
  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

Instituto de Psicologia - IPS 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

PPGPSI/UFBA 

 

 

Dissertação de Mestrado 

 

 

Aldiene Vitoria Nascimento  

 

Construção e evidências de validade de uma escala para medir ambientes organizacionais 

inovadores  

 

 

 

 

Orientadora: Janice Aparecida Janissek 

 

 

 

 

Salvador - Bahia  

2019 



2 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

Instituto de Psicologia - IPS 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

PPGPSI/UFBA 

 

 

 

 

Aldiene Vitoria Nascimento  

 

Construção e evidências de validade de uma escala para medir ambientes organizacionais 

inovadores  

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

 Pós-graduação em Psicologia da Universidade  

Federal da Bahia como requisito para obtenção de título de Mestre. 

Área de Concentração: Psicologia Social e do Trabalho. 

Linha de Pesquisa: Indivíduo e Trabalho: processos micro organizacionais. 

Orientadora: Dra. Janice Aparecida Janissek. 

 

 

 

 

Salvador - Bahia 

2019  



Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema Universitário de Bibliotecas (SIBI/UFBA),
 com os dados fornecidos pelo(a) autor(a). 

Nascimento, Aldiene Vitoria
   Construção e evidências de validade de uma escala
para medir ambientes organizacionais inovadores /
Aldiene Vitoria Nascimento. -- Salvador, 2019.
   124 f.

   Orientador: Janice Aparecida Janissek. 
   Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-graduação em
Psicologia) -- Universidade Federal da Bahia,
Universidade Federal da Bahia, 2019.

   1. Inovação Organizacional. 2. Organizações
inovadoras. 3. Ambientes organizacionais inovadores.
I. Janissek, Janice Aparecida. II. Título. 



3 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família,  

meu alicerce para base  

e meu teto para proteção.  



5 

 

AGRADECIMENTOS 

Ao meu Deus, que no subir e no descer das ondas da vida sempre reservou o melhor pra 

mim! 

A minha orientadora, profª. Janice Aparecida Janissek, pelos ensinamentos, pela 

compreensão e carinho na convivência perto e longe. Obrigada pela sensibilidade ao entender 

minha dor, e pelo pulso firme para não me deixar permanecer dando ênfase demasiada a ela…  

Aos professores do PPGPSI, em especial aos professores Antônio Virgílio Bastos, Sônia 

Gondim e Adriano Peixoto. Houve um tempo em minha vida em que eu pensava em vocês como 

pessoas de outro mundo. Hoje saber que posso cruzar um corredor e falar diretamente com os 

gigantes que me moldaram Psicóloga Organizacional é um sonho.  

À UFBA, incrível e gloriosa. Obrigada! 

À Carol e Grace pelo apoio, carinho e paciência ao me ajudar com meus dados e ao tentar 

fazer a estatística e os números entrarem na minha cabeça! Vocês foram incríveis, obrigada! 

Aos colegas de academia, em especial as meninas do Girls Power POT UFBA, pois 

construímos uma rede de suporte e fortalecimento maravilhosa! Às companheiras de riso e choro 

Vê, Angra e Grace, vocês são tesouros! À Stéfanie, que me inspirou em várias coisas e que 

compartilhou comigo a vida em momentos diversos! Ao melhor mexicano do meu mundo, (bi) 

Victor Carrasco por tudo que não consigo nomear… A Rogério Santos por ser quem é para mim, 

sempre acolhedor e cuidadoso, obrigada! Aos demais colegas, gratidão! 



6 

 

Aos membros do grupo de pesquisa Indivíduo, Organização e Trabalho/UFBA por cada 

discussão, cada oportunidade de aprendizagem, e por cada demonstração de cumplicidade, em 

especial a Yasmin por toda a dedicação e força, tenho orgulho!   

Às professoras exemplo, que hoje são amigas: Louise Sobral, Joelma Oliveira e Laila 

Carneiro, nem sei por onde começar. Obrigada por serem exemplos a seguir e por me 

incentivarem desde a graduação!  

Aos meus avós e pais, meu Norte! Aos meus irmãos Eliabe, Jéssica e Keline, sem os 

quais eu não seria eu! Aos irmãos postiços e aos amigos de perto e de longe, obrigada! Às 

minhas fiéis companheiras Indy, Mari e Dani, que estavam comigo em todos os momentos, 

presencialmente e em orações, me fortalecendo e me sustentando! Em especial Indy, por sempre 

estar disposta a me ajudar, mesmo sentindo dor. Deixo aqui também meu pedido de desculpas 

pela ausência em momentos que vocês precisaram de mim, e meus sinceros agradecimentos pela 

compreensão a cada falta minha.  

Amo vocês, cada um.  

Aos que partiram por infortúnio, a saudade não pode ser nomeada! Aos que partiram por 

vontade própria, paz e bem! 

 

 

“E, depois de um tempo, eu voltei a sorrir...”  



7 

 

RESUMO 

Nascimento, A. V. (2019). Construção e evidências de validade de uma escala para medir 

ambientes organizacionais inovadores (Dissertação de Mestrado), Instituto de Psicologia, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador.  

A inovação se configura como um dos poucos diferenciais competitivos das organizações na 

atualidade. Isso justifica o crescente interesse de pesquisadores e organizações pela temática. 

Nesse sentido, é possível perceber o aumento de publicações sobre inovação nas organizações 

nas últimas décadas. O presente estudo é parte do esforço da comunidade acadêmica em direção 

a consolidação do campo da inovação e teve como objetivo construir e testar as evidências de 

validade de uma escala para medir ambientes organizacionais inovadores. A partir de 

características encontradas na literatura científica acessada, um instrumento foi construído. 

Depois de passar por validação semântica, foi aplicado a uma amostra de 514 trabalhadores 

brasileiros das cinco regiões do Brasil uma escala com 33 itens. As análises fatoriais conduzidas 

não permitiram validar o instrumento na estrutura apresentada e na população brasileira 

pesquisada, fato que conduziu a pesquisa a testagens alternativas em busca de soluções 

estatisticamente interpretáveis. Chegando a sugestão de uma bateria de instrumentos que se 

proponham a mensurar a inovação através da quantificação de outros fenômenos como: a gestão 

da aprendizagem na organização, o suporte a inovação oferecido aos trabalhadores e a quem 

pertence a responsabilidade na tomada de decisões dentro da organização. Isso por que o 

fenômeno da inovação é complexo e multifacetado, assim um instrumento único de mensuração 

pode ser inviável, mas várias escalas mensurando aspectos específicos podem ser uma 
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alternativa. Nesse sentido, o presente trabalho pretende contribuir com os estudos em inovação 

em direção ao desenvolvimento de maior compreensão da temática. 

Palavras-chave: inovação nas organizações; ambientes inovadores; características de 

organizações inovadoras.   
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ABSTRACT 

Nascimento, A. V. (2019). Construção e evidências de validade de uma escala para medir 

ambientes organizacionais inovadores (Dissertação de Mestrado), Instituto de Psicologia, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador.  

Innovation is one of the few competitive differentials of organizations today. This justifies the 

growing interest of researchers and organizations on the subject. In this sense, it is possible to 

perceive the increase of publications on innovation in the organizations in the last decades. The 

present study is part of the academic community's effort to consolidate the field of innovation 

and aimed to build and test the validity evidence of a scale to measure innovative organizational 

environments. From features found in the scientific literature accessed, a 33-item instrument was 

constructed. After passing through semantic validation, it was applied to a sample of 514 

Brazilian workers from the five regions of Brazil. The factorial analyzes did not allow to validate 

the instrument in the presented structure and in the Brazilian population researched, which led to 

alternative tests in search of statistically interpretable solutions. Coming to the suggestion of a 

battery of instruments that intend to measure innovation through the quantification of other 

phenomena such as: management of learning in the organization, support for innovation offered 

to workers and to whom responsibility belongs in making decisions within the organization. This 

is because the phenomenon of innovation is complex and multifaceted, so a single measurement 

instrument may not be feasible, but several scales measuring specific aspects may be an 

alternative. In this sense, the present study intends to contribute with the studies in innovation 

towards the development of a greater understanding of the thematic. 
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1. INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, a temática da inovação tem recebido uma mais atenção na área dos 

estudos organizacionais. O crescimento mais significativo das publicações ocorreu a partir da 

década de 1990 (Černe, Kaše, & Škerlavaj, 2016; Crossan & Apaydin, 2010; Damanpour, 2014; 

Gomes, Machado & Giotto, 2009; Kraśnicka, Głód & Wronka-Pośpiech, 2016; Scarpin, 

Machado, Mondini, & Gomes, 2018; Volberda, Van Den Bosch, & Heij, 2013). Tal aumento de 

publicações evidencia a importância deste fenômeno como um dos principais diferenciais 

competitivos das organizações no mundo moderno. 

