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INFLUÊNCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL NO PROCESSO DE 

INOVAÇÃO: ESTUDO DE CASO EM UMA INDÚSTRIA MOVELEIRA DE 
PORTUGAL 

 
RESUMO 
Ter e criar um ambiente que favoreça e estimule a inovação é algo complexo e desafiador, 
pois além de recursos físicos e financeiros, é preciso que as pessoas que fazem parte da 
organização sintam-se motivadas a inovar no dia a dia da organização. Desta forma, este 
estudo tem como objetivo verificar qual a influência da cultura organizacional sobre o 
processo inovador de uma indústria moveleira de Portugal. Foi realizada uma pesquisa de 
campo aplicada, com abordagem quantitativa e descritiva. A coleta dos dados foi realizada 
por meio de um questionário modelo MIS (Minnesota Inovation Survey) com 49 questões, 
que esta dividido em 10 dimensões que caracterizam um ambiente propício a inovação e 3 
dimensões que identificam a influência da cultura organizacional A análise dos dados foi 
realizada por meio da análise de frequência descritiva, de confiabilidade alfa de cronbach. 
Após efetuada a análise dos dados, foi possível perceber que na organização portuguesa, todas 
as dimensões foram percebidas, resultados que diferem das pesquisas em organizações 
brasileiras. 
Palavras-chave: Ambiente. Inovação. Cultura organizacional. Indústria moveleira. 
 
ABSTRACT 
Have and create an environment that encourages and stimulates innovation is complex and 
challenging, as well as physical and financial resources, it is necessary that people who are 
part of the organization to feel motivated to innovate in everyday life of the organization. 
Thus, this study aims to determine the influence of organizational culture on the innovative 
process of a furniture industry in Portugal. A field applied research with a quantitative and 
descriptive approach was performed. Data collection was conducted through a questionnaire 
MIS model (Minnesota Innovation Survey) with 49 questions, which is divided into 10 
dimensions that characterize an environment conducive to innovation and 3 dimensions that 
identify the influence of organizational culture Data analysis was performed by descriptive 
frequency analysis, Cronbach's alpha reliability. After performed the data analysis, it was 
revealed that the Portuguese organization, all dimensions were perceived, results that differ 
from research in Brazilian organizations. 
Keywords: Environment. Innovation. Organizational culture. Furniture industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

Cada indivíduo possui a sua própria cultura, crenças, hábitos, costumes, 
consequentemente cada organização também possui uma cultura própria, baseada na cultura 
dos seus fundadores, gestores e também dos seus colaboradores.  

A cada vez mais as organizações estão em busca de cenários mais competitivos, 
complexos e diferenciados, buscando novos negócios, enfrentando a concorrência e a 
necessidade de satisfazer as necessidades dos seus clientes. O contexto organizacional atual 
vivência uma contínua e crescente competitividade entre as empresas, tornando-as mais 
preocupadas em desenvolver suas competências para garantir sua permanência no mercado 
em que atuam. Para obter vantagens competitivas sustentáveis, as organizações precisam 
lançar produtos e serviços inovadores, atendendo as expectativas de seus consumidores. Para 
tanto, é importante compreender como o processo de inovar funciona dentro das 
organizações, e se a cultura da empresa influencia neste processo. 

A cultura organizacional tem forte influência no processo de inovação e criação dentro 
das organizações, tendo isso em vista, os estudos nessa área, estão se tornando cada vez mais 
frequentes. Já são antigos alguns estudos, mas novos estão sendo abordados, pois são cada dia 
mais necessárias, para o desenvolvimento efetivo da organização. Como base e auxilio para a 
pesquisa, alguns autores citam os conceitos de cultura das organizações, como para Oliveira e 
Silva (2006) que remetem a ideia de que a cultura é um sistema de crenças e valores, que são 
desenvolvidos dentro das organizações e guia o comportamento dos seus membros. Funciona 
como uma força que impulsiona e que molda comportamentos, reforça as crenças e serve 
como estímulo para que os membros da organização apliquem seus esforços para chegar aos 
objetivos comuns.  

É importante termos o conhecimento sobre o conceito de inovação. Sabe-se que o 
processo de inovação vem crescendo juntamente com a tecnologia, impulsionando o processo 
de inovação por parte das organizações. Com isso, o aumento da competitividade entre as 
organizações, juntamente com as mudanças sociais que vem ocorrendo rapidamente no 
mundo todo, faz com que empresas de diversos ramos, busquem novos mercados, novos 
processos e novas formas de gerir os seus negócios, ou seja, inovar. A inovação se torna uma 
iniciativa que melhora os produtos e/ou serviços oferecidos por uma empresa. (MANUAL DE 
OSLO, 1997).  

 
2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

O interesse pelo estudo referente à cultura organizacional nas organizações começou a 
ser desenvolvido nos anos 70, contudo foi na década seguinte que se iniciou a realização de 
estudos mais profundos nesta área (NEVES, 2000). O interesse pela cultura organizacional 
possui diversos motivos, o principal, é a necessidade de compreender a integração dos fatores 
subjetivos e simbólicos, explicando a eficácia e sucesso da organização. Deal e Kennedy 
(1982) declaram que a força da cultura está associada ao desempenho organizacional: “Uma 
cultura forte tem sido quase sempre a mola propulsora que está atrás das companhias de 
sucesso”.  

