez 

é de salientar a importância de cruzarmos os objetivos deste estudo com a realidade a 
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observar. De seguida optou-se por não considerar as tarefas (desafiantes) que 

proporcionam maior motivação e que estão na trincheira entre as variáveis de 

intervenção e as variáveis psicológicas por este mesmo motivo: estão fortemente 

dependentes das problemáticas individuais e, por uma questão pragmática, tinha sido 

decidido inquirir CEO, gerente, diretor ou outro responsável pela organização. 

Uma vez que as opções metodológicas se devem fazer em função da natureza do 

fenómeno a investigar, considerou-se que o mais adequado seria seguir uma 

metodologia de investigação quantitativa, conscientes de que deverá de existir uma 

combinação entre as questões de pesquisa e os métodos de pesquisa - “Different 

questions require different methods to answer them” (Punch, 2014, p.23).  

Seguindo as indicações de Punch (2014), o desenho de pesquisa é um plano que inclui 

quatro ideias principais: a estratégia, o enquadramento conceptual, a questão sobre o 

que irá ser estudado e as ferramentas que serão usadas para reunir e analisar os dados. 

Posto isto, esses quatro componentes juntos situam o investigador no mundo empírico. 

Esta conceção situa-se entre as questões de pesquisa e os dados a recolher e analisar, 

estabelecendo a ligação entre eles e procurando os procedimentos a seguir e as 

ferramentas adequadas para a sua análise, conforme ilustrado na figura 15.  

 

 

 

                                                                                  

 

Fonte: Punch (2014, p.207) 

 

6.5.2. Metodologias Quantitativas 

Para uma compreensão dos fenómenos da criatividade e inovação nas empresas 

portuguesas, optou-se por abordar a pesquisa descritiva com abordagem quantitativa 

no sentido de alcançar uma maior abrangência do fenómeno. As pesquisas descritivas 

Research 

questions 

Research Design 
Data collected and analysed: 
Following what strategy? 
Within what framework? 
From whom? 
How? 

Data  

Figura 15 - Ligação dos dados às questões de pesquisa 
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têm o objetivo de descrever as características de determinado fenómeno ou de 

caracterizar as relações entre variáveis. As razões da escolha não refletem um gosto ou 

preferência, conforme indicação de Augusto (2014), mas além do interesse teórico tem 

em vista a concretização dos objetivos propostos. 

Os dados quantitativos podem ajudar a estabelecer correlações entre variáveis e os 

resultados. Esses dados deverão permitir que outros validem descobertas originais, 

replicando independentemente a análise. Geralmente a pesquisa termina com uma 

quantidade de resultados gerados estatisticamente que poderão fornecer ao 

investigador seguinte um novo sentido ou interpretação de dados. Também se pode 

interpretar os dados, comparando os resultados do estudo com estudos prévios e ver as 

implicações que daí advêm (Choy, 2014). Como qualquer outra metodologia, a 

quantitativa tem forças e fraquezas que resumimos na tabela 10. 

 

Tabela 10 - Forças e Fraquezas da Metodologia Quantitativa 

Forças Fraquezas 

Pode ser administrada e avaliada 

rapidamente. 

Não há necessidade de, a priori, despender 

tempo na administração do questionário. 

Facilita as comparações entre organizações. 

 

Muitas características importantes como 

identidades, perceções e crenças, que não 

possam ser mensuráveis, podem perder-se 

ou, não estando contextualizadas, poderão 

ser entendidas de forma pouco adequada. 

Fonte:  Elaboração própria a partir de Choy (2014) 

Em estudos quantitativos, onde as variáveis são centrais para a análise, resultados e 

enquadramento conceptual tendem a caminhar juntos. A conceptualização do estudo 

empírico mostra-nos como as variáveis se arranjam conceptualmente em relação umas 

às outras, ou seja qual, qual a estratégia por detrás da pesquisa (Punch, 2014).  
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6.5.3. Inquérito por Questionário 

Os inquéritos são instrumentos usados para recolher informação quantitativa em 

Ciências Sociais, em âmbitos diversos. Todos os inquéritos envolvem perguntas a 

indivíduos: quando as questões são administradas pelo inquirido tomam a denominação 

de questionário. Define-se questionário como a técnica de investigação composta por 

um conjunto de questões que estão submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores interesses, 

expetativas, aspirações, etc. (Gil, 2008). 

Apresentam vantagens e desvantagens que se resumem no quadro seguinte: 

Tabela 11 - Vantagens e Limitações do uso de Questionários 

Vantagens Desvantagens ou limitações 

 

Forma de recolher informação de um grande 

número de pessoas.  

Poderão ser usadas técnicas estatísticas que 

determinem a validade, a fiabilidade e a 

significância estatística. 

 

Flexíveis quanto à variedade de informação que 

pode ser recolhida. 

 

Possibilitam atingir um grande número de 

respondentes, mesmo dispersos numa área 

geográfica extensa. 

 

Garantem o anonimato das respostas. 

 

Não expõem os inquiridos à influência externa.  

 

Permitem que a resposta seja dada no momento 

mais oportuno. 

 

Dependem da motivação dos inquiridos, e 

também da sua honestidade e capacidade de 

resposta. 

 

A amostra tem de ser representativa da 

população para que se possa inferir as suas 

características. 

 

Não são suficientes para estudar fenómenos 

sociais complexos. 

Impedem auxílio, caso haja dúvidas nas 

respostas. 

 

Não oferecem garantia de que a maioria de 

quem recebeu vá responder, o que poderá 

implicar uma diminuição significativa da 

representatividade da amostra. 

 

Não podem ser muito extensos, pois aumentará 

as possibilidades de não serem respondidos. 

Fonte: Elaboração própria com base em Gil (2008), Hill & Hill (2012), Quivy e Campenhoudt 

(1998). 
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Concluindo, há que contornar as desvantagens e providenciar para que as limitações 

não se façam sentir ou, pelo menos, que sejam minimizadas. 

Quanto ao tipo de questões, encontramos questões abertas, fechadas ou dependentes: 

nas questões abertas solicita-se que o inquirido forneça a sua própria resposta. Nas 

questões fechadas os inquiridos deverão escolher uma ou várias alternativas entre as 

várias apresentadas numa lista. Conforme Gil (2008) e Ferreira (1986), este tipo de 

questão confere mais uniformidade às respostas e assim mais facilmente será feito o 

tratamento dos dados. Contudo, envolve o risco de não incluírem todas as respostas 

relevantes e da possibilidade de escolha de “outros” ser residual na opinião de quem 

elabora o questionário (Ferreira, 1986). 

Quivy e Campenhoudt (1998) consideram que o questionário é uma técnica de 

observação direta extensiva, especialmente adequada para conhecer determinadas 

características de uma população ou estudar fenómenos sociais. Seguindo as indicações 

de Gil (2008), Quivy e Campenhoudt (1998) e Ferreira (1986), construímos um 

questionário maioritariamente com questões fechadas, o que traz vantagens do ponto 

de vista da análise dados. No entanto teremos cuidado com as alternativas de resposta 

apresentadas para cada questão, observando os requisitos de exclusividade e de 

exaustividade.  

Concluindo, considera-se que o questionário é uma técnica de observação direta e 

extensiva adequada para conhecer as características do fenómeno “criatividade e 

inovação organizacional”, e desta forma procederemos à medição das variáveis 

fundamentada por Quivy e Campenhoudt (1998.) A lógica que orientou a análise foi a 

da confirmação ou infirmação das hipóteses teóricas formuladas quanto a este 

fenómeno. 
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6.6. Estratégia de Investigação 

6.6.1. Hipóteses 

Se o primeiro passo na investigação científica é formular um problema com clareza, o 

passo seguinte é construir as hipóteses que nos conduzirão à verificação empírica e que, 

depois de devidamente testada, será aceite ou rejeitada. Como indicado em Gil (2008) 

e Almeida e Pinto (1986), devemos de construir, a partir de coordenadas intelectuais 

explícitas, um conjunto estruturado de interrogações e de hipóteses específicas. Esse 

património acumulado de interpretações provisoriamente validadas, a que se chama 

teoria, constitui um adequado ponto de partida para a pesquisa.  

As hipóteses são suposições colocadas como possíveis respostas para o problema de 

pesquisa. São as hipóteses que orientarão o planeamento da metodologia e as opções 

a tomar. Alguns autores têm elencado as características para validar hipóteses e aqui 

enumeramos as apresentadas por Moresi (2003, p. 61): 

 Consistência lógica (não pode ter contradições e deverá ser compatível com os 

conhecimentos científicos);  

 Verificabilidade: serão passíveis de verificação; 

 Simplicidade: devem evitar-se os enunciados complexos; 

     Relevância: devem ter poder explicativo; 

     Apoio teórico: devem estar baseadas em teoria para que haja mais probabilidade 

de contribuir de facto para o conhecimento científico; 

     Profundidade e originalidade: devem especificar os mecanismos aos quais 

obedecem para alcançar níveis mais profundos da realidade. 

Como a hipótese é uma resposta antecipatória a uma questão de pesquisa, essa revisão 

é feita a priori com base na investigação prévia, no conjunto de proposições a que 

chamamos teoria (Punch, 2014). No entanto deverá também de ser específica o 

suficiente para que seja mais facilmente operacionalizável. Assim, formulámos cinco 

hipóteses gerais com o objetivo de estruturar o conjunto da investigação, segundo a 

orientação de Quivy e Campenhoudt (1998), e que foram subdivididas em hipóteses 
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operacionais, as quais segundo Hill e Hill (2012) são descritas de forma a indiciar as 

operações estatísticas necessárias para as testar, no sentido de se fazer a sua 

confirmação ou infirmação.  

 

Hipóteses Gerais 

1. Uma organização que promova a criatividade possui uma estrutura que oferece 

estimulantes ambientais como descentralização, flexibilidade, promoção do trabalho 

em equipa com momentos de autogestão e comunicação partilhada. 

2. Existem características na cultura da organização que promovem a criatividade: 

autonomia, confiança, colaboração e um estilo de liderança adequado. 

3. Existem características no ambiente da organização que promovem a 

criatividade: autonomia/liberdade, reconhecimento, partilha e apoio a ideias, 

flexibilidade, tomada de riscos e comprometimento. 

4. Uma liderança democrática favorece o desenvolvimento da criatividade nas 

organizações. 

5. Quanto mais criativa for uma organização, maior será o comprometimento que 

tem com a inovação. 

 

 

Hipóteses Operacionais 

Segundo Hill e Hill, a hipótese operacional é mais específica que a hipótese geral, pois 

“usa definições operacionais”: “A hipótese operacional tem grande importância no 

processo de investigação para evitar ambiguidade e, portanto, para clarificar o objetivo 

específico do trabalho” (2012, p. 33). Fundamentados nestes conceitos, passamos a 

enumerar as hipóteses gerais e as hipóteses operacionais deste estudo, na tabela 12. 
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Tabela 12 - Hipóteses Gerais e Hipóteses Operacionais 

Hipóteses Gerais Hipóteses Operacionais: 

 

Hipótese 1 

Uma organização que 

promova a criatividade 

possui uma estrutura que 

oferece estimulantes 

ambientais como 

descentralização, 

flexibilidade, promoção do 

trabalho em equipa com 

momentos de autogestão e 

comunicação partilhada. 

H 1.1. As organizações com estruturas pouco centralizadas 

incentivam a exposição e a diversidade de projetos, 

promovendo a criatividade. 

H 1.2. A organização que promove a criatividade é flexível: 

controla riscos mas não é rígida nos procedimentos, 

promovendo a partilha de diferentes perspetivas. 

H 1.3. A organização que promove a criatividade incentiva o 

trabalho em equipa com momentos de autogestão. 

H 1.4. A organização que promove a criatividade 

proporciona a comunicação livre e aberta. 

 

6. Hipótese 2 

7. Existem características na 

cultura da organização que 

promovem a criatividade: 

autonomia, confiança, 

colaboração e um estilo de 

liderança adequado. 

H 2.1. Uma cultura que promove a criatividade reconhece 

talentos, dá liberdade para as pessoas criarem sem medo de 

falhar, aumentando a probabilidade de ocorrência de 

contribuições criativas. 

H 2.2 Numa cultura colaborativa existe partilha de 

informação, pois há confiança nos seus membros. 

H 2.3. A autonomia e a liberdade individual para colocar as 

ideias em prática e o apoio no desenvolvimento dessas 

ideias por parte da liderança promove a criatividade. 

8.  

9. Hipótese 3 

10. Existem características no 

ambiente da organização 

que promovem a 

criatividade: 

autonomia/liberdade, 

reconhecimento, partilha e 

apoio a ideias, flexibilidade, 

tomada de riscos e 

comprometimento. 

 

H 3.1. O ambiente criativo promove a iniciativa e a liberdade 

individual, estimulando a produção de ideias, a sua partilha 

e apoiando o desenvolvimento destas. 

H 3.2. A organização que é recetiva a mudanças está em 

adaptação constante e muda procedimentos sempre que é 

necessário, mostrando ser flexível. 

H 3.3. Numa organização onde, apesar das diferentes 

perspetivas, todos os colaboradores se sentem 

comprometidos, a probabilidade de ocorrência de 

contribuições criativas aumenta. 

H 3.4. Numa organização onde os funcionários são 

pressionados para cumprirem metas em pouco tempo existe 

bloqueio de criatividade. 

 

Hipótese 4 

H 4.1. A liderança democrática facilita o processo criativo, 

pois dá liberdade às pessoas e encoraja-as a terem novas 

ideias, orientando e apoiando a sua implementação. 
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Hipóteses Gerais Hipóteses Operacionais: 

11. Uma liderança democrática 

favorece o desenvolvimento 

da criatividade nas 

organizações. 

12.  

H 4.2. Uma supervisão flexível promove a experiência com 

significado e motiva a equipa, contribuindo ainda para o 

sentido de diversão. 

H 4.3. O líder democrático é flexível e promove o 

desenvolvimento das competências dos colaboradores, 

tornando as suas experiências significativas. 

Hipótese 5 

13. Quanto mais criativa for uma 

organização, maior será o 

comprometimento que tem 

com a inovação. 

H 5.1. Para uma organização criativa a motivação da 

organização para inovar é fundamental. 

H 5.2. Uma empresa comprometida com a inovação 

implementa medidas (incentivos, motivação para 

colaboração, investimento, disponibilização de recursos). 

H 5.3. Uma organização criativa coloca a inovação entre as 

suas prioridades. 

       Fonte: Elaboração Própria 

As hipóteses indicam geralmente a existência de relação entre variáveis. A maior parte 

das pesquisas pretende a verificação da interferência de uma variável na outra, isto é, 

se uma variável é causa da outra. Tratam-se de hipóteses de relação causal que se 

caracterizam por envolver uma variável independente e outra dependente (Gil, 2008). 

Portanto, variáveis independentes são aquelas variáveis que supomos que influenciam 

outra(s) variável (eis), dependente(s). 

 

6.6.2. Variáveis 

Segundo Madureira e Pinto (1986), a produção de conhecimentos específicos sobre a 

realidade não dispensa a transformação dos conceitos e relações entre conceitos em 

elementos categorizadores e proposições capazes de dar conta dos processos sociais 

nas suas configurações particulares. A esta operação chama-se tradução dos conceitos 

em indicadores (variáveis ou índices). Tratam-se de instrumentos virados para a 

observação sistemática e controlada da realidade, não deixando de ser elementos 

conceptuais. São elementos de categorização e inteligibilidade do real. No quadro 

seguinte distinguimos as variáveis estudadas e as dimensões abrangentes. 
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Tabela 13 - Variáveis e Dimensões analisadas 

Variáveis Dimensões 

 

 

Estrutura organizacional 

 

Descentralização 

Flexibilidade 

Trabalho em equipa 

Comunicação partilhada 

 

Cultura organizacional 

Autonomia/liberdade individual 

Confiança  

Colaboração 

Estilo de liderança 

 

 

 

Clima organizacional 

Autonomia/Liberdade individual 

Partilha de ideias 

Tomada de riscos 

Reconhecimento 

Flexibilidade 

Apoio a ideias 

Comprometimento 

Pressão  

 

 

Estilo de liderança 

Apoio  

Autonomia / Liberdade 

Flexibilidade 

Estímulo  

Humor 

 

Comprometimento com a Inovação 

Motivação para a Inovação 

Medidas para inovar 

Prioridade de inovação 

Fonte: Elaboração Própria 

 

6.6.3. Desenho do Questionário 

Vimos que as hipóteses a testar dependem da natureza das hipóteses gerais, dos 

métodos da investigação e dos métodos para analisar os dados. Seguindo as indicações 

de Hill e Hill (2012), elaborámos um questionário, pois todas as variáveis são medidas a 

partir das perguntas do questionário, ou seja, o método de investigação inclui o tipo de 

perguntas escolhido, o tipo de resposta que lhes está associada e as escalas de medida 

dessas respostas. 
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Os enunciados que compõem o instrumento baseiam-se na revisão da literatura, o que 

implica que os indicadores construídos sejam uma representação do fenómeno a ser 

estudado (Freitas et al. 1999). Ao construir o questionário devemos ter em mente que 

estaremos a traduzir objetivos da pesquisa em questões específicas, pois serão as 

respostas a essas questões que irão fornecer os dados para descrever as características 

da população estudada e para testar as hipóteses. Assim, há que ter alguns cuidados 

como confirmar a sua eficácia na verificação dos objetivos, determinar a forma e o 

conteúdo das questões, verificar a ordenação das questões, apresentar o questionário 

e providenciar um pré-teste do mesmo. Baseámo-nos também em instrumentos para 

medir a criatividade e que têm sido usados por diversos autores: 

 Indicadores do clima para a criatividade (ICC) de Alencar e Bruno-Faria (1997) – 

mede a perceção de estímulos e barreiras à criatividade no ambiente de trabalho; 

 Escala de Apoio à Inovação (Siegel Scale of Support for Innovation – SSSI) (1978) 

- avalia: o suporte à criatividade, a tolerância às diferenças e o comprometimento 

individual; 

 Work Environment Inventory – WEI de Amabile e Gryskiewicz (1989) – identifica 

estímulos à criatividade e obstáculos à sua expressão no ambiente da organização; 

 Creativity Climate Questionnaire – Isaksen, Lauer & Ekvall (1999) – mede a 

perceção das pessoas do clima organizacional; 

 Boston Consulting Group (BCG 2006) survey on innovation. 

 

Painel de Especialistas e Pré-teste 

Para a validação do conteúdo do questionário, a elaboração do instrumento e o seu 

refinamento são as duas fases a considerar. Para isso convidámos um painel de peritos. 

Este painel multidisciplinar de especialistas era constituído por: especialista em 

semântica e língua portuguesa; gestor de recursos humanos de uma empresa da área 

da construção (mais de 250 trabalhadores); sócio-gerente de uma pequena empresa da 

área da restauração; gerente de uma empresa de média dimensão na área dos serviços; 

docente de Marketing e Gestão do ensino superior; e sócio-gerente de empresa 
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publicitária de pequena dimensão. Depois de analisadas as opiniões e sugestões de 

melhoria, passou-se à aplicação do pré-teste, seguindo as indicações de Hill e Hill (2012): 

“o pré-teste tem como objetivo refinar o instrumento, visando a garantia de que ele 

realmente irá medir aquilo a que se propõe” (Freitas et al. 1999, p. 108). 

Assim podemos verificar se todas as questões estavam a ser respondidas corretamente, 

se as respostas não indiciavam dificuldade na compreensão da questão e se era claro o 

preenchimento do questionário. No pré-teste foram consideradas as seguintes 

características, apontadas por Gil (1991): clareza, precisão dos termos, quantidade de 

perguntas, forma das perguntas, ordem das perguntas e introdução. 

 

Plataforma online 

O questionário foi colocado online e divulgado através de correio eletrónico. A 

plataforma para elaboração e preenchimento utilizada foi a Limesurvey. O LimeSurvey é 

uma plataforma open-source que permite a criação e gestão de inquéritos online. Dada 

a essência do LimeSurvey, é possível personalizá-lo desde a elaboração à exportação dos 

dados, permite a exportação dos resultados diretamente para o programa SPSS e caso 

o inquirido não responda por completo ao questionário poderá retomar mais tarde. 

 

Elaboração do Questionário 

Na introdução ao questionário seguimos as diretrizes de Hill e Hill (2012) e cumprimos 

os seguintes aspetos (figura):  

 Pedimos a cooperação no preenchimento do questionário, explicitando o facto 

de ser anónimo e confidencial; 

 Explicámos, resumidamente, a importância do problema a investigar; 

 Indicámos o nome das instituições envolvidas na investigação (e respetivos 

logotipos). 
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Figura 16 - Introdução ao questionário 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Numa primeira abordagem, as organizações respondentes teriam de especificar a 

dimensão da empresa e, facultativamente, o nome da empresa e a respetiva área 

económica. Após a identificação da empresa, o questionário estava dividido em duas 

partes. 

Optou-se pela elaboração de perguntas fechadas, indo ao encontro dos objetivos deste 

estudo, uma vez que se pretendia obter informação quantitativa sobre as variáveis em 

questão. A cada pergunta foi atribuído um código, visível apenas para os investigadores, 

para mais fácil manuseamento dos dados estatísticos, conforme tabela 14.  

Tabela 14 - Codificação das perguntas 

 

Grupo de 
perguntas 

 

Nº  

 

Código 

 

Informação Geral 

 

Identificação  

1 Não aplicável Identificação da empresa (facultativa) 

2 Não aplicável Dimensão média da empresa 

3 Não aplicável Sector de atividade (facultativa) 

 

1ª Parte 

4 EO  Estrutura organizacional 

5 CO Cultura organizacional 

6 CLO Clima organizacional 

7 EL Estilo de liderança 



6. Metodologia 
 

209 
 

 

Grupo de 
perguntas 

 

Nº  

 

Código 

 

Informação Geral 

 

 

 

 

 

2ª Parte 

8 IN1 a IN7 Comprometimento com a inovação 

9 IN9 Investimento em inovação 

10 IN10 Objetivos de inovação 

11 IN11 Condução da inovação 

12 IN12 Recursos para a inovação 

13 IN13 Medidas de inovação 

14 IN14 Prioridades estratégicas 

15 IN15 Obstáculos à investigação 

16 IN16 Medida do sucesso em inovação 

17 IN17 Tipos de inovação 

Fonte: Elaboração própria 

 

Validação das Escalas de Medida 

A decisão e escolha das escalas de medida e variáveis utilizadas no questionário 

decorreu da revisão bibliográfica adaptadas ao presente trabalho. Para a definição das 

escalas de medida, seguimos os conselhos de Proença (2000) e de Hill e Hill (2012). O 

teste da unidimensionalidade é um requisito fundamental para a construção de uma 

escala, significando que os itens estão associados entre si e representam um conceito 

único (constructo). Este pressuposto consiste em obter uma escala em que os itens têm 

pesos num único fator. A fiabilidade é o grau de consistência entre as múltiplas medidas 

do constructo. A medida mais usada na fiabilidade é a consistência interna entre as 

variáveis de uma escala, sendo o coeficiente alpha de Cronbach a medida mais usada 

para medição da consistência interna. 
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As escalas de medida podem ser do tipo nominal, ordinal, de intervalo e de rácio (Hill & 

Hill, 2012). Tendo em conta a natureza do fenómeno a estudar e as variáveis em análise, 

optou-se pela utilização de escalas ordinais e nominais: 

 Escalas nominais: neste caso existe um conjunto de categorias de resposta 

qualitativamente diferente e mutuamente exclusivas (Hill & Hill, 2012). 

 Escalas ordinais: neste tipo de escala admite-se uma ordenação numérica das 

suas categorias, isto é, estabelece-se uma relação de ordem entre as respostas 

alternativas. Ainda neste tipo de escala encontramos outro tipo de questão, em que o 

respondente tem de avaliar um só item em termos de uma variável (Hill & Hill, 2012).  

A tabela 15 reflete os itens de cada constructo (variável), o tipo de escala e a codificação 

das questões. 

Tabela 15 - Itens para cada variável 

Grupo de 

perguntas 

Nº  Código Informação Geral 

Variável 

Tipo de escala 

 

Identificação  

1 Não 

aplicável 

Identificação da empresa 

(facultativa) 

Nominal 

2 Não 

aplicável 

Dimensão média da empresa Categórica de quatro 

níveis 

3 Não 

aplicável 

Sector de atividade 

(facultativa) 

Nominal  

 

1ª Parte 

4 EO  Estrutura organizacional Escala de Likert 1-5 (20 

itens) 

5 CO Cultura organizacional Escala de Likert 1-5 (11 

itens) 

6 CLO Clima organizacional Escala de Likert 1-5 (15 

itens) 

7 EL Estilo de liderança Escala de Likert 1-5 (18 

itens) 

 

 

 

 

 

2ª Parte 

8 IN1 a IN7 Comprometimento com a 

inovação 

Escala de Likert 1-5 (7 

itens) 

9 IN9 Investimento em inovação Escala de avaliação 

(ordinal) 

10 IN10 Objetivos de inovação Multi-item 

11 IN11 Condução da inovação Multi-item 
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Grupo de 

perguntas 

Nº  Código Informação Geral 

Variável 

Tipo de escala 

12 IN12 Recursos para a inovação Escala de avaliação 

(ordinal) 

13 IN13 Medidas de inovação Categórica de 4 níveis  

14 IN14 Prioridades estratégicas Categórica de 4 níveis 

15 IN15 Obstáculos à investigação Multi-item 

16 IN16 Medida do sucesso em inovação Escalas de avaliação 

(ordinal) 

17 IN17 Tipos de inovação Ordinal  

 

Fonte: Elaboração Própria 

No caso das perguntas que remetem para resposta multi-item (IN15) aplicámos as 

“respostas do alfaiate” por serem construídas especialmente de acordo com a pergunta 

formulada e só se aplicarem a essa pergunta específica (Hill & Hill, 2012). As escalas 

multi-item permitem uma avaliação mais abrangente da realidade a estudar, por isso, 

como o presente questionário tinha perguntas fechadas, foi necessário escolher uma 

série de respostas alternativas para cada uma das perguntas.  

Escala de Likert: utiliza-se com mais frequência uma escala tipo Likert, quando 

pretendemos que os indivíduos respondentes exprimam a sua aprovação/rejeição a 

uma determinada afirmação, supondo que uma resposta numa escala corresponde a 

uma medida quantitativa dessa mesma aprovação ou rejeição (Gil, 2003). Na presente 

investigação escolhemos este tipo de escala em 5 pontos, em que 1 correspondia a está 

totalmente em desacordo e 5 está plenamente de acordo, como se verifica na figura 17. 

Figura 17 - Escala de Likert 

Fonte: Elaboração Própria 

Com o intuito de testar as várias hipóteses avançadas para este estudo, foram redigidas 

uma série de questões que a seguir esquematizamos (tabelas 16, 17, 18, 19, 20 e 21) por 
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forma a chegar aos objetivos propostos. Assim, cruzam-se as perguntas iniciais com os 

objetivos do estudo, as hipóteses operacionais e gerais, as dimensões e variáveis, e as 

questões redigidas. 
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Tabela 16 – Questões Estrutura da Organização 

Pergunta inicial Que relação existe entre a criatividade e a estrutura da organização? 