Dois dos principais eixos que estruturam a compreensão conceitual da inovação envolve o 

atrelamento da inovação a ideia de novo, e o entendimento das tipologias em torno das quais tal 

fenômeno pode ser didaticamente dividido. Na literatura, a classificação mais amplamente aceita 

é aquela que separa as inovações em dois grandes tipos: tecnológicas e não tecnológicas 

(Armbruster, Bikfalvi, Kinkel, & Lay, 2008; Černe et al., 2016; Damanpour, 2014; Damanpour 

& Aravind, 2012; Kraśnicka et al., 2016; Mothe & Uyen Nguyen Thi, 2010). As inovações 

tecnológicas são caracterizadas e conceituadas de modo abrangente como a geração e/ou 

inserção de um novo equipamento, processo ou produto denotando a ideia de algo mais concreto 

e visível (Georgantzas & Shapiro, 1993). A natureza concreta deste tipo de inovação resulta em 

uma maior facilidade para acessar o fenômeno, assim como para medi-lo e compreendê-lo 

(Černe et al., 2016; Georgantzas & Shapiro, 1993). 

Já as inovações não tecnológicas ocorrem na dimensão social da organização. Por 

conseguinte, elas se constituem em algo menos concreto e mais abstrato (Černe et al. 2016; 

Georgantzas & Shapiro, 1993; Kraśnicka et al., 2016) e, portanto, envolve maior complexidade 

para apreender esse tipo de inovação quando comparada com a inovação do tipo tecnológica. As 
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inovações não tecnológicas dizem respeito à introdução de algo novo na dimensão da gestão da 

organização e podem se referir a novas práticas, novos processos ou formas de organizar o 

trabalho (Damanpour, 2014). 

As inovações não tecnológicas ocorrem, portanto, sobretudo nas “atividades meio” da 

organização e, devido à sua natureza mais intangível e menos concreta, esse tipo de inovação 

apresenta muito mais desafios para ser acessado, medido e compreendido (Černe et al., 2016). A 

grande diversidade de definições que são encontradas na literatura repercute de forma 

importante, não só para o entendimento do que seja inovação não tecnológica, mas também na 

forma como se acessa as mesmas empiricamente (Černe et al., 2016; Damanpour, 2014; 

Damanpour & Aravind, 2012; Kraśnicka et al., 2016). 

Tanto as inovações tecnológicas quanto as não tecnológicas ainda requerem a continuidade 

dos estudos e pesquisas a fim de alcançar uma maior consolidação teórica e empírica. Embora 

exista um corpo teórico mais consistente sobre as inovações classificadas como tecnológicas em 

comparação com a pouca literatura sobre as não tecnológicas, ainda são muitos os desafios que 

pesquisadores sobre inovação enfrentam para conseguir explicar, com maior clareza, como 

implementar, gerenciar e produzir os resultados desejáveis desse processo. Um destes desafios se 

refere a compreender quais são as principais condições ou características dos ambientes 

organizacionais que podem facilitar ou impulsionar o processo e os resultados da inovação. 

Embora existam algumas pesquisas que apontam condicionantes ambientais favoráveis à 

inovação, tais pesquisas apresentam resultados controversos (Anderson, Dreu, & Nijstad, 2004; 

Černe et al., 2016), de modo que o estabelecimento de instrumentos de mensuração do fenômeno 

confiáveis se faz útil para compreender o mesmo, e munir gestores e pesquisadores de 

ferramentas eficientes na apreensão da inovação.  A dificuldade em se estabelecer medidas 
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confiáveis que possam ser replicadas em um maior número de organizações reflete não somente 

a natureza complexa deste fenômeno como também a sua natureza social, dependente das 

interações humanas. 

Diante deste contexto, no presente estudo, busca-se avançar no entendimento dos 

facilitadores ambientais da inovação nas organizações. Assim, partindo da revisão de estudos que 

sistematizam quais seriam tais fatores facilitadores da inovação nas organizações, propõem-se 

construir e testar uma escala que seja capaz de medir o quanto os ambientes organizacionais 

apresentam as características apontadas como importantes para impulsionar e facilitar a inovação 

organizacional.   

A fim de alcançar este resultado a presente dissertação está estruturada em seis capítulos 

principais. 

Além da parte introdutória, no capítulo 2 discorre-se sobre os fundamentos teóricos que 

são importantes para compreender os temas centrais que estruturam o presente estudo, e a 

diferenciação da inovação de fenômenos outros. Exploram-se também os principais conceitos e 

classificações sobre inovação nas organizações, bem como as características e fatores presentes 

nos ambientes organizacionais considerados inovadores. 

No capítulo 3, tratam-se as questões relacionadas à delimitação do objeto de estudo, ou 

seja, abordam-se os principais recortes teóricos/conceituais sobre a inovação e os ambientes 

organizacionais inovadores. Nesse sentido, nesta etapa do estudo, busca-se definir a questão 

norteadora assim como a justificativa do estudo. 

Em seguida, no capítulo 4, inicialmente apresenta-se a caracterização da pesquisa, em 

seguida são apresentados os procedimentos metodológicos adotados no processo de construção 

do instrumento e a apresentação final do mesmo. Demonstra-se ainda o procedimento adotado 
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para coleta dos dados e a amostra atingida. Na sequência, é apresentada a descrição das testagens 

estatísticas realizadas para a validação do instrumento. 

No capítulo 5 apresenta-se e discute-se os resultados obtidos à luz da literatura que norteou 

o presente estudo. 

No 6º capítulo, são apresentadas as análises críticas dos resultados, as contribuições que a 

presente dissertação pode trazer para o campo das pesquisas em inovação, bem como suas 

limitações e as conclusões a que pudemos chegar após a análise e discussão dos dados. Por fim, 

propõem-se uma alternativa para pesquisas futuras em medidas para inovação, com o objetivo de 

avançar no entendimento da inovação nas organizações. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Nessa parte do trabalho, são apresentados os principais conceitos teóricos que 

fundamentam a investigação. Para tanto, esse capítulo se divide em duas partes principais. Na 

primeira são exploradas as principais abordagens conceituais que definem o fenômeno da 

inovação, considerado em seus aspectos mais globais. Neste sentido, busca-se apresentar uma 

síntese de como os teóricos da área têm enfocado a inovação nas organizações.   

Na segunda parte, exploram-se as principais características que, ao estarem presentes em 

ambientes organizacionais, facilitam a construção da inovação. 

2.1 Inovação Organizacional: conceitos e tipologias  

Nessa parte do trabalho, serão abordados os conceitos que norteiam as pesquisas em 

inovação, a diferenciação desse fenômeno de outros como criatividade e conhecimento, e as duas 

visões a respeito da inovação, ou seja, como processo e como resultado. 

Os estudos sobre inovação têm seu início em meados do século XX, a partir da teoria do 

desenvolvimento econômico de Schumpeter (Scarpin, Machado, Mondini & Gomes, 2018; 

Volberda et al., 2013), a qual focava a inovação como fonte principal de produção de riqueza dos 

países. Paulatinamente, a temática extrapolou os limites da economia e se expandiu para diversos 

campos, inclusive à Psicologia.  