Para Schein (1984), a cultura preestabelecida em um determinado grupo de 
pessoas/colaboradores parte da cultura dos gestores e fundadores da organização, onde estes 
demonstram suas crenças (como as coisas são) e seus valores (como as coisas deveriam ser). 
A cultura organizacional é um padrão de comportamentos e regras que determinado grupo 
inventa, descobre ou desenvolve em situações de necessidade, como forma de adaptação 
externa e integração interna, tornando-os fortes e transmissíveis para os novos usuários do 
grupo.  
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Maia, et al (2014), afirmou que para que haja uma melhor concentração a mais foco 
nos aspectos internos da organização, e privilegiem os objetivos estratégicos planejados, é 
necessário uma estratégia que relacione as atividades rotineiras da organização com seus 
objetivos macro. Dimensões como pertencimento e sinergia são valores de identidade 
organizacional, que são determinadas pela liderança e pelos gestores da organização, que são 
determinantes para a cultura organizacional. 

 
2.1.1 Níveis de cultura 

Schein (1992) explica que, os valores fazem parte do nível de cultura organizacional 
mais consistente que se unem as filosofias, aos objetivos e a estratégia da organização. 
Manifestam-se de maneira visível, porém difíceis de decifrar, através dos artefatos. Ainda 
complementa sobre que o conjunto de pressupostos é o mais difícil de fazer alterações, pois é 
o nível mais profundo e invisível da organização, todos os envolvidos no processo criam uma 
imagem da realidade da empresa, e uma forma de interpretar o que nela ocorre, descobrindo 
assim a identidade da organização e a importância da gestão da cultura.  

Partindo do contraditório de Schein (1992), Hofstede (1997) destaca que cada 
indivíduo carrega seu próprio padrão de pensamento, e de sentimentos, que são a maior parte 
adquiridos com o decorrer dos anos, baseado na infância, pois nesta fase é maior o nível de 
aprendizagem e assimilação, portanto a cultura não é herdada, mas sim adquirida, mesmo que 
em um estágio inicial, não decorre dos genes paternos.  

Hofstede (1997) enfatiza que a influencia na cultura de cada indivíduo acontece em 
um momento da vida, em uma experiência vivida, essa influência começa com a família, 
passa pela escola, no círculo de amigos, na vida em comunidade e na organização onde está 
inserido.  A cultura transmite que cada membro, pensa, sente e age diferentemente dos 
demais, porém não existe um parâmetro para identificar se um grupo é superior ou inferior a 
outro, pois cada indivíduo possui sua própria personalidade.  

Segundo Hofstede (1997), a natureza humana é todo o conjunto de sentimentos e 
aflições que um ser humano possui, e que herda junto com a sequência genética, a sua 
capacidade de observação, comunicação e interação com o meio social. Ainda complementa 
que o modo como realiza a expressão de seus sentimentos ou meio de comunicação é 
influenciado diretamente pela cultura na qual está inserido.  

Por outro lado ele explica que na personalidade estão inseridas as particularidades de 
cada indivíduo, que não é herdada e nem aprendida e sim desenvolvida de acordo com as 
crenças, e experiências pessoais, tornando o indivíduo único no meio em que se relaciona. De 
acordo com Hofstede (1997), percebemos que a cultura é um meio comum na formação de 
opinião, crenças e valores dos indivíduos, indiferente da sua natureza humana, o indivíduo se 
adapta a cultura na qual está inserido, para que realize os objetivos em comum. 

 
2.1.2 Elementos da cultura 

Freitas (1991) relatou que é comum encontrar cultura sendo conceituada a partir dos 
seus próprios elementos. Os elementos da cultura fornecem interpretações para os membros 
da organização. Dentre os elementos de cultura mais citados estão:  

 Valores: definição do que é importante para alcançar o sucesso tão almejado. 
Percebe-se que em geral as empresas expressam poucos valores e os personalizam com 
características comuns como, importância do consumidor, padrão de desempenho excelente, 
qualidade e inovação, importância da motivação intrínseca, dentre outros.  

 Crenças e pressupostos: é usado para expressar aquilo que é tido como verdade 
dentro da organização, demonstra o grau de confiança.  
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 Ritos, rituais e cerimônias: são atividades planejadas, que podem ter 
consequências práticas e expressivas, tornando a cultura mais tangível e coesa. Este tipo de 
elemento é bem visível nos processos de admissão, promoção, integração e demissão de 
colaboradores.  

 Estórias e mitos: as estórias são narrativas que contam sobre os fatos ocorridos na 
organização, enquanto os mitos dizem respeito a estórias consistentes com valores 
organizacionais, porém que não possuem sustentação de fatos. Ambos os elementos podem 
ser visíveis em mapas, símbolos, scripts, etc.  