Hipótese 1 Uma organização que promova a criatividade possui uma estrutura que oferece estimulantes ambientais como descentralização, 
flexibilidade, promoção do trabalho em equipa com autogestão de equipas e uma comunicação partilhada. 

Objetivo:  Aferir a relação entre a estrutura organizacional e a criatividade nas seguintes dimensões: 

Dimensões Hipóteses Operacionais Questões  

 

 

Descentralização    

(C) 

 
H1.1.: As organizações 
com estruturas pouco 
centralizadas incentivam a 
exposição e a diversidade 
de projetos, promovendo 
a criatividade. 
 

EO1C – 1. A gestão envolve as pessoas quando são tomadas decisões que as afetam. 
EO2C – 2. As alterações são feitas sem falar com as pessoas envolvidas. 
EO3C – 3. As pessoas não têm qualquer palavra a dizer nas decisões que afetam o seu trabalho. 
EO4C – 4. A informação é amplamente partilhada. 
EO5C – 5. Muitas vezes existem falhas na comunicação. 
EO6C – 6. Todas as pessoas têm voz nesta organização. 
EO7C – 7. Nesta organização o poder das decisões finais fica sempre nas mesmas pessoas. 
EO8C – 8. A função principal dos membros desta organização é a de seguir as ordens que são 
recebidas através de canais formais. 
EO9C – 9. Não há uma pessoa ou um grupo nesta organização que assuma o papel de dizer aos 
outros o que deve fazer. 
 

 

 

Não 

Padronização 

(ST) 

 
H 1.2.: A organização que 
promove a criatividade é 
flexível: controla riscos 
mas não é rígida nos 
procedimentos, 
promovendo a partilha de 
diferentes perspetivas. 
 

EO10ST – 10. Considera-se extremamente importante, nesta empresa, seguir as regras. 
EO11ST – 11. As pessoas podem ignorar os procedimentos e regras formais se isso ajudar a fazer o 
trabalho. 
EO12ST – 12. Aqui não é necessário seguir procedimentos à risca. 
EO13ST – 13. Ninguém fica aqui muito aborrecido se as pessoas quebrarem as regras. 
EO14ST – 14. Aqui as pessoas podem tentar resolver o mesmo problema de diferentes maneiras. 
EO15ST – 15. Esta empresa é muito flexível, pode rapidamente mudar os procedimentos para 
atender às novas condições e resolver os problemas que possam surgir.  
EO16ST – 16. Esta empresa pode ser descrita como flexível , adaptando-se continuamente à 
mudança. 
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Trabalho em 

Equipa (TE) 

H1.3.: A organização que 
promove a criatividade 
incentiva o trabalho em 
equipa com momentos de 
autogestão. 
 

EO17ST – 17. Os membros desta organização são encorajados a trabalhar em equipa. 
EO18ST – 18. As equipas trabalham sempre em autogestão. 

Comunicação 

Partilhada (CP) 

H1.4: A organização que 
promove a criatividade 
proporciona a 
comunicação livre e 
aberta. 
 

EO19CP – 19. Há comunicação livre e aberta entre os diferentes grupos de trabalho. 
EO20CP – 20. Há comunicação livre e aberta entre os diferentes níveis hierárquicos. 



6. Metodologia 
 

215 
 

Tabela 17 - Questões Cultura Organizacional (CO) 

Pergunta 
inicial 

Que relação existe entre a criatividade e a cultura da organização? 

Hipótese 2 Existem características na cultura da organização que promovem a criatividade: autonomia, confiança, colaboração e um estilo de 
liderança adequado. 

Objetivo:  Aferir a relação entre a cultura organizacional e a criatividade nas seguintes dimensões: 

Dimensões  Hipóteses Operacionais Questões  

Colaboração 
(C) 

H2.1.  
Uma cultura que promove a criatividade 
reconhece talentos, dá liberdade para as 
pessoas criarem sem medo de falhar, 
aumentando a probabilidade de 
ocorrência de contribuições criativas. 

CO1CL – 21. Há comunicação livre e aberta dentro do meu grupo de trabalho. 
CO2CL – 22. Esta organização é aberta e recetiva a mudanças. 
CO4CL – 24. Os membros desta organização percebem que, ao lidar com novos problemas e 
tarefas, a frustração é inevitável, mas isso é tratado de forma construtiva. 

Confiança 
(Cf) 

H 2.2. 
Numa cultura colaborativa existe 
partilha de informação e confiança nos 
seus membros. 

CO3Cf – 23. Aqui as pessoas não roubam ideias uns aos outros. 
CO5Cf – 25. Esta empresa é rápida a responder às mudanças que têm de ser feitas. 

Liderança 
(L) 

H2.3. 
A autonomia e a liberdade individual 
para colocar as ideias em prática e o 
apoio no desenvolvimento dessas ideias 
por parte da liderança promove a 
criatividade. 

CO6L – 26. O meu supervisor serve como um bom modelo de trabalho. 

Autonomia 
(A) 

CO7A . 27. Os trabalhadores têm liberdade para decidir como levar os seus projetos 
adiante. 
CO8A – 28. Nesta organização as novas ideias podem vir de qualquer lugar da empresa. 
CO9A – 29. Os membros desta organização são encorajados a desenvolver os seus próprios 
interesses, mesmo quando estes se afastam dos da organização. 
CO10A - 30. A autonomia individual é geralmente incentivada nesta organização. 
CO11A – 31. As melhores maneiras de avançar nesta organização é pensar como faz o resto 
do grupo. 

   

 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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Tabela 18 - Questões Clima Organizacional (CLO) 

Pergunta 
inicial 

Que relação existe entre a criatividade e o clima da organização? 

Hipótese 3 Existem características no ambiente da organização que promovem a criatividade: autonomia/liberdade, reconhecimento, partilha 
e apoio a ideias, flexibilidade, tomada de riscos e comprometimento. 

Objetivo Aferir a relação entre o clima organizacional e a criatividade nas seguintes dimensões 

Dimensões  Hipóteses Operacionais Questões  

Autonomia/ 
Liberdade 
(AL) 

H 3.1. -  O ambiente criativo promove a iniciativa e a 
liberdade individual, estimulando a produção de 
ideias, a sua partilha e apoiando o desenvolvimento 
destas. 

CLO1AL – 32. Acredito que as pessoas com quem trabalho não são 
controladas e que têm oportunidade suficiente para tomar as suas próprias 
decisões, encontrar informações e mostrar iniciativa. 
 

Flexibilidade 
(F) 

H 3.2. A organização que é recetiva à mudanças está 
em adaptação constante e muda procedimentos 
sempre que é necessário, mostrando ser flexível. 

CLO2F – 33. As novas ideias são prontamente aceites. 
CLO3F – 34. A gestão aqui é rápida a detetar a necessidade de fazer as 
coisas de forma diferente. 
CLO4F – 35. Aqui, a assistência ao desenvolvimento de novas ideias está 
prontamente disponível. 
CLO5F – 36. As pessoas nesta empresa estão sempre à procura de novas 
formas de olhar para os problemas. 

Partilha de 
Ideias (PI) 

H 3.1. -  O ambiente criativo promove a iniciativa e a 
liberdade individual, estimulando a produção de 
ideias, a sua partilha e apoiando o desenvolvimento 
destas. 

CLO6PI – 37. Estamos sempre a partilhar novas ideias. 
 

Reconhecim
ento (R) 

H 3.1. -  O ambiente criativo promove a iniciativa e a 
liberdade individual, estimulando a produção de 
ideias, a sua partilha e apoiando o desenvolvimento 
destas. 

CLO7R – 38. Esforços criativos aqui são geralmente ignorados. 

Tomada de 
Riscos (TR) 

H 3.1. -  O ambiente criativo promove a iniciativa e a 
liberdade individual, estimulando a produção de 
ideias, a sua partilha e apoiando o desenvolvimento 
destas. 

CLO8TR – 39. Nesta organização há tendência para fazer as coisas de forma 
já experimentada. 
CLO9TR – 40. Aqui, as pessoas sentem que, mesmo que os resultados não 
sejam claros, podem tomar medidas ousadas. 

Comprometi
mento (CP) e 

H 3.3 Numa organização onde, apesar das diferentes 
perspetivas, todos os colaboradores se sentem 

CLO11CP – 42. A criatividade aqui é incentivada. 
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Pergunta 
inicial 

Que relação existe entre a criatividade e o clima da organização? 

Hipótese 3 Existem características no ambiente da organização que promovem a criatividade: autonomia/liberdade, reconhecimento, partilha 
e apoio a ideias, flexibilidade, tomada de riscos e comprometimento. 

Objetivo Aferir a relação entre o clima organizacional e a criatividade nas seguintes dimensões 

Dimensões  Hipóteses Operacionais Questões  

Apoio a 
Ideias (AI) 

comprometidos, a probabilidade de ocorrência de 
contribuições criativas aumenta. 

Apoio a 
Ideias (AI), 
Pressão 

H 3.3 Numa organização onde, apesar das diferentes 
perspetivas, todos os colaboradores se sentem 
comprometidos, a probabilidade de ocorrência de 
contribuições criativas aumenta. 

CLO10AI – 41. As pessoas aqui recebem apoio e encorajamento quando 
apresentam novas ideias. 
 

Pressão (P) H 3.4. Numa organização onde os funcionários são 
pressionados para cumprirem metas em pouco 
tempo há um bloqueio da criatividade. 

CLO12P – 43. Espera-se que as pessoas produzam muito num dia. 
CLO13P – 44. Em geral, a carga de trabalho não é particularmente exigente. 
CLO14P – 45. As pessoas aqui estão sob pressão para cumprir metas. 
CLO15P – 46. O ritmo de trabalho aqui é muito relaxado. 

Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 19 - Questões Estilo de Liderança (EL) 

Pergunta inicial Que relação existe entre a criatividade e o estilo de liderança da organização? 

Hipótese 4 Uma liderança democrática favorece o desenvolvimento da criatividade nas organizações. 

Objetivo Aferir a relação entre o estilo de liderança da organização e a criatividade nas seguintes dimensões: 

Dimensões Hipóteses Operacionais Questões  

Apoio (A) H 4.1.: A liderança democrática facilita o processo 
criativo, pois dá liberdade às pessoas e encoraja-as a 
terem novas ideias, orientando e apoiando a sua 
implementação. 

EL1A – 47 O papel do líder desta empresa pode ser descrito como apoio. 
EL2A – 48 Os supervisores aqui são realmente bons na compreensão dos 
problemas das pessoas. 
EL3A – 49 Os supervisores mostram que têm confiança naqueles que gerem. 
EL4A – 50 Os supervisores são amigáveis e de fácil aproximação. 
EL5A – 51 Os supervisores podem ser chamados para dar orientações aos 
funcionários. 
EL6A – 52 A capacidade de funcionar criativamente é respeitada pela 
liderança. 
EL7A – 53 Aqui, as pessoas fazem escolhas a propósito do seu trabalho. 

Autonomia/Libe
rdade (AL) 

H 4.1.: A liderança democrática facilita o processo 
criativo, pois dá liberdade às pessoas e encoraja-as a 
terem novas ideias, orientando e apoiando a sua 
implementação. 

 
EL8AL – 54 A gestão permite que as pessoas tomem as suas próprias 
decisões, a maior parte das vezes, pois confia nas pessoas para tomar 
decisões relacionadas com o trabalho. 

Flexibilidade (F) H 4.2: Uma supervisão flexível promove a 
experiência com significado e motiva a equipa, 
contribuindo ainda para o sentido de diversão. 

 
EL9F – 55 As pessoas no topo controlam rigidamente o trabalho dos que 
estão abaixo deles. 
EL10F – 56 A gestão aqui exige que as pessoas trabalhem duro. 

Estímulo (E)  
H 4.2.: Uma supervisão flexível promove a 
experiência com significado e motiva a equipa, 
contribuindo ainda para o sentido de diversão. 
 
 
 
 
 
 

EL11E – 57 A liderança mantém um controlo apertado no modo como as 
coisas aqui são feitas. 
EL12E – 58 É importante verificar primeiro as coisas com o chefe antes de 
tomar uma decisão. 
EL13E - 59 Aqui, aceitam-se rapidamente novas ideias. 
EL14E – 60 Os membros desta organização sentem-se encorajados a 
desenvolver as suas opiniões e ideias por parte dos seus superiores. 
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Pergunta inicial Que relação existe entre a criatividade e o estilo de liderança da organização? 

Hipótese 4 Uma liderança democrática favorece o desenvolvimento da criatividade nas organizações. 

Objetivo Aferir a relação entre o estilo de liderança da organização e a criatividade nas seguintes dimensões: 

Dimensões Hipóteses Operacionais Questões  

 
H 4.3. O líder democrático é flexível e promove o 
desenvolvimento das competências dos 
colaboradores, tornando as suas experiências 
significativas. 

EL15E – 61 Os membros desta organização são encorajados a desenvolver os 
seus próprios interesses, mesmo quando estes se afastam dos da 
organização. 
EL16E – 62 As pessoas são fortemente encorajadas a desenvolver as suas 
competências. 
EL17E – 63 Normalmente, como líder, peço aos meus colaboradores 
sugestões. 
 

Humor (H)  
H 4.2.: Uma supervisão flexível promove a 
experiência com significado e motiva a equipa, 
contribuindo ainda para o sentido de diversão. 
 

 
EL18H – 64 Aqui, as pessoas mostram ter sentido de humor. 

 

Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 20 - Questões Inovação (IN) 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Pergunta 
inicial 

De que forma as organizações estão comprometidas com a inovação? 

Hipótese 5 Quanto mais criativa for uma organização, maior será o comprometimento que tem com a inovação. 

Objetivo: 
 

Aferir o comprometimento da empresa com a inovação. 

Dimensões Hipóteses Operacionais Questões 

Motivação 
para a 
inovação 

H 5.1.: Para uma 
organização criativa, a 
motivação para inovar é 
fundamental. 

IN1 – Esta organização move-se sempre para o desenvolvimento de novas respostas. 
IN2 – O trabalho nesta organização é avaliado por resultados e não pelo processo como são realizados. 
IN5 – Estamos satisfeitos com o retorno financeiro dos investimentos em inovação. 
IN6 – Estamos satisfeitos com o retorno que a empresa tem tido sobre os gastos em inovação. 
IN7 – Para o sucesso futuro da empresa é importante a inovação. 
IN8 – A globalização está a ter um grande impacto no modo como as empresas abordam a inovação. 

Medidas 
para inovar 

H 5.2.: Uma empresa 
comprometida com a 
inovação implementa 
medidas (incentivos, 
motivação para 
colaboração, 
investimento, 
disponibilização de 
recursos). 

IN3 – Os incentivos e as recompensas (formais e informais, monetárias e não-monetárias) estão diretamente 
ligadas à medida da nossa inovação. 
IN4 – As nossas medidas para inovar não estão ligadas a incentivos nem recompensas. 
IN12 – Se não está completamente satisfeito com o retorno do seu investimento em inovação, quais são os 
obstáculos que enfrenta? 
IN13 – Que percentagem dos recursos agregados à inovação está destinada às seguintes categorias? 
IN16 – Quais são os maiores obstáculos quando se trata de gerar um retorno sobre os seus investimentos em 
inovação? 
IN17 – Como é que a sua empresa mede o sucesso em inovação? 

Prioridade 
para inovar 

H 5.3. Uma organização 
criativa coloca a 
inovação entre as suas 
prioridades. 

IN9 – Comparando os investimentos da sua empresa em inovação deste ano com o ano anterior, espera que... 
IN10 – Quais são os objetivos da inovação na sua empresa? 
IN11 – Quem é a maior força na sua empresa a conduzir a inovação? 
IN14 – Aproximadamente quantas medidas de inovação a sua empresa põe em prática por ano? 
IN18 – Qual a percentagem de importância que atribui aos seguintes tipos de inovação? 
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Tabela 21 - Resumo cruzamento metodológico 

Variá. Hip Hipóteses Operacionais Dimensões  Questões  

ES
TR

U
TU

R
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L 

H
IP

Ó
TE

SE
 1

 

H1.1.: As organizações com estruturas pouco 
centralizadas incentivam a exposição e a 
diversidade de projetos, promovendo a 
criatividade. 

Descentralizaç
ão 
 

1; 2; 3; 4; 
5;  
6; 7; 8; 9 

H 1.2.: A organização que promove a criatividade é 
flexível: controla riscos mas não é rígida nos 
procedimentos, promovendo a partilha de 
diferentes perspetivas. 

Flexibilidade 10, 11, 
12,  
13, 14, 
15, 16 

H1.3.: A organização que promove a criatividade 
incentiva o trabalho em equipa com momentos de 
autogestão. 

Trabalho em 
Equipa 

17, 18 

H1.4: A organização que promove a criatividade 
proporciona a comunicação livre e aberta 

Comunicação 
Partilhada 

4, 19, 20 

C
U

LT
U

R
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L 

H
IP

Ó
TE

SE
 2

 

H 2.1. Uma cultura que promove a criatividade 
reconhece talentos, dá liberdade para as pessoas 
criarem sem medo de falhar, aumentando a 
probabilidade de ocorrência de contribuições 
criativas. 

Colaboração  21, 22, 24 

H 2.2. Numa cultura colaborativa existe partilha de 
informação e confiança nos seus membros. 

Confiança 23, 25 

H 2.3. A autonomia e a liberdade individual para 
colocar as ideias em prática e o apoio no 
desenvolvimento dessas ideias por parte da 
liderança promove a criatividade. 

Estilo de 
Liderança 

26 
 

Autonomia/Lib
erdade 

27, 28, 
29, 30, 31 

C
LI

M
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L 

H
IP

Ó
TE

SE
 3

 

H 3.1. O ambiente criativo promove a iniciativa e a 
liberdade individual, estimulando a produção de 
ideias e a sua partilha, e apoiando o 
desenvolvimento destas. 

Autonomia/Lib
erdade 

32 

Partilha de 
Ideias 

37 

Tomada de 
Riscos 

39, 40 

Reconhecimen
to 

38 

H 3.2. A organização que é recetiva a mudanças está 
em adaptação constante e muda procedimentos 
sempre que é necessário, mostrando ser flexível. 

Flexibilidade  33, 34, 
35, 36 

H 3.3 Numa organização onde, apesar das 
diferentes perspetivas, todos os colaboradores se 
sentem comprometidos, a probabilidade de 
ocorrência de contribuições criativas aumenta. 

Apoio a Ideias 41, 42 

Comprometim
ento 

42 



6. Metodologia 
 

222 
 

 

Fonte: Elaboração Própria 

6.6.4. Descrição do Estudo 

Nesta secção daremos uma visão do processo de recolha e da análise dos dados levado 

a cabo para concretizar as intenções deste estudo. 

Seguimos Hill e Hill (2012) para a construção do questionário e utilizámos alguns dos 

testes já enunciados anteriormente para avaliação da criatividade. 

H 3.4. Numa organização onde os funcionários são 
pressionados para cumprirem metas em pouco 
tempo há um bloqueio da criatividade. 

Pressão  43, 44, 
45, 46 

ES
TI

LO
 D

E 
LI

D
ER

A
N

Ç
A

 

H
IP

Ó
TE

SE
 4

 
H 4.1. A liderança criativa facilita o processo 
criativo, pois dá liberdade às pessoas e  encoraja-as 
a terem novas ideias, orientando e apoiando a sua 
implementação. 

Apoio  47, 48, 
49, 50, 
51, 52, 53 

Autonomia/ 
Liberdade 

54 

H 4.2.: Uma supervisão flexível promove a 
experiência com significado e motiva a equipa, 
contribuindo ainda para o sentido de diversão. 

Flexibilidade  55, 56 

Estímulo 57, 58, 63 

Humor 64 

H 4.3. O líder criativo é flexível e promove o 
desenvolvimento das competências dos 
colaboradores, tornando as suas experiências 
significativas. 

Flexibilidade  55, 56, 59 
 

Estímulo 60, 61, 
62, 63 

C
O

M
P

R
O

M
ET

IM
EN

TO
 C

O
M

 A
 IN

O
V

A
Ç

Ã
O

 

H
IP

Ó
TE

SE
 5

 

H 5.1.: Para uma organização criativa, a motivação 
para inovar é fundamental. 

Motivação 
para inovar 

IN1 
IN2 
IN5 
IN6 
IN7 
IN8 

H 5.2.: Uma empresa comprometida com a 
inovação implementa medidas (incentivos, 
motivação para colaboração, investimento, 
disponibilização de recursos). 

Medidas para 
a inovar 

IN3 
IN4 
IN12 
IN13 
IN16 
IN17 

H 5.3.: Uma organização criativa coloca a inovação 
entre as suas prioridades. 

Prioridade na 
inovação 

IN9 
IN10 
IN11 
IN14 
IN15 
IN18 
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Como já abordado, antes de iniciar a resposta o inquirido ficava a conhecer as entidades 

envolvidas no estudo (IPL e UNEX) e as razões que determinaram a sua realização. No 

início, garantia-se a confidencialidade dos dados e dos resultados. Assim, a identificação 

da empresa era facultativa. Na carta explicava ainda as razões porque a colaboração do 

inquirido era fundamental para o estudo da criatividade nas organizações. Assegurou-

se desta forma que o questionário foi corretamente elaborado. 

A primeira secção do questionário era composta por um conjunto de perguntas que 

solicitava informação acerca das características dos respondentes composta por três 

questões, duas facultativas (identificação da empresa e sector de atividade) e uma 

obrigatória (dimensão média da empresa). 

Numa primeira parte do questionário, procurava-se aferir a relação das variáveis 

independentes com a criatividade e numa segunda parte procurava-se aferir o 

envolvimento da empresa com a inovação (ver apêndice 1). 

 

Disseminação do Questionário 

Os principais passos no processo de recolha de dados estão sistematizados na tabela 22 

e visam dar uma panorâmica da dificuldade em angariar respostas para um estudo desta 

dimensão. Pretendeu-se criar parcerias no sentido de estabelecer contactos 

privilegiados e mais céleres, garantindo o mais possível o preenchimento dos 

questionários. 

 

Tabela 22 - Principais Passos no Processo de Recolha de Dados 

Passos Descrição 

 
Contactos com 
potenciais 
parceiros 

Primeiro contacto informal com a AIP no  CREATIVE LEARNING | 
INNOVATION MARKET PLACE. 

Primeiro email a formalizar a intenção de parceria com a AIP 

Primeiro email para a ADDICT 

Primeiro telefonema ADDICT 

Parcerias  Formalização da parceria para disseminação do questionário e posterior 
divulgação do estudo com a ADDICT 

http://www.creativelearningconference.com/index.asp
http://www.creativelearningconference.com/index.asp
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Passos Descrição 

 
Recolha de 
informação inicial 

Recolha de informação sobre a AIP em revistas da especialidade, em 
artigos da imprensa e no website da Associação 

Recolha de informação sobre a ADDICT e seus associados no website e 
em artigos da imprensa 

Recolha de informação sobre as empresas existentes em Portugal 
(continental e Ilhas) através de sites da especialidade (IAPMEI, das 
associações regionais e de estudos em revistas da especialidade 

Contactos iniciais Contacto com as empresas através das mailing list, através do website 
das empresas e em presença 

Contactos 
posteriores 

Contacto personalizado com as empresas  

Resposta ao email de algumas das empresas contactadas 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Primeiro Contacto 

Através de um contacto informal com a AIP (Associação dos Industriais Portugueses), no 

início de 2013, houve interesse pela parte da Associação em colaborar na investigação. 

Sendo uma associação com grande cobertura no território nacional, encetámos esforços 

para formalmente dar-se início à parceria. Depois de enviado o inquérito, este foi 

analisado e aprovado, em abril de 2013.  

A AIP - Associação Industrial Portuguesa – CCC Câmara de Comércio e Indústria é uma 

Rede Associativa composta por associações várias distribuídas em território nacional 

continental (figura 18). Fazem parte o Núcleo Empresarial da Região de Bragança – 

Associação Empresarial (NERBA); a Associação Empresarial de Vila Real (NERVIR); a 

Associação Empresarial da Região da Guarda (NERGA); a NERCAB – Associação 

Empresarial da Região de Castelo Branco; a NERLEI, Associação Empresarial da Região 

de Leiria; a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém; a NERPOR – 

Associação Empresarial da Região de Portalegre; a AERLIS – Associação Empresarial da 

Região de Lisboa; a AERSET – Associação Empresarial da Região de Setúbal; a 

NERBE/AEBAL – Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral; a NERE – Núcleo 

Empresarial da Região de Évora – Associação Empresarial e a Associação Empresarial da 

Região do Algarve (NERA). 
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Contudo, ao contrário do que estava inicialmente previsto - o envio do questionário para 

os associados, por parte da AIP, através de email – só se mostraram disponíveis para 

colocar o link na página web da Associação, limitando o acesso dos responsáveis pelas 

organizações e perdendo a primeira abordagem privilegiada sobre o interesse da 

participação neste estudo. 

Figura 18 - Rede Associativa da AIP 

Fonte: AIP 

 

Segundo Contacto 

ADDICT – Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas 

Com sede no Porto, a ADDICT existe para promover um ambiente favorável à criação e 

apoiar a produção e distribuição nas áreas da cultura e da criatividade, defendendo os 

interesses das organizações e profissionais do setor e atuando como plataforma de 

capacitação, informação e interação. Alguns associados são associações empresariais, o 

que por si só constitui mais possibilidades de resposta. 

Contactados em julho de 2013, os responsáveis da ADDICT pediram para retomar a 

comunicação em setembro do mesmo ano, pois estavam interessados em colaborar 
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com este estudo. Depois de aprovado o inquérito pela Direção, o questionário foi 

enviado pela própria ADDICT aos seus associados a 2 de outubro de 2013, data em que 

foi enviado um email para a mailing list a solicitar o preenchimento do inquérito 

disponível online. No fim desse mês só tinha 4 respostas. A direção da ADDICT lamentou, 

dizendo que neste tipo de estudo, lamentavelmente, é normal que as empresas não 

respondam. 

 

 

Personalização dos Contactos 

 

No fim do mês de janeiro de 2014 começou-se a contactar todo o tipo de organizações 

via email, por contacto direto, pessoalmente, e disseminando o inquérito através de 

contactos pessoais. Não podendo concretizar com sucesso a parceria entre a UNEX, o 

IPLeiria e a ADDICT, optámos por disseminar o questionário o mais possível sem 

estarmos limitados pelo compromisso de “exclusividade”. 

Para isso fizemos uma pesquisa exaustiva das empresas existentes em Portugal 

(continental e ilhas), através da base de dados das associações regionais de 

empresários/industriais, através de estudos realizados como “100 melhores e maiores 

empresas”, IAPMEI, PME’s de excelência, etc.). Consultaram-se os websites, por forma 

a ter acesso ao email das empresas e o nome dos responsáveis (gerente, diretor de 

marketing, CEO, etc.). 

Contactos e envio: 

 O primeiro envio: numa primeira fase foi enviado por email o pedido para 

colaborar no estudo com indicação do link para aceder ao mesmo. 