Já está amplamente constatado pelos estudiosos do campo das organizações e do trabalho 

de que o contexto de mudança e instabilidade nos âmbitos social, econômico, cultural e político, 

exerce influência nas organizações e são por elas influenciados (Lyn, Yeh, & Hung, 2012). Neste 

contexto, há uma preocupação das organizações tanto para construir uma imagem que esteja 

alinhada com as demandas sociais como para se manterem competitivas no mercado. Desse 
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modo, a inovação apresenta-se como um dos elementos chave para proporcionar a 

competitividade necessária frente ao contexto social caracterizado pela instabilidade, volatilidade 

e acelerada mutação (Andrade Junior & Ceranto, 2013; Volberda et al., 2013).  

Apesar dos diferentes enfoques existentes na literatura acerca do entendimento da 

inovação, pode-se perceber que a maioria dos estudiosos do tema contempla a ideia de que esse 

fenômeno pode ser compreendido como o conjunto de novidades que ocorrem dentro do 

contexto das organizações. Genericamente, tais novidades são entendidas como a inserção de 

algo novo/inédito na organização de modo que impacte os seus resultados, sejam eles o aumento 

do lucro, a redução de custos, potencialização da produtividade, ampliação de mercados, 

satisfação de clientes/usuários, etc. (e.g.: Anderson, Dreu, & Nijstad, 2004; Černe et al., 2016; 

Crossan & Apaydin, 2010; Damanpour, 2014; Kraśnicka et al., 2016; Volberda et al., 2013).  

Uma questão importante que está presente nas definições sobre inovação é a ideia do que é 

considerado o “novo”, no sentido de novidade (Armbruster et al., 2008).  

A inovação pode envolver a introdução ou adoção de algo que seja inédito, ou seja, quando 

algo que ainda não existe é lançado: novo produto, processo, equipamento, etc. (Anderson et al., 

2004). No entanto, a inovação pode, também, representar uma novidade para um dado contexto 

organizacional específico, embora em outros contextos a “novidade” possa já ser conhecida 

(Anderson et al., 2004; Crossan & Apaydin, 2010; Damanpour, 2014; Damanpour & Aravind, 

2012). Nesta segunda concepção do novo, a novidade pode ser assim considerada apenas se 

tomarmos o contexto do adotante. Esta distinção sobre o que é o novo é uma importante 

concepção que os estudiosos precisam assumir ao tentar definir e compreender o que significa 

inovar.  
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Crossan e Apaydin (2010) concordam com Anderson et al. (2004) e afirmam que inovação 

é a adoção ou produção, assimilação e exploração da adição de uma novidade de valor nas 

esferas econômicas e sociais; renovação e alargamento de produtos, serviços e mercados; 

desenvolvimento de novos métodos de produção; e estabelecimento de novos métodos no 

sistema de gerenciamento.  

Kraśnicka et al. (2016) não se desvencilham da ideia de novo. Para tais autores, existe a 

inovação e a inovatividade. Enquanto a primeira se refere a um importante fator que afeta a 

performance e a competitividade das organizações, a segunda se refere à disposição das 

organizações para inovar. Assim, uma organização pode ter um ambiente inovador, com 

indivíduos criativos e dispostos a encontrar formas melhores de desempenhar o trabalho, porém a 

organização não estar disposta a se arriscar (Kraśnicka et al., 2016). 

Outro aspecto importante, quando se busca definir inovação nas organizações se refere à 

distinção entre inovação e outros fenômenos que normalmente são tratados como tal mas que, na 

realidade, se constituem em fenômenos distintos. Tal diferenciação se torna importante para 

efeitos do presente estudo uma vez que pesquisas que buscam identificar determinantes 

ambientais da inovação, normalmente, tratam a inovação agregando outros fenômenos 

correlatos. Nesse sentido, Anderson et al. (2004) e Crossan e Apaydin (2010) destacam a 

necessidade de se diferenciar a inovação de criatividade, de modo que, diferentemente da 

criatividade, a inovação nas organizações envolve sempre a “introdução” e “aplicação 

intencional” de alguma novidade que vai gerar resultados. Já a criatividade se refere, unicamente, 

à geração de uma ideia, sem o compromisso de que essa ideia seja colocada em prática e gere 

resultados para a organização.  Assim, a criatividade é uma das etapas iniciais do processo de 
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inovar porém não envolve o processo completo da inovação. Nesse entendimento, a inovação é 

mais ampla que a criatividade (Anderson et al., 2014).  

Feldman, Ruthes, & Cunha (2008) apresentam uma forma diferente de distinguir inovação 

de criatividade. Os autores consideram que o comportamento criativo é o aprimoramento de um 

elemento ou ação conhecidos, enquanto inovação significa encontrar novas alternativas. Essa 

visão não é um consenso entre os autores da área, uma vez que o aprimoramento de uma ação 

conhecida também se configura como inovação (a exemplo de: Anderson et al. 2014, Costa, 

Páez, Sánchez, Gondim, & Rodríguez, 2014; Crossan & Apaydin, 2010; Damanpour, 2014, 

Damanpour & Aravind, 2012; Volberda et al. 2013). 

Costa et al. (2014) também propõem uma diferenciação entre inovação e criatividade. 

Segundo estes autores, a criatividade se refere a um processo que implica novas relações entre 

objetos conceituais e materiais. Já a inovação se refere aos resultados que se manifestam em 

novos processos de trabalho, produtos ou serviços. Dessa forma, quando uma ideia é criativa ela 

é fruto de um processo de elaboração original. Já quando se afirma que uma ideia é inovadora, 

refere-se ao produto que resulta do referido processo. Os autores demonstram, ainda, que os 

níveis de análise da criatividade são os mesmos encontrados em diversos estudos sobre inovação 

(individual, grupal e organizacional), de modo que algumas características e aspectos da 

criatividade irão se relacionar com fatores da inovação como autonomia, comunicação, 

participação nos processos decisórios e ambiente favorável aos fenômenos.  

Nesse entendimento, para Costa et al. (2014), a inovação requer criatividade, porém são 

processos diferentes, com relações de causalidade e influência mútua. Essa relação ainda não 

está clara, de modo que os autores sugerem estudos futuros para ampliar a compreensão da 

relação entre os dois fenômenos.  
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Anderson et al. (2004) propõem ainda que a inovação precisa ser diferenciada do 

conhecimento. Nesse entendimento, conhecimento pode ser definido como uma das principais 

bases da criação. Assim, o conhecimento prévio sobre dado assunto é determinante para a 

possibilitar ou não a introdução de inovações (Leonard-Barton, 1995). Portanto, o conhecimento 

é um fator importante para uma das etapas do processo de inovar, mas não pode ser confundido 

com inovação.  

Para Barreto (2012), o conhecimento se efetiva a partir da transferência de informação. Sua 

finalidade é alterar para melhor a realidade, promovendo o desenvolvimento desta, levando a um 

melhor estágio de bem estar de seus membros. Para esse autor, o conhecimento é crucial para o 

processo de inovação, pois a inovação só ocorre se, além da decisão de sua adoção, houver um 

processo de absorção de conhecimento. No entendimento de Barreto (2012), o processo de 

inovação se efetiva na medida em que se efetive uma produção de conhecimento no indivíduo, 

no grupo, ou na sociedade. 

Entendido que a inovação é mais ampla que a criatividade, que essa segunda faz parte do 

processo de inovar e que o conhecimento é essencial na promoção e implementação da inovação, 

torna-se também importante discutir um outro aspecto central para compreender a inovação, ou 

seja, se como um processo ou um produto.  