 Tabus: estabelecem as áreas de proibições, dando ênfase ao que não é permitido.  
 Heróis: personagens da organização que incorporam os valores por ela 

apresentados e mostram a força que a empresa possui. É comum empresas de culturas fortes, 
exibirem os seus heróis.  

 Normas: é o comportamento que é aceito e esperado dos colaboradores da 
organização, podendo estar escritas ou não.  

 Processo de comunicação: é uma rede de relações e papeis informais, desenvolve 
funções importantes, como a de transformar o corriqueiro em algo brilhante.  

 
2.1.3 Tipos de cultura 

Deal e Kennedy (1982) definiram quatro tipos de culturas, que são baseadas na 
composição de dois elementos: grau de risco das atividades e velocidade da disseminação das 
definições estratégicas:  

• Tough-guy culture (Cultura macho): atividades de alto risco e necessidade de 
decisões rápidas. É um tipo de cultura individualista e as ações são mais pessoais, o que exige 
do indivíduo uma grande capacidade de tomar decisões. Este tipo de cultura está presente em 
ambientes competitivos e de difícil aprendizagem.  

• Work-hard, play-hard culture (Cultura trabalho duro): cultura de baixo risco e de 
necessidade de uma tomada de decisão ágil. Organizações com este tipo de cultura valorizam 
a qualidade do desempenho da tarefa, ou seja da qualidade do serviço prestado. É uma cultura 
pouco individualista, então, preza pelo coletivismo. Tem seu foco no curto prazo e na criação 
de oportunidades de venda.  

• Bet-the-company culture (Cultura aposte em sua companhia): alto nível de risco e 
lenta disseminação na tomada de decisões. Este tipo de cultura é comum em organizações 
com grande volume de investimento e longo tempo de retorno. O foco de organizações com 
esta cultura está nas decisões de longo prazo. Preza pela competência técnica, compartilha o 
conhecimento e é vulnerável às flutuações econômicas.  

• Process culture (Cultura de processo): baixo risco nas atividades e lento processo de 
disseminação da cultura. É caracterizada pela perfeição técnica e pelos detalhes, sendo que é 
mais importante o como fazer do que o que fazer. Evidenciam os padrões, procedimentos e 
formalidades.  

Por sua vez, Neves (2000), expõem que a tipologia é uma forma de classificar algo, a 
partir de características semelhantes e comuns, porém suficientemente distintas entre si. 
Partindo deste pressuposto, classifica a cultura em quatro tipos: cultura de apoio, cultura de 
inovação, cultura de objetivos e cultura de regras.  

• Cultura de apoio (participação e coesão): da ênfase a flexibilidade e ao lado interno 
da organização, seu principal objetivo é a criação e manutenção da coesão e empenho das 
pessoas. A participação, a confiança, o sentimento de pertença, são valores nucleares da 
motivação. Neste tipo de cultura a liderança motiva a participação e o apoio ao 
desenvolvimento das pessoas, estimulando o trabalho em equipe. Esta cultura dá a ideia de 
que, para ter eficácia, é preciso potencial humano e envolvimento das pessoas.  
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• Cultura de inovação (rapidez e crescimento): valoriza a flexibilidade e a mudança no 
âmbito interno da organização, porém, enfatiza a importância da organização quanto as 
exigências do ambiente externo. Os valores dominantes desta cultura são o crescimento, a 
aquisição de recursos, a criatividade e a capacidade de adaptação.  

Como fator motivacional ressalta a importância do desafio e iniciativa individual, a 
possibilidade de inovar, a variedade de tarefas e o crescimento individual. A liderança possui 
capacidade legitimada de correr riscos, para fazer a organização crescer e de ter uma visão 
estratégica. A eficácia neste tipo de cultura é medida pela quota de mercado e pelo 
crescimento em volume de negócios.  

• Cultura de objetivos (produtividade e planejamento): destaca a importância da 
produtividade, do desempenho, o alcance dos objetivos e a realização. A motivação está 
ligada ao fator de competição e de alcance de objetivos pré-estabelecidos. A liderança neste 
caso é voltada para a tarefa e cumprimento dos objetivos, e a eficácia baseia-se na 
produtividade, com base no planejamento e na eficiência do funcionamento do todo.  

• Cultura de regras (informação e estabilidade): enfatiza a formalização e a segurança, 
a uniformidade e a centralização, visando a estabilidade interna da empresa. O fator de 
motivação é a segurança, a ordem, as regras e normas de funcionamento organizacional. A 
liderança possui característica conservadora, com o intuito de garantir controle, estabilidade e 
segurança, o que funciona como critério de eficácia. 

 
2.2 INOVAÇÃO  

O termo inovação deriva do latim, tornar novo, fazer novo, alterar, que pode ser um 
produto ou serviço de qualquer natureza, desde que seja diferente ou adaptado de tudo o que 
já foi feito por alguém, adaptar uma ideia, criar um novo meio de fazer, com eficácia 
(SARKAR, 2010).  