 O segundo envio foi diretamente para o responsável das empresas depois de ter 

acesso à identificação do mesmo. O email com o link de acesso ao questionário passou 

a ir acompanhado de uma carta personalizada, destinando-se ao responsável da 

empresa e apelando à colaboração neste estudo e motivando a participação e 

importância do mesmo. Fazia-se menção da importância da criatividade para a área em 

questão (por exemplo, no caso das empresas de animação turística apelava-se para a 
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importância da criatividade na organização e no setor; no caso dos Açores, salientava-

se a importância da criatividade para a dinamização económica e estratégica da Região 

Autónoma). 

 Foram ainda distribuídos alguns inquéritos em papel por contactos privilegiados 

no sentido de, no momento e no local, preenche-los com o inquirido. 

A grande diferença na participação verificou-se com a personalização do contacto, indo 

ao encontro do que afirma Solomon (2001)13:  

Combining an email "cover letter" as a means of contacting sampled people 

with the use of an HTML form for data collection provides an especially 

effective and efficient approach to Internet surveying. Modern email 

packages automatically convert universal resource locators (URLs) or web-

addresses in the text of an email into a hyperlinks. Placing the URL of 

the survey form in a cover letter email allows the respondent to "click" their 

mouse on the URL to display the survey form and subsequently fill it out. 

 

6.6.5. Tratamento e análise de dados  

Conscientes de que os factos sociais não podem ser explicados por sistemas de relações 

entre eles, a análise produtiva é que estabelece correlações (Silva, 1986). A análise dos 

dados organiza-se em dois momentos: num primeiro momento descrevem-se 

sistematicamente os dados obtidos, recorrendo a gráficos, tabelas e apresentando-se a 

distribuição dos resultados de acordo com as variáveis consideradas. É este primeiro 

momento que irá apoiar as análises seguintes e dar-lhes legitimidade. Num segundo 

momento inicia-se a estatística inferencial que nos permitirá identificar relações entre 

variáveis representativas (ou não) de relação de causa-efeito. Posteriormente iremos 

testar as hipóteses (Almeida & Freire, 2000).  

Os dados recolhidos a partir dos questionários foram tratados estatisticamente com a 

utilização do software Statistical Package for Social Science 22 (SPSS®) e IBM® SPSS® 

Amos™. O SPSS® é um sistema de análises estatísticas e manuseamento de dados num 

                                                           
13 http://www.ericdigests.org/2002-2/surveys.htm 

http://www.ericdigests.org/2002-2/surveys.htm
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ambiente gráfico que permite efetuar análises univariadas e bivariadas, podendo ainda 

ser usado para análise multivariada com respostas dadas na escala nominal (Hill & Hill, 

2012). O SPSS® Amos™ é um programa de equações estruturais (MEE) que testa relações 

entre variáveis observadas e variáveis latentes que permitirão testar hipóteses e 

confirmar relações. Possibilita-nos especificar, estimar e apresentar modelos para 

mostrar relações entre variáveis. 

A estatística descritiva univariada descreve uma característica de um grupo de sujeitos, 

embora frequentemente pretenda generalizar os resultados de uma amostra para uma 

população mais ampla, tratando-se, nesse caso, de estatística inferencial. Geralmente 

pretende-se relacionar uma variável com uma segunda variável e, nesse caso, utiliza-se 

a análise bivariada (que inclui os testes de significância e os coeficientes de correlação). 

Com a análise multivariada pretende-se estudar a relação entre vários grupos e/ou 

características (Poeschl, 2006). Como exemplo temos o Modelo de Equações Estruturais. 

Neste trabalho de investigação utilizaram-se diferentes métodos de estatística que 

passamos a enumerar: estatística descritiva, análise de consistência interna das escalas 

de medida, análise fatorial exploratória, análise da inferência estatística, verificação das 

hipóteses e análise fatorial confirmatória. Todos estes métodos serão descritos no 

próximo capítulo. 

A análise descritiva descreve características de uma ou mais variáveis fornecidas por 

uma amostra de dados. As estatísticas descritivas mais vulgares e que neste estudo 

serão usadas são o valor médio, a mediana e a moda. Também faremos uso do desvio-

padrão, a variância e o intervalo inter-quartil, pois dão-nos uma relação entre os valores 

de duas variáveis (Hill & Hill, 2012). 

A análise fatorial é um conjunto de métodos estatísticos multivariados que analisa as 

correlações entre as variáveis, definindo um conjunto de dimensões (fatores). Estes 

fatores são formados para explicar o conjunto de variáveis. A análise fatorial utiliza-se 

para reduzir e sistematizar os dados. Trata-se de uma técnica de interdependência em 

que todas as variáveis são consideradas ao mesmo tempo. A análise fatorial pode ser 
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exploratória ou confirmatória. A primeira utiliza-se na procura de uma estrutura entre 

variáveis ou como forma de sistematização de dados sem que antes tenha sido 

estabelecido qualquer restrição; a segunda utiliza-se quando, a priori, se conhece a 

estrutura dos dados. 

Resta ainda fazer uma referência às técnicas paramétricas e às técnicas não 

paramétricas. As técnicas não paramétricas são as mais eficazes na análise das respostas 

de medidas e escala nominal: “As escalas nominais fornecem dados na forma de 

frequências. Isto significa que o que se tem são o número de respostas em cada 

categoria da escala. Portanto, as análises estatísticas adequadas são principalmente as 

técnicas não – paramétricas” (Hill & Hill, 2012, p.107). Entre os vários testes contam-se 

os testes de ajustamento, de aleatoriedade, de contingência, de escalas e o teste do Qui-

quadrado.  

As técnicas paramétricas são estatísticas que lidam com parâmetros, ou seja, que 

assumem um pressuposto forte, nomeadamente que no Universo os valores de uma 

variável têm uma distribuição normal. Como exemplo, temos o teste t ou a regressão 

linear. 

Em suma, os testes estatísticos são muito úteis quando se pretende comparar grupos 

de dados, confrontando a probabilidade de as diferenças verificadas se deverem ou não 

ao acaso, e proporcionando uma base para a confirmação ou infirmação das hipóteses. 

 

Validade e Fiabilidade dos Instrumentos 

Procedemos a uma análise da validade interna das categorias. A validade e a 

confiabilidade ou fidedignidade são requisitos a ter em conta numa medição. A medição 

é formada por três elementos: a medida verdadeira, o erro amostral e o erro não 

amostral ou sistemático (Freitas et al. 2000). A validade de uma medição refere-se à 

isenção de erros amostrais e não amostrais; a confiabilidade diz respeito a quanto o 

processo está isento apenas dos erros amostrais. A medição da confiabilidade é feita 

através dos seguintes coeficientes: medida de estabilidade, método de formas 
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alternativas ou paralelas, método de split-half, coeficiente alfa de Cronbach e 

coeficiente KR-20.  

A validade interna diz respeito às condições de aplicação do instrumento e a validade 

externa refere-se às condições de generalização, portanto, à representatividade da 

amostra e à correspondência entre os inquiridos e a unidade de análise (Freitas et al., 

2000). 

Em suma, antes de aceitação dos resultados, o investigador deve submetê-los a análises 

que validem o grau de generalidade dos resultados através dos métodos de validação 

para o efeito. Ao construir escalas múltiplas, deveremos atentar na definição conceptual 

na confiabilidade, na dimensionalidade e na validade, as bases para a sua elaboração. 

No capítulo seguinte enunciaremos os testes estatísticos aplicados e faremos uma breve 

descrição dos mesmos. 
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Os dados recolhidos só produzem sentido na medida em que geram informações. Nesta 

investigação procura-se aferir a influência da estrutura, da cultura e do clima 

organizacionais, do estilo de liderança adotado e do envolvimento das organizações com 

a inovação, percebendo a que ponto a criatividade influi na inovação. Neste capítulo 

enumeram-se os testes estatísticos aplicados e os resultados obtidos. 

A este inquérito por questionário responderam 508 organizações, no entanto só 226 

desses inquéritos se encontram preenchidos na totalidade. É sobre estes 226 inquéritos 

completos que a nossa análise incide. 

 

 

7.1. Análise Descritiva 

As análises descritivas descrevem características de uma ou mais variáveis fornecidas 

por uma amostra de dados. As mais vulgares e que neste estudo serão usadas são o 

valor médio, a mediana e a moda. Também faremos uso do desvio-padrão e da 

variância, pois dão-nos uma relação entre os valores de duas variáveis (Hill & Hill, 2012). 

No que diz respeito à estatística descritiva, utilizaremos, para os indicadores das várias 

escalas, tabelas de frequências e gráficos ilustrativos das distribuições de valores 

verificados. Apresentaremos alguns dados significantes, como: 

 Os valores médios obtidos para cada questão (para as questões numa escala de 

1 a 5, um valor superior a 3 é superior à média da escala); 

 Os valores mínimos e máximos observados; 

 Gráficos e tabelas ilustrativos dos valores médios das respostas dadas às várias 

questões; 

 Os valores do desvio padrão associados a algumas questões que representam a 

dispersão absoluta de respostas perante cada questão; 

 O coeficiente de variação, que ilustra a dispersão relativa das respostas: quanto 

maior for o coeficiente, maior é a dispersão de respostas.  
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Como referido anteriormente, foi obtida uma amostra de 226 respostas válidas. As 

respostas totais foram 508, tendo-se anulado 282 pelo facto dos questionários não se 

encontrarem preenchidos na sua totalidade. Os resultados apresentados seguidamente 

foram obtidos com a aplicação de estatística descritiva, através do software SPSS for 

Windows versão 22.0. Seguindo a orientação de Pestana & Gageiro (2003), começámos 

por uma análise univariada, com a análise das respostas às questões de identificação 

para caracterização dos respondentes, seguido de imediato da Parte I do questionário 

que visava aferir se as organizações inquiridas fomentam o desenvolvimento da 

criatividade. 

 

7.1.1. Dimensão Média da Empresa 

A maioria dos inquiridos foram PME’s, uma vez que das 226 empresas, 146 têm menos 

de 10 trabalhadores (64,6%), 40 das empresas respondentes têm entre 10 a 50 

trabalhadores (17,7%), 32 empresas possuem entre 50 a 250 trabalhadores (14,2%) e 8 

das empresas possuem mais de 250 trabalhadores (8%), conforme gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Dimensão Média da empresa 

 
 

Fonte: Elaboração Própria 
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7.1.2. Estrutura Organizacional  

Nesta secção encontramos as questões 1 a 20, medidas numa Escala de Likert de 5 

elementos (em que 1 corresponde a totalmente em desacordo e 5 a plenamente de 

acordo). 

Visando verificar a descentralização, a não padronização, o trabalho em equipa com 

momentos de autogestão e a comunicação partilhada, analisaram-se as 20 questões que 

fazem parte desta secção. 

 

a. Descentralização  

Para verificar se as organizações possuem uma estrutura descentralizada, foram 

utilizados vários critérios como envolvimento, partilha de informação, formalização da 

comunicação e tomada de decisão. 

Depois de analisadas as respostas a cada questão, considerou-se agrupar os itens EO1, 

EO6, EO9, conforme gráfico 3, para analisar o envolvimento dos trabalhadores na 

tomada de decisões e no cumprimento de indicações de outrem. 

 Gráfico 3 - Envolvimento dos trabalhadores 1 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Os resultados são congruentes, com a maior percentagem dos respondentes a indicar 

que a gestão envolve as pessoas quando são tomadas decisões que as afetam e, 

portanto, todos possuem voz na organização. No entanto, a resposta ao EO9 (seguir 

indicações) revela um desvio nesta tendência, indicando que, mesmo com uma 

descentralização na estrutura da organização no que respeita ao ouvir e ser ouvido, as 

organizações têm sempre alguém que assume o papel de dizer aos outros o que fazer.  

80,9% dos inquiridos concorda/concorda plenamente que as pessoas estão envolvidas 

na tomada de decisões que as afetam (média= 4,12 e moda = 5) e que “têm voz” na 

organização (média e moda = 4), conforme gráfico 3. A maior dispersão encontra-se no 

facto de não existir alguém que dê indicações aos outros sobre o que deve ser feito, com 

uma variância de 1163 que indica uma maior dispersão das respostas face aos outros 

itens. 

Nos itens EO2, EO3, EO7 e EO8, quanto mais próximo do valor 1 (discordo totalmente), 

maior é a descentralização das empresas respondentes. Tal como verificado no gráfico 

4, os respondentes vão ao encontro das respostas dadas anteriormente (a gestão 

envolve as pessoas quando são tomadas decisões que as afetam). Em 80,9% da gestão 

das empresas inquiridas, existe envolvimento das pessoas quando são tomadas decisões 

que as afetam, as alterações são feitas mas envolvendo as pessoas envolvidas (84,1%) e 

as pessoas têm sempre uma palavra a dizer nas decisões que afetam o seu trabalho 

(90,7%). Em suma, afirma-se positivamente o envolvimento das pessoas quando são 

tomadas decisões ou realizadas alterações que as afetam. 
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Gráfico 4 - Envolvimento dos trabalhadores 2 

  

Fonte: Elaboração Própria 

 

Verifica-se maior dispersão de respostas acerca da centralização das decisões finais 

(“ficam sempre nas mesmas pessoas”), com 50,9% a concordar (moda =4), mas a 

variância é de 1,093. A variância é superior no que respeita ao envolvimento dos 

trabalhadores na execução das tarefas, com 24,78% a concordar com o facto de que a 

função principal dos membros da organização respondente é a de seguir ordens que são 

recebidas, e 33.63% a discordar, como podemos verificar (variância = 1,113) no gráfico 

5. 
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Gráfico 5 - Cumprimento de ordens 

   

Fonte: Elaboração Própria 

Analisada a distribuição das respostas sobre a Descentralização da informação (EO4), 

verifica-se que 85,7% dos respondentes concordam ou concordam em pleno que nas 

organizações onde trabalham a informação é amplamente partilhada, conforme gráfico 

6. Apesar disso, as falhas de comunicação existem (moda = 4 e média = 3,17), mais de 

40% concorda que existem, muitas vezes, falhas de comunicação. Enquanto no primeiro 

item a variância é de 0,584, neste item é de 1.086. 

Gráfico 6 - Informação/comunicação 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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b. Não Padronização 

Neste ponto analisa-se a distribuição dos resultados que se relacionam com a não 

padronização de procedimentos. Na escala de medida das respostas a estas questões, 

atente-se que na EO10 (considera-se ser importante seguir as regras) quanto mais 

próximo de 1, menos flexibilidade existe; nas restantes questões deste subgrupo, 

quanto mais próxima do valor 5, mais flexível é a organização. 

A maior parte (75,7%) considera fundamental seguir as regras (conforme gráfico 7), o 

que demonstra alguma apetência para a estandardização. Com uma mediana = 4, a 

variância é = 0,951. 

Gráfico 7 - Estandardização 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Tabela 23- Padronização de procedimentos 

 EO10 EO11 EO12 EO13 

Média 3,93 2,70 2,61 2,34 

Variância 0,951 1,518 1,004 1,033 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Neste subgrupo, padronização de procedimentos, as respostas seguem o mesmo 

sentido da tabela 23, demonstrando uma clara tendência para a estandardização de 

regras e procedimentos, conforme gráfico 8. 

 Gráfico 8 - Flexibilidade nos procedimentos e regras  

 

Fonte: Elaboração Própria 
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problema de diferentes maneiras (diversidade de perspetivas), conforme gráfico 9. 

Todos os resultados deste subgrupo têm moda = 4 e mediana = 4. 

Gráfico 9 - Versatilidade 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 10 - Trabalho de equipa em autogestão 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Apenas 7,1% das respostas não se enquadram no facto dos membros da organização 
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plenamente de acordo com o trabalho nessa modalidade. Concluindo (ver gráfico 11), 

os membros das organizações respondentes são encorajados a trabalhar em equipa 

(92,92%), embora nem sempre trabalhem em autogestão. 

 

Gráfico 11 - Incentivo ao trabalho de equipa em autogestão 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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d. Comunicação Partilhada (CP) 

Neste ponto descreve-se se as organizações respondentes têm comunicação livre e 

aberta quer entre os diferentes grupos de trabalho quer entre os diferentes níveis 

hierárquicos. Em ambos os itens, encontramos moda=4 e mediana=4, e uma média 

idêntica (4,19 e 4,25 respetivamente). Conclui-se (ver gráfico 12) que existe 

comunicação livre e aberta entre os diferentes grupos de trabalho (62,4% concorda e 

30,5% está plenamente de acordo) e entre os diferentes níveis hierárquicos (61,1% está 

de acordo e 32,7% está plenamente de acordo). Não há nenhum resultado para “em 

desacordo”. 

Gráfico 12 - Comunicação partilhada 

  

Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 13 - Descentralização da comunicação 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 14 - Cultura colaborativa 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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que ao lidar com novos problemas e novas tarefas é inevitável passar por 

frustrações, mas isso pode ser tratado de forma construtiva (a média = 3,92 e moda 

= 4). 
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Gráfico 15 - Cultura de confiança 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 16 - Cultura promotora de autonomia e liberdade individual 

  

Fonte: Elaboração Própria 
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7.1.4.Clima Organizacional 

Para verificar se as organizações possuem um clima com estimulantes da criatividade ou 

obstáculos ao desenvolvimento da mesma, foram utilizados critérios como o incentivo, 

o apoio, a liberdade individual, a partilha, o comprometimento e o reconhecimento, o 

processo criativo “dentro da caixa”, ousar arriscar e a pressão (através da exigência, do 

cumprimento de metas ou o ritmo de trabalho). Nesta secção encontramos as respostas 

às questões 32 a 46, medidas numa Escala de Likert de 5 elementos (em que 1 

corresponde a  totalmente em desacordo e 5  a plenamente de acordo). 

 

a. Autonomia/liberdade 

Como observamos no gráfico 17, 54.42% das organizações inquiridas concorda com o 

facto de que as pessoas que aí trabalham não são controladas, tendo oportunidade para 

tomar decisões, encontrar informação e mostrar iniciativa.  

Gráfico 17 - Autonomia/Liberdade 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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b. Partilha de ideias 

Com percentagens idênticas às do gráfico anterior, as empresas inquiridas concordam 

que existe partilha de ideias conforme gráfico 18. 

 

Gráfico 18 - Partilha de ideias 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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gráfico 19. 
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Gráfico 19 - Controlo do processo criativo 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Com valores de média, moda e mediana = 3, a tendência para a resposta caiu no valor 3 

(não concordo nem discordo). Contudo, mesmo que os resultados não sejam claros, as 

pessoas, em 41.6 % das organizações inquiridas, sentem que podem tomar medidas 

ousadas, conforme gráfico 20. 

Gráfico 20 - Ousadia nas decisões 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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d. Flexibilidade 

Para analisar a flexibilidade do ambiente organizacional, usamos os itens ClO2, CLO3, 

CLO4 e CLO5 que incidem em critérios como recetividade a novas ideias, adaptação 

constante, mudança de procedimentos sempre que necessário e procura de diferentes 

perspetivas. De acordo com o gráfico 21, 

Gráfico 21 - Flexibilidade 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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e. Comprometimento 

Relativamente ao comprometimento, 84,5% concorda/concorda plenamente que nas 

organizações onde trabalham a criatividade é incentivada. 

 

f. Reconhecimento 

Tal como para a dimensão “Comprometimento”, 84,5% das empresas respondentes 

afirma que concordam ou estão plenamente de acordo que os esforços criativos são 

geralmente ignorados. 

 

g. Pressão  

No que respeita à pressão, quer em termos de ritmo de trabalho, para cumprimento de metas, 

quer em termos de resultados de produção, de um modo global, a exigência é a verificada no 

gráfico 22.  

Gráfico 22 - Pressão 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Apesar de 34,52% dos inquiridos não concordarem nem discordarem (valor 3 na escala 

de Likert), 43.36% (concordo) afirma que se espera que as pessoas produzam muito num 

dia (média = 3,46 e variância de 0.818). No mesmo sentido, 43,4% concorda com o facto 

de ser pressionado para cumprir metas (média = 2,76 e variância de 0,992). Por outro 

lado, analisados os itens que nos dão uma ideia de um clima organizacional com níveis 

baixos de pressão, verificamos que os resultados se concentram no “concordo” que a 

organização tem uma carga de trabalho pouco exigente, (36.7%) e no “discordo” que o 

ritmo de trabalho é muito relaxado (47,8). Os níveis de variância são, respetivamente, 

0.818 e 0.992.  

Procurando analisar o comportamento da organização face a novas ideias, adicionamos 

o item CLO10 já analisado a este subgrupo (itens CLO2, CLO4, CLO6) e obtemos o 

seguinte conjunto de respostas (gráfico 23). 

Gráfico 23 - Comportamento da organização face a novas ideias 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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encoraja e dá assistência ao desenvolvimento destas (62,8%) e existe partilha constante 

de novas ideias (55,8%).  

 

7.1.5. Estilo de Liderança 

Nesta secção encontramos as questões 43 a 64, medidas numa Escala de Likert de 5 

elementos (em que 1 corresponde a totalmente em desacordo e 5 a plenamente de 

acordo). 

Para verificar se as organizações possuem um estilo de liderança que promova o 

desenvolvimento da criatividade, foram utilizados vários critérios como controlo, 

rigidez, orientação, confiança, entre outros, na análise descritiva dos itens EL1 a EL18.  

Os resultados obtidos mostram-nos que o líder demonstra determinados 

comportamentos que estimulam ou bloqueiam a criatividade (gráfico 24). 
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Gráfico 24 - Comportamento demonstrado pela liderança 
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A maior dispersão das respostas verifica-se no item que está ligado à possibilidade que 

o líder dá às pessoas de fazerem escolhas individuais a propósito do seu trabalho 

(variância = 0.747) e no item que diz respeito à compreensão que os supervisores têm 

pelos problemas dos subordinados (variância = 0.824). Nos restantes itens, a média 

situa-se entre os níveis 4,00 e 4,17, podendo concluir-se que as empresas inquiridas 

concordam/concordam plenamente que a liderança apoia (83.7%), é realmente boa na 

compreensão dos problemas das pessoas, (73.9%), confia naqueles que gere (85.9%), e 

respeita a capacidade de funcionar criativamente (88.9%). Os supervisores são 

acessíveis, isto é, amigáveis e de fácil aproximação (89.4%) e são chamados a dar 

orientação aos funcionários (92.1%).  

Entre as organizações inquiridas, 47.8% concorda que a gestão permite que os 

funcionários tomem as suas próprias decisões, a maior parte das vezes, pois confia nas 

pessoas para tomar decisões relacionadas com o seu trabalho sem necessidade de 

autorização prévia, como se pode verificar no gráfico 25. 

Gráfico 25 - Confiança para tomada de decisão 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Quanto aos obstáculos ambientais à criatividade, podemos ver (gráfico 26) que 51.1% 

dos inquiridos discorda/discorda totalmente, portanto não existe necessidade de 

verificar primeiro as coisas com o chefe antes de tomar uma decisão. Existe mais 

dispersão de resultados no que diz respeito ao controlo apertado da liderança na 

maneira como as coisas são feitas, mas a maior concentração de resultados vai para 

discordo/discordo plenamente, o que significa não existir, em 65% dos inquiridos, um 

controlo rígido por parte da liderança.  

Gráfico 26 - Obstáculos ambientais 

 

Fonte: Elaboração própria 
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concordo/plenamente de acordo) e a desenvolver competências (82.3% 

concordo/plenamente de acordo).  

Gráfico 27 - Estimulantes ambientais à criatividade 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 28 - Sentido de Humor 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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concordam/concordam plenamente) e à avaliação de resultados (42,7% 

concorda/concorda plenamente) (ver gráfico 29). 

Gráfico 29 - Motivação para inovar 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 30 - Medição da inovação através de incentivos e recompensas 

Fonte: Elaboração Própria 
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organizações inquiridas esperam que aumentem suavemente (35%) ou permaneçam em 

valores semelhantes (22.1%) (ver gráfico 31). 

 

Gráfico 31 - Investimento em inovação 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Através da análise das respostas sobre os objetivos de inovação da empresa, concluímos 

(gráfico 32) que 56.6% procura a vantagem competitiva, 55,3% a redução do custo e 

50.4% a diversificação. 

Gráfico 32 - Objetivos de inovação da empresa 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 33 - Condução da inovação 

 

Fonte: elaboração Própria 
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Gráfico 34 - Percentagem de recursos para inovar e categorias de inovação 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Como podemos verificar no gráfico 35, 54,9% das organizações coloca em prática entre 

0 a 5 medidas por ano, e 21,7% desenvolve 6 a 10 medidas por ano. 

Gráfico 35 - Nº de medidas de inovação/ano 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 36 - Prioridade para inovar 
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Contudo, vários obstáculos se levantam ao retorno do investimento em inovação, como 

o desempenho do mercado que está, para 40.3% das organizações inquiridas, abaixo 

das expetativas e é o principal bloqueador. 25,7% destaca demasiado tempo para 

desenvolvimento do produto ou serviço e 20,8% salienta a dificuldade em selecionar as 

ideias certas para comercializar como outros dos obstáculos (ver gráfico 37). 

Gráfico 37 - Obstáculos ao retorno do investimento em inovação 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 38 - Medição da Inovação 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 39 - Importância de diferentes tipos de inovação para o sucesso da empresa  

 

Fonte: Elaboração Própria 
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7.2. Análise Fatorial Exploratória 

A análise fatorial é uma técnica de estatística multivariada que permite identificar a 

estrutura subjacente a uma matriz de dados, revelando novas variáveis, em número 

inferior ao do conjunto de variáveis observadas inicialmente, sem que se perca de forma 

significativa a informação nelas contida. A análise fatorial tem como princípio básico o 

seguinte: “a covariância/correlação entre um conjunto de variáveis manifestas ou 

observadas é devida à existência de um, ou mais, fator(es) latente(s) comum(uns) a 

essas variáveis manifestas (…) o fator latente é a causa dos comportamentos das 

variáveis manifestas observadas” (Marôco, 2010a, p. 171). 

A análise fatorial exploratória permite conhecer a estrutura fatorial subjacente às 

correlações entre as variáveis em observação. Desta forma, pretende-se atribuir um 

score (quantificação) a variáveis latentes que não são diretamente observáveis. Estes 

score representam a informação presente nas diferentes variáveis, tendo a capacidade 

de resumir a informação aí presente num número reduzido de fatores que não são 

observáveis diretamente e que permitem identificar as relações estruturais entre as 

variáveis, que habitualmente passam despercebidas (Marôco, 2010b). 

Como o método de extração de fatores depende da normalidade dos dados, usou-se o 

método de máxima verosimilhança por não existir um desvio da normalidade nos dados 

observados (ver a análise dos pressupostos na parte da análise fatorial confirmatória). 