Conforme já destacado anteriormente, devido a sua complexidade, compreender e 

conceituar o fenômeno da inovação requer olhar para ele a partir de diferentes concepções 

(Crossan & Apaydin, 2010; Damanpour & Aravind, 2012; Damanpour & Schneider, 2006). Se 

por um lado a diversidade de possibilidades de compreensão amplia o entendimento do 

fenômeno, por outro lado, pode dificultar uma sistematização mais robusta que articule o 

conceito com a operacionalização empírica da inovação. Assim, a inovação nas organizações 
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pode ser analisada como um processo ou como um resultado (Crossan & Apaydin, 2010; 

Anderson et al., 2004) como é possível ver na Figura 1. A inovação como processo sempre 

precede a inovação como resultado. Nesse entendimento, inovação como processo nas 

organizações é um fenômeno contínuo, não linear (apesar de possuir fases), cíclico e 

normalmente estressante para aqueles envolvidos na iniciação e também para as pessoas afetadas 

pela implementação da inovação (Anderson et al., 2004). 

Figura 1. Visões da Inovação - Processo e Resultado. 

Fonte: Autoria própria. 

O ponto principal quando se adota o entendimento da inovação como um processo é que se 

olha a inovação como um “passo a passo”, ou seja, envolve etapas que que se inicia com a 

criação da ideia, até sua implementação. Nesta perspectiva, a inovação ocorre em distintos níveis 
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de análise (individual, grupal ou organizacional); está orientada para os recursos ou para as 

oportunidades de mercado; uma direção (top-down e de baixo para cima); uma fonte (se é a 

invenção de algo, ou a adoção de algo já pronto); e um foco (na empresa internamente ou na rede 

de contatos) (Anderson et al., 2004). 

Embora a ideia de que compreender a inovação como um processo envolva diferentes 

fases, a denominação e sequenciamento de tais fases não são um consenso na literatura.  Assim 

para Rothwell & Robertson (1973), por exemplo, as fases da inovação como processo são: 

geração da ideia; definição do projeto; resolução de problemas; desenho/desenvolvimento; 

produção; e marketing. Já para Damanpour e Aravind (2012), as etapas da inovação como 

processo são: ideação da inovação; desenvolvimento; comercialização; adoção ou 

implementação e difusão. Embora não sejam consensuais a totalidade e a nomenclatura das fases 

da inovação como processo, a maioria dos autores concordam que essa separação em etapas é 

apenas didática, pois cada uma dessas interagem com as demais e são estágios interdependentes 

de um processo único (Rothwell & Robertson, 1973; Tornatzky & Klein, 1982). 

A inovação como processo, então, de uma forma mais ampla, pode ter todas as suas etapas 

agrupadas em dois conceitos chave: geração e adoção. O processo de geração e adoção diferem 

consideravelmente. O primeiro diz respeito a todo o esforço e atividades que tenham como 

finalidade a criação de novas ideias, o emprego dessas ideias no trabalho e o fornecimento delas 

para transferência e uso por outras organizações (Damanpour & Aravind, 2012). O 

reconhecimento das oportunidades, as pesquisas, design, desenvolvimento comercial, marketing 

e distribuição são etapas/processos inclusos na fase de geração da inovação enquanto processo 

(Tornatzky & Klein, 1982).  
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Já a adoção da inovação se centra em como a organização se torna consciente de novas 

ideias, adquire, adapta e as usa. Nesse sentido, qualquer processo que se refira a iniciação, 

decisão e implementação fazem parte da adoção da inovação (Damanpour & Aravind, 2012; 

Tornatzky & Klein, 1982). Enquanto a inovação como processo pode ser gerada e adotada na 

mesma organização, ela pode também ser gerada por uma organização, fornecida ao mercado e 

adotada e consumida por outra organização que não a originadora da inovação. Portanto, o 

entendimento da inovação sob a perspectiva de processo envolve compreender, olhar e estudar a 

inovação com um foco em suas fases que vão desde a criação e a origem da nova ideia até a sua 

adoção e difusão no mercado (Damanpour & Schneider, 2006).  

Quando se volta para a compreensão da inovação como um resultado percebe-se que esta é 

uma forma menos usual de ver a inovação, ou seja, pelo menos há uma escassez de literatura 

onde os autores assumam que o foco de sua análise recai sobre a perspectiva da inovação vista 

como um resultado. Assim, para ser entendida como resultado, Crossan e Apaydin (2010) 

afirmam que é necessário comparar com a inovação como processo. Nesse entendimento, ao 

invés de se focar nas fases da inovação, a análise da inovação como resultado está centrada na 

sua forma (produto, serviço, processo e modelo de negócios), na sua magnitude (radical ou 

incremental), na referência adotada (empresa, mercado ou indústria) e nos seus tipos 

(administrativa ou técnica). (Crossan & Apaydin, 2010; Damanpour & Schneider, 2006). 

Assim, a inovação quando vista como processo carrega a ideia de flexibilidade e fluidez, 

dizendo respeito a um fenômeno não pontual, mas sim processual. Já a inovação vista enquanto 

resultado se refere à análise sobre os benefícios para os adotantes, e sobre as alterações 

provocadas na realidade. Neste sentido, tal perspectiva parte da ideia de que a inovação envolve 

sempre uma orientação para o alcance de objetivos e metas (Li, Lee, Li, & Liu, 2010). Na 
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realidade, todas estas formas distintas de olhar a inovação são muito mais recursos didáticos que 

permitem mais facilmente sintetizar o entendimento da inovação e principalmente 

operacionalizar o seu estudo empiricamente (Crossan & Apaydin, 2010; Damanpour & Aravind, 

2012; Damanpour & Schneider, 2006; Tornatzky & Klein, 1982).   

Considerando que a inovação sempre envolve a ideia do “novo”, que é um fenômeno 

complexo e multifacetado, que ocorre em fases e com orientação para resultados, é comum, 

também encontrar na literatura a divisão do fenômeno em tipologias. A identificação de 

tipologias busca sistematizar didaticamente o fenômeno que tradicionalmente tem sido explorado 

pelos estudiosos a partir do uso de muitos termos e enfoques (Armbruster et al, 2008).  

Dessa forma, as tipologias mais amplamente encontradas na literatura como forma de 

classificar a inovação é a que divide o fenômeno em inovações tecnológicas e não tecnológicas. 

Uma constatação importante a destacar inicialmente para trazer uma rápida ideia sobre o cenário 

mais amplo destas duas tipologia de inovação é que, do conjunto de estudos que tratam sobre 

inovação, apenas 3% se referem ao tipo não tecnológico (Damanpour & Aravind, 2012; Crossan 

& Apaydin, 2010). A escassez de estudos que investigam esse tipo de inovação repercute de 

forma importante gerando dificuldades conceituais e metodológicas para compreender este tipo 

de inovação e comprovam a existência de um campo de estudos mais sólidos e desenvolvidos 

para as inovações tecnológicas (Damanpour, 2014; Damanpour & Aravind, 2012; Crossan & 

Apaydin, 2010 e Volberda et al., 2013). 

A divisão em dois tipos normalmente coloca os mesmos como polos opostos do fenômeno 

da inovação nas organizações (Černe et al., 2016). Porém, mais recentemente, tem sido 

desenvolvida a ideia de que ambos integram um mesmo processo. Esta compreensão mais atual 

sobre a inter-relação entre os dois principais tipos de inovação por um lado, gera um 
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entendimento mais integrado do processo da inovação nas organizações, ou seja, que a dimensão 

mais concreta da inovação se associa intrinsecamente com a dimensão social e vice-versa (Černe 

et al., 2016; Janissek et al., 2017). No entanto, por outro lado, evidencia também, a dificuldade 

de se separar quais seriam as características organizacionais que podem facilitar mais as 

inovações tecnológicas e quais as que facilitariam mais as inovações não tecnológicas.  

Esta dificuldade de separar os determinantes entre as inovações tecnológicas e não 

tecnológicas é central para o presente estudo e justifica a opção por considerar os determinantes 

organizacionais que facilitam a inovação nas organizações, ou seja, envolvendo os dois tipos, 

tecnológicas e não tecnológicas. 

A Figura 2 ilustra como tal entendimento é sistematizado na literatura e orienta a 

compreensão das tipologias e dos diferentes termos utilizados na pesquisa no campo. 