Dantas (2001), afirma que para o conceito de inovação existem vários pontos de vista, 
como um modo de ajudar a empresa a obter resultados melhores, uma salvação, como uma 
ameaça se a empresa não estiver aberta a inovação, pois os concorrentes podem estar 
inovando nesse tempo. Ainda Dantas (2001), remete a ideia de que a inovação está presente 
no nosso dia a dia, com as ações mais básicas que desenvolvemos, às vezes mesmo sem 
intenção, inovamos em um processo do cotidiano tornando-o mais fácil de executar.  

Tidd, Bessant, Pavitt (2003), salientam que as organizações estão mais preocupadas 
com as vantagens competitivas, com tudo isso, as vantagens estão junto com as empresas que 
utilizam o conhecimento as capacidades e as experiências, para desenvolver um novo 
processo, serviço ou produto.  

Ainda para falar sobre as vantagens competitivas de mercado, Tidd, Bessant, Pavitt 
(2003), enfatizam que o desenvolvimento de novos produtos ajuda a abertura de novos 
mercados, aumentando o lucro nesses mercados novos, garantindo novos clientes e 
fidelizando os antigos. Pois as mudanças no consumo de produtos aumentam a cada dia, 
tornando um mercado perigoso para as empresas que não inovam, não diferenciam seus 
produtos no mercado, a melhoria de um produto que já está em constante venda e crescimento 
também é uma forma de garantir a permanência nesses mercados.  

Barbieri et al. (2004) afirma que a inovação pode ser entendida como “ideia elaborada 
ou uma concepção mental de algo que se apresenta na forma de planos, fórmulas, modelos, 
protótipos, descrições e outros meios de registrar ideias.” A invenção então, está relacionada a 
algo que seja inédito e nunca tenha existido, ou, que represente uma novidade em comparação 
ao que já existe.  

O processo de inovação completa-se efetivamente quando os novos conhecimentos, 
técnicas e processos estiverem efetivamente e definitivamente incorporados em produtos e 
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serviços, em processos produtivos, técnicas de gestão e em estratégias da organização, 
atendendo e alcançando os objetivos desejados (BARBIERI ET AL, 2004). 

Estudos mais recentes revelam que o processo de inovação cria vantagens, que 
possibilitam o fortalecimento de uma organização no mercado em que atua. Ainda, o processo 
de inovar, amplia as referências tecnológicas, e se associada à mínima utilização possível de 
recursos com mecanismos de gestão, produz ferramentas vitais e necessárias para o 
fortalecimento e crescimento da empresa, uma vez que a disputa entre concorrentes é 
inevitável (BARNU, 2010). 

 
2.2.1 Tipos de inovação 

Schumpeter (1996) enfatiza que a inovação está diretamente ligada à mudança 
econômica, devido a isso, apresentou cinco tipologias de inovação, divididas em duas 
perspectivas, a macro e a micro. Na perspectiva macro, a inovação está relacionada com as 
novidades em produtos e serviços oferecidos para o mundo, para a indústria e para o mercado, 
esta inovação está diretamente ligada às mudanças tecnológicas, ao aumento da produtividade 
e da competitividade entre as organizações. No entanto a perspectiva micro tem seu processo 
inovador voltado à empresa a ao consumidor. Segue abaixo as tipologias Schumpeterianas, no 
que diz respeito à inovação.  

• Inovação de produto: introdução de um novo produto, ou uma mudança significativa 
em um produto já existente.  

• Inovação de processo: o processo de produção deve ser melhorado e 
significativamente aperfeiçoado, oferecendo uma novidade para a indústria  

• Inovação organizacional: abertura de um novo mercado, uma nova estrutura 
organizacional.  

• Inovação na gestão: novas práticas de gestão  
• Inovação no marketing: novas práticas de marketing  
No entanto há estudos que dividem o processo de inovar em diferentes grupos como, 

inovação tecnológica de produto, é a implementação e comercialização de um produto ou 
serviço, que tem suas características de desempenho e utilização aprimoradas, de forma a 
oferecer ao consumidor final produtos e serviços aprimorados. O outro tipo de inovação é a 
inovação de processo tecnológico, que é a maneira como se realiza os métodos de produção 
ou comercialização dos novos produtos e serviços, e quando estes são significativamente 
aprimorados, neste caso, envolvem mudanças de equipamentos, de recursos humanos, 
métodos e formas de trabalho ou uma combinação de todos estes fatores (MANUAL DE 
OSLO, 1997).  

Barnu (2010) explica que a inovação é um tema complexo. As inovações podem 
ocorrer em três grandes tipos de intensidade:  

 A inovação incremental: aquela que apresenta modificações importantes sobre 
produtos e processos existentes, como acontece com automóveis, computadores, telefonia 
móvel.  

 A inovação radical: com a apresentação de mudanças completas de conceitos e 
formas de serviços e concepções de novos produtos e novos serviços, característica dos tablets 
e das aplicações de nanotecnologia.  