Para além da extração de fatores é também necessário fazer a rotação de fatores com 

o objetivo de transformar os coeficientes dos fatores retidos numa estrutura 

simplificada. Esta estrutura simplificada torna mais compreensível a identificação e 

interpretação de cada fator, a partir dos pesos das variáveis que o compõem. Existem 

dois tipos de rotação, a rotação ortogonal e a rotação oblíqua. A última é utilizada 

quando os fatores não são independentes, podendo relacionar-se. Como o mais 

provável é que os fatores se correlacionem, optou-se por se utilizar uma rotação 

oblíqua, porque representará melhor a realidade e produzirá uma estrutura mais 

simples. O método usado aqui foi o Direct Oblimin. Consideraram-se significativos os 

pesos fatoriais (factor loadings) iguais ou superiores a 0.40, dado que a dimensão da 
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amostra do estudo está um pouco acima dos 200 indivíduos. É de notar que quanto mais 

próximo de 1 estiver o loading, mais forte é a associação entre a variável e o fator, isto 

é, pode concluir-se que a variável contribui de forma significativa para a formação do 

fator. 

Quando se realizaram as análises fatoriais exploratórias, tiveram-se em conta diversos 

aspetos: 

 Análise de consistência interna (Alpha de Cronbach): a determinação deste 

coeficiente tem como propósito a estimação da confiabilidade de um questionário. Este 

mede a correlação entre respostas através da análise do seu perfil. Os valores acima de 

0.70 são considerados adequados, acima de 0.80 são bons e acima de 0.90 são 

excelentes. 

 Teste de Kaiser-Meyer-Olkin: é utilizado para testar a validade da análise fatorial. 

O teste KMO é uma medida da homogeneidade das variáveis que compara as 

correlações simples com as correlações parciais observadas entre as variáveis. 

Considera-se como mínimo razoável o valor 0.6 para o teste KMO, acima de 0.7 

considera-se uma análise fatorial média, acima de 0.8 é boa e acima de 0.9 é muito boa. 

 Teste de Esfericidade de Bartlett: O teste de esfericidade de Bartlett é usado para 

testar a hipótese da matriz das correlações ser a matriz identidade com determinante 

igual a 1. A matriz anti-imagem é uma medida de adequação amostral de cada variável 

para uso da análise fatorial, onde valores inferiores a 0.50 na diagonal podem levar-nos 

a decidir pela eliminação da variável observada. 

 Correlações: Para se poder aplicar o modelo fatorial deve haver correlação entre 

as variáveis, que é avaliada pelo coeficiente de correlação linear entre cada par de 

variáveis. Se as correlações forem pequenas, abaixo de 0.05, é pouco provável que 

partilhem fatores comuns. Por outro lado, também não podem existir problemas de 

multicolinearidade, ou seja, não se podem observar coeficientes de correlação acima de 

0.90. 
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 Comunalidades: Consistem na proporção de variância de cada variável que é 

explicada pelos fatores extraídos. Como temos menos de 30 variáveis em cada análise 

fatorial, o ideal seria que fossem superiores a 0.7. 

 N.º de Fatores a reter: Existem 3 critérios que ajudam a determinar o número de 

fatores a reter:  

o Critério de Kaiser (reter todos fatores cujo valor próprio (eigenvalues) é 

superior a 1, não descuidando os que têm valores inferiores a 1 e superiores a 

0.85). 

o Screeplot (reter os fatores até àquele em que se observa o ponto de 

inflexão da curva que relaciona o número do fator e o respetivo eigenvalue). 

o Percentagem de variância explicada (como se trata de um trabalho 

realizado no âmbito das ciências sociais, é aceitável um mínimo de 60%, sendo 

bastante bom um valor acima de 70%). 

 

7.2.1. Estrutura Organizacional (EO) 

Começou por se determinar a matriz de correlações, o coeficiente Alpha de Cronbach 

(análise da consistência interna), o teste KMO e o teste de esfericidade de Bartlett. A 

partir da matriz de correlações concluiu-se que existem coeficientes de correlação acima 

de 0.05 e não existem valores acima de 0.90. 
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Tabela 24 - Matriz de Correlações EO a) 

Fonte: Elaboração Própria 

O teste KMO é 0.772 (validade da análise fatorial média). O teste de esfericidade, 

p<0.001, permite rejeitar a hipótese nula de igualdade entre matriz das correlações e a 

matriz identidade. Finalmente, como o coeficiente Alpha de Cronbach é 0.751, a 

confiabilidade do questionário é adequada. 

No entanto, após várias simulações da análise fatorial exploratória, e considerando os 

valores das comunalidades, dos valores da diagonal da matriz anti-imagem e dos 

loadings dos fatores a reter, concluiu-se que deveriam ser removidos da análise fatorial 

os seguintes itens: EO2, EO3, EO5, EO7, EO8, EO9, EO10 e EO18 (ver tabela 16). 

Após a remoção dos referidos itens, obteve-se um coeficiente Alpha de Cronbach de 

0.851, ou seja, tem-se uma confiabilidade do questionário boa. Quanto à matriz de 

correlações, podemos dizer também que existem coeficientes de correlação acima de 

0.05 e não existem valores acima de 0.90. 
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Tabela 25 - Matriz de Correlações EO b) 

Fonte: Elaboração Própria 

O teste KMO é 0.826 (validade da análise fatorial boa). Pelo teste de esfericidade, 

p<0.001, rejeita-se a hipótese nula de igualdade entre matriz das correlações e a matriz 

identidade. A matriz anti-imagem tem todos os elementos da diagonal superiores a 

0.500. 

Tabela 26 - Matriz anti-imagem EO 

Fonte: Elaboração Própria 

Quanto às comunalidades, algumas não são elevadas, no entanto, as respetivas variáveis 

foram consideradas na análise: 
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Tabela 27 – Comunalidades EO 

                                                                Fonte: Elaboração Própria 

Quanto ao número de fatores a reter, consideraram-se três, primeiro por terem todos 

os valores próprios associados superiores a 1 e todos os outros serem inferiores a 0.85; 

segundo, por explicarem cerca de 68% da variabilidade dos dados, quando o mínimo 

aceitável é 60%;  

Tabela 28 – Variância EO 

 

Fonte: Elaboração Própria 

e terceiro, pelo gráfico Screeplot. 
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                                                 Gráfico 40 - Screeplot EO 

 Fonte: Elaboração Própria 

A partir da tabela dos loadings, após a rotação oblíqua usando o método Direct Oblimin, 

conclui-se que temos três fatores constituído pelos seguintes itens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

Fator 1: “Descentralização”: é constituído pelos itens 1, 4, 6, 17, 19 e 20. 

A consistência interna deste fator foi avaliada pelo Alpha de Cronbach: 0.843 (boa). 

Tabela 29- Fatores EO 
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Fator 2: “Não Padronização”: é constituído pelos itens 11, 12 e 13. 

A consistência interna deste fator foi avaliada pelo Alpha de Cronbach: 0.812 (boa). 

Fator 3: “Flexibilidade”: é constituído pelos itens 14, 15 e 16. 

A consistência interna deste fator foi avaliada pelo Alpha de Cronbach: 0.769 

(adequada). 

 

7.2.2. Cultura Organizacional (CO) 

A partir da matriz de correlações conclui-se que existem coeficientes de correlação 

acima de 0.05 e não existem valores acima de 0.90.  

Tabela 30 - Matriz de Correlações CO a) 

 

Fonte: Elaboração Própria 

O coeficiente Alpha de Cronbach (análise da consistência interna) de 0.847 indica que a 

confiabilidade do questionário é boa; o teste KMO é 0.869 (validade da análise fatorial 

boa). O teste de esfericidade, p<0.001, permite rejeitar a hipótese nula de igualdade 

entre matriz das correlações e a matriz identidade. No entanto, considerando os valores 

das comunalidades, 
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                             Tabela 31 - Comunalidades CO a) 

Fonte: Elaboração Própria 

 

e os valores da diagonal da matriz anti-imagem, 

Tabela 32 - Matriz Anti-Imagem CO a) 

 

Fonte: Elaboração Própria 

concluiu-se que deveria ser removido da análise fatorial o item CO11 (ver tabela 17). 

Após a remoção do referido item, obteve-se um coeficiente Alpha de Cronbach de 0.869, 

ou seja, tem-se uma confiabilidade do questionário boa. Quanto à matriz de correlações, 

podemos dizer também que existem coeficientes de correlação acima de 0.05 e não 

existem valores acima de 0.90. 
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Tabela 33 - Matriz de Correlações CO b) 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O teste KMO é 0.892 (validade da análise fatorial boa). Pelo teste de esfericidade, 

p<0.001, rejeita-se a hipótese nula de igualdade entre a matriz das correlações e a matriz 

identidade. A matriz anti-imagem tem todos os elementos da diagonal superiores a 

0.500. 

Tabela 34 - Matriz Anti-Imagem CO b) 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Quanto às comunalidades, algumas não são elevadas, no entanto, as respetivas variáveis 

foram consideradas na análise: 
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Tabela 35 - Comunalidades CO b) 

 Fonte: Elaboração Própria 

Quanto ao número de fatores a reter, consideraram-se dois, primeiro por terem todos 

os valores próprios associados superiores a 1 e todos os outros serem inferiores a 0.85; 

segundo, por explicarem cerca de 62% da variabilidade dos dados, quando o mínimo 

aceitável é 60%;  

Tabela 36 – Variância CO 

  

Fonte: Elaboração Própria 

 

e terceiro, pelo gráfico Screeplot. 
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Gráfico 41 - Screeplot CO 

Fonte: Elaboração Própria 

A partir da tabela dos loadings, após a rotação oblíqua usando o método Direct Oblimin, 

conclui-se que temos três fatores constituídos pelos seguintes itens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Fator 1: “Confiança”: é constituído pelos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. 

A consistência interna deste fator foi avaliada pelo Alpha de Cronbach: 0.887 (boa). 

Fator 2: “Liberdade Individual”: é constituído pelos itens 7, 9 e 10. 

A consistência interna deste fator foi avaliada pelo Alpha de Cronbach: 0.685 (muito 

próximo de adequado). 

Tabela 37- Fatores CO 
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7.2.3. Clima Organizacional (CLO) 

A partir do coeficiente Alpha de Cronbach (análise da consistência interna) de 0.752, 

conclui-se que a confiabilidade do questionário é adequada; o teste KMO é 0.834 

(validade da análise fatorial boa). Pelo teste de esfericidade, p<0.001, rejeita-se a 

hipótese nula de igualdade entre a matriz das correlações e a matriz identidade. Quanto 

à matriz de correlações conclui-se que existem coeficientes de correlação acima de 0.05 

e não existem valores acima de 0.90. 

          Tabela 38 - Matriz de Correlações CLO a) 

 
Fonte: Elaboração Própria 

No entanto, após várias simulações desta análise fatorial exploratória, e considerando 

os valores das comunalidades, dos valores da diagonal da matriz anti-imagem e dos 

loadings dos fatores a reter, concluiu-se que deveriam ser removidos da análise fatorial 

os seguintes itens: CLO7, CLO8, CLO9, CLO12 e CLO14 (ver tabela 18). 

Após a remoção dos referidos itens, obteve-se um coeficiente Alpha de Cronbach de 

0.845, ou seja, tem-se uma confiabilidade do questionário boa. Quanto à matriz de 

correlações, podemos dizer também que existem coeficientes de correlação acima de 

0.05 e não existem valores acima de 0.90. 
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Tabela 39 - Matriz de Correlações CLO b) 

 

Fonte: Elaboração Própria 

O teste KMO é 0.861 (validade da análise fatorial boa). Pelo teste de esfericidade, 

p<0.001, rejeita-se a hipótese nula de igualdade entre a matriz das correlações e a matriz 

identidade. A matriz anti-imagem tem apenas o item da diagonal com um valor inferior, 

mas muito próximo de 0.500. 

Tabela 40 - Matriz Anti-Imagem CLO 

Fonte: Elaboração Própria  

Quanto às comunalidades, algumas não são elevadas, no entanto, as respetivas variáveis 

foram consideradas na análise: 
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               Tabela 41 - Comunalidades CLO 

 Fonte: Elaboração Própria 

Quanto ao número de fatores a reter, consideraram-se três, primeiro retiveram-se os 

dois fatores com valor próprio superior a 1, e depois considerou-se um terceiro fator 

por ter valor próprio muito próximo de 1, 0.947; segundo, quanto à % da variância 

explicada, se considerássemos apenas dois fatores, teríamos apenas 62.5%, ao 

considerarmos o terceiro fator a percentagem aumentou para 72%, que é bastante 

melhor.  

Tabela 42 - Variância CLO 

  

Fonte: Elaboração Própria 

Finalmente, pela consulta do Screeplot, também faz sentido reter três fatores. 
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                    Gráfico 42 - Screeplot CLO 

 Fonte: Elaboração Própria 

A partir da tabela dos loadings, após a rotação oblíqua usando o método Direct Oblimin, 

conclui-se que temos três fatores constituídos pelos seguintes itens: 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

Fator 1: “Ambiente Inovador”: é constituído pelos itens 4, 5, 6, 10 e 11. 

A consistência interna deste fator foi avaliada pelo Alpha de Cronbach: 0.893 (boa). 

Fator 2: “Pressão”: é constituído pelos itens 13 e 15. 

A consistência interna deste fator foi avaliada pelo Alpha de Cronbach: 0.685 (muito 

próximo de adequado). 

Tabela 43 - Fatores CLO 
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Fator 3: “Autonomia”: é constituído pelos itens 1, 2 e 3. 

A consistência interna deste fator foi avaliada pelo Alpha de Cronbach: 0.600 (aceitável). 

 

O fator “Pressão” deixou algumas dúvidas em relação à sua inclusão pelo que se viria a 

confirmar ou não através da análise fatorial confirmatória. 

 
 
7.2.4. Estilo de Liderança (EL) 

A partir do coeficiente Alpha de Cronbach (análise da consistência interna) de 0.822, 

conclui-se que a confiabilidade do questionário é boa; o teste KMO é 0.882 (validade da 

análise fatorial boa). Pelo teste de esfericidade, p<0.001, rejeita-se a hipótese nula de 

igualdade entre a matriz das correlações e a matriz identidade. Quanto à matriz de 

correlações, conclui-se que existem coeficientes de correlação acima de 0.05 e não 

existem valores acima de 0.90.  

Tabela 44 - Matriz de Correlações EL a) 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Após várias simulações desta análise fatorial exploratória, e considerando os valores das 

comunalidades, os valores da diagonal da matriz anti-imagem e dos loadings dos fatores 
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a reter, concluiu-se que deveriam ser removidos da análise fatorial os seguintes itens: 

EL7, EL8, EL12 e EL15 (ver tabela 19). 

Após a remoção dos referidos itens, obteve-se um coeficiente Alpha de Cronbach de 

0.846, ou seja, tem-se uma confiabilidade do questionário boa. Quanto à matriz de 

correlações, podemos dizer também que existem coeficientes de correlação acima de 

0.05 e não existem valores acima de 0.90. 

Tabela 45 - Matriz de Correlações EL b) 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O teste KMO é 0.902 (validade da análise fatorial muito boa). Pelo teste de esfericidade, 

p<0.001, rejeita-se a hipótese nula de igualdade entre a matriz das correlações e a matriz 

identidade. A matriz anti-imagem tem todos os elementos da diagonal superiores a 

0.500, sendo que apenas três têm valores abaixo de 0.700. 
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Tabela 46 - Matriz Anti-Imagem EL 

 

Fonte: Elaboração Própria  

Quanto às comunalidades, algumas não são elevadas, no entanto, as respetivas variáveis 

foram consideradas na análise:  

 

    

 

 

 

  Fonte: Elaboração Própria 

 

Quanto ao número de fatores a reter, consideraram-se dois, primeiro por terem todos 

os valores próprios associados superiores a 1 e todos os outros serem inferiores a 0.85; 

segundo, por explicarem cerca de 62.5% da variabilidade dos dados, quando o mínimo 

aceitável é 60%.  

Tabela 47 – Comunalidades EL 
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Tabela 48 - Variância EL 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Finalmente, pela consulta do Screeplot, também faz sentido reter dois fatores. 

Gráfico 43 - Screeplot EO 

 

A partir da tabela dos loadings, após a rotação oblíqua usando o método Direct Oblimin, 

conclui-se que temos dois fatores constituídos pelos seguintes itens: 
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                                                                    Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Fator 1: “Liderança Democrática”: é constituído pelos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 17 

e 18. 

A consistência interna deste fator foi avaliada pelo Alpha de Cronbach: 0.934 (muito 

boa). 

Fator 2: “Liderança Autocrática”: é constituído pelos itens 9, 10 e 11. 

A consistência interna deste fator foi avaliada pelo Alpha de Cronbach: 0.737 

(adequada). 

 

7.2.5. Inovação (IN) 

Antes de fazer a análise fatorial estudaram-se algumas relações entre os diversos 

objetivos da inovação (pergunta 10), obstáculos à inovação (pergunta 15) e medidas do 

sucesso da inovação (pergunta 16). 

Com o objetivo de detetar padrões entre as variáveis relativas aos objetivos da inovação, 

e ao mesmo tempo de reduzir o número de variáveis, realizou-se uma análise 

classificatória por intermédio de um método hierárquico. Neste caso, esta análise 

Tabela 49 – Fatores EL 
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classificatória consiste num método de agrupamento de variáveis (objetivos, obstáculos 

ou medidas do sucesso) em grupos, de tal forma que os objetivos, obstáculos e medidas 

do sucesso situados dentro do mesmo grupo sejam mais semelhantes do que os situados 

em grupos distintos. Trata-se de um método de análise exploratória em que o objetivo 

principal é classificar as variáveis segundo um conjunto de grupos: mutuamente 

exclusivos (não se intersetam), exaustivos (nenhuma variável ficou de fora) e 

homogéneos (os elementos de cada grupo são semelhantes).  

A análise classificatória é essencialmente empírica e não se consideram testes 

estatísticos.  

No caso dos métodos hierárquicos existe uma classificação hierárquica que leva à 

construção de um gráfico em forma de árvore, denominado dendograma. Os grupos 

formados pela análise hierárquica caracterizam-se por formar uma hierarquia em que 

dois grupos (ou clusters), quaisquer que sejam, ou são disjuntos ou um deles está 

contido no outro.  

As distâncias entre as variáveis foram medidas segundo Centroid Clustering e 

considerou-se o método Size Difference, como o método aglomerativo.  

Quanto aos objetivos da inovação, considerando o seguinte dendograma (gráfico 44) 

verifica-se que existem dois tipos de objetivos: 

 Desempenho financeiro, constituído pelas variáveis “Redução do custo” 

(IN10_IN101) e “Especialização” (IN10_IN103); 

 Competitividade, constituído pelas variáveis “Diversificação” (IN10_IN102), 

Vantagem Competitiva (IN10_IN104) e Vantagem Qualitativa (IN10_IN105). 
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Gráfico 44 - Dendograma Objetivos de Inovação 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Quanto aos obstáculos à inovação, considerando o seguinte dendograma (gráfico 45), 

os resultados foram discutíveis pois teríamos dois grupos de obstáculos: 

 Tipo 1, constituído pelas variáveis que dizem respeito aos seguintes itens: 

Cultura avessa ao risco (IN15_IN151) Demasiado tempo para o desenvolvimento do 

produto/serviço (IN15_IN152), Dificuldade em selecionar as ideias certas para 

comercializar (IN15_IN153), Incapacidade para medir adequadamente a performance 

(IN15_IN154), Marketing e comunicação ineficazes (IN15_IN157), Visão limitada dos 

clientes (IN15_IN159) e Compensação não ligada aos resultados da inovação 

(IN15_IN1510); 

 Tipo 2, constituído pelas variáveis dos itens: Boas ideias insuficientes 

(IN15_IN155), Falta de coordenação dentro da organização (IN15_IN156), Apoio 

insuficiente da liderança e gestão (IN15_IN158) e Os competidores são mais inovadores 

(IN15_IN1512). 
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Gráfico 45 - Dendograma Obstáculos à Inovação 

 

Fonte: Elaboração Própria 

No entanto, do ponto de vista prático faria mais sentido considerar os três tipos de 

obstáculos: 

 Fatores externos, constituído pelas variáveis: Visão limitada dos clientes 

(IN15_IN159), Compensação não ligada aos resultados da inovação (IN15_IN1510) e Os 

competidores são mais inovadores (IN15_IN1512); 

 Coordenação, constituído pelas variáveis: Demasiado tempo para o 

desenvolvimento do produto/serviço (IN15_IN152),Dificuldade em selecionar as ideias 

certas para comercializar (IN15_IN153), Incapacidade para medir adequadamente a 

performance (IN15_IN154), Boas ideias insuficientes (IN15_IN155) e Marketing e 

comunicação ineficazes (IN15_IN157); 

 Cultura organizacional, constituído pelas variáveis: Cultura avessa ao risco 

(IN15_IN151), Falta de coordenação dentro da organização (IN15_IN156) e Apoio 

insuficiente da liderança e gestão (IN15_IN158). 

Quanto às medidas do sucesso, considerando o seguinte dendograma (gráfico 46), 

verifica-se que existem três tipos de medidas: 
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 Performance, constituído pelas variáveis Margens mais elevadas (IN16_IN164), 

Rácios do sucesso de novos produtos (IN16_IN165), Retorno do investimento na 

inovação (IN16_IN166) e Número de novos produtos ou serviços (IN16_IN168); 

 Crescimento financeiro, constituído pelas variáveis Crescimento da receita 

global (IN16_IN162) e Percentagem das vendas de novos produtos ou serviços 

(IN16_IN163); 

 Aceitação, constituído pelas variáveis Performance projetada versus 

performance atual (IN16_IN167), Tempo até ao mercado (IN16_IN169) e Patentes 

(IN16_IN1610). 

Gráfico 46 - Dendograma Medidas do Sucesso 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Após várias análises fatoriais, resolveu considerar-se na análise fatorial apenas as 

variáveis IN1, IN4, IN5, IN6, IN7, IN9, IN10-Obj.Competitividade e IN14 (ver tabela 20, 

capítulo 6). 

A partir do coeficiente Alpha de Cronbach (análise da consistência interna) de 0.812, 

conclui-se que a confiabilidade do questionário, considerando apenas as questões 

mencionadas acima, é boa; o teste KMO é 0.763 (validade da análise fatorial adequada). 

Pelo teste de esfericidade, p<0.001, rejeita-se a hipótese nula de igualdade entre a 
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matriz das correlações e a matriz identidade. Quanto à matriz de correlações, conclui-

se que existem coeficientes de correlação acima de 0.05 e não existem valores acima de 

0.90.  

Tabela 50 - Matriz de Correlações IN 

 

Fonte: Elaboração Própria 

A matriz anti-imagem tem todos os elementos da diagonal superiores a 0.500, sendo 

que apenas um tem valor abaixo de 0.700. 

Tabela 51 - Matriz Anti-Imagem IN 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Quanto às comunalidades, algumas não são elevadas, no entanto, as respetivas variáveis 

foram consideradas na análise. 
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  Fonte: Elaboração Própria 

 

Quanto ao número de fatores a reter, consideraram-se três, primeiro por dois terem 

valores próprios associados superiores a 1 e um ter valor próprio superior a 0.85; 

segundo, pelo facto dos dois primeiros fatores explicarem apenas 60% da variabilidade 

dos dados e, adicionalmente, com o e.º fator essa percentagem aumentar para 71.7%, 

Tabela 53 - Variância IN 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Finalmente, pela consulta do Screeplot, fomos levados a penar que se iriam reter apenas 

dois fatores, mas pelos outros dois créditos concluímos ser mais vantajoso reter três 

fatores. 

Tabela 52 - Comunalidades IN 
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Gráfico 47 - Screeplot IN 

Fonte: Elaboração Própria 

A partir da tabela dos loadings, após a rotação oblíqua usando o método Direct Oblimin, 

conclui-se que temos três fatores constituídos pelos seguintes itens: 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Fator 1: “Motivação Organizacional para a Inovação”: é constituído pelos itens 6 e 7. 

Alpha de Cronbach: 0.792 (adequada, muito próximo de 0.800). 

Fator 2: “Retorno Financeiro”: é constituído pelos itens 4 e 5. Alpha de Cronbach: 0.931 

(muito boa). 

Fator 3: “Prioridade/Competitividade”: é constituído pelos itens 1, 9, 10 e 14. Alpha de 

Cronbach: 0.639 (razoável). 

 

Tabela 54 – Fatores IN 
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7.3. Análise Fatorial Confirmatória 

Depois de terem sido realizadas análises fatoriais exploratórias, em separado para a 

estrutura organizacional, a cultura organizacional, o clima organizacional, o estilo de 

liderança e a inovação, que permitiram identificar fatores que explicassem a estrutura 

da variância comum, foi necessário confirmar a estrutura fatorial obtida. Para isso 

realizaram-se análises fatoriais confirmatórias com recurso aos modelos de equações 

estruturais. Todas as análises foram efetuadas através do software IBM SPSS AMOS 21. 

Para se construírem modelos de equações estruturais é necessário que sejam satisfeitos 

alguns pressupostos que se enunciam a seguir. 

Os pressupostos são: 

 Independência das observações: que está assegurada pela prática de uma 

amostragem aleatória; 

 

 Normalidade Multivariada: pode ser avaliada a partir dos valores de curtose 

(kurtosis) e achatamento (skewness). Segundo Kline (1998), embora não seja claro que 

valores de achatamento e curtose/assimetria se tornam problemáticos, afirma que 

valores absolutos de skewness inferiores a 3 e de kurtosis inferiores a 7-10 permitem 

assumir que a não-normalidade da distribuição das variáveis dependentes não é 

problemática. É o caso, como se pode ver nas tabelas seguintes (tabelas 43 a 47). Na 

verdade, a amostra é suficientemente grande para podermos seguir o Teorema do 

Limite Central, que nos diz que uma distribuição da média amostral tende para a 

distribuição normal à medida que a sua dimensão aumenta para valores 

suficientemente grandes, verificando-se essa tendência para dimensões superiores a 30 

(Maroco & Bispo, 2003; Maroco, 2007); 
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Tabela 55 - Assimetria / Curtose EO 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Tabela 56 - Assimetria / Curtose CO 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 



7. Resultados e Análise 
 

297 
 

Tabela 57 - Assimetria / Curtose CLO 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Tabela 58 - Assimetria / Curtose EL 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Tabela 59 - Assimetria / Curtose IN 

 Fonte: Elaboração Própria 

 

 Outliers: Neste estudo existem alguns outliers univariados (identificados pelos 

Zscores) e um outlier multivariado (identificado pela distância de Mahalanobis). Quanto 

a esta temática existe alguma controvérsia na estatística, nomeadamente no que diz 

respeito à forma de lidar com os outliers (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998). Apesar 

de alguns autores proporem a sua eliminação (Maroco & Bispo, 2003) ou até a 

transformação das variáveis ou pontuações (Tabachnick & Fidell, 1989), há autores que 

defendem que estes valores devem ser mantidos, na medida em que, ao serem 

representativos de observações possíveis na população geral, permitirão que os 

resultados obtidos nas análises possam ser generalizáveis para a população geral (Hair, 

Anderson, Tatham & Black, 1998). Qualquer uma das opções é válida. Neste trabalho 

optou-se por considerá-los de forma a não perder informação, dado que as variáveis 

apenas têm cinco valores observáveis; 

 

 Multicolinearidade: A avaliação da multicolinearidade pode ser feita através da 

estatística VIF que fornece a informação sobre quanto da variância de um coeficiente de 

regressão estimado é aumentada por causa da multicolinearidade. Valores superiores a 

5 indicam possíveis problemas de multicolinearidade. No nosso estudo não se 

verificaram problemas de multicolinearidade. 
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7.3.1. Estrutura Organizacional 

O modelo de equações estruturais específico para a estrutura organizacional é o 

seguinte: 

Gráfico 48 - MEE Estrutura Organizacional 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Todos os itens apresentam pesos fatoriais elevados (λ≥0.5): 

 Não Padronização: EO11 (λ=0.66); EO12 (λ=0.86) e EO13 (λ=0.83); 

 Flexibilidade: EO14 (λ=0.54); EO15 (λ=0.87) e EO16 (λ=0.83); 

 Descentralização: EO1 (λ=0.54); EO4 (λ=0.59); EO6 (λ=0.71); EO17 (λ=0.85); EO19 

(λ=0.78) e EO20 (λ=0.76); 
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O modelo acima apresentado sofreu algumas alterações após a consulta dos índices de 

modificação. Com o objetivo de melhorar a qualidade do ajuste, acrescentou-se ao 

modelo as correlações dos erros associados aos pares de variáveis EO1/EO4, EO6/EO17, 

EO19/EO20, EO1/EO19 e EO4/EO19. 