 

Figura 2. Sobreposição conceitual entre os tipos de inovação tecnológica e não tecnológica. 

Fonte: Adaptação de Černe et al. (2016). 
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A Figura 2 ilustra a visão mais contemporânea para o entendimento dos tipos de inovação. 

Inicialmente é possível perceber que ao mesmo tempo em que existem polos mais puros 

representando mais centralmente a predominância dos aspectos tecnológicos e não tecnológicos 

há também os pontos onde estes tipos de inovações são interconectados.  

No modelo desenvolvido por  Černe et al. (2016) ocorre a incorporação de uma noção da 

articulação entre as duas principais tipologias de inovação e que  pode ser considerada um 

importante avanço neste campo de estudos.  

Na compreensão das tipologias, Volberda et al. (2013) e Kraśnicka et al. (2016) destacam 

que ela sempre foi influenciada pelo velho paradigma da inovação industrial, no qual, quando se 

falava sobre inovações nas organizações necessariamente se contemplavam apenas as invenções 

tecnológicas. Os autores reconhecem o seccionamento do fenômeno em dois tipos e destacam 

que as inovações não tecnológicas envolvem diferentes rótulos e tipologias. Os termos mais 

presentes nos estudos em inovações não tecnológicas são: inovações administrativas; inovações 

organizacionais e inovações gerenciais (Damanpour 2014; Volberda et al., 2013). Apesar de 

parecidos, e muitas vezes sobrepostos, são fenômenos diferentes. Assim inovação administrativa 

seria um conceito tipicamente usado para contemplar mais especificamente as inovações no uso 

dos recursos. Já o conceito de inovações gerenciais é mais abrangente e se refere ao modo como 

o trabalho de gerir é realizado (Hamel, 2006, como citado em Volberda et al., 2013). 

O conceito de inovação organizacional tem sido “frequentemente usado em termos mais 

amplos para abranger mudanças que são tecnológicas ou administrativas” (Volberda et al, 2013, 

p. 3). Assim, o conceito de inovação organizacional inclui a realização de qualquer atividade 

inovadora dentro da empresa. Esse conceito é encontrado em outras revisões de literatura como 

um conceito guarda-chuva (Černe et al., 2016; Crossan & Apaydin, 2010; Damanpour, 2014; 
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Volberda et al., 2013, 2014), e abarca dentro de si todos os demais tipos de inovação que 

ocorrem dentro das organizações. Porém essa definição não captura, por exemplo, como o 

trabalho do gestor é realizado.  

Essa discordância conceitual levantada por Volberda et al. (2013) corrobora com revisões 

mais recentes (ver Damanpour, 2014; e Černe et al., 2016). Porém, conforme mostra a Figura 2, 

as inovações organizacionais estão situadas na intersecção entre os dois polos, mais próximo do 

polo não tecnológico, mas ainda apresentando aspectos tecnológicos, como a estrutura da 

organização. Assim, inovações organizacionais possuem componentes tecnológicos e não 

tecnológicos (Černe et al., 2016), e essa é a razão para no presente trabalho, o termo utilizado 

para se referir a inovações é “inovação nas organizações”, a fim de evitar a confusão com o 

conceito de inovação organizacional.  

Já a literatura sobre as inovações tecnológicas são mais abundantes e o seu entendimento 

se apresenta mais consolidado.  

Para Volberda et al. (2013), a inovação tecnológica envolve a geração e adoção de uma 

nova ideia que diz respeito a equipamentos físicos, técnicas, ferramentas ou sistemas nos quais as 

capacidades nos processos operacionais e sistemas de produção da empresa sejam aumentados 

e/ou melhorados. De modo mais amplo, a inovação tecnológica envolve novos produtos, serviços 

e processos produtivos e a entrega deles. Em consequência disso, inovação tecnológica se 

configura como a geração e adoção de novas ideias no sentido de processos operacionais, 

sistemas produtivos, produtos e serviços (Volberda et al., 2013). Para Damanpour e Aravind 

(2012), inovação tecnológica está diretamente relacionada às atividades primárias da 

organização, e produz mudanças principalmente nos sistemas operacionais. 
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Tendo como base o paradigma neo-schumpeteriano, a inovação tecnológica considera o 

processo invenção-inovação-difusão, de modo que a inovação tecnológica exerce um efeito 

maior do que as demais sobre o processo de desenvolvimento econômico (Conceição, 2000).  

Isto porque ela desencadeia toda uma série de transformações que ultrapassam os limites 

tecnológicos propriamente ditos, difundindo-se em novos processos e produtos e afetando os 

hábitos e os costumes sociais socialmente institucionalizados.  

Na compreensão das tipologias da inovação, as inovações não tecnológicas se referem às 

tecnologias descorporificadas (sem corpo físico) da organização e ocorrem no nível das relações 

interpessoais e práticas gerenciais. Já as inovações tecnológicas dizem respeito às tecnologias 

corporificadas (com corpo físico) e mais palpáveis, ocorrendo assim no nível da produção e 

equipamentos (Damanpour, 2014). 

 Damanpour (2014) demonstra que são muitos os estudos afirmando que as mudanças nas 

organizações são fruto da introdução de alguma inovação não tecnológica, o que frequentemente 

é um pré-requisito para a inserção bem sucedida de inovações tecnológicas. Essa ideia de 

interdependência entre as tipologias da inovação também é apontada por Černe et al. (2016), que 

explora a inter-relação e influência mútua entre as tipologias da inovação, de modo que para tais 

autores (Damanpour, 2014; Černe et al., 2016) sempre haverá uma decisão gerencial que dê 

suporte a inserção de um novo equipamento, por exemplo.  

Na próxima seção, são apresentados os fatores ambientais listados na literatura como sendo 

favorecedores do surgimento da inovação, construindo ambientes organizacionais inovadores. 
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2.2 Características de Ambientes organizacionais inovadores 

Um primeiro aspecto que é importante destacar logo no início desta parte do estudo é que é 

possível encontrar um corpo teórico bastante desenvolvido demonstrando que sim, existem 

ambientes organizacionais mais ou menos propícios ao surgimento da inovação (Anderson et al., 

2004; Anderson & West, 2008; Armbruster et al., 2008; Kapoor, Dwivedi & Williams, 2014; 

Machado, 2007 e 2009;  King & Anderson, 2002; Tsai, Liou, Hsiao & Cheng, 2013). Nesse 

sentido, existe um conjunto de características específicas que quando presentes nos ambientes 

organizacionais tornam os mesmos mais ou menos propícios ao surgimento da inovação 

(Machado, 2007, 2009; King & Anderson, 2002; Tsai, Liou, Hsiao & Cheng, 2013).  

 Machado, Carvalho & Heinzmann (2012) afirmam que organizações inovadoras são 

aquelas que “possuem fatores ambientais que propiciam e incentivam o desenvolvimento de 

inovações” (p. 308). Essas características podem ser mais ou menos importantes dependendo da 

configuração dos ambientes, de modo que não há consenso a respeito de quais fatores são mais 

ou menos importantes.  

Pode-se compreender a construção dos ambientes organizacionais propícios à inovação de 

duas maneiras. A primeira delas é analisar aspectos mais amplos que envolvem as 

transformações no modo de conceber o mundo do trabalho, ou seja, as concepções que 

estruturam o modelo de gestão das organizações. Nesta perspectiva, a principal ideia que 

sustenta a criação de ambientes inovadores é representada por uma mudança na forma como se 

deve gerenciar e se comportar nas organizações de modo que um ambiente mais propício à 

inovação seja construído. Assim, comportamentos inovadores dos empregados, anteriormente 

tidos como inapropriados, desrespeitosos ou até mesmo subversivos, têm sido aceitos e 

considerados pelas organizações (Anderson et al., 2004). Isto porque elas sabem que tais 
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comportamentos são agora necessários para ajudar a organização a produzir o diferencial 

competitivo dos ambientes caracterizados essencialmente pela aceleração das transformações.  