 A inovação de mudança: caracterizada pelo esforço de melhorar produtos e 
serviços existentes, e adequá-los às exigências do mercado.  
2.2.2 Cultura Organizacional versus ambiente propício a inovação  

Cada dia mais o processo de inovação depende das pessoas, pois todo envolvimento 
no processo não depende única e exclusivamente de produtos ou processos, mas as pessoas 
estão ficando mais inovadoras com a autonomia que as empresas estão dando a elas para que 
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possam sugerir processos, ou diferenciação nos produtos, tudo aliado com o trabalho em 
equipe desenvolvido dentro da organização, esse trabalho de equipe, está ligado com os 
princípios da organização, com a cultura ali imposta e proposta, com base na história da 
empresa e nos princípios adotados pelos gestores.  

Em uma empresa onde temos o trabalho em equipe, podemos ver várias culturas 
particulares dos colaboradores, que acabam se adaptando a cultura da empresa, trabalhando 
dessa forma em benefício da organização, buscando sempre atender as expectativas e 
buscando processos inovadores a fim de auxiliar a organização.  

Tidd, Bessant e Pavitt (2003), conceituam que os colaboradores criativos, ou aqueles 
que têm liberdade para a criatividade dentro da organização, têm potencial para resolver 
problemas mais complexos, quando trabalhado em grupo, dentro da própria organização, as 
chances de bons resultados são ainda maiores, isso é possível de ser visto em organizações 
que possuem uma cultura inovadora, possibilitando que os colaboradores auxiliem em todo o 
processo.  

 
2.2.3 Modelo MIS – Minnesota Inovation Survey 

O modelo MIS – Minnesota Inovation Survey, teve seu início através do MIRP – 
Minnesota Programa de Inovação Tecnológica, que iniciou um programa de pesquisa em 
gerenciamento da inovação na Universidade de Minnesota, através de uma proposta do 
gabinete de pesquisa naval dos Estados Unidos. O MIRP elaborou um questionário sobre 
inovação, o qual foi denominado, modelo MIS (GOMES, 2013).  

Gomes (2013) esclarece que o modelo MIS, avalia o desenvolvimento da inovação, do 
surgimento da ideia até a sua aplicação e realização, e ainda como que é o relacionamento dos 
colaboradores no âmbito organizacional, e qual a relação destes com o ambiente. A inovação 
é um processo que ocorre de acordo com a interação do ambiente interno com os fatores 
externos que as organizações estão inseridas. As transformações que ocorrem são 
influenciadas pelo ambiente interno e externo, gerando novos comportamentos que resultam 
em novas inovações (GOMES, 2013).  

A pesquisa de Van de Ven, Angle e Poole (2000, p.57), está estruturada em 4 (quatro) 
grupos que compõem o ambiente de inovação:  

a) Dimensões internas: relacionadas aos processos que ocorrem dentro do ambiente 
organizacional, envolvendo pessoas, ideias inovadoras e o contexto;  

b) Dimensões externas: relacionadas ao ambiente transacional e global da unidade de 
inovação. Necessitam de diferentes níveis de análise;  

c) Resultados: efetividade percebida, usada como último critério de validação das 
dimensões internas e externas do MIS;  

d) Fatores contingenciais: escopo, novidade, estágio e tamanho da inovação.  
Baseando – se na metodologia Minnesota Innovation Survey (MIS), desenvolvida por 

Van de Ven e Angle (1989) e que é parte do Minnesota Innovation Research Program 
(MIRP), da Universidade de Minnesota, pode-se dizer que o MIS é formando por duas partes. 
A primeira diz respeito ao ambiente de inovação que envolve as dimensões do ambiente 
interno ao grupo de inovação (processos, recursos, liderança, autonomia, relacionamento 
interno e relacionamento externo) e ao ambiente externo ao grupo de inovação (dependência, 
formalização e efetividade), onde o ambiente externo ao grupo de inovação possui influencia 
no ambiente interno e ambos impactam nos resultados. De acordo com o modelo MIS, 
adaptado de Van de Ven e Chu (1989) compreende-se que o ambiente favorável à inovação é 
onde o ambiente interno e o ambiente externo influenciam os resultados.  
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Figura 1 - O impacto da Cultura no Ambiente de Inovação 

 
 
Para completar o modelo MIS, a segunda parte, incluiu ao ambiente propício de 

inovação a “cultura organizacional”, desenvolvido por Bates et al.(1995), que a partir de uma 
pesquisa em empresas manufatureiras, avaliaram o quanto a cultura organizacional influencia 
as estratégias de produção. Devido ao estudo tem como objetivo o processo e 
desenvolvimento da inovação mantiveram-se as dimensões da cultura organizacional e 
retiraram-se as relacionadas à manufatura. No estudo desenvolvido, foi analisado o 
individualismo versus o coletivismo (D1), distância do poder (D2) e congruência cultural 
(D3). Desta forma, a cultura organizacional influencia no ambiente interno e externo ao grupo 
de inovação da organização, e o ambiente externo ao grupo de inovação impacta no ambiente 
interno, impactando nos resultados finais.  

Da mesma forma que Machado e Carvalho (2011), Machado,Carvalho e Heinzmann 
(2011), Scarpin (2012), Depiné (2012) e Schoeninger (2014), no presente trabalho será 
utilizado um questionário, estruturado com 49 questões, sendo que 32 questões divididas em 
10 dimensões servirão para a análise do ambiente inovador relacionadas aos resultados da 
organização, ambiente interno e ambiente externo. Outras 17 questões estão divididas em 3 
dimensões e demonstram a influência da cultura organizacional, avaliando o individualismo 
versus coletivismo, a distância do poder e a congruência cultural. 