 

As estimativas do modelo de equações estruturais são as que constam da tabela 

seguinte: 

Tabela 60 - Estimativas do MEE - EO 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

EO11 <--- EO_nao_padroniz 1,000     

EO12 <--- EO_nao_padroniz 1,063 ,108 9,811 <0,001 par_1 

EO13 <--- EO_nao_padroniz 1,043 ,106 9,799 <0,001 par_2 

EO14 <--- EO_Flexib 1,000     

EO15 <--- EO_Flexib 1,562 ,194 8,066 <0,001 par_3 

EO16 <--- EO_Flexib 1,275 ,159 7,995 <0,001 par_4 

EO1 <--- EO_Descentraliz 1,000     

EO4 <--- EO_Descentraliz ,835 ,102 8,203 <0,001 par_5 

EO6 <--- EO_Descentraliz 1,085 ,150 7,230 <0,001 par_6 

EO17 <--- EO_Descentraliz 1,126 ,141 8,003 <0,001 par_7 

EO19 <--- EO_Descentraliz 1,009 ,130 7,753 <0,001 par_8 

EO20 <--- EO_Descentraliz ,898 ,113 7,944 <0,001 par_9 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Os índices de qualidade do ajustamento revelam uns resultados razoáveis e outros bons: 

 Chi2/df=3.052: ajustamento razoável por ser inferior a 5; 

 SRMR=0.07: ajustamento sofrível por ser superior a 0.05 e inferior a 0.10; 

 GFI=0.907: ajustamento bom por ser superior a 0.90; 

 NFI=0.902: ajustamento bom por ser superior a 0.90; 

 CFI=0.931: ajustamento bom por ser superior a 0.90; 

 TLI=0.900: ajustamento bom por ser superior a 0.90; 

 RMSEA=0.096: ajustamento bom por ser inferior a 0.10. 

A partir do modelo podemos dizer que a variável latente não padronização explica muito 

bem as variáveis observadas EO12 e EO13 e explica moderadamente a EO11. A variável 

latente flexibilidade explica muito bem as variáveis observadas EO15 e EO16 e 

razoavelmente a variável observada EO14. Finalmente, a descentralização explica muito 
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bem as variáveis observadas EO6, EO17, EO19 e EO20, e explica razoavelmente a EO1 e 

EO4. 

A partir do modelo é também possível concluir que existe uma correlação linear positiva 

moderada entre descentralização e flexibilidade, r=0.67, p<0.001. A correlação linear 

positiva entre não padronização e flexibilidade é razoável, r=0.43, p<0.001. A correlação 

linear entre descentralização e não padronização é positiva fraca, r=0.19, p=0.020. 

Assim, maior flexibilidade é acompanhada por maior descentralização e vice-versa e a 

maior flexibilidade está também associada à maior não padronização. 

 

7.3.2. Cultura Organizacional 

O modelo de equações estruturais específico para a cultura organizacional é o seguinte: 

Fonte: Elaboração Própria 

Gráfico 49 - MEE Cultura Organizacional 
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Todos os itens apresentam pesos fatoriais elevados (λ≥0.5): 

 Confiança: CO1 (λ=0.81); CO2 (λ=0.86); CO3 (λ=0.67); CO4 (λ=0.67); CO5 

(λ=0.71); CO6 (λ=0.63) e CO8 (λ=0.78); 

 Liberdade individual: CO7 (λ=0.70); CO9 (λ=0.56) e CO10 (λ=0.71). 

 

O modelo não sofreu qualquer alteração após a consulta dos índices de modificação. 

Trata-se do mesmo modelo que tinha sido encontrado na análise fatorial exploratória. 

Gráfico 50 - Estimativas do MEE - CO 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

CO8 <--- CO_Confianca 1,000     

CO6 <--- CO_Confianca ,946 ,098 9,655 <0,001 par_1 

CO5 <--- CO_Confianca 1,059 ,096 11,041 <0,001 par_2 

CO4 <--- CO_Confianca ,981 ,095 10,338 <0,001 par_3 

CO3 <--- CO_Confianca 1,105 ,106 10,404 <0,001 par_4 

CO2 <--- CO_Confianca 1,061 ,076 14,005 <0,001 par_5 

CO1 <--- CO_Confianca 1,157 ,089 12,973 <0,001 par_6 

CO7 <--- CO_LiberdIndiv 1,000     

CO9 <--- CO_LiberdIndiv 1,002 ,150 6,659 <0,001 par_7 

CO10 <--- CO_LiberdIndiv 1,143 ,149 7,694 <0,001 par_8 

Fonte: Elaboração Própria 

Os índices de qualidade do ajustamento revelam uns resultados razoáveis e outros bons: 

 Chi2/df=2.432: ajustamento razoável por ser inferior a 5; 

 SRMR=0.034: ajustamento bom por ser inferior a 0.05; 

 GFI=0.932: ajustamento bom por ser superior a 0.90; 

 NFI=0.921: ajustamento bom por ser superior a 0.90; 

 CFI=0.951: ajustamento muito bom por ser superior a 0.95; 

 TLI=0.935: ajustamento bom por ser superior a 0.90; 

 RMSEA=0.080: ajustamento bom por ser inferior a 0.10. 

 

A partir do modelo podemos dizer que a variável latente confiança explica muito bem 

as variáveis observadas CO1, CO2, CO5 e CO8 e explica moderadamente as variáveis 

CO3, CO4 e CO6. A variável latente liberdade individual explica muito bem as variáveis 

observadas CO10 e CO7 e razoavelmente a CO9. 
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A partir do modelo é também possível concluir que existe uma correlação linear positiva 

moderada entre confiança e liberdade individual, r=0.66, p<0.001. Assim, mais confiança 

está acompanhada de maior liberdade individual e vice-versa. 

 

7.3.3. Clima Organizacional 

O modelo de equações estruturais específico para o clima organizacional é o seguinte: 

Gráfico 51 - MEE Clima Organizacional 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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A grande maioria dos itens apresenta pesos fatoriais elevados (λ≥0.5), à exceção de 

CLO9 e dos itens associados à pressão, que apesar de significativos apresentam uma 

fraca relação: 

 Autonomia: CLO1 (λ=0.63); CLO2 (λ=0.72) e CLO3 (λ=0.94); 

 Ambiente inovador: CLO4 (λ=0.84); CLO5 (λ=0.66); CLO6 (λ=0.75); CLO9 (λ=0.46), 

CLO10 (λ=0.84) e CLO11 (λ=0.81); 

 Pressão: CLO12 (λ=0.28) e CLO13 (λ=0.35). 

 

O modelo acima apresentado sofreu algumas alterações após a consulta dos índices de 

modificação. Com o objetivo de melhorar a qualidade do ajuste, acrescentou-se ao 

modelo as correlações dos erros associados aos pares de variáveis CLO1/CLO3, 

CLO10/CLO11 e CLO5/CLO6. 

Gráfico 52 - Estimativas MEE - CLO 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

CLO1 <--- CLO_Autonomia 1,000     

CLO2 <--- CLO_Autonomia 1,097 ,147 7,452 <0,001 par_1 

CLO3 <--- CLO_Autonomia 1,281 ,152 8,411 <0,001 par_2 

CLO4 <--- CLO_AmbInovador 1,000     

CLO5 <--- CLO_AmbInovador ,837 ,080 10,457 <0,001 par_3 

CLO6 <--- CLO_AmbInovador ,994 ,079 12,565 <0,001 par_4 

CLO10 <--- CLO_AmbInovador ,965 ,067 14,447 <0,001 par_5 

CLO11 <--- CLO_AmbInovador 1,079 ,078 13,767 <0,001 par_6 

CLO13 <--- CLO_Pressao 1,000     

CLO12 <--- CLO_Pressao ,754 ,367 2,051 0,040 par_7 

CLO9 <--- CLO_AmbInovador ,682 ,100 6,856 <0,001 par_13 

Fonte: Elaboração Própria 

Os índices de qualidade do ajustamento revelam uns resultados bons: 

 Chi2/df=3.008: ajustamento razoável por ser inferior a 5; 

 SRMR=0.048: ajustamento bom por ser inferior a 0.05; 

 GFI=0.915: ajustamento bom por ser superior a 0.90; 

 NFI=0.904: ajustamento bom por ser superior a 0.90; 

 CFI=0.933: ajustamento bom por ser superior a 0.90; 

 TLI=0.903: ajustamento bom por ser superior a 0.90; 

 RMSEA=0.095: ajustamento bom por ser inferior a 0.10. 
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A partir do modelo podemos dizer que a variável latente autonomia explica muito bem 

as variáveis observadas CLO2 e CLO3 e explica moderadamente as variáveis CLO1. A 

variável latente ambiente inovador explica muito bem todas as variáveis observadas, 

exceto a CLO9. A pressão explica pouco do que é observado para as variáveis CLO12 e 

CLO13. 

A partir do modelo é também possível concluir que existe uma correlação linear positiva 

forte entre autonomia e ambiente inovador, quanto mais autonomia, mais ambiente 

inovador, r=0.78, p<0.001; existe uma correlação moderada entre ambiente inovador e 

pressão, r=0.64, p=0.002. Finalmente, existe uma correlação fraca entre autonomia e 

pressão, r=0.41, p=0.027. 

 

7.3.4. Estilo de Liderança 

O modelo de equações estruturais específico para o estilo de liderança é o seguinte: 
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Gráfico 53 - MEE Estilo de Liderança 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Todos os itens apresentam pesos fatoriais elevados (λ≥0.5): 

 Liderança democrática: EL1 (λ=0.76); EL2 (λ=0.81); EL3 (λ=0.90); EL4 (λ=0.90); 

EL5 (λ=0.84); EL6 (λ=0.80); EL13 (λ=0.66); EL14 (λ=0.77); EL16 (λ=0.70); EL17 

(λ=0.58) e EL18 (λ=0.54); 

 Liderança autocrática: EL9 (λ=0.60); EL10 (λ=0.70) e EL11 (λ=0.79). 
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Tabela 61 - Estimativas MEE Estilo de Liderança 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

EL9 <--- EL_Lideran_Autocratica 1,000     

EL10 <--- EL_Lideran_Autocratica 1,269 ,181 7,032 <0,001 par_1 

EL11 <--- EL_Lideran_Autocratica 1,432 ,210 6,821 <0,001 par_2 

EL18 <--- EL_Lideran_Democr 1,000     

EL17 <--- EL_Lideran_Democr 1,040 ,149 6,968 <0,001 par_3 

EL16 <--- EL_Lideran_Democr 1,341 ,172 7,817 <0,001 par_4 

EL14 <--- EL_Lideran_Democr 1,360 ,165 8,247 <0,001 par_5 

EL13 <--- EL_Lideran_Democr 1,230 ,163 7,556 <0,001 par_6 

EL6 <--- EL_Lideran_Democr 1,449 ,172 8,450 <0,001 par_7 

EL5 <--- EL_Lideran_Democr 1,494 ,174 8,605 <0,001 par_8 

EL4 <--- EL_Lideran_Democr 1,748 ,196 8,904 <0,001 par_9 

EL3 <--- EL_Lideran_Democr 1,842 ,207 8,901 <0,001 par_10 

EL2 <--- EL_Lideran_Democr 1,973 ,232 8,488 <0,001 par_11 

EL1 <--- EL_Lideran_Democr 1,756 ,215 8,183 <0,001 par_12 

Fonte: Elaboração Própria 

O modelo acima apresentado sofreu algumas alterações após a consulta dos índices de 

modificação. Com o objetivo de melhorar a qualidade do ajuste, acrescentou-se ao 

modelo as correlações dos erros associados aos pares de variáveis EL2/EL16, EL5/EL16, 

EL6/EL13 e EL13/EL14. 

 

Os índices de qualidade do ajustamento revelam uns resultados razoáveis e outros bons: 

 Chi2/df=2.410: ajustamento razoável por ser inferior a 5; 

 SRMR=0.028: ajustamento bom por ser inferior a 0.05; 

 GFI=0.905: ajustamento bom por ser superior a 0.90; 

 NFI=0.915: ajustamento bom por ser superior a 0.90; 

 CFI=0.948: ajustamento bom por ser superior a 0.90; 

 TLI=0.934: ajustamento bom por ser superior a 0.90; 

 RMSEA=0.080: ajustamento bom por ser inferior a 0.10. 

A partir do modelo podemos dizer que a variável latente liderança autocrática explica 

muito bem as variáveis EL10 e EL11 e explica moderadamente a EL9. A liderança 

democrática explica muito bem as restantes variáveis observadas, exceto a EL13, EL17 

e EL18. 

A partir do modelo é também possível concluir que não existe uma correlação linear 

entre liderança democrática e autocrática r=-0.14, p=0.097. 
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7.3.5. Inovação 

O modelo de equações estruturais específico para a inovação é o seguinte: 

Gráfico 54 - MEE Inovação 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Todos os itens apresentam pesos fatoriais elevados (λ≥0.5), à exceção do IN9: 

 Motivação organizacional para a inovação: IN9 (λ=0.41); IN6 (λ=0.94) e IN7 

(λ=0.67); 

 Retorno Financeiro: IN4 (λ=0.91) e IN5 (λ=0.96); 

 Prioridade: IN1 (λ=0.80) e IN14 (λ=0.55). 

 

O modelo acima apresentado sofreu uma alteração após a consulta dos índices de 

modificação. Com o objetivo de melhorar a qualidade do ajuste, acrescentou-se ao 

modelo a correlação dos erros associados aos pares de variáveis IN6/IN9. 
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Gráfico 55 - Estimativas MEE Inovação 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

IN6 <--- Motiv_Organiz_IN 1,000     

IN7 <--- Motiv_Organiz_IN 0,772 0,101 7,662 <0,001 par_1 

IN4 <--- Retorn_Finan 1,000     

IN5 <--- Retorn_Finan 1,018 0,065 15,713 <0,001 par_2 

IN14 <--- Prioridade 1,000     

IN1 <--- Prioridade 1,686 0,273 6,176 <0,001 par_6 

IN9 <--- Motiv_Organiz_IN ,748 0,180 4,163 <0,001 par_7 

Fonte: Elaboração Própria 

Os índices de qualidade do ajustamento revelam uns resultados muito bons: 

 Chi2/df=2.586: ajustamento razoável por ser inferior a 5; 

 SRMR=0.03: ajustamento bom por ser inferior a 0.05; 

 GFI=0.960: ajustamento muito bom por ser superior a 0.95; 

 NFI=0.957: ajustamento muito bom por ser superior a 0.95; 

 CFI=0.973: ajustamento muito bom por ser superior a 0.95; 

 TLI=0.942: ajustamento bom por ser superior a 0.90; 

 RMSEA=0.093: ajustamento bom por ser inferior a 0.10. 

A partir do modelo, podemos dizer que a variável latente motivação organizacional para 

a inovação explica muito bem a variável IN6, explica moderadamente IN7 e explica 

pouco de IN9. O retorno financeiro explica muito bem a IN4 e IN5. A variável latente 

prioridade explica muito bem IN1, mas explica razoavelmente IN14. 

A partir do modelo é também possível concluir que existe uma correlação linear boa 

positiva entre motivação para a inovação e prioridade r=0.71, p<0.001. Quanto maior a 

motivação, maior a prioridade e vice-versa. Existe também uma correlação linear 

moderada e positiva entre retorno financeiro e prioridade r=0.68, p<0.001; e correlação 

linear razoável positiva entre retorno financeiro e motivação para a inovação, r=0.57, 

p<0.001, o que significa que quanto maior o retorno financeiro, maior é a prioridade 

dada à inovação e maior a motivação para inovar. 
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7.3.6. Modelo Final: Criatividade e Inovação 

Para o MEE  as variáveis relativas aos fatores que foram encontrados são: 

 Criatividade: 

o EO-Não Padronização (EO11;EO12;EO13) 

o EO-Flexibilidade (EO14;EO1;EO16) 

o EO-Descentralização (EO1;EO4;EO6;EO17;EO19;EO20) 

o CO-Confiança (CO1;CO2;CO3;CO4;CO5;CO6;CO8) 

o CO-Liberdade Individual (CO7;CO9;CO10) 

o CLO-Autonomia (CLO1;CLO2;CLO3) 

o CLO-Ambiente Inovador (CLO4;CLO5;CLO6;CLO9;CLO10;CLO11) 

o EL-Lider.Democr (EL1;EL2;EL3;EL4;EL5;EL6;EL13;EL14;EL16;EL17;EL18) 

 Inovação: 

o IN-Motivação Organizacional para a Inovação (IN6;IN7;IN9) 

o IN-Retorno Financeiro (IN4;IN5) 

o IN-Prioridade (IN1;IN14) 

o IN-Objetivo - Competitividade (IN10.2;IN10.4;IN10.5) 

o IN-Objetivo - Desempenho Financeiro (IN10.1;IN10.3) 

o IN-Destino - Melhoria de Produtos/Serviços (IN12.1) 

o IN-Destino - Novos Produtos/Serviços para os mesmos clientes (IN12.2) 

o IN-Destino - Redução de Custo de Produção/Serviço (IN12.3) 

o IN-Obstáculos - Factores Externos (IN15.9;IN15.10;IN15.12) 

o IN-Obstáculos – Coordenação (IN15.2; IN15.3; IN15.4; IN15.5; IN15.7) 

o IN-Obstáculos - Cultura Organizacional (IN15.1;IN15.6;IN15.8) 

o IN-Medida do Sucesso da IN – Performance 

(IN16.4;IN16.5;IN16.6;IN16.8) 

o IN-Medida do Sucesso da IN – Crescimento Financeiro (IN16.2;IN16.3) 

o IN-Medida do Sucesso da IN – Aceitação (IN16.7;IN16.9;IN16.10) 

Apesar de se fazer referência às variáveis relativas aos objetivos da inovação, ao destino 

em que se pretende fazer a inovação, aos obstáculos que surgem e dificultam a inovação 

e às medidas do sucesso da inovação, acrescentou-se o objetivo competitividade. 

As estimativas do modelo apresentam na tabela seguinte: 
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Tabela 62 - Estimativas MEE Criatividade e Inovação 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O modelo de equações estruturais específico para a criatividade e inovação é o seguinte: 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

EO_Descentralizacao <--- Criatividade 1,000     

EO_Nao_Padronizacao <--- Criatividade ,945 ,178 5,322 <0,001 par_1 

EO_Flexibilidade <--- Criatividade 1,256 ,139 9,040 <0,001 par_2 

CO_Confianca <--- Criatividade 1,244 ,086 14,529 <0,001 par_3 

CO_LiberdadeIndiv <--- Criatividade 1,219 ,152 8,035 <0,001 par_4 

CLO_Antonomia <--- Criatividade 1,285 ,133 9,642 <0,001 par_5 

CLO_AmbienteInov <--- Criatividade 1,415 ,122 11,627 <0,001 par_6 

EL_Lideranca_Democratica <--- Criatividade 1,302 ,109 11,904 <0,001 par_7 

IN_MotOrganiz_pInovacao <--- Inovação 1,000     

IN_Retorno_Financeiro <--- Inovação 1,442 ,175 8,260 <0,001 par_8 

IN_Prioridade <--- Inovação 1,218 ,126 9,654 <0,001 par_9 

IN_Objectivo_Competitividade <--- Inovação 1,199 ,197 6,084 <0,001 par_10 
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Gráfico 56 - MEE Criatividade e Inovação 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Todos os itens apresentam pesos fatoriais elevados (λ≥0.5), à exceção da Não 

Padronização e do Objetivo IN Competitividade: 

 Criatividade: 

o Descentralização (λ=0.70); 

o Não Padronização (λ=0.40); 

o Flexibilidade (λ=0.70); 

o Confiança (λ=0.88); 

o Liberdade Individual (λ=0.62); 

o Autonomia (λ=0.74); 
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o Ambiente Inovador (λ=0.91); 

o Liderança Democrática (λ=0.94). 

 Inovação: 

o Motivação Organizacional para a Inovação (λ=0.72); 

o Retorno Financeiro (λ=0.67); 

o Prioridade (λ=0.80); 

o Objetivo IN Competitividade. 

 

O modelo acima apresentado sofreu algumas alterações após a consulta dos índices de 

modificação. Com o objetivo de melhorar a qualidade do ajuste, acrescentou-se ao 

modelo a correlação dos erros associados aos pares de variáveis: 

 Descentralização/Confiança;  

 Não Padronização/Flexibilidade; 

 Não Padronização/Liberdade Individual; 

 Não Padronização/IN-Retorno Financeiro; 

 Confiança/IN-Retorno Financeiro; 

 Liberdade Individual/Liderança Democrática. 

 

Os índices de qualidade do ajustamento revelam uns resultados muito bons: 

 Chi2/df=1.675: ajustamento bom por ser inferior a 2; 

 RMR=0.026: ajustamento muito bom por ser inferior a 0.05; 

 GFI=0.936: ajustamento bom por ser superior a 0.90; 

 NFI=0.946: ajustamento bom por ser superior a 0.90; 

 CFI=0.977: ajustamento muito bom por ser superior a 0.95; 

 TLI=0.968: ajustamento muito bom por ser superior a 0.95; 

 RMSEA=0.061: ajustamento bom por ser inferior a 0.10. 

 

A partir do modelo podemos dizer que a variável latente criatividade explica muito bem 

as variáveis confiança, ambiente inovador e liderança democrática (pesos fatoriais são 

superiores a 0.80); explica bem as variáveis observadas descentralização, flexibilidade e 
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autonomia (pesos fatoriais são superiores a 0.70); explica moderadamente a variável 

observada, liberdade individual (pesos fatoriais são superiores a 0.60); explica 

razoavelmente a variável observada não padronização (pesos fatoriais são superiores a 

0.40). Tanto o ambiente inovador como a liderança democrática são as que melhor são 

explicadas pela criatividade, dado que λ≥0.90. A variável que pior é explicada pela 

variável latente criatividade é a não padronização. 

No caso da variável latente inovação, esta explica muito bem a variável observada 

prioridade, explica bem a motivação organizacional para a inovação; explica 

moderadamente o retorno financeiro e explica razoavelmente a variável 

competitividade como objetivo da inovação. 

A partir do modelo é também possível concluir que a criatividade e a inovação 

apresentam uma correlação positiva forte e significativa, r=0.82. Quanto mais criativa é 

a equipa e a empresa, maior é a capacidade de inovação e vice-versa. 

 

 

7.4 Validação das Hipóteses 

7.4.1. Hipótese 1 -  Estrutura Organizacional 

Quanto à estrutura organizacional, em vez de ser constituída por quatro dimensões (ver 

tabela 16), nomeadamente (des)centralização, flexibilidade, trabalho em equipa em 

autogestão e comunicação livre e aberta, apenas foram confirmadas por intermédio de 

um MEE, as três dimensões encontradas na EFA: centralização, flexibilidade e não 

padronização. No apuramento das dimensões, concluiu-se que alguns itens observados 

não se associavam a nenhuma das dimensões, EO2, EO3, EO5, EO7, EO8, EO9, EO10 e 

EO18. A partir do último Modelo de Equações Estruturais pode dizer-se que: 

 Descentralização: quem trabalha num ambiente criativo, em que a criatividade 

está presente, está também inserido numa estrutura organizacional descentralizada 

onde é estimulada a apresentação de projetos diversificados. Esta dimensão inclui os 
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itens EO1, EO4 e EO6 (tendo sido removidos os itens EO2, EO3, EO5, EO7, EO8, EO9). 

Valida-se a hipótese 1.1. e também se pode validar a hipótese 1.3. se considerarmos que 

EO17 (trabalho em equipa) está incluído nesta dimensão e que se removeu da análise 

EO18 (trabalho em autogestão. A hipótese 1.4 é válida porque a comunicação 

partilhada, EO19 e EO20, é parte integrante da dimensão descentralização. O 

coeficiente estandardizado é positivo e igual a 0.70. Este coeficiente permite concluir 

que existe uma forte relação entre a criatividade e a descentralização; 

 Flexibilidade: uma organização que promova um ambiente criativo é também 

uma organização com uma estrutura flexível, ou seja, sem controlo rígido dos riscos, 

onde se observa uma partilha de diferentes perspetivas. Quanto à hipótese H 1.2, foram 

encontradas duas subdimensões relativas à dimensão inicial estandardização: 

flexibilidade e não padronização (ficou de fora a EO16). No caso da flexibilidade, verifica-

se relação entre esta e a criatividade, o mesmo acontecendo com a não padronização, 

validando assim a hipótese 1.2. O coeficiente estandardizado é positivo e igual a 0.70. 

Este coeficiente permite concluir que existe uma forte relação entre a criatividade e a 

flexibilidade;  

 Não padronização: uma não padronização dos métodos de trabalho permite uma 

maior liberdade de ação, que dá lugar à criatividade de cada membro da equipa. O 

coeficiente estandardizado é positivo e igual a 0.40. Das três dimensões da estrutura 

organizacional, esta é a que tem menor peso na criatividade, por ter um peso fatorial 

menor. 

No global, uma organização criativa promove uma estrutura descentralizada, flexível e 

não padronizada. Uma organização descentralizada favorece o trabalho em equipa e 

estabelece comunicação partilhada. Como flexível entende-se que se adapta facilmente 

a novas situações, controlando na mesma os riscos. Ao adaptar-se, fá-lo de forma em 

que é permitido quebrar algumas regras, sendo por isso não padronizada. Se não 

considerassemos a variável “trabalho em autogestão” poderiamos validar a Hipótese 1. 