No mesmo movimento dos comportamentos dos indivíduos, as organizações têm 

crescentemente abandonado as formas burocráticas dominantes e a especialização do trabalho 

conforme o modelo taylorista em direção da adoção de estruturas mais flexíveis, menos 

hierarquizadas e uma organização do trabalho em linha (Anderson et al., 2004, Armbruster et al., 

2008; Anderson & West, 1998;  Lin et al., 2012; Litchfield, Ford & Gentry, 2015; Machado et 

al., 2012; Ryan & Tipu, 2013; Peng, Zhang, Fu & Tan, 2014; Sapprasert & Clausen, 2012). 

Para Barbieri (2003) e Barbieri, Vasconcelos, Andreassi & Vasconcelos (2010) a 

organização inovadora se organiza para abandonar o que é velho e obsoleto de uma maneira 

segura, introduz novidades de qualquer tipo e colhe resultados esperados, com responsabilidade 

social e ambiental. 

A segunda forma de se compreender os ambientes organizacionais que facilitam a adoção 

de inovações é analisar que características mais específicas eles apresentam. Nesta forma, se 

analisam, então, como as transformações que ocorrem no nível das concepções e dos modelos 

organizacionais se manifestam concretamente por meio das práticas e comportamentos dos 

atores organizacionais.  

A fim de sistematizar a apresentação das características mais específicas é preciso 

diferenciar fatores ambientes de acordo com o seu nível de análise, tal esquematização pode ser 

vista na Figura 3. Neste sentido, podemos dizer que existe um conjunto de características que 

estão presentes em ambientes inovadores e que pertencem à diferentes níveis. Assim, há um 

conjunto de características que são próprias dos indivíduos (nível individual), que são grupais e 

que são organizacionais (Anderson et al. 2004; King & Anderson, 2002). 
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Figura 3.  Níveis de Análise da Inovação e suas características facilitadoras da inovação nas 

organizações.  

Fonte: adaptado de Anderson et al. (2004). 

Conforme mostra a Figura 3, existe um conjunto de características específicas, em cada 

nível de análise que tradicionalmente tem se mostrado como mais impactante para a promoção 

da inovação. Nesse sentido, características de nível individual dizem respeito a quaisquer fatores 

que interferem na inovação no nível dos trabalhadores (personalidade, motivação, habilidades 

cognitivas, características do trabalho e estados de humor). O nível grupal envolve as 

características que interferem na inovação no âmbito dos grupos de trabalho (estrutura de equipe, 

clima da equipe, características dos membros da equipe, processos de equipe, estilo de 

liderança). Por fim, o nível organizacional compreende as características que afetam mais 
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amplamente todos os membros da organização, têm uma natureza mais estável e são resultado de 

um processo de institucionalização das normas, regras, conceitos e comportamentos que são 

presentes no dia-a-dia da organização. Assim, a estrutura, a estratégia, o tamanho da 

organização, os recursos e a cultura organizacional são as dimensões que mais comumente 

representam este nível (Anderson et al., 2004; King & Anderson, 2002).  

A estrutura de três níveis de análise é uma das formas de sistematizar a inovação, isso por 

que existem fatores, em cada um desses níveis, que favorecem ou inibem a inovação de surgir, e 

interferem também nos resultados da inovação (Anderson et al. 2004). Dentro dessa lógica, 

muito mais estudos com foco nos níveis de análise individual e organizacional são realizados, o 

que é apontado por Anderson et al. (2004) como uma fonte de arrependimento futuro, pois 

pesquisas específicas têm demonstrado a importância do trabalho em equipe para as 

organizações e, portanto,  análises nesse nível são essenciais. Uma das reflexões sobre essa 

forma de sistematizar a inovação e seus fatores facilitadores é que características que facilitam 

comportamentos inovadores individuais podem ser diferentes dos que facilitam inovação grupal, 

que podem ser também diferentes dos fatores que facilitam inovação da organização toda 

(Anderson et al., 2004; Crossan & Apaydin, 2010; King & Anderson, 2002). 

Dentro desse entendimento, cada nível possui fatores, e esses fatores são operacionalizados 

em características. Assim, fatores que facilitam a inovação a nível individual são: personalidade 

(tolerância à ambiguidade, autoconfiança, abertura a experiência, inconvencionalidade, 

originalidade, regra governada-relação negativa, autoritarismo-relação negativa, independência e 

proatividade); motivação (determinação para o sucesso e personalidade iniciativa); habilidade 

cognitiva (conhecimento específico sobre a tarefa, estilo divergente de pensamento, fluência 

ideacionária); características do trabalho (autonomia, período de controle, demandas do trabalho, 
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insatisfação com o trabalho, suporte para inovação, orientação do mentor, e treinamento 

apropriado); estados de humor (humores negativos). Esses fatores e características interferem no 

surgimento da inovação no nível de análise individual (Anderson et al., 2004). 

Os fatores que irão interferir na inovação no nível do grupo de trabalho são: estrutura do 

grupo (influência minoritária, coesão e longevidade); clima do grupo (participação, visão, 

normas para a inovação, conflito e controvérsia construtiva); características dos membros da 

equipe (heterogeneidade dos membros e nível educacional dos membros); processo de grupo 

(reflexividade, dissensão minoritária, habilidade de integração e estilo de tomada de decisão); 

estilo de liderança (estilo democrático e estilo participativo) (Anderson et al., 2004). 

Por fim, os fatores e características que irão interferir na inovação a nível organizacional 

são: estrutura (abertura a proposição de ideias, troca líder-membro, avaliação esperada, 

especialização, centralização-relação negativa, formalização-relação negativa, complexidade, 

estratificação-relação negativa e matriz de princípios); estratégia (tipo prospectivo e 

organicidade); tamanho (número de empregados e compartilhamento de mercado-relação 

negativa); recursos (rotatividade anual e recursos folgados); e cultura (suporte para experiências, 

tolerância a falha da ideia e normas de tomada de risco) (Anderson et al., 2004).  

As características demarcadas com o termo “relação negativa” são aquelas apontadas pela 

literatura como dificultadoras da inovação, de modo que quanto mais presente for dada 

característica no ambiente de trabalho, menos a inovação será facilitada. Nesse sentido, as 

características que possuem relação negativa com o favorecimento da inovação na perspectiva de 

Anderson et al. (2004) são: regra governada e autoritarismo, no nível individual, e no nível 

organizacional centralização, formalização, estratificação e compartilhamento de mercado. 

Observando estas características fica bastante claro que qualquer fator que enrijeça a relação do 
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indivíduo com a tarefa, que formalize a realização do trabalho e diminua o espaço para 

autonomia e criatividade na resolução de problemas vai dificultar, ou até mesmo impedir o 

processo de inovação de ocorrer (Armbruster et al. 2008; Damanpour, 2014; Damanpour & 

Aravind, 2012; Volberda et al. 2014). 

Embora haja um certo consenso em torno das características específicas que facilitam a 

inovação, o mesmo não ocorre na forma como tais características são agrupadas dentro de 

dimensões.  

Neste sentido, diferentemente de Anderson et al (2004), Hoffmann, Fernandes, 

Feuerschütte e Lemos (2016) fizeram um levantamento dos últimos 23 anos sobre os fatores 

postulados na literatura como os que tornam o ambiente organizacional propício ao surgimento 

da inovação, e determinaram cinco categorias de fatores ou dimensões: estratégia, estrutura, 

recursos, fatores humanos e culturais e processos. De modo que cada uma dessas dimensões 

agrupam características que irão favorecer a inovação. Assim, as características relacionadas à 

estrutura são: tamanho da organização, grau de formalização, grau de padronização, grau de 

influência nas decisões; as características relacionadas à estratégia são: estratégia da organização, 

inteligência competitiva e suporte/comprometimento da alta gestão; as características 

relacionadas recursos são: recursos financeiros, humanos, e técnicos, idade dos gestores, 

escolaridade dos colaboradores, informação disponível e tempo para dedicação à inovação 

(Hoffmann et al., 2016). Esses fatores interferem na inovação principalmente no nível 

organizacional e também no nível individual. 