 
2.2.4 Método 

Foi realizada uma pesquisa de campo aplicada, com abordagem quantitativa, 
descritiva, realizando ainda uma triangulação de dados. A coleta dos dados foi realizada por 
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meio de um questionário, com uma população de 160 funcionários, e uma amostra de 122 
com 49 questões, estas divididas em 10 dimensões que caracterizam um ambiente propício a 
inovação e 3 dimensões que identificam a influência da cultura organizacional.  

Através da análise descritiva, serão apresentados os resultados obtidos em cada 
dimensão analisada, a média das frequência das respostas, a confiabilidade do alpha de 
crobach e influência que cada dimensão tem na empresa do setor moveleiro de Portugal, 
posteriormente foi realizada uma análise entre a empresa do estudo atual com uma empresa 
do setor moveleiro do Brasil. 
 
3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

O estudo desenvolvido teve como objetivo geral verificar qual a influência da cultura 
organizacional sobre o processo inovador de uma indústria moveleira de Portugal. Como 
objetivos específicos: a) Identificar as dimensões favoráveis ao ambiente de inovações; b) 
Verificar as dimensões da cultura organizacional; c) Analisar a frequência das dimensões de 
cultura organizacional e ambiente propício a inovação; d) Identificar a confiabilidade das 
dimensões da cultura organizacional e ambiente propício à inovação; e) Comparar os 
resultados da empresa do setor moveleiro português com a empresa do setor moveleiro 
brasileira.  

O primeiro objetivo específico apresentou os seguintes resultados: As dimensões que 
caracterizam o ambiente propício ao desenvolvimento de inovações foram mantidas na sua 
totalidade para a análise do presente estudo. Foram analisadas ambas as dimensões, 
Resultados (D1), Processos (D2), Recursos (D3), Liderança (D4), Autonomia (D5), 
Relacionamento Interno (D6), Relacionamento Externo (D7), Dependência de Recursos 
Externos (D8), Formalização (D9) e Efetividade do Relacionamento (D10). Verificou-se que 
algumas variáveis apresentaram maior percepção por parte dos colaboradores do que outras, 
sendo assim, pode-se verificar que há fatores positivos, como também negativos no ambiente 
propício à inovação na empresa em estudo.  

De maneira generalizada, pode-se dizer que a empresa em questão apresentou diversos 
fatores positivos ao desenvolvimento de ideias inovadoras. Percebeu-se que os resultados 
alcançados com as ideias desenvolvidas na organização, deixam os colaboradores satisfeitos e 
motivados, que o desenvolvimento pessoal e o benefício para a empresa geram satisfação aos 
funcionários da organização. Foi possível verificar também que os processos necessários para 
o desenvolvimento de novos projetos inovadores são divulgados com antecedência aos 
colaboradores, as tarefas a serem desenvolvidas por cada um, bem como as regras e 
procedimentos que devem ser seguidos são exemplificados. Notou-se que há uma facilidade 
na compreensão de regras e padrões que são estabelecidos pela organização, para que seja 
possível realizar a ideia inovadora.  

Os colaboradores percebem a necessidade de mais recursos humanos e de matérias, 
espaço e equipamentos do que recursos financeiros para a elaboração de ideias que poderão 
ser um diferencial para a organização. Demonstram claramente a importância das chefias e 
necessidade de pessoas para o desenvolvimento e realização da ideia inovadora. Quando há 
necessidade de recursos financeiros para o desenvolvimento da inovação, as decisões e o 
planejamento devem ser realizados pelas pessoas que fazem parte da equipe de 
desenvolvimento estratégico da empresa. Os líderes se preocupam com o bom relacionamento 
do grupo, e acreditam que quanto melhor for o relacionamento do grupo de inovação, 
melhores serão os resultados obtidos pela equipe. O grupo de inovação, não possui 
dependência de outro grupo externo, ou seja, não dependem de outros grupos para a 
realização da ideia inovadora. Notou-se que a organização utiliza poucos processos de 
formalização implantados na organização, um ponto a ser melhorado futuramente, pois 
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processos padronizados e formalização facilita o dia a dia da organização, bem como agiliza 
processos e o funcionamento da empresa. A efetividade no relacionamento é percebida na 
organização, ou seja, há um bom relacionamento e parceria no desenvolvimento de novas 
ideias inovadoras.  

No segundo objetivo específico as três dimensões que caracterizam a cultura 
organizacional são Individualismo versus coletivismo (D11), Distância do Poder (D12) e 
Congruência Cultural (D13). Analisando as três dimensões, pode-se dizer que a organização 
estudada apresenta um bom relacionamento do coletivo, pouca distância de poder, e 
congruência cultural significativa.  