Assim só se confirma parcialmente.  
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7.4.2. Hipótese 2 - Cultura Organizacional 

No caso, da cultura organizacional, à priori tinham-se colocado três hipóteses e 

considerado cinco dimensões diferentes: colaboração, confiança, autonomia/liberdade, 

apoio a ideias e estilo de liderança. No entanto, esta estrutura não foi confirmada por 

um MEE. Ao invés disso, a partir de uma EFA, verificou-se a presença de duas dimensões 

distintas: confiança e liberdade individual. Quanto à confiança, não foi possível dissociá-

la da colaboração, do apoio a ideias e de uma liderança que dá um bom exemplo, ou 

seja, sempre que se verificou confiança nos membros da equipa, também se verificou 

uma cultura colaborativa com apoio no desenvolvimento de novas ideias e uma 

liderança adequada. No apuramento das dimensões, concluiu-se que o item CO11 não 

estava associado às dimensões encontradas. A partir do último modelo MEE, pode dizer-

se que: 

 Confiança: quem trabalha num ambiente criativo está também inserido numa 

cultura organizacional em que os seus membros sentem que lhes é dada confiança, onde 

lhes são oferecidos recursos e em que a liderança reconhece o talento e ao mesmo 

tempo apoia as ideias sem medo que ocorram falhas. Como esta dimensão incluiem-se 

os itens CO1, CO2 e CO4 relativos à colaboração e conclui-se que a hipótese 2.1 é válida. 

Por outro lado, incluiem-se também os itens CO3 e CO5 relativos à confiança e, portanto, 

conclui-se a validade da hipótese 2.2. O item CO6 relativo à liderança está também 

associado a esta dimensão, assim como o CO8. O coeficiente estandardizado é positivo 

e igual a 0.88. Este coeficiente é elevado o que permite concluir que existe uma relação 

muito forte entre a criatividade e a confiança; 

 Liberdade individual: uma organização que promova um ambiente criativo é 

também uma organização que dá liberdade individual para colocar ideias em prática e 

apoia o desenvolvimento dessas ideias. Como esta dimensão inclui os itens CO7, CO9 e 

CO10 relativos à autonomia/liberdade, conclui-se que a hipótese H 2.3 é válida. O 

coeficiente estandardizado é positivo e igual a 0.62, embora tenha uma boa relação com 

a criatividade, a liberdade individual tem menor peso na criatividade que a confiança. 
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No global, a hipótese 2 é válida, dado que a confiança e a liberdade individual estão 

associadas a maior capacidade criativa. O ambiente da organização que promove a 

criatividade caracteriza-se por confiar nos seus elementos, confiança que está também 

associada a colaboração e liderança adequada. 

7.4.3. Hipótese 3. -  Clima Organizacional 

Quanto ao clima organizacional, à priori tinham-se colocado quatro hipóteses e 

considerado oito dimensões diferentes: autonomia/liberdade, flexibilidade, partilha de 

ideias, reconhecimento, tomada de riscos, comprometimento, apoio a ideias e pressão, 

no entanto, esta estrutura não foi confirmada por um MEE. Ao invés disso, a partir de 

uma EFA, verificou-se a presença de três dimensões distintas: autonomia, ambiente 

inovador e pressão. Quanto à autonomia, não foi possível dissociá-la da flexibilidade, ou 

seja, sempre que se verificou autonomia nos membros da equipa, também se verificou 

existir flexibilidade. Por outro lado, a dimensão ambiente inovador não se dissociou da 

flexibilidade, da partilha de ideias, da tomada de riscos, do apoio de ideias e do 

comprometimento. No apuramento das dimensões, concluiu-se que os itens CLO7, 

CLO8, CLO14 e CLO15 não estavam associados às dimensões encontradas. A partir do 

último modelo MEE, pode dizer-se que: 

 Autonomia: quem trabalha num ambiente criativo, está também inserido num 

clima de autonomia em que os seus membros sentem liberdade para desenvolver as 

suas ideias e onde existe alguma flexibilidade. Como esta dimensão incluiem-se os itens 

CLO1 relativo à autonomia e à flexibilidade e conclui-se que a hipótese 3.1 é válida. Por 

outro lado, incluiem-se também os itens CLO2 e CLO3 relativos à flexibilidade, logo 

conclui-se que a hipótese 3.2 também é válida, embora esta última também esteja 

associada à dimensão ambiente inovador. O coeficiente estandardizado é positivo e 

igual a 0.74. Este coeficiente permite concluir que existe uma forte relação entre a 

criatividade e a autonomia; 

 Ambiente inovador: uma organização que promova um ambiente criativo é 

também uma organização que promove um ambiente inovador, que inclui mais 

flexibilidade, partilha de ideias, tomada de riscos, comprometimento e apoio às ideias. 
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Como esta dimensão inclui os itens CLO6, CLO9, conclui-se que a hipótese 3.1 é válida. 

Também inclui os itens CLO4, CLO5, logo a hipótese 3.2 é válida. Finalmente, como num 

ambiente inovador estão também reunidas as condições para que exista 

comprometimento e apoio às ideias, CLO10 e CLO11, a hipótese 3.3 é também válida. O 

coeficiente estandardizado é positivo e igual a 0.91, o que permite concluir que existe 

uma relação muito forte entre criatividade e ambiente inovador; 

 Pressão: embora esta dimensão tivesse sido considerada num primeiro MEE, em 

que se relacionava positivamente com a criatividade (maior criatividade está associada 

a um ambiente com mais pressão), concluiu-se que a sua relação era fraca e optou-se 

por remover esta dimensão do modelo final. Assim, a hipótese 3.4 não foi verificada. A 

pressão e a criatividade não têm uma relação clara e inequívoca. 

No global, a hipótese 3 é válida, exceto no que diz respeito à pressão e ao 

reconhecimento. O ambiente da organização que promove a criatividade caracteriza-se 

por dar autonomia e ambiente inovador aos seus elementos. A autonomia inclui 

liberdade individual e flexibilidade, enquanto o ambiente inovador inclui também 

flexibilidade, partilha de ideias, tomada de riscos, apoio a ideias e comprometimento. 

Não se encontrou relação significativa com a pressão e o reconhecimento. 

7.4.4. Hipótese 4 -. Estilo de Liderança 

O estilo de liderança apresentava à priori três hipóteses e cinco dimensões. Verificou-se 

no entanto que existem dois tipos de líderes, o democrático e o autocrático. Na EFA 

concluiu-se que os itens EL7, EL8 e EL11 não se encaixavam em nenhum dos dois tipos 

de líder encontrados. No último modelo verificou-se que numa organização mais criativa 

encontram-se líderes democráticos, ou seja, são também mais criativos, mas não existe 

qualquer relação significativa com liderança autocrática. O coeficiente estandardizado é 

positivo e igual a 0.94, o que permite concluir que existe uma relação muito forte entre 

criatividade e uma liderança democrática. Um líder democrático caracteriza-se por 

encorajar novas ideias e apoiar a sua implementação (dimensão apoio), mas não se 

verificou relação com a autonomia/liberdade dado que EL8 foi excluída da análise. 

Assim, a hipótese 4.1 é válida, exceto na questão da liberdade individual. Verifica-se que 
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um líder democrático promove um ambiente estimulante para o desenvolvimento das 

competências dos seus colaboradores, EL13, EL14, EL16 e EL17, sendo por isso válida a 

hipótese 4.3. Verificou-se ainda que um líder democrático contribui também com 

sentido de humor, EL18, no entanto, não se verificou que a flexibilidade estivesse 

associada a um líder democrático. Verificou-se, no entanto, que um líder autocrático 

carecia de flexibilidade, EL9, EL10 e EL11. Assim, a hipótese 4.2 é válida (à exceção da 

flexibilidade, que ficou omissa na caracterização do líder democrático). No global, a 

hipótese 4 é válida – no modelo final a liderança democrática está fortemente 

relacionada com organizações criativas. 

7.4.5. Hipótese 5 - Inovação 

A partir do modelo MEE final, concluiu-se em primeiro ligar que a hipótese 5 é válida, 

uma vez que a correlação entre a criatividade e a inovação é bastante forte, r=0.82. 

Assim, quanto mais criativa é uma organização mais empenhada está em inovar. Mas 

uma organização inovadora é também aquela que está mais motivada para esse 

objetivo, como se conclui pela estimativa do coeficiente estandardizado positivo e igual 

a 0.72. Este coeficiente permite concluir que existe uma forte relação entre ser inovador 

e estar motivado para implementar medidas de inovação. Como existe uma correlação 

muito forte entre inovação e criatividade, pode concluir-se que a hipótese 5.1 é válida, 

ou seja, uma organização criativa está motivada a inovar. Além disso, uma organização 

inovadora é também uma organização que tem como prioridade a inovação, pela 

estimativa do coeficiente estandardizado positivo e igual a 0.80. Logo, para se ser 

inovador é preciso que se dê prioridade à tomada de medidas inovadoras. As 

organizações que dão mais prioridade à inovação são as mais criativas – sendo válida a 

hipótese 5.3. Quanto à implementação de medidas de inovação, verificou-se a partir do 

modelo que estas estavam mais direcionadas ao retorno financeiro (coeficiente 

estandardizado positivo e igual a 0.67) e à competitividade (coeficiente estandardizado 

positivo e igual a 0.49), sendo o primeiro mais expressivo. A hipótese 5.2 é válida no 

sentido em que se tomam medidas de inovação, sendo mais expressivas nestas duas 

vertentes: competitividade e retorno financeiro. 
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Neste capítulo apresentamos as conclusões deste estudo. Começamos com a expomos 

as principais conclusões da revisão bibliográfica sobre a criatividade organizacional e o 

envolvimento desta com a inovação. De seguida procedemos à discussão dos resultados 

obtidos na investigação empírica e damos resposta às questões que nortearam este 

estudo. Após a conclusão sobre as hipóteses, enumeramos algumas das estratégias para 

a gestão que podemos concluir a partir desta investigação. Terminamos com as 

principais limitações e sugestões para investigação futura. 

 

 

8.1. Conclusões da Revisão Bibliográfica 

Com vista a alcançar os objetivos propostos foi realizada uma revisão bibliográfica cujas 

conclusões apresentamos agora. No início desta investigação, através de bibliografia 

científica, procurámos incluir as diferentes abordagens à criatividade com a 

preocupação de consolidar o constructo de forma inter e pluridisciplinar.  

Abordámos também os antecedentes e as primeiras abordagens à criatividade, 

passando por diferentes perspetivas como as pragmáticas (que inauguravam os 

primeiros estudos sobre o processo criativo, com Wallas, e que viriam a fundamentar 

boa parte da investigação psicológica da criatividade (Pascale, 2005); criavam-se as 

primeiras ferramentas para resolver problemas criativamente com Torrance (1976) e 

Osborn, (1981) entre outros); as psicodinâmicas; a humanista (a criatividade passa pela 

construção do indivíduo e o atributo de este ser mais ou menos criativo passa pela 

qualidade de realização pessoal que ele porá em tal criação); a perspetiva psicométrica 

(com Guilford a propulsionar os estudos científicos sobre criatividade, principalmente 

por parte da Psicologia, e com as preocupações acerca da medição do potencial criativo); 

a perspetiva psicobiológica; a perspetiva cognitiva (representada por Gardner, 

Csikszentmihalyi, Gruber e Amabile, entre outros) e as abordagens psico-social e psico-

socio-cultural (cujos fundamentos foram lançados por Amabile e que sublinham a 

importância da contextualização social e cultural).  
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Esta postura holística e sistémica, que olha a natureza social da criatividade, desvenda 

um processo que coloca em inter-relação o eu, os outros e o ambiente, foi desenvolvida 

por diversos autores dos quais destacamos Amabile (1996) e Csikzesntmihalyi (1999). 

A contextualização histórica, geográfica e cultural da criatividade é um contributo 

imprescindível para entendermos não só o constructo, mas também de que forma se 

pode potenciar a criatividade nas organizações, uma vez que o modo como a cultura 

conceptualiza a criatividade vai conduzi-la a algumas práticas sociais e a alguns 

processos, e negá-la a outros (Runko e Sakamoto, 2004; Simonton, 2007, Glaveanu, 

2010a; Glaveanu, 2010b). 

Concluímos que a noção da complexidade e multidimensionalidade da criatividade 

representa a interação ou confluência de múltiplas dimensões, tratando-se de um 

conceito polissémico.  

À medida que fomos pesquisando, verificámos que existe a tendência para enfatizar um 

dos aspetos ou componentes do fenómeno: a pessoa, o produto, o processo, o ambiente 

ou contexto – o que deu origem aos chamados 4P’s da criatividade (People, Process, 

Place, Product), uma forma simplista mas ao mesmo tempo muito sistemática de 

conceptualização. 

Em relação à pessoa criativa, podemos concluir que os traços de personalidade que 

influenciam positivamente a criatividade são maior permeabilidade a novos conceitos, 

opiniões, perceções e hipóteses; recetividade à experiência; adaptação e organização 

contínua da personalidade; iniciativa, autonomia de pensamento e ação, agilidade, 

persistência, autoconfiança, disposição para aprender com os próprios erros e para 

correr riscos (Alencar, 1995, 1998). 

As características dos indivíduos criativos são: maior flexibilidade, fluidez cerebral, 

imaginação, pensamento metafórico, sentido crítico, reflexão, abertura à novidade, 

facilidade em absorver e combinar informação nova e não relacionada, maior 

necessidade de procurar situações desconhecidas que lhes permitam aceder a novas 

experiências e a novas perspetivas e interesse pelo desconhecido (Shalley, Zhou, e 
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Oldham, 2004; Csikszentmihalyi, 1999, Gardner, 2003; Sternberg (2004); Torrance 

(1976). 

Quanto ao processo criativo, as principais conclusões que advêm do nosso estudo 

referem-se ao processo criativo como central para o desenvolvimento de produtos, 

processos e tecnologias novos e úteis (Amabile, 1996) e que satisfazem duas 

especificidades: a originalidade ou a novidade e a utilidade ou adaptabilidade 

(Simonton, 2007). 

Conceptualizando a criatividade como processo, vimos a influência da personalidade, 

recompensas, o papel dos co-workers, a liderança e os recursos organizacionais nas 

diferentes etapas do processo criativo, podendo ser mais determinantes numa fase ou 

noutra (Canïels, De Stobbeleir and De Clippeleer, 2014).  

A questão da novidade é a característica central da inovação. O processo de inovação 

tem como ponto de partida a geração de novas ideias que, numa dinâmica coletiva, vão 

sendo desenvolvidas e implementadas no seio da organização com o fim último de 

contribuírem para os seus objetivos e aplica-se quer ao desenvolvimento de novos 

produtos ou serviços, quer à forma de efetuar tarefas ou aos processos de gestão 

(Runco, 2013; Runco e Jaeger, 2012). A criatividade é ainda tida como a competência de 

produzir trabalho novo (original e inesperado) e apropriado (útil) com repercussões 

positivas ao nível individual (na resolução de problemas) e social (conduzindo a 

descobertas científicas, novos inventos, novos programas sociais, novos movimentos 

artísticos) com consequências económicas: novos produtos ou serviços geram emprego 

e a adaptação aos recursos existentes traz mudança e permanência no mercado 

(Sternberg e Lubart, 2004). 

Em suma, a criatividade é vital na sociedade contemporânea, as habilidades criativas 

facilitam e intensificam a resolução de problemas, permitem o progresso através dos 

domínios científico, social, económico e artístico (Weinstein et al., 2014; Hennessey & 

Amabile, 2010; Runco, 2004). 
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Num determinado momento, aquilo que existe de criativo não é determinado somente 

pela quantidade de indivíduos que estão a tentar mudar os domínios, mas pelo nível de 

receção à inovação que o campo tem. Assim, se se desejar aumentar a frequência da 

criatividade, será mais vantajoso trabalhar ao nível do campo do que ao nível dos 

indivíduos (Csikszentmihalyi, 1999). Neste sentido, um ambiente social que ofereça 

recursos, reconhecimento e oportunidades aumenta a probabilidade de ocorrência de 

contribuições criativas. Esta contextualização em períodos históricos depende de 

variáveis como a centralidade do domínio na cultura, as novas descobertas e 

oportunidades e as recompensas intrínsecas que supõem. Os domínios podem portanto 

favorecer ou dificultar a criatividade, e Cskiszentmihalyi propõe que nos centremos na 

clareza da sua estrutura, na sua centralidade dentro da cultura e na sua acessibilidade. 

O domínio representa objetos, regras, representações e está imerso numa cultura ou 

conhecimento simbólico partilhado. 

Estudos recentes, especialmente nos últimos cinco anos, têm procurado compreender 

de que forma a cultura determina, condiciona e potencializa a criatividade nas suas 

várias dimensões, pois não deixando de ser universal a criatividade é conduzida pela 

cultura, ou seja, a influência cultural faz-se sentir no potencial criativo, no processo 

criativo e no output criativo. Determina ainda o peso que as pessoas atribuem à utilidade 

e à novidade e as áreas específicas em que a criatividade emerge. Os valores culturais, 

crenças e normas que nos rodeiam predispõem à flexibilidade, à adaptabilidade, à 

assunção de riscos e à exploração do desconhecido sem receio de cair no ridículo. Outros 

valores culturais, outras crenças e normas podem, pelo contrário, predispor-nos a evitar 

correr riscos desnecessários, a sermos mais cautelosos e mais analíticos. A cultura tem 

portanto um papel fundamental na formatação dos processos cognitivos das pessoas e 

na formatação das normas públicas sociais e institucionais. 

As pessoas nas culturas ocidentais tendem a focar-se nos objetivos e a usar regras e 

categorizações para organizar o ambiente envolvente, enquanto os orientais focam-se 

em relações de modo holístico, adaptando-se aos domínios que se enquadram nas 

respetivas culturas  (Wolbers, 2013). As normas culturais do Ocidente, com a sua ênfase 
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na liberdade individual e na independência, dirigem os indivíduos para o caminho da 

flexibilidade; enquanto as normas orientais, com a tónica nas conexões sociais, na 

interdependência “empurra” os indivíduos na direção da persistência (Nijstad, De Dreu, 

Rietzschel, & Baas, 2010). 

Conceber as características ideais para o desenvolvimento de um ambiente criativo 

pressupõe a contextualização cultural. Contudo, é-nos possível concluir acerca de 

pressupostos ao nível global.  

A criatividade organizacional está ligada a um equilíbrio entre a complexidade que o 

risco pressupõe, o compromisso e as escolhas. A organização criativa tem de ser flexível, 

controlando riscos empresariais e oferecendo a liberdade para procurar novos 

conhecimentos através da aprendizagem e da experimentação. A produção resultará 

também de processos internos de comunicação. A fim de identificar resoluções criativas 

e a implementação de um conjunto de mecanismos, a liderança nas organizações deve 

ter a habilidade de apreciar o conhecimento do indivíduo, da equipa e dos vários níveis 

da organização. A organização criativa equilibra a integração das duas ofertas: a 

autonomia do espírito empresarial e criatividade individual (Caniëls, De Stobbeleir & De 

Clippeleer, 2014). 

Nos primeiros dois capítulos tivemos a preocupação de construir as bases teóricas deste 

estudo e depois de abordadas as diferentes perspetivas sobre o constructo 

prosseguimos com a investigação sobre as variáveis de intervenção. 

A estrutura organizacional influencia a performance da organização (Pinto, 2002), molda 

o desenho organizacional às circunstâncias e condições da época e é uma das formas da 

organização concretizar os seus objetivos (Caetano, Ferreira e Abreu, 1996). Estruturas 

descentralizadas, não padronizadas e pouco formalizadas, flexíveis e que expressam 

valores de liberdade, cooperação e autonomia fomentam a criatividade (Robbins, 2005; 

Handy, 1997; Pinto, 2002). Organizações com esse tipo de estrutura possuem maior 

capacidade para estimular, disseminar e aceitar a novidade, promovendo a interação 

entre os intervenientes, descentralizando decisões e promovendo as competências 
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individuais (Gomes, 2008) e implica lidar com a informação rapidamente, utilizando 

autonomia de decisões, o que desencadeia um desenvolvimento organizacional 

conjunto (Pinto, 2002). 

As estruturas que bloqueiam a criatividade organizacional são as normas excessivas, 

estratégias rigidamente formais, postura séria e contida, segmentação de processos e 

obediência ao consenso sem questionar (Predebon, 2006). Assim, estruturas mais 

flexíveis e mais voltadas para a participação e para o trabalho desenvolvido em grupos 

são encorajadoras da criatividade. Contudo esse processo é influenciado por variáveis 

como poder e dominação que não são facilmente transformadas em organizações 

formais (Correia e Dellagnelo, 2004). 

Cultura e clima organizacionais estão integralmente relacionados e influenciam e 

conduzem o comportamento nas organizações. A cultura é uma realidade integrante e 

indispensável da organização, um elemento estrutural e estruturante, é a identidade da 

empresa. O clima pode ser visto como um modo mais concreto e tangível para medir 

elementos da cultura em termos de comportamentos e características específicas. A 

criatividade deve ser institucionalizada nas organizações e implica o modo como as 

organizações facilitam o desenvolvimento da criatividade dos seus membros, 

individualmente, com o intuito de obter sinergias através do trabalho de múltiplos 

indivíduos (Kletke et al, 2001). Falamos da organização que incentiva e/ou facilita os 

membros que aprendem e experimentam, dando liberdade para as pessoas criarem sem 

medo de falhar.  

As dimensões do clima e da cultura organizacional que influenciam a criatividade 

colocam a ênfase em objetivos, na orientação para a recompensa (direcionada para o 

reconhecimento), no suporte de tarefas e no apoio sócio emocional. As recompensas e 

a avaliação estão alocadas na base dos resultados da criatividade e da inovação, sendo 

portanto dimensões a considerar. Os constructos definidos para estas variáveis 

baseiam-se nos trabalhos de Robbins (2002), Das (2003), McLean (2005), Amabile (1996) 

e Ekvall (1996). McLean (2005); Mockler (2005) e Amabile (1996). 
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Amabile (1996) encontrou qualidades no ambiente (que denomina de estimulantes 

ambientais), como liberdade, boa gestão de projeto, recursos suficientes, 

encorajamento, reconhecimento, desafio, e servem para promover a criatividade. 

Um clima organizacional estimulante da criatividade é desafiante, mantém a motivação 

dos funcionários elevada em relação à tarefa, dá liberdade para a tomada de decisão, 

encoraja as pessoas a correr riscos, apoia a criação de ideias e permite algum tempo 

para experimentar e explorar novas ideias ou novas formas de cumprimento de tarefas. 

A liderança assume um papel fundamental no desenvolvimento do processo criativo nas 

organizações (Mumford et al, 2002; Amabile et al, 2004). Alguns líderes têm sabido dar 

oportunidade de o seu pessoal voar, nutrindo o espírito criativo nas suas organizações 

e tornando-a uma experiência significativa, onde as pessoas realmente se divertem com 

o que estão a fazer e onde os valores e crenças são parte integral da visão da liderança, 

motivando os funcionários a passar a sua mensagem com paixão e convicção (De Vries, 

1996). Se o indivíduo se apercebe e se avalia como competente, capaz e criativo, ele 

tende a ter mais confiança em expressar ideias e em exibir um comportamento criativo 

(Alencar, 1997).   

Um estado de espírito positivo entre os membros de uma equipa trará mais cooperação, 

mais participação, menos conflito e coesão social mais forte (Shalley, Zhou & Oldham, 

2004; Zaccaro e Klimoski, 2002).  

O comportamento do líder facilita o trabalho criativo dos outros se incluir o estímulo 

intelectual, mostrar apoio e envolvimento e proporcionar condições para os liderados 

poderem expressar a sua capacidade criativa. É inegável a influência da liderança na 

criatividade organizacional com uma relação positiva entre liderança-criatividade-

inovação (Mumford el al., 2002). O líder de pessoas criativas necessita dar mais atenção 

às questões do clima e da cultura, pois estes fornecem o contexto para a criação de 

ideias. 

Quando falámos em motivação, baseámo-nos nos trabalhos de: Amabile (1996), 

Sternberg (2003, 2004), Sternberg e Lubbart (1995, 2003, 2004, 2005), Fry (2003), Fry 
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(2010), Alencar e Fleith (2003), Forgas e George (2001), Glaveanu (2010a) e Runco 

(1993) e compreende duas dimensões: a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. 

Extrínseca é qualquer motivação que se desenvolva a partir de fontes externas à tarefa 

em si mesma (como a avaliação esperada, a recompensa, a competição), portanto as 

condições sociais e ambientais podem, positiva ou negativamente, influenciar a 

criatividade da maior parte dos indivíduos. A motivação intrínseca é aquela que se 

desenvolve a partir de uma reação positiva em relação às qualidades da tarefa, 

experimentando interesse, envolvimento, curiosidade, satisfação e desafio positivo. A 

escala da motivação intrínseca está dividida em duas escalas secundárias: gozo e 

desafio. 

Mas se a motivação extrínseca pode ser nociva ao processo criativo (quando se fala em 

recompensa e reconhecimento), quando combinada positivamente com a motivação 

intrínseca (principalmente quando os níveis desta são elevados), a interação entre 

ambas fortalece a criatividade (Amabile, 1996; Sternberg e Lubart, 2004). 

Ao falarmos de criatividade e inovação nas organizações estamos a falar de originalidade 

e utilidade, conceitos cambiáveis culturalmente. De qualquer forma, em termos 

genéricos, novidade e utilidade são conceitos subjacentes à criatividade e inovação, 

bases de sustentação presente e futura de uma empresa. A criatividade é vista como um 

pré-requisito para a inovação (Runco, Paek e Jaeger, 2015), embora as fronteiras entre 

ambos os conceitos não sejam claras: se alguns autores propõem diferenças conceptuais 

entre criatividade e inovação, outros argumentam que a criatividade ocorre não só nos 

primeiros estádios do processo de inovação mas em todo o processo cíclico, da geração 

da ideia à implementação da ideia. Daí surge a definição integradora de criatividade e 

inovação, a primeira com ênfase na geração de ideias e a segunda enfatizando a fase da 

implementação, não só de produtos como de procedimentos ou práticas (Anderson, 

Potocnik e Zhou, 2014). 

A inovação é um fator-chave da competitividade e só desta forma é que as empresas 

conseguirão crescer e produzir mais valor acrescentado tornando-se mais competitivas 

(Essawi & Tilchin, 2014). As organizações com culturas experimentais, um clima 
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empreendedor, uma estrutura descentralizada, processos de trabalho flexíveis, perfis 

heterogéneos de recursos humanos e competências técnicas fortes estão ligadas às 

inovações radicais (Tushman e Smith, 2002).  

 

 

8.2. Discussão e conclusão dos resultados empíricos 

Apresentados os dados e a respetiva análise dos mesmos, passamos à discussão dos 

resultados. Este subcapítulo é apresentado por tópicos: caracterização das empresas, 

estrutura organizacional, cultura organizacional, clima organizacional, inovação e por 

fim, a relação entre inovação e criatividade organizacional. 

 

8.2.1. Caracterização das organizações inquiridas 

Por forma a desenvolver o trabalho de investigação sobre a criatividade organizacional, 

foram inquiridas organizações através de um inquérito por questionário. Validámos 226 

questionários respondidos maioritariamente por pequenas e médias empresas, o que 

vem ao encontro da caracterização do tecido empresarial português. Esta realidade é 

comum a outros países europeus, o que torna ainda mais relevante o estudo sobre 

atitudes inovadoras neste tipo de empresas e justifica de que forma se podem utilizar 

as suas especificidades a favor duma estratégia competitiva. As PME’s enfrentam 

desafios económicos críticos, tais como a crescente competição impulsionada pela 

globalização, as restrições de acesso ao financiamento, o desenvolvimento de redes com 

parceiros estrangeiros, a dificuldade de acesso à transferência de resultados de 

investigação e tecnologia, a velocidade de mudança do contexto tecnológico e a 

incerteza de sustentabilidade (Carayannis, Popescu, SippeStewart, 2006). O tamanho 

representa, por um lado, uma fraqueza em termos de recursos disponíveis e, por outro 

lado, permite flexibilidade, adaptabilidade e rapidez de resposta às mudanças 

ambientais. 