Já as características relacionadas a fatores humanos e culturais para Hoffmann et al. (2016) 

são: clima organizacional, grau de novidade/tarefas desafiadoras, expectativa de prêmios e 

sanções, liberdade para expressão ideias, aprendizagem encorajada, criatividade, autonomia e 
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metas criativas. Por fim, as características relacionadas a processos são: gestão do conhecimento, 

eficiência percebida, resolução dos conflitos, sinergia/objetivos complementares entre partes do 

processo (Hoffmann et al., 2016). Esses fatores humanos e culturais interferem na inovação no 

nível organizacional e individual, já os fatores relacionados a processos interferem nos três níveis 

de análise - individual, grupal e organizacional (Anderson et al., 2004; Hoffmann, 2016). 

Outra forma de sistematizar os estudos em inovação nas organizações é a partir da 

separação dos fatores em internos e externos à organização, como apontado por Machado et al. 

(2012). Assim os ambientes organizacionais inovadores são aqueles que conseguem articular 

características internas e externas, numa multiplicidade de combinações possíveis e que, como 

resultado final, seja o incentivo ao surgimento da inovação nas organizações. Nessa lógica, 

Barbieri (2003) afirma que os fatores internos seriam o “ponto de vista administrativo”, e são 

delimitados pelo modelo de gestão que poderá favorecer o surgimento de inovações, a exemplo 

de motivação, satisfação no trabalho, estímulo à criatividade, redução de conflitos entre 

gerências, liderança, comunicação interna, gestão de projetos de inovação, empreendedores 

internos, sistemas de recompensas e clima inovador são alguns temas relacionados com modelos 

de gestão que interferem em processos de inovação.   

Para Armbruster et al. (2008), os fatores internos que incentivam a inovação são: o modelo 

de gestão adotado, a organização e divisão do trabalho em equipes, o clima organizacional, a 

responsabilidade na tomada de decisão, flexibilidade para adaptação à mudança, 

integração/desintegração de departamentos, grau de formalização e seguimento de regras, gestão 

do conhecimento e da aprendizagem, apoio prático oferecido pelo gestor para as iniciativas de 

promover inovações no contexto de trabalho; grau de clareza, definição, compartilhamento e 

valorização dos objetivos da equipe de trabalho (ver também Barbieri, 2003; Bysted, 2013; 
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Ganter & Hecker, 2013, 2014; Hogan & Coote, 2014; Hsiao, Chang & Chen, 2014;  Kapoor, 

Dwivedi & Williams, 2014; Milhim & Schiffauerova, 2013; Tsai et al., 2013).   

É possível encontrar na literatura ainda como características e fatores internos à 

organização que facilitam o surgimento da inovação: sistemas de treinamento e 

desenvolvimento, participação dos trabalhadores na definição de objetivos e resolução de 

problemas, autonomia do trabalhador para inovar, tolerância ao erro por parte da liderança, e 

segurança para tentar algo novo (Anderson et al., 2004; Peng, Zhang, Fu & Tan, 2014; 

Sapprasert & Clausen, 2012). 

Já sobre as características externas que estimulam o surgimento da inovação são as 

pressões exercidas pelo mercado consumidor e concorrente, a relação da organização com os 

fornecedores e a relação com instituições externas como órgãos governamentais, universidades, 

agências reguladoras, etc (Armbruster et al., 2008; Anderson & West, 1998; Lin et al., 2012; 

Litchfield, Ford & Gentry, 2015; Machado et al., 2012; Ryan & Tipu, 2013).  

Para Monteiro, Sacomano Neto & Giuliani (2013), um dos fatores externos para o 

desenvolvimento do potencial de inovação é a capacidade de uma organização estabelecer 

relacionamentos de troca e colaboração com uma rede de parceiros. Nessa perspectiva, para 

Lemos, Lastres & Albagli (1999) a organização não inova sozinha; ela precisa de fontes de 

informações e conhecimentos que podem estar dentro ou fora da organização.  

Então os fatores internos são principalmente o modelo de gestão adotado, a forma de 

organizar o trabalho e o grau de formalização do mesmo, a disposição da organização para 

arriscar, e como as relações ocorrem dentro da organização. Já as características externas seriam 

a relação da organização com o ambiente externo a ela, seja com os parceiros, com a comunidade 

e meio ambiente (Machado et al., 2012).  
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Machado et al. (2007, 2009) propõem ainda um modelo de análise organizacional, onde  as 

perspectivas teóricas sobre a análise da inovação são divididas em três: a visão pessoal da 

inovação, de modo que o ser humano é o agente inovador; a visão estrutural, que aponta a 

estrutura organizacional como propiciadora do ambiente ideal para a inovação ocorrer; e por fim 

a visão interacional, que une as duas visões anteriores, afirmando que a inovação é o resultado da 

interação dos recursos humanos com uma estrutura organizacional onde as  características que 

permitam a inovação estão presentes, assim a inovação ocorre.  

Como é possível perceber, há um grande corpo teórico com pouco acordo sobre a forma 

mais adequada de agrupar os fatores e características que tornam o ambiente organizacional 

propício ao surgimento da inovação, mas existem alguns consensos. Por exemplo, cada vez mais 

se observa a existência de estruturas, processos e modelos de gestão mais abertos, participativos 

e democráticos como sendo mais favoráveis para a inovação ocorrer (Armbruster et al., 2008; 

Anderson & West, 1998; Lin et al., 2012; Litchfield, Ford & Gentry, 2015; Machado et al., 2012; 

Ryan & Tipu, 2013; Knorr, 2011; Marsteller, Woodward, Underwood, Hsiao, & Barr, 2011; 

Ganter & Hecker, 2013). Assim, organizações mais horizontalizadas e com menos hierarquia, 

que incentivem a comunicação entre os setores e níveis hierárquicos, onde haja 

compartilhamento de conhecimento e debate na resolução de problemas seriam mais propícias 

para o processo de inovação aflorar (Ryan & Tipu, 2013). 

Outro ponto de convergência é o comportamento inovador dos empregados, células da 

inovação, de modo que o maior investimento no desenvolvimento de inovação nas organizações 

deve estar centrado nas pessoas (Anderson et al., 2004). Isso por que as organizações já 

entenderam que o comportamento dos empregados são necessários para produzir o diferencial 
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competitivo dos ambientes caracterizados essencialmente pela aceleração das transformações 

(Anderson et al., 2004; Crossan & Apaydin, 2010).  

Como demonstrado, não há um consenso sobre quais são os fatores que tornam o ambiente 

organizacional propício para o surgimento da inovação, e nem os níveis de análise mais 

adequados, apesar dos pontos de convergência. Desse modo, num esforço pela sistematização do 

conhecimento sobre ambientes inovadores, a pesquisadora em conjunto com o Grupo de 

Pesquisa elaboraram conexões entre tais características, de modo a agrupá-las dentro de cinco 

dimensões aqui sugeridas: organização do trabalho; responsabilidade e tomada de decisão; 

gestão do conhecimento e da aprendizagem; relação com o ambiente externo e clima psicológico 

de suporte à inovação, a serem melhor explorados nos resultados do presente estudo, e que são 

exposto na Tabela 1 a seguir: 

Tabela 1 

Dimensões Propostas da Inovação e Principais Autores.  