De forma sintetizada, percebe-se a existência de pontos negativos, bem como positivos 
percebidos na dimensão de caracterização da cultura organizacional. A empresa possui um 
bom relacionamento da equipe de inovação, independente do setor da empresa, os 
colaboradores, contribuem de forma positiva para a criação de novos processos ou ideias de 
inovação. Os líderes estimulam o trabalho em grupo, assim como também encorajam a troca 
de ideias e de opiniões, bem como a participação do colaborador no processo inovador. A alta 
gerência oferece suporte pessoal, prefere conversar pessoalmente com os funcionários, 
estimulam a tomada de decisão em grupo e a liberdade da tomada de decisão para processos 
operacionais. Percebeu-se que há o ambiente organizacional é propício ao desenvolvimento 
de inovações e que há uma comunicação frequente entre as equipes de trabalho, bem como, 
com a administração da organização. A partir dos resultados obtidos na pesquisa, pode-se 
dizer que há uma forte congruência cultural, pois ou os colaboradores da empresa estudada 
sentem-se orgulhosos e satisfeitos por fazer parte da organização, demonstram lealdade e 
comprometimento com os objetivos da empresa.  

Através do terceiro objetivo específico, foi percebido nos gráficos 1 e 2 que as 
respostas dos colaboradores foram condizentes, ou seja, a maioria tem a mesma opinião sobre 
as dimensões que foram investigadas na organização. Todas as dimensões em questão 
apresentaram índices de 60% para cima, sendo que algumas tiveram resultados mais 
significativos, como ocorreu com a Dimensão Resultados (79%), Dimensão Processos (73%), 
Dimensão Liderança (75%), Dimensão relacionamento externo ao grupo de inovação (76%), 
Dimensão efetividade (70%) e Dimensão Congruência cultural (75%).  

 
Gráfico 1 – Frequência das dimensões – Empresa Portuguesa 
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Gráfico 2 – Frequência das dimensões – Empresa Brasileira 

 
O quarto objetivo específico mostra através do índice de confiabilidade demonstrado 

no quadro 2 que todas as dimensões já foram ou ainda são percebidas na organização objeto 
de estudo. É importante ressaltar que algumas dimensões tiveram um maior grau de percepção 
por parte dos colaboradores, porém todas obtiveram índices de confiabilidade alpha de 
cronbach iguais ou superiores a 0,60, o que é considerado um índice de confiabilidade 
significativo e aceitável, demonstrando que ambas as dimensões foram percebidas pelo grupo 
respondente.  

 
Quadro 2 – Confiabilidade das dimensões – Alpha de Cronbach 



 

__________________________________________________________________________________________ 
 Anais do IV SINGEP – São Paulo – SP – Brasil – 08, 09 e 10/11/2015 12 

 
 
No quinto objetivo específico, foi possível perceber as inúmeras diferenças culturais 

existentes entre as duas empresas. Ao analisar a empresa do setor moveleiro de Portugal e a 
empresa do setor moveleiro do Brasil, foi percebido que ambas buscam inovações constantes, 
incentivam o trabalho em equipe, buscam o aprimoramento, a lealdade e o comprometimento 
dos seus colaboradores. Também se pôde afirmar que realizar a comparação entre duas 
empresas com culturas completamente diferentes, fez que com que fosse possível perceber 
que independente da cultura organizacional, independente do país onde a empresa está 
instalada, seus colaboradores, líderes e administradores, buscam a evolução dos processos, o 
aprimoramento das atividades já realizadas, o bom relacionamento entre as equipes, o uso 
racional e consciente dos recursos disponíveis.  

 
CONCLUSÃO 

Mesmo que haja a percepção de cultura de inovação em ambas as organizações, 
através do presente estudo, constatou-se que na empresa do setor moveleiro de Portugal, a 
cultura de inovação é mais perceptível do que na empresa brasileira. A empresa AM Classic 
oferece à seus colaboradores um espaço especialmente para a criação de novas ideias e 
processos inovadores, valorizando – as e utilizando – as no dia a dia da organização.  

Além disso, recompensa funcionários que colaborar significativamente com sugestões 
de melhorias inovadoras para a empresa. Comparando os índices de confiabilidade das 
respostas, alpha de cronbach, da empresa portuguesa com a empresa brasileira, nota-se que 
no caso da empresa portuguesa nenhuma das dimensões foi excluída, ou seja, todos os índices 
apresentaram-se igual ou acima de 0,60. Na empresa brasileira, foram excluídas as dimensões 
Liderança (D4), Relacionamento Interno (D6) e Dependência de recursos externos (D8), o 
fato de ter dispensado a análise destas três dimensões na empresa do Brasil, representa que 
nesta dimensão não houve respostas homogêneas pela maioria dos respondentes e falta de 
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comprometimento no momento de responder as perguntas desta dimensão, gerando 
contradição nas respostas e fazendo com que a dimensão não demonstrasse a confiabilidade 
necessária.  

Espera-se que o estudo seja relevante e contribua para o entendimento da relação entre 
o ambiente propício à inovação e a cultura organizacional, e que ainda sirva de suporte para o 
meio acadêmico na área de conhecimento sobre cultura organizacional e inovação. 
Recomenda-se que sejam feitos outros estudos, em outras empresas do ramo moveleiro, quem 
sabe de até outros países, para que se possa aprofundar este estudo recente e limitado. 