8. Conclusões 
 

331 
 

Essa flexibilidade, aliada à capacidade empreendedora, permite-lhes tirar partido das 

mutações do meio para criar inovação e competitividade (Gong, Zhou & Chang, 2013). 

De considerar também que a motivação organizacional é ainda o estímulo mais 

importante do comportamento criativo e do esforço de inovação das pequenas e médias 

empresas. Apesar dos recursos, da assunção de riscos, do apoio a novas ideias, de 

alocação de tempo para atividades de criatividade e inovação e apesar de dar liberdade 

e autonomia, o seu efeito é limitado nas pequenas empresas, por vezes, os difíceis 

tempos económicos que se atravessam mudam as prioridades e o que importa é a 

manutenção do negócio (Cokpekin & Knudsen, 2011). Mas, quando a vantagem 

competitiva da PME se baseia no conhecimento, a criatividade e a inovação tornam-se 

um fator decisivo na atividade económica (Mbizi, Hove, Thondhlkana, & Kakava, 2013). 

As PME’s têm um elevado potencial de inovação, são reconhecidas pela sua crescente 

participação em termos de empregabilidade e produção e possuem capacidade para 

reagir à rápida mudança das condições de mercado, o que representa uma vantagem 

competitiva (Saunila & Ukko, 2014; Carayannis, Popescu, SippeStewart, 2006). 

 

8.2.2.Estrutura Organizacional e Criatividade 

A estratégia organizacional determina a estrutura e, consequentemente, a formalização, 

a centralização /descentralização, bem como a estandardização de procedimentos 

(Robbins, 2005).  

Nesta investigação propusemos um modelo que sugeria a análise da relação entre a 

estrutura organizacional e a criatividade (ver capítulo IV) através das seguintes 

dimensões: flexibilidade, descentralização, trabalho em equipa, formas e fluxos de 

informação e comunicação. A partir delas, podemos caracterizar as estruturas 

organizacionais que promovem a criatividade: padronização, comunicação livre e 

aberta, com trabalho em autogestão. 

Para responder às questões iniciais recorremos à literatura científica sobre a temática. 

O constructo definido para a estrutura organizacional que incentiva a criatividade 
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baseou-se nos trabalhos de Mumford et al, (2002), Correia e Dellagnelo (2004) e 

Predebon (2006) e inclui dimensões como flexibilidade, descentralização, trabalho em 

equipa, formas e fluxos de comunicação. 

Após a fundamentação teórica, confrontámos as hipóteses com os resultados obtidos e 

analisados através da estatística descritiva e da estatística fatorial (exploratória e 

confirmatória) e chegámos ao modelo explicativo da estrutura organizacional através 

do modelo de equações estruturais (ver capítulo VII). 

A partir da tabela dos loadings, após a rotação oblíqua usando o método Direct Oblimin, 

conseguimos isolar três fatores: 

  “Descentralização”, com uma consistência interna avaliada pelo Alpha de 

Cronbach como boa (0.843); 

 “Não Padronização”, com uma consistência interna avaliada pelo Alpha de 

Cronbach como boa (0.812); 

 “Flexibilidade”, com uma consistência interna avaliada pelo Alpha de Cronbach 

como adequada (0.769). 

 

Descentralização 

Procurou-se perceber se as organizações inquiridas possuem uma estrutura 

descentralizada. Através do MEE, além da descentralização, da tomada de decisão e da 

descentralização da informação, destaca-se a descentralização da comunicação 

(comunicação livre e aberta entre grupos de trabalho diferentes e entre níveis 

hierárquicos diferentes).  

Os resultados encontrados, no que respeita à descentralização, indicam que: 

 A variável latente “descentralização” explica muito bem a variável “ter voz”, ou 

seja, as pessoas que trabalham na organização são ouvidas, há envolvimento das 

pessoas e partilha de ideias. Tal como encontrámos na literatura, estruturas 
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descentralizadas incluem uma ampla participação dos trabalhadores (Robbins, 2005; 

Pinto, 2002) e facilitam a partilha de ideias (Kao, 1997; Duailibi e Simonsen, 1990). 

 A variável latente “descentralização” explica muito bem a variável “incentivo ao 

trabalho em equipa”, ou seja, as pessoas que trabalham na organização são incentivadas 

a formar grupos de colaboradores que, com funções diferenciadas, colaboram entre 

sim. Conforme Kao (1997), a descentralização das estruturas organizacionais eleva o 

espírito de equipa. Note-se que apenas 7.1% não se enquadram no facto dos membros 

da organização serem encorajados a trabalhar em equipa. Este é um requisito para a 

construção de uma organização inovadora (Essawi e Tilchin, 2014).  

 A variável latente “descentralização” explica muito bem as variáveis 

“comunicação entre grupos de trabalho diferentes” e “comunicação entre diferentes 

níveis hierárquicos”, o que vem ao encontro da literatura: estruturas descentralizadas 

facilitam a comunicação e partilha de ideias através dos diferentes níveis hierárquicos 

(Andriopoulos, 2001; Robbins, 2005; Pinto, 2002). 

 A variável latente “descentralização” explica razoavelmente a variável 

“informação partilhada” e a variável “envolvimento na tomada de decisões”. Conforme 

a literatura, as estruturas descentralizadas lidam com a informação rapidamente 

utilizando a autonomia de decisões (Handy, 1997). A descentralização leva à tomada de 

decisão mais rápida e à partilha de ideias, agiliza os processos e permite maior 

adaptação, despertando interesse e estimulando a criatividade e autonomia (Kao, 1997; 

Duailibi e Simonsen, 1990; Wechsler, 1987; Alencar, 1996). Pelo contrário, a estrutura 

centralizada é um freio ao fluxo de ideias entre pessoas e departamentos (Duailibi e 

Simonsen, 1990) – através da análise descritiva verificámos a existência de 

descentralização da informação: 85.7% dos inquiridos concordam/concordam 

plenamente que nas organizações onde trabalham a informação é amplamente 

partilhada. 
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Flexibilidade 

As adaptações das estruturas organizacionais refletem a forma como o trabalho é 

organizado. A flexibilidade organizacional corresponde exatamente a essa capacidade 

de reação da organização perante os obstáculos, sendo uma característica determinante 

para o sucesso. 

 A variável latente flexibilidade explica muito bem a variável observada 

“flexibilidade”. As estruturas mais flexíveis apresentam maior capacidade para estimular 

e aceitar novas ideias, promovem trocas entre departamentos, descentralizam as 

decisões e substituem o controlo pelo empenho (Gomes, 2008). Estruturas mais flexíveis 

são encorajadoras da criatividade nas organizações, pois tendem a estimular o potencial 

criativo das organizações (Correia e Dellagnelo, 2004). 

 A variável latente “flexibilidade” explica muito bem a variável observada 

“adaptabilidade”. Verificou-se que a empresa pode mudar os procedimentos para 

atender a novas condições e resolver problemas que possam surgir; a empresa adapta-

se à mudança (88,1% concorda/concorda plenamente). As estruturas mais flexíveis 

favorecem a criatividade: a organização flexível é mais criativa, pois controla riscos e dá 

liberdade para que os seus colaboradores procurem novos conhecimentos, aprendendo 

e experimentando (Mumford et al., 2002; Predebon, 2006; Correia e Dellagnelo, 2004). 

 A variável latente “flexibilidade” explica razoavelmente a variável observada 

“diversidade de perspetivas”. É fundamental a existência da flexibilidade no trabalho e 

a criação de equipas multidisciplinares, bem como o estabelecimento de práticas que 

coloquem perspetivas diversas, fomentando desafios. A partilha de ideias vindas de 

diferentes setores da organização proporciona a comunicação, ajudando a 

compreensão e estimulando a imaginação (Senge, 1996). 

 

Não Padronização 

As adaptações das estruturas organizacionais refletem a forma como o trabalho é 

organizado. A flexibilidade organizacional corresponde exatamente a essa capacidade 
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de reação da organização perante os obstáculos, sendo uma característica determinante 

para o sucesso. 

 A variável latente “não padronização” explica muito bem as variáveis observadas 

“flexibilidade nos procedimentos” e “quebrar regras”.   

 A variável latente “não padronização” explica moderadamente a variável 

observada “ignorar procedimentos formais”.   

A não padronização dos métodos de trabalho permite uma maior liberdade de ação, que 

dá lugar à criatividade de cada membro da equipa (Correia e Dellagnelo, 2004). O 

coeficiente estandardizado é positivo e igual a 0.40. Das três dimensões da estrutura 

organizacional, esta é a que tem menor peso na criatividade, por ter um peso fatorial 

menor. Contudo, há autores que defendem que, por vezes, é necessário adotar formas 

mistas na formalização/estandardização de procedimentos e regras (Mumford et al, 

2002; Kamoche e Cunha, 2001; Cunha et al., 2003).  

Verificámos ainda, através do estudo empírico, que a variável da estrutura com maior 

peso na descentralização é o encorajamento para trabalhar em equipa, isto é, em 

organizações com estruturas descentralizadas existe incentivo ao trabalho em equipa. 

Inicialmente a estrutura organizacional era composta por quatro dimensões 

((des)centralização, flexibilidade, trabalho em equipa em auto-gestão e comunicação 

livre e aberta), mas apenas foram confirmadas, por intermédio de um modelo de 

equações estruturais, as três dimensões encontradas na EFA (análise factorial 

exploratória): descentralização, flexibilidade e não padronização. No apuramento das 

dimensões concluiu-se que alguns itens observados não se associavam a nenhuma das 

dimensões. 

Respondendo em concreto à questão que norteou esta parte da nossa investigação 

Que relação existe entre a criatividade e a estrutura da organização? 

Concluimos que: 

 Existe uma forte relação entre a criatividade e a descentralização: 
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 Quem trabalha num ambiente criativo, em que a criatividade está 

presente, está também inserido numa estrutura organizacional 

descentralizada onde é estimulada a apresentação de projetos 

diversificados. 

 Existe uma forte relação entre a criatividade e a flexibilidade: 

 Uma organização que promova um ambiente criativo é também uma 

organização com uma estrutura flexível, ou seja, sem controlo rígido dos riscos, 

onde se observa uma partilha de diferentes perspectivas.  

 Uma organização flexível promove a criatividade: apesar de controlar 

riscos, não é rígida nos procedimento e regras (não padronizada). 

 Das três dimensões da estrutura organizacional analisadas e confirmadas através 

do MEE, a não-padronização é a que tem menor peso fatoria na criatividade mas que 

nos permite ainda assim concluir que a não padronização dos métodos de trabalho 

permite uma maior liberdade de acção, dando lugar à criatividade de cada membro da 

equipa.  

 

Tabela 63 - Confirmação das hipóteses operacionais EO 

Hipóteses operacionais Considerações  Validação  

H 1.1. As organizações com 
estruturas pouco centralizadas 
incentivam a exposição e a 
diversidade de projetos 
promovendo a criatividade. 

Esta dimensão inclui os itens partilha de 
informação, todas as pessoas “têm voz” na 
organização e são envolvidas na tomada 
de decisões que as afetam, logo, trata-se 
de organizações que incentivam a 
exposição de ideias por parte de todos os 
colaboradores. 
Foram removidos itens concernentes ao 
envolvimento dos trabalhadores e ao 
cumprimento de ordens. 

Validada  

H 1.2. A organização que 
promove a criatividade é 
flexível: controla riscos mas 
não é rígida nos 
procedimentos, promovendo a 
partilha de diferentes 
perspetivas. 

Foram encontradas duas subdimensões 
relativas à dimensão inicial 
estandardização: flexibilidade e não 
padronização. 

Apesar da não padronização de 
procedimentos e regras ter um peso 
fatorial menor verifica-se a existência 
duma relação entre a não padronização e 
a criatividade. Claramente, existe uma 

Validada  
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Hipóteses operacionais Considerações  Validação  

forte relação entre a flexibilidade e a 
criatividade. 

H 1.3. A organização que 
promove a criatividade 
incentiva o trabalho em equipa 
e em auto-gestão. 

Existe uma forte relação entre o item 
“incentivo ao trabalho em equipa” . O item 
relacionado com o trabalho em autogestão 
foi removido da análise. 

Validada 
parcialmente  

H 1.4. A organização que 
promove a criatividade 
proporciona a comunicação 
livre e aberta. 

Inclui a comunicação partilhada entre 
diferentes grupos de trabalho e entre 
níveis hierárquicos. 

Validada  

Fonte: Elaboração Própria 

 

No cômputo geral, uma organização criativa promove uma estrutura descentralizada, 

flexível e não padronizada. Uma organização com estrutura descentralizada favorece o 

trabalho em equipa (embora nem sempre em autogestão) e estabelece a comunicação 

partilhada. Como flexível entende-se que se adapta facilmente a novas situações 

controlando na mesma os riscos. Ao adaptar-se, fá-lo de forma em que é permitido 

quebrar algumas regras, sendo por isso não padronizada. Por estas razões a hipótese 1 

é válida parcialmente.  

 

Tabela 64 - Confirmação da Hipótese "Estrutura Organizacional" 

Hipótese Validação  

Hipótese 1 Uma organização que promova a criatividade possui uma 
estrutura que oferece estimulantes ambientais como descentralização, 
flexibilidade, promoção do trabalho em equipa em autogestão e 
comunicação partilhada. 

Validada 
parcialmente 

Fonte: Elaboração Própria 
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8.2.3. Cultura Organizacional e Criatividade 

A cultura organizacional é um fator que estimula o comportamento inovador dos 

membros da organização: através da cultura organizacional as pessoas sentem-se 

envolvidas e aceitam a inovação como um valor basilar da organização.  

À priori tinham sido colocadas três hipóteses e consideradas quatro dimensões: 

colaboração, confiança, autonomia/liberdade, apoio a ideias e estilo de liderança. No 

entanto esta estrutura não foi confirmada pelo modelo de equações estruturais; a partir 

da análise fatorial exploratória verificou-se a presença de duas distintas dimensões: a 

confiança e a liberdade individual. A partir da tabela dos loadings, após a rotação oblíqua 

usando o método Direct Oblimin, conseguimos isolar dois fatores: 

  “Confiança” com uma consistência interna avaliada pelo Alpha de Cronbach 

como boa (0.887); 

 “Liberdade individual” com uma consistência interna avaliada pelo Alpha de 

Cronbach muito próximo de adequado (0.685). 

Não foi possível dissociar a confiança da colaboração, do apoio a ideias e duma liderança 

que serve de exemplo. Queremos dizer que, sempre que se verificou confiança nos 

membros da equipa, verificou-se também a existência duma cultura colaborativa com 

apoio no desenvolvimento de novas ideias e um estilo de liderança adequado. 

 

Confiança 

A partir do modelo de equações estruturais, podemos dizer que: 

 A variável latente “confiança” explica muito bem as variáveis observadas, 

“comunicação livre e aberta dentro do grupo de trabalho”; “recetividade para mudar”, 

“rapidez na mudança” e “aceitação de novas ideias”. De acordo com a literatura, os 

colaboradores são mais criativos quando lhes é dada liberdade para controlar o seu 

próprio comportamento, ou seja, quando lhes é dada autonomia ou quando lhes é dado 

poder para tomar decisões. 
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 A variável latente “confiança” explica moderadamente as variáveis “não há 

apropriação indevida das ideias dos outros”, “tolerância à frustração” (liberdade às 

pessoas para criar sem medo de falhar) e “liderança como modelo de trabalho” 

(recordamos que 76.11% considera que o supervisor é um bom modelo de trabalho) o 

que vem ao encontro da literatura: uma cultura que promova um estilo de liderança 

adequado estará a criar condições para o desenvolvimento da criatividade (Mumford et 

al., 2002). A existência de confiança entre os membros da organização possibilita 

relacionamentos francos e abertos, e apoio pessoal e profissional (Ekval, 1999). As 

pessoas são livres para correr riscos não havendo controlo apertado pois existe 

confiança e liberdade para seguir novas ideias. Se o indivíduo se apercebe e se avalia 

como competente, capaz e criativo, ele tende a ter mais confiança em expressar ideias 

e em exibir um comportamento criativo (Shalley, Zhou & Oldham, 2004;  Zaccaro e 

Klimoski, 2002; Tu, 2009). 

 

Liberdade Individual 

Com base no MEE verificámos que: 

 A variável latente “liberdade individual” explica muito bem as variáveis 

observadas “incentivo à autonomia individual” e “decisão para desenvolver projetos”. 

Referimo-nos neste caso à autonomia que é permitida aos funcionários para tomar 

iniciativa, e conduzir projetos que pretendem desenvolver. Trata-se também da 

possibilidade de decidir como orientar determinada tarefa, um sentimento de controlo 

sobre o seu próprio trabalho ou desenvolvimento de uma ideia (Amabile, 1996). 

 A variável latente “liberdade individual” explica razoavelmente a variável 

“incentivo a interesses individuais”, isto é, a organização dá encorajamento para 

desenvolver projetos que vão ao encontro dos interesses individuais mesmo que não 

estejam alinhados com os interesses da organização.  

Uma forma de promover a autonomia e a liberdade é permitir o desenvolvimento de 

projetos por parte dos colaboradores, mesmo que isso não esteja diretamente ligado às 

suas obrigações (Alencar, 1995).  
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Em relação à cultura organizacional concluímos que existe uma relação muito forte 

entre a criatividade e a confiança e uma boa relação entre a criatividade e a liberdade 

individual. 

Respondendo em concreto à questão que norteou esta parte da nossa investigação: 

Que relação existe entre a criatividade e a cultura organizacional? 

Concluímos que 

 A confiança e a liberdade individual estão associadas a maior capacidade criativa 

sendo a confiança que possui uma relação mais forte. 

 Numa cultura organizacional que promove a criatividade, os colaboradores 

sentem que lhes é dada confiança e a liderança reconhece talento ao mesmo tempo que 

apoia as ideias sem medo que haja falhas; 

 Das dimensões analisadas, a recetividade para a mudança é a que tem maior 

peso fatorial na confiança; 

 Existe uma relação muito forte entre a criatividade e a confiança (coeficiente 

estandardizado é positivo e igual a 0.88);  

 A confiança está associada à cultura colaborativa e a um estilo de liderança 

adequado. 

 Quanto mais liberdade é proporcionada pela organização, mais os colaboradores 

podem conduzir os seus próprios projetos. 

 Uma organização com uma cultura que promove a criatividade dá liberdade 

individual para colocar ideias em prática, apoia o desenvolvimento dessas 

ideias; 

 Das dimensões analisadas, o incentivo à autonomia individual é a que tem 

maior peso na liberdade individual; 

Existe uma correlação linear positiva moderada entre confiança e liberdade individual o 

que nos indica que, mais confiança é acompanhada de mais liberdade individual. A 

existência de confiança entre os membros da organização possibilita relacionamentos 

francos e abertos, e apoio pessoal e profissional (Ekval, 1999). 
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Tabela 65 - Confirmação das hipóteses operacionais CO 

Hipóteses Operacionais Comentários  Validação  

H 2.1. Uma cultura que promove a 
criatividade reconhece talentos, 
dá liberdade para as pessoas 
criarem sem medo de falhar, 
aumentando a probabilidade de 
ocorrência de contribuições 
criativas. 

Inclui os itens relativos à colaboração, ao 
reconhecimento, ao apoio a ideias, 
liberdade para criar sem medo de falhar, 
todos eles confirmados no estudo empírico. 

Validada 

H 2.2. Numa cultura colaborativa 
existe partilha de informação e 
confiança nos seus membros 

As pessoas não roubam ideias umas das 
outras, existe comunicação livre e aberta 
dentro do grupo de trabalho partilhando 
informação. Como existe confiança nos 
colaboradores há rapidez em responder às 
mudanças que têm de ser feitas. Todas as 
dimensões foram confirmadas pelo estudo 
empírico. 

Validada 

H 2.3. A autonomia e a liberdade 
individual para colocar as ideias 
em prática e o apoio no 
desenvolvimento dessas ideias 
por parte da liderança promove a 
criatividade. 

O apoio da liderança é fundamental: o 
supervisor é considerado como um modelo 
de trabalho, confia nas pessoas permitindo 
que avancem com ideias e apoiando o 
desenvolvimento das mesmas. Todas as 
dimensões foram confirmadas. 

Validada 

Fonte: Elaboração Própria 

De uma maneira global, podemos afirmar que a confiança e a liberdade individual estão 

associadas a maior capacidade criativa. A cultura que promove a criatividade 

caracteriza-se pela existência de confiança nos seus colaboradores, é colaborativa, e 

possui uma liderança adequada. Validamos assim a Hipótese 2. 

Tabela 66 - Confirmação da Hipótese "Cultura Organizacional" 

Hipótese Validação  

Hipótese 2 Existem características na cultura da organização que promovem a 
criatividade: autonomia, confiança, colaboração e um estilo de liderança 
adequado.  

Validada  

Fonte: Elaboração Própria 
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8.2.4. Clima Organizacional e Criatividade 

No modelo proposto (ver capítulo IV) tinham sido colocadas quatro hipóteses e 

consideradas oito dimensões: autonomia/liberdade; flexibilidade; partilha de ideias; 

reconhecimento; tomada de riscos; comprometimento; apoio a ideias e pressão. Após a 

fundamentação teórica, confrontámos as hipóteses com os resultados obtidos e 

analisados através da estatística descritiva, da estatística fatorial exploratória e 

confirmatória: esta estrutura não foi confirmada pelo modelo de equações estruturais 

(ver capítulo VII). A partir da tabela dos loadings, após a rotação oblíqua usando o 

método Direct Oblimin, concluiu-se que temos três fatores: 

  “Ambiente Inovador” cuja consistência interna foi avaliada pelo Alpha de 

Cronbach como boa (0.893); 

 “Pressão” cuja consistência interna foi avaliada pelo Alpha de Cronbach 

como muito próximo de adequado (0.685); 

 “Autonomia” cuja consistência interna foi avaliada pelo Alpha de Cronbach 

como aceitável (0.600). 

 

Ambiente inovador 

A partir do modelo de equações estruturais podemos dizer que  

 A variável latente “ambiente inovador” explica muito bem todas as variáveis 

observadas exceto a que diz respeito à ousadia para correr riscos. 

 A existência de um ambiente inovador explica que encontremos muitas 

empresas portuguesas disponíveis para dar assistência a novas ideias que 

surjam por parte dos seus colaboradores, apoiando e encorajando a 

apresentação dessas ideias e a sua partilha; promove a procura de novas 

perspetivas e incentiva a criatividade. Estes são alguns dos estimulantes 

ambientais para que a criatividade das organizações seja implementada, 

incentivada e impulsionada (Amabile, 1996; Amabile, 1998; Betancourt, 2006). 
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 A variável “ambiente inovador” não explica bem a existência de uma cultura de 

risco. Facilmente se elucida esta conclusão dos resultados empíricos pois 

Portugal tem uma cultura dominante avessa ao risco e pouco tolerante para 

com o insucesso empresarial. Além disso existe um certo conservadorismo e 

aversão ao risco que caracterizam a população em geral (Revista Exame 

Especial 2008). Portugal é dos países com mais aversão à incerteza e portanto 

evita-a o que leva à intolerância para com comportamentos ou ideias “fora da 

caixa”, ou que não se enquadrem culturalmente (Hofstede 14). 

 A variável “ambiente inovador” não se dissociou da flexibilidade, da partilha de 

ideias, da tomada de riscos, do apoio de ideias e do comprometimento. As 

condições no ambiente de trabalho que têm impacto na criatividade foram 

pesquisadas por vários autores dos quais se destacam os trabalhos de Amabile 

e colegas (1996, 1998, 2004, 2006, 2010) que identificam estas como as 

características que promovem a criatividade.  

 

Pressão  

 A variável latente “pressão” explica pouco do que é observado para as variáveis 

relacionadas com a carga de trabalho muito/pouco exigente, a pressão para cumprir 

metas e o ritmo de trabalho relaxado/tenso. Estes itens, apesar de significativos, 

apresentam valores fatoriais mais baixos. Em suma, o estudo empírico revela-nos 

que a pressão e a criatividade não têm uma relação clara e inequívoca, o que vem 

ao encontro da literatura que não é congruente neste aspeto. A pressão do tempo 

para concluir determinado objetivo é vista por uns autores como estimulante à 

criatividade e por outros ocomo obstáculo ao processo criativo. Os seus efeitos 

positivos e negativos têm sido apresentados por diversos estudos empríricos, como 

os de Amabile et al (2002), sem que se possa chegar a um consenso. 

Contextualizando na cultura em que a empresa está inserida mais facilmente 

podemos justificar este fenómeno não linear (Morris et al., 2010). 

                                                           
14 http://geert-hofstede.com/portugal.html  

http://geert-hofstede.com/portugal.html
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Esta variável, “pressão”, veio a ser excluída posteriormente na análise fatorial 

confirmatória. 

 

Autonomia 

 A variável latente “autonomia” explica muito bem as variáveis observadas 

“recetividade a novas ideias” e “adaptação constante”. Por parte dos órgãos de gestão,  

quando existe autonomia e se dá liberdade para que os colaboradores participem com 

ideias, existe recetividade e rapidez na deteção da necessidade de mudança de 

procedimentos e adaptação às situações (Sternberg e Lubart, 2004; Pinto, 2002). 

 A variável latente “autonomia” explica moderadamente a variável “controlo do 

processo criativo”. A Teoria Componencial da Criatividade de Teresa Amabile (1996) e a 

Teoria Sistémica de Csikzentmihailyi (1999) colocavam em interação o processo criativo 

e o ambiente numa perspetiva estratégica de desenvolvimento do potencial criativo que 

visava a implementação de produtos/serviços inovadores (Salerno et al., 2015).   

 Não foi possível dissociar a autonomia da flexibilidade, ou seja, sempre que se 

verificou autonomia nos membros da equipa, também se verificou existir flexibilidade. 

Quando os colaboradores têm autonomia para decidir ou tomar em mãos alguns 

procedimentos, têm também maior flexibilidade para se ajustarem às demandas da 

empresa (Amabile et al (2004, 2005), De Vries (1996), Amabile (1996), Zhou e George 

(2003) e Csikszentmihalyi, 1999).  

 Não se encontrou relação significativa com o reconhecimento. Tendo em 

consideração a investigação de alguns autores, este não é um fator determinante num 

ambiente criativo, uma vez que mesmo sem existir reconhecimento dos esforços 

criativos por parte dos colaboradores, os processos criativos são implementados e os 

colaboradores não deixam de dar as suas contribuições para a criatividade 

organizacional. Outros autores, porém, consideram que num clima onde as pessoas 

sintam que são valorizadas, o comprometimento para desempenhar bem as funções 

profissionais aumenta; um ambiente social que saiba reconhecer os seus colaboradores 
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tem mais probabilidade de ocorrência de contribuições criativas (Amabile, 1996; 

Glaveanu & Lubart, 2014). 

 Esse reconhecimento nem sempre vem da parte dos órgãos de gestão, também 

o encontramos por parte de “outros” como colegas, amigos, clientes, e dessa forma 

estes tipos de reconhecimento contribuem para o processo criativo (Glaveanu e Lubart, 

2014; Canïels, De Stobbeleir and De Clippeleer, 2014). 

 Neste estudo empírico não se provou existir relação significativa entre o 

ambiente criativo e o reconhecimento por parte das organizações. 

 

Respondendo em concreto à questão que norteou esta parte da nossa investigação: 

Qual a relação entre a criatividade e o clima organizacional? 

Concluímos que 

 Existe uma relação muito forte entre criatividade e ambiente inovador; quanto 

mais autonomia, mais inovador é o ambiente; 

 O ambiente que facilita a expressão criativa fornece liberdade e encorajamento; 

inclui também flexibilidade, partilha de ideias, tomada de riscos, apoio a ideias e 

comprometimento; 

 O clima organizacional que incentiva a criatividade dá autonomia aos seus 

elementos (o que inclui liberdade individual e flexibilidade); 

 Existe uma correlação moderada entre ambiente inovador e pressão; 

 Existe uma fraca correlação entre autonomia e pressão. 

 

Tabela 67 - Confirmação das hipóteses operacionais CLO 

Hipóteses Operacionais Considerações Validação  

H 3.1 O ambiente criativo promove a 
iniciativa e a liberdade individual 
estimulando a produção de ideias, a sua 
partilha e apoiando o desenvolvimento 
destas. 

Coeficiente estandardizado 
positivo e igual a 0.74 demonstra 
que existe uma forte relação entre 
a criatividade e a autonomia. 

Confirmada 



8. Conclusões 
 

346 
 

H 3.2 A organização que é recetiva a 
mudanças está em adaptação constante 
e muda procedimentos sempre que é 
necessário mostrando ser flexível. 

Assistência ao desenvolvimento de 
novas ideias; procura de novas 
formas de olhar para os problemas, 
adaptabilidade. 
 

Confirmada 

H 3.3 Numa organização onde, apesar 
das diferentes perspetivas, todos os 
colaboradores se sentem 
comprometidos, a probabilidade de 
ocorrência de contribuições criativas . 

Num ambiente inovador estão 
reunidas as condições para que 
exista comprometimento e apoio a 
ideias. 
 

Confirmada 

H 3.4 Numa organização onde os 
funcionários são pressionados para 
cumprirem metas em pouco tempo 
existe bloqueio à criatividade. 

A pressão e a criatividade não têm 
uma relação clara e inequívoca. 

 

Infirmada  

Fonte: Elaboração Própria  

 

Podemos afirmar que existe uma relação muito forte entre o ambiente inovador e a 

criatividade; existe uma relação forte entre a autonomia e o ambiente inovador bem 

como entre o ambiente inovador e a pressão. No entanto a relação entre autonomia e 

pressão é fraca. 

Uma vez que não conseguimos confirmar as variáveis reconhecimento e pressão, a 

hipótese 3 é validada parcialmente. 

Tabela 68 - Confirmação da Hipótese "Clima Organizacional" 

Hipótese Validação  

Hipótese 3 Existem características no ambiente da organização que 
promovem a criatividade: autonomia/liberdade, reconhecimento, partilha e 
apoio a ideias, flexibilidade, tomada de riscos e comprometimento. 

Parcialmente 
confirmada  

Fonte: Elaboração Própria  

 

 

8.2.5. Estilo de Liderança e Criatividade 

O modelo proposto (ver capítulo IV) colocava três hipóteses e considerava cinco 

dimensões: apoio, autonomia/liberdade, flexibilidade, estímulo e humor. Após a 



8. Conclusões 
 

347 
 

fundamentação teórica, confrontámos as hipóteses com os resultados obtidos e 

analisados através da estatística descritiva, da estatística fatorial exploratória e 

confirmatória. Na EFA - Análise Fatorial Exploratória, concluiu-se que três dos itens não 

se enquadravam em nenhum dos dois tipos de líder encontrados (ver capítulo VII). 

Chegámos ao modelo explicativo do estilo de liderança através do modelo de equações 

estruturais (ver capítulo VII). A partir da tabela dos loadings, após a rotação oblíqua 

usando o método Direct Oblimin, conclui-se que temos dois fatores: 

 

  “Liderança Democrática”, cuja consistência interna foi avaliada pelo Alpha de 

Cronbach como muito boa (0.934); 

 Liderança Autocrática”, cuja consistência interna foi avaliada pelo Alpha de 

Cronbach como adequada (0.737 ). 

 

Liderança Democrática 

A partir do modelo de equações estruturais, podemos dizer que: 

 A variável latente “liderança democrática” explica muito bem as variáveis 

observadas, “comunicação livre e aberta dentro do grupo de trabalho”; “recetividade 

para mudar”, “rapidez na mudança” e “aceitação de novas ideias”. De acordo com a 

literatura, os colaboradores são mais criativos quando lhes é dada liberdade para 

controlar o seu próprio comportamento, ou seja, quando lhes é dada autonomia ou 

quando lhes é dado poder para tomar decisões (Mumford et al, 2002; Amabile et al, 

2004). 

 A variável latente “liderança democrática” explica muito bem as variáveis 

observadas “incentivo à autonomia individual” e “decisão para desenvolver projetos”. 

Referimo-nos neste caso à autonomia que é permitida aos funcionários para tomar 

iniciativa e conduzir projetos que pretendem desenvolver. Trata-se também da 

possibilidade de decidir como orientar determinada tarefa, um sentimento de controlo 

sobre o seu próprio trabalho ou desenvolvimento de uma ideia (Amabile, 1996). 
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 A liderança democrática explica muito bem as restantes variáveis que estão 

relacionadas com características deste estilo de liderança “”apoia”; “compreende os 

problemas dos liderados”, “confia nos liderados”, “é acessível”, “orienta”, “respeita a 

capacidade criativa” e “possibilita as escolhas individuais no trabalho”. Ainda “aceita 

novas ideias”, “encoraja a desenvolver interesses individuais”, “aceita sugestões”, 

“encoraja a desenvolve opiniões e ideias” e “encoraja o desenvolvimento de 

competências. 

 

Liderança autocrática 

A partir do modelo podemos dizer que: 

 A variável latente “liderança autocrática” explica muito bem as variáveis 

“exigência rígida no trabalho” e “controlo apertado”;  

 A variável latente “liderança autocrática” explica moderadamente a variável 

“controlo rígido hierarquia”.  

A partir do modelo é também possível concluir que não existe uma correlação linear 

entre liderança democrática e autocrática r=-0.14, p=0.097. 

Tabela 69 - Confirmação das hipóteses operacionais EL 

Hipóteses Operacionais Considerações  Validação  

H 4.1. A liderança democrática facilita o 
processo criativo pois dá liberdade às 
pessoas e encoraja-as a terem novas 
ideias orientando e apoiando a sua 
implementação 

Validou-se o encorajamento a novas 
ideias, orientação e apoio na 
implementação das ideias.  

 Validada 

H 4.2. Uma supervisão flexível promove a 
experiência com significado e motiva a 
equipa contribuindo ainda para o sentido 
de diversão. 

Verificou-se que um líder 
democrático contribui para o 
sentido de diversão 
Verificou-se que um líder 
autocrático carecia de flexibilidade. 

Validada  

H 4.3. O líder democrático é flexível e 
promove o desenvolvimento das 
competências dos colaboradores 
tornando as suas experiências 
significativas. 

Verifica-se que um líder democrático 
promove um ambiente estimulante 
para o desenvolvimento das 
competências dos colaboradores. 

Validada 

Fonte: Elaboração Própria  
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Respondendo em concreto à questão que norteou esta parte da nossa investigação: 

Qual o estilo de liderança mais adequado para o desenvolvimento da criatividade 

nas organizações? 

A liderança democrática é o estilo de liderança que mais facilita o processo criativo nas 

organizações pois dá oportunidade das pessoas “voarem”, tornando as suas 

experiências significativas, contribuindo para o sentido de diversão; transmite coragem, 

entusiasmo e otimismo, mostra uma abordagem flexível e utiliza a emoção para facilitar 

processos cognitivos, apresentando um estímulo intelectual e emocional, mostrando 

paixão pelo que fazem (Mumford et al (2002), Amabile et al (2004, 2005), De Vries 

(1996), Amabile (1996), Zhou e George (2003), Csikszentmihalyi, (1999) e Mainemelis, 

Kark & Epitropaki (2015)).  

As pessoas que trabalham nas organizações que responderam ao questionário mostram 

ter sentido de humor (96.1%), o que beneficia os processos cognitivos e emocionais, 

facilitando o pensamento criativo (Shalley, Zhou & Oldham, 2004). 

De uma maneira global, podemos afirmar que uma liderança democrática favorece o 

desenvolvimento da criatividade nas organizações, confirmando a Hipótese 4. 

Tabela 70 - Confirmação da Hipótese "Estilo de Liderança" 

Hipótese Validação  

Hipótese 4 
1. Uma liderança democrática favorece o desenvolvimento da criatividade nas 

organizações. 

Validada  

Fonte: Elaboração Própria  

A liderança democrática está fortemente relacionada com organizações criativas pois 

confirmou-se que existe uma relação muito forte entre criatividade e liderança 

democrática. No modelo final verificou-se que numa organização mais criativa 

encontram-se líderes democráticos, ou seja, são também mais criativos.  
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8.2.5. Inovação 

 

O modelo proposto partia de três hipóteses operacionais relacionadas com a inovação 

(ver capítulo IV) onde eram consideradas três dimensões: motivação para inovar, 

prioridade na inovação e medidas para inovar. Após a fundamentação teórica, 

confrontámos as hipóteses com os resultados obtidos e analisados através da estatística 

descritiva, da estatística fatorial exploratória e confirmatória. Chegámos ao modelo 

explicativo da inovação através do modelo de equações estruturais (ver capítulo VII). 

A partir da análise fatorial exploratória verificou-se a presença de três dimensões: 

motivação organizacional para a inovação, retorno financeiro e prioridade.  O modelo 

sofreu uma alteração com o objetivo de melhorar a qualidade do ajuste e acrescentou-

se a correlação dos erros associados aos pares de variáveis relacionados com a 

importância atribuída à inovação.  

A partir da tabela dos loadings, após a rotação oblíqua usando o método Direct Oblimin, 

conclui-se que temos três fatores: 

 “Motivação organizacional para a Inovação”, cuja consistência interna foi 

avaliada pelo Alpha de Cronbach como adequada (0.792); 

  “Retorno financeiro”, cuja consistência interna foi avaliada pelo Alpha de 

Cronbach como muito boa (0.931); 

  “Prioridade/competitividade”, cuja consistência interna foi avaliada pelo Alpha 

de Cronbach como razoável (0.639). 

 

Motivação organizacional para a inovação 

A partir do modelo de equações estruturais, podemos dizer que: 

 A variável latente “motivação organizacional para a inovação” explica muito bem 

a variável observada “importância da inovação para o sucesso da empresa”. A 

organização que está motivada para inovar atribui grande importância à inovação para 

que esta alcance sucesso. 
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 A variável latente “motivação organizacional para a inovação” explica 

moderadamente a variável observada “impacto da globalização na inovação”. O facto 

das empresas considerarem que a globalização traz novos desafios às empresas faz com 

que se procurem formas de inovar. 

 A variável latente “motivação organizacional para a inovação” explica muito 

pouco a variável observada “expetativa face ao investimento em inovação”. 

 

Retorno Financeiro 

Com base no MEE verificámos que: 

 A variável latente “retorno financeiro” explica muito bem as variáveis observadas 

que dizem respeito à satisfação com o retorno financeiro dos investimentos em 

inovação. 

 

Prioridade/Competitividade para Inovar 

Com base no MEE verificámos que: 

 A variável latente “prioridade” explica muito bem a variável observada que diz 

respeito ao desenvolvimento de novas respostas. Uma das principais razões para inovar 

reside no desejo das empresas obterem uma crescente performance nos negócios e 

aumentarem a competitividade (Gunday et al., 2011).  

 A variável latente “prioridade” explica razoavelmente a variável observada 

relacionada com as prioridades estratégicas. 

A partir do modelo é também possível concluir que existe uma correlação linear boa 

positiva entre motivação para a inovação e prioridade, ou seja, quanto maior a 

motivação, maior a prioridade e vice-versa. Existe também uma correlação linear 

moderada e positiva entre retorno financeiro e prioridade; e correlação linear razoável 

positiva entre retorno financeiro e motivação para a inovação, o que significa que 
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quanto maior o retorno financeiro, maior é a prioridade dada à inovação e maior a 

motivação para inovar. 

Entre as medidas implementadas para o sucesso, verificou-se a existência de três tipos 

de medidas, aquelas ligadas à performance; outras ligadas ao crescimento financeiro e 

as medidas relacionadas com a aceitação (mais uma vez se sublinha a importância da 

aceitação pelo meio, pelos pares, pelo contexto organizacional). 

Podemos agora confirmar as hipóteses operacionais: 

Tabela 71 - Confirmação das hipóteses operacionais IN 

Hipóteses Operacionais Comentários  Validação  

H 5.1. Para uma organização 
criativa a motivação da 
organização para inovar é 
fundamental. 

Como existe uma correlação muito forte 
entre inovação e criatividade, pode 
concluir-se que a hipótese é válida, ou seja, 
uma organização criativa está motivada 
para inovar. 

Validada 

H 5.2. Uma empresa 
comprometida com a inovação 
implementa medidas (incentivos, 
motivação para colaboração, 
investimento, disponibilização de 
recursos). 

Verificou-se a partir do modelo que a 
implementação de medidas de inovação é 
mais expressiva no retorno financeiro (mais 
expressivo) e na competitividade. 
 

Validada 

H 5.3. Uma organização criativa 
coloca a inovação entre as suas 
prioridades. 
 

Uma organização inovadora tem como 
prioridade a inovação portanto dá 
prioridade ao estabelecimento de medidas 
inovadoras. De igual modo as organizações 
que dão mais prioridade à inovação são as 
mais criativas  

Validada 

Fonte: Elaboração Própria  

 

8.2.6. Criatividade e Inovação 

Observa-se através do modelo de equações estruturais que existe um correlação 

bastante forte entre a criatividade e a inovação. Assim, quanto mais criativa é uma 

organização mais empenhada está em inovar, o que nos permite confirmar a Hipótese 

5. 
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Tabela 72 - Confirmação da Hipótese Criatividade e Inovação 

Hipótese Validação  

HIPÓTESE 5 - Quanto mais criativa for uma organização, maior será o 
comprometimento que tem com a inovação. 
 

Validada  

Fonte: Elaboração Própria  

Uma organização inovadora é também aquela que está mais motivada para esse 

objetivo. Oo coeficiente estandardizado positivo e igual a 0.72 permite concluir que 

existe uma forte relação entre ser inovador e estar motivado para implementar medidas 

de inovação.  

Para respondermos à questão inicial, 

de que forma as organizações estão envolvidas com a inovação? 

concluímos que as organizações inquiridas consideram a inovação essencial para 

alcançar o sucesso. Assim, colocam-na entre as três primeiras prioridades estratégicas, 

e tomam medidas conducentes à inovação. O objetivo da competitividade sobressai 

face aos outros. 

Contudo, existem alguns obstáculos à inovação entre as organizações que 

responderam ao questionário e observámos que se agrupam em três tipos de 

obstáculos: aqueles ligados aos fatores externos (como por exemplo o facto de se 

achar que os competidores são mais inovadores); os obstáculos relacionados com a 

coordenação (donde se destaca a falta de boas ideias ou a ineficácia do marketing e 

da comunicação) e a cultura organizacional (a cultura avessa ao risco, por exemplo). 

Portugal é dos países com mais aversão à incerteza e portanto evita-a o que conduz à 

intolerância face a comportamentos ou ideias “fora da caixa”; ainda de acordo com o 

mesmo autor, nestas culturas existe necessidade emocional por regras, por não perder 

tempo, estar ocupado e trabalhar rigidamente, onde a pontualidade é a norma e a 

segurança um elemento importante para a motivação individual (Hofstede 15, s/d). 

                                                           
15 http://geert-hofstede.com/portugal.html  

http://geert-hofstede.com/portugal.html
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A identificação e caracterização dos obstáculos permitem criar mecanismos que 

diminuam a sua existência, minimizando e eliminando as barreiras existentes 

(Cordeiro, 2011). Só depois de identificadas poderão ser tomadas medidas que as 

eliminem favorecendo o desenvolvimento da inovação. 

 

Criatividade e Inovação 

O modelo final apresenta-se com oito variáveis relacionadas com a criatividade (onde a 

que tem menor peso fatorial é a não padronização) e quatro variáveis relacionadas com 

a inovação (onde a que tem menor peso fatorial é Objetivo Competitividade). A partir 

do modelo podemos concluir que 

Criatividade 

 A variável latente “criatividade” explica muito bem as variáveis “confiança”, 

“ambiente inovador” e “ liderança democrática”; 

 A variável latente “criatividade” explica bem as variáveis as variáveis 

observadas “descentralização”, “flexibilidade” e “autonomia”;; 

 A variável latente “criatividade” explica moderadamente a variável observada, 

“liberdade individual”;; 

 A variável latente “criatividade” explica razoavelmente a variável observada 

“não padronização”. 

Inovação  

 A variável latente “inovação” explica muito bem a variável observada 

“prioridade”; 

 A variável latente “inovação” explica bem a “motivação organizacional” para a 

inovação”;  

 A variável latente “inovação” explica moderadamente o “retorno financeiro”; 

 A variável latente “inovação” explica razoavelmente a variável competitividade 

como objetivo da inovação. 
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Em síntese, com base no modelo final, podemos afirmar que o modelo sistémico para a 

criatividade organizacional proposto no início deste estudo está parcialmente 

confirmado. O modelo final esquematiza-se na figura seguinte: 

Figura 19- Modelo Final 

Fonte: Elaboração Própria 



8. Conclusões 
 

356 
 

A inovação organizacional assenta na criatividade dos colaboradores, explorando a 

inteligência coletiva dos trabalhadores de modo a resolver problemas, reduzir custos e 

encontrar novos mercados. Além disso, os funcionários sentem-se envolvidos e 

comprometidos com a organização. É fundamental a promoção do pensamento criativo 

no ambiente de trabalho. Com a flexibilidade no trabalho e as equipas multidisciplinares, 

as práticas que coloquem perspetivas diversas, fomentando desafios, serão cruciais. O 

compromisso, envolvimento e flexibilidade dotam a organização de competências 

estratégicas para inovar, para se adaptar à mudança e se diferenciar no mercado cada 

vez mais competitivo (Anderson, Potocnik e Zhou (2014), Zhou & Shalley (2010), Amabile 

et al. (2006), Runco, Paek e Jaeger (2015), Drucker (2000), OCDE (2005) e Sousa (2007)). 

Salientamos ainda o impacto que o ambiente de trabalho tem sobre a criatividade, 

afetando os diferentes itens que se interrelacionam com a criatividade e que 

representam a fonte básica para a inovação organizacional (Anderson, Potocnik e Zhou, 

2014). 

O líder deve direcionar conhecimento e enveredar esforços para prever, conduzir e 

aplicar as ações necessárias à operacionalização de um sistema de gestão de inovação 

adequado. Desta forma, beneficiará de uma dinamização contínua da motivação das 

equipas de trabalho para a inovação. Por outro lado, compreender que a cultura 

inovadora tem um papel fundamental no crescimento futuro da organização fomenta 

um espírito de criatividade e responsabilidade perante a inovação.  

. 
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8.3. Implicações nas Estratégias de Gestão 

A sobrevivência de uma organização num ambiente dinâmico e competitivo requer uma 

melhoria contínua da performance organizacional (Essawi e Tilchin, 2014). A 

importância da inovação cresce com o aumento da competitividade global pela redução 

do ciclo de vida dos produtos, o incremento da capacidade tecnológica e a acelerada 

alteração dos desejos dos consumidores (Madrid-Guijarro, Garcia & Auken, 2009).  

Um dos principais mecanismos organizacionais para a melhoria da competitividade é a 

adequação da estrutura da empresa, isto é, aos objetivos que se pretende atingir, 

procurando alcançar as vantagens que essa diferenciação proporciona. Uma dessas 

vantagens é a flexibilidade organizacional que corresponde à capacidade de reação da 

organização frente aos obstáculos que vão surgindo e é uma dessas vantagens. 

Os gestores que pretendam desenvolver a criatividade deverão proporcionar um clima 

favorável e para isso deverão aceitar o erro, estimular o desenvolvimento de nova 

ideias, fomentar o trabalho de equipa e abrir a organização a perspetivas diversas, tendo 

pessoas de diferentes áreas de especialidade e experiências diversificadas. 

Neste estudo apresentámos várias contribuições, tanto ao nível teórico como ao nível 

prático, destinadas a dirigentes de organizações, providenciando algumas implicações 

no entendimento da criatividade e nas condições para construir e estimular a 

criatividade organizacional. Uma organização que pretenda ser inovadora necessita de 

nutrir a criatividade na e através da organização. 
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8.4. Limitações do Estudo e Sugestões para Pesquisa Futura 

Ao longo deste estudo foram-se levantando algumas limitações. Em primeiro lugar, o 

próprio modelo teórico, como representação de uma realidade é isso mesmo, uma 

representação da complexa realidade.  

Os modelos são representações simplificadas da realidade estudada que nos permitem 

observar as características que, ao olhar do investigador, sobressaem. Procurámos um 

modelo sistémico, mas sabemos que só uma parte dessa realidade foi abordada. As 

variáveis psicológicas ficaram de fora deste modelo. A variável tarefa, por estar 

estritamente ligada às variáveis psicológicas, não foi incluída no âmbito desta 

investigação. Além disso, entre as variáveis de intervenção, outras perspetivas poderiam 

ter sido adotadas. 

Assim, consideramos que numa tentativa mais aprofundada do conhecimento da 

realidade, e uma vez que pretendemos alcançar um conhecimento sistémico da 

criatividade organizacional, haverá necessidade, futuramente, de pesquisar outros 

fatores que têm influência na criatividade organizacional e que possam complementar 

esta visão.  

Outro ponto importante a complementar em estudos posteriores tem a ver com as 

organizações inquiridas. O número de questionários desta pesquisa constitui por si só 

uma limitação. Vários estudos desta natureza têm referido a fraca adesão das empresas 

na resposta a questionários desta índole, no entanto a nossa proposta não passa por 

alargar o estudo a uma maior amostra mas sim, no futuro, aplicar o modelo a um setor 

de atividade económica para chegar a conclusões mais específicas acerca da criatividade 

organizacional desse setor e o envolvimento que o mesmo tem com a inovação.  

Outra limitação é o facto de, inquirir um só representante das organizações pode 

enviesar as respostas. Assim propomos, como forma de complementar esta 

investigação, a utilização doutra metodologia como os estudos de caso ou a aplicação 

do inquérito a colaboradores de diferentes níveis hierárquicos. 
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A criatividade, estando na base da inovação ou caminhando lado a lado com ela, revela 

ser a ferramenta essencial para abraçar a competitividade (Bernardo, 2014; OECD, 2005; 

Porter, 1985).  

Em relação a alguns itens, não há consenso na literatura nomeadamente no que diz 

respeito ao impacto da pressão por carga de trabalho ou ao tempo para cumprimento 

de tarefas: alguns autores evidenciam estes fatores como barreiras à criatividade 

(Amabiel e Grvsekiewicz, 1987) enquanto outros sublinham que a pressão é encarada 

como desafio e pode ser assim benéfica para a criatividade (Schmitt et al, 2012). Através 

deste estudo não nos foi permitido refutar ou confirmar esta hipótese, portanto outra 

dimensão a estudar em maior profundidade poderia ser a pressão e confirmar, através 

dos estudos empíricos, se constitui um desafio e estimula ou, pelo contrário, é um 

bloqueio à criatividade. 

Não queremos terminar as nossas sugestões sem abordar a importância das PME’s para 

este estudo, cuja participação foi fundamental. Embora tenham sido enveredados 

esforços no sentido de fazer chegar o questionário a empresas de diferentes dimensões, 

sabemos, através de estudos anteriores, que as grandes empresas têm uma taxa muito 

baixa de colaboração (cerca de 15%), comprometendo muitas vezes a validade da 

investigação empírica. Por outro lado, e dado que o tecido empresarial português é 

constituído maioritariamente por PME’s, é válido aprofundar esta temática com 

considerações gerais para o desenvolvimento da criatividade e inovação.  

Entre os aspetos mais importantes do sucesso das pequenas empresas, encontramos a 

capacidade inovadora que possuem: são capazes de capitalizar no cliente proximidade 

e flexibilidade para satisfazer os rápidos e mutáveis pedidos; possuem características 

que lhes permitem responder às necessidades como uma carga burocrática menor; são 

as estruturas mais unidas que aumentam a confiança intraorganizacional, a 

comunicação interna e a competência cooperativa, contribuindo para a inovação 

(Hausman, 2005), o que justifica os nossos resultados de forma global.  
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Apêndices 

 

 

 

 

  



 

 
 

Apêndice 1 - Questionário  

 

                                                                                                                

       

        Estimado/a Sr/Sra: 

Somos uma equipa de investigação do IPL (Instituto Politécnico de Leiria - Portugal), e da UEX (Universidad 
da Extremadura – Espanha) preocupados com o desenvolvimento e potencialização das organizações 
empresariais no âmbito da Inovação Empresarial como estratégia para aumentar a competitividade. Através 
do presente inquérito pretendemos obter resultados que nos permitam orientar e incentivar 
estrategicamente o trabalho criativo nas empresas, gerando instrumentos que guiem estas na sua 
potencialização. Para isso a sua participação é da maior importância, uma vez que constitui a pedra 
angular do resultado que possamos alcançar. 

Por favor responda a este questionário se é o Diretor Executivo (ou quem o represente). Informamos 
que os dados que nos vai fornecer terão tratamento estatístico e permanecerão confidenciais. 

Existem 17 perguntas neste inquérito. 

A1 Identificação da Empresa  

1 Nome da Empresa: (facultativo) 

 

2 Dimensão média da Empresa: *          Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

Menos de 10 trabalhadores  

Entre 10 a 50 trabalhadores  

Entre 50 a 250 trabalhadores  

Mais de 250 trabalhadores 

 

3 Sector de atividade (facultativo)            

 



 

 
 

1ª PARTE 

Responda às seguintes questões usando a escala de 1 a 5 em que 

1 – está totalmente em desacordo a 5 – está plenamente de acordo. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

2ª PARTE 

Na segunda parte irá encontrar dois grupos de questões: 

No primeiro grupo responda usando a escala de 1 a 5 em que 

1 – está totalmente em desacordo a 5 – está plenamente de acordo. 

No segundo grupo é-lhe pedido que selecione a (s) resposta (s) que corresponder à sua 

realidade. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Muito Obrigado pela sua colaboração! 

 

 

Submeter o seu inquérito 

Obrigado por ter concluído este inquérito. 

 