 
REFERENCIAS 
 
BARBIERI, J. C. et al. Organizações inovadoras: estudos e casos brasileiros. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2004.  
 
BARNU, Franck. The true nature of innovation: why it calls into question the foundations 
of business. Paris: Lavoisier, 2010.  
 
BATES, K. A. et al. The crucial interrelationship between manufacturing strategy and 
organizational culture. Management Science. v. 41, n. 10, p. 1565-1580, Out. 1995.  
 
DANTAS, José. Gestão da inovação. Lisboa: Vida Economica, 2001.  
  
DEAL, T. E.; KENNEDY, A. Corporate culture: the rites and rituals of corporate life. 
Massachussets: Addison-Wesley, 1982.  
 
DEPINÉ, M. A influência da cultura sobre o ambiente propício ao desenvolvimento de 
inovações. 2012. 93 p. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Fundação 
Universidade Regional de Blumenau – Blumenau, 2012.  
 
FREITAS, Maria Ester de. Cultura Organizacional: grandes temas em debate. In: Revista de 
Administração de Empresas. Vol. 31, n. 3, Jul./Set., 1991. 
 
GOMES, G. Cultura de inovação e sua influência no desempenho em inovação de 
produtos na indústria têxtil de Santa Catarina. 2013. 244 p. Tese (Doutorado em Ciências 
Contábeis e Administração) - Fundação Universidade Regional de Blumenau – Blumenau, 
2013.  
 
HOFSTEDE, Geert. Culturas e organizações: Compreender a nossa programação mental. 
Lisboa: Sílabo, 1997.  
 
MACHADO, Denise Del Prá Netto; CARVALHO, Luciano Castro de; HEINZMANN, Lígia 
Maria. Ambiente favorável ao desenvolvimento de inovações e cultura organizacional: 
integração de duas perspectivas de análise. Revista de Administração. v.47, n.4, p. 715-729, 
2012.  
 
MAIA, Celso et al. Fatores da cultura organizacional que condicionam ou limitam o processo 
de inovação. Revista Capital Científico. São Paulo, v. 12, Jul/Set. 2014. Trimestral.  
 



 

__________________________________________________________________________________________ 
 Anais do IV SINGEP – São Paulo – SP – Brasil – 08, 09 e 10/11/2015 14 

MANUAL DE OSLO. Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 
1997. Disponível em: http://www.finep.gov.br/imprensa/sala_imprensa/manual_de_oslo.pdf>. 
Acesso em: 06 out. 2014  
 
NEVES, José Gonçalves das. Clima organizacional, cultura organizacional e Gestão de 
Recursos Humanos. Lisboa: Editora Rh, 2000.  
 
OLIVEIRA, Jayr Figueredo de; SILVA, Edilson Aurélio da. Gestão organizacional:  
descobrindo a chave de sucesso para os negócios. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 301-302.  
 
SARKAR, Soumodip. Empreendedorismo e inovação. Lisboa: Escolar Editora, 2010.  
 
SCARPIN, M. R. S. O impacto da cultura sobre o ambiente propício ao desenvolvimento 
de inovações. 2012. 109 p. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – 
Fundação Universidade Regional de Blumenau – Blumenau, 2012.  
 
SCHEIN, Edgar H. Coming to a New Awareness of Organizational Culture. Sloan 
Management Review. Massachussets, v. 25, n. 2, 1984.  
 
SCHEIN, Edgar H. Organizational culture and leadership. 2. ed. San Francisco, CA: Jossey 
Bass, 1992.  
 
SCHOENINGER, Andressa Kátia. Influência da cultura organizacional sobre o ambiente 
propício a inovação: Estudo em empresa do setor moveleiro. 2014. 131 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Mestrado em Administração, Universidade Regional de Blumenau, 
Blumenau, 2014.  
 
SCHUMPETER, Joseph A. Ensaios: empresários, inovação, ciclos de negócios e evolução do 
capitalismo. Lisboa: Celta Editora, 1996.  
 
TIDD, Joe; BESSANT, John; PAVITT, Keith. Gestão da Inovação: integração das 
mudanças tecnológicas, de mercado e organizacionais. Lisboa: Monitor Projetos e Edições, 
2003.  
 
VAN DE VEN, A.H; ANGLE, H. L. An introduction to the Minnesota innovation research 
program. In: ______.; ______.; POOLE, M. S. (Org.). Research on the management of 
innovation. New York: Ballinger/Harper & Row, p. 3-30, 1989.  
 
______, CHU, Y. A psychometric assessment of the Minnesota innovation survey Chapter 3. 
In: ______; ANGLE, H.; POOLE, M. S. (Org.). Research on the management of 
innovation: the minnesota studies. New York: Oxford University, 1989.  
 
______.; ANGLE, H. L.; POOLE, M. S. (2000). Research on the Management of 
Innovation: the Minnesota studies. Oxford University Press, 2000.  
YIN, Robert K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 
2000. 

 