Dimensão Principais Autores 

Organização do Trabalho 

Anderson et al. (2004) 

Armbruster, Bikfalvi, Kinkel, & Lay, 2008 

Crossan & Apaydin (2010) 

Hoffmann et al. (2016) 

Machado (2007, 2009) 

Machado et al. (2012) 

Nagano, Stefanovitz, & Vick (2014) 

Ryan & Tipu (2013) 
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Responsabilidade na Tomada de Decisão 

Anderson et al. (2004) 

Crossan & Apaydin (2010) 

Machado (2007, 2009) 

Machado et al. (2012) 

Gestão do Conhecimento e Aprendizagem 

Anderson et al. (2004) 

Hoffmann et al. (2016) 

Crossan & Apaydin (2010) 

Machado (2007, 2009) 

Relação com o Ambiente Externo 

Anderson et al. (2004) 

Nagano, Stefanovitz, & Vick (2014) 

Crossan & Apaydin (2010) 

Lemos et al. (1999) 

Monteiro et al. (2013) 

Clima Psicológico de Suporte à Inovação 

Anderson et al. (2004) 

Crossan & Apaydin (2010) 

Hoffmann et al. (2016) 

Machado (2007, 2009) 

Machado et al. (2012) 

 

Uma das causas dessa dificuldade em mensurar o fenômeno da inovação nas organizações 

descrito por Osigweh (1989) é que os conceitos mal formulados, imprecisos ou ambíguos podem 

resultar em dados também mal concebidos, que não refletem de fato a realidade. É nesse ponto 

que o presente estudo tem sua relevância, compondo o esforço científico coletivo para 

delimitação do conceito de ambientes inovadores e os fatores que compõem esses ambientes e 
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formulação de um instrumento que consiga mensurar a presença de características ambientais 

que favoreçam o surgimento da inovação. 

Concordando com Damanpour (2014), a grande variação conceitual e falta de 

uniformidade nos focos dos estudos atrasam a integração dos resultados dos estudos em inovação 

e impedem o avanço dos mesmos em relação ao estado do conhecimento do fenômeno. Essas 

características e fatores aqui citados delineiam a necessidade de desenvolver “instrumentos que 

incluam tipologias mais consistentes da inovação, com questões não dicotômicas e que se 

estendam além das questões sobre adoção ou não de dada prática ou característica” por parte das 

organizações, mas questões do como e por que as empresas “adotam dadas práticas, qual o 

motivo de elas abandonarem-nas, e como as organizações são influenciadas pela inovação” 

(Damanpour, 2014, p.1272).  

Dessa forma, no presente estudo, a compreensão das características de ambientes 

organizacionais inovadores, também denominadas na literatura como “determinantes da 

inovação organizacional” será encaminhada levando em consideração os níveis de análise 

individual, grupal e organizacional (Anderson et al., 2004; Crossan & Apaydin, 2010), de modo 

que fatores externos e internos à organização foram incluídos nas características dos ambientes 

inovadores. 

Na próxima seção, é apresentada a delimitação do objeto de estudo, que se apoia em toda a 

discussão teórica desenvolvida na presente dissertação. 
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3. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

Nesta parte do trabalho exploram-se as principais decisões teóricas e metodológicas que 

configuram o desenho geral da pesquisa. 

É necessário dedicar mais atenção à forma como tem sido postulada a conceituação e 

operacionalização da inovação nas organizações. A diversidade de métodos para mensurar o 

fenômeno da inovação tem recebido críticas a respeito das propriedades psicométricas, e se de 

fato elas medem o que se propõem a medir (Anderson et al., 2004; Armbruster et al., 2008; 

Damanpour, 2014). Uma das principais críticas se centra nas estruturas fatoriais e na 

sobreposição entre dimensões, o que dificulta a generalização e a validade dos estudos realizados 

(Anderson et al., 2004; Crossan & Apaydin, 2010; Volberda et al., 2013). 

Nesse entendimento, em busca de maior clarificação sobre os ambientes organizacionais 

inovadores, o principal pressuposto que fundamenta a realização do presente estudo é o de que 

existem características organizacionais que facilitam os processos de inovação nas organizações, 

pois na presença de tais características, o ambiente organizacional se torna fomentador, 

estimulador do surgimento da inovação (Machado, 2009, 2007; Machado et al., 2012; Barbieri et 

al. 2010; Knox, 2002). 

A inovação nas organizações no presente estudo é compreendida como um processo 

envolvendo diferentes estágios da introdução de algo que é considerado novo tanto para o 

ambiente externo quanto o contexto interno da organização e que traga algum tipo de resultado, 

seja otimização dos processos produtivos, maximização de lucros, redução de custos, melhoria 

da qualidade de vida, etc. (Anderson et al. 2004; Armbruster et al. 2008; Černe et al., 2016; 

Crossan & Apaydin, 2010; Damanpour, 2014; Kraśnicka et al., 2016; Volberda et al., 2013). A 

novidade pode se referir tanto à introdução de novos produtos, processos e serviços quanto a 
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novas formas de gerenciar e organizar o trabalho (Gomes et al., 2009; Kraśnicka et al., 2016; 

Volberda et al. 2013; dentre outros). A inovação nas organizações, para efeitos deste estudo, 

também se diferencia de criatividade, uma vez que a criatividade é compreendida apenas como 

uma das fases do processo de inovação (Anderson et al. 2004; Černe et al., 2016; Costa et al. 

2014; Crossan & Apaydin, 2010; Feldman et al. 2008; Gomes et al., 2009), e difere também do 

conhecimento, uma vez que o conhecimento é um atributo necessário ao desenvolvimento da 

inovação nas organizações (Anderson et al. 2004; Barreto, 2012; Crossan & Apaydin, 2010; 

Leonard-Barton, 1995)  

Entende-se assim por características organizacionais facilitadoras da inovação aquelas que 

propiciam e incentivam o desenvolvimento de inovações dentro das organizações (Armbruster et 

al., 2008; Černe et al., 2016; Damanpour, 2014; Damanpour & Aravind, 2012; Georgantzas & 

Shapiro, 1993; Kraśnicka et al., 2016; Machado et al., 2009; Mothe & Uyen Nguyen Thi, 2010), 

nos níveis de análise: grupal e organizacional (Anderson et al., 2004; King & Anderson, 2002; 

Tornatzky et al., 1980). 

Assim, como pode ser visto na Figura 4, para o presente estudo, os ambientes 

organizacionais inovadores são aqueles que apresentam aspectos organizacionais marcados por 

uma organização do trabalho baseada em equipes e definidos de forma flexível (Anderson & 

West, 1998; Armbruster et al., 2008; Hoffman et al., 2016); que o processo de tomada de decisão 

é descentralizado (Crossan & Apaydin, 2010; Machado et al., 2012) e favorece a autonomia e a 

participação dos trabalhadores (Anderson et al., 2004; Anderson & West, 1998; Hoffman et al., 

2016; Vaccaro, Jansen, Van Den Bosch, & Volberda, 2012); que armazena e compartilha 

conhecimento (Anderson & West, 1998; Crossan & Apaydin, 2010; Hoffman et al., 2016); que 

mantém uma relação com o ambiente externo por meio de parcerias e alianças (Crossan & 
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Apaydin, 2010;  Lemos et al.,1999; Nagano et al., 2014); e que apresenta um clima de suporte à 

inovação por meio da segurança psicológica para inovar e tolerância ao erro decorrentes da 

tentativa inovadora (Anderson et al. 2004; Madjar et al., 2002, como citado em Crossan & 

Apaydin, 2010).  

 

Figura 4. Fluxograma do desenvolvimento do estudo.  

Fonte: Elaboração própria. 

Diante destes argumentos e das delimitações assumidas no presente estudo, definiu-se 

como problema central de pesquisa a seguinte pergunta: 

Qual a estrutura conceitual e operacional que melhor atende aos requisitos psicométricos 

para mensurar características de ambientes organizacionais inovadores? 

Objetivos 

Geral 

Construir, testar e apresentar as evidências empíricas de validade de um instrumento que 

mensure a presença de características de ambientes organizacionais que facilitam a inovação.  
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Específicos:  

● Identificar na literatura características ambientais que contribuem para a construção 

de ambientes organizacionais inovadores e propor um modelo teórico de 

compreensão do fenômeno; 

● Construir um instrumento para mensurar a presença das características de 

ambientes organizacionais inovadores;  

● Testar e apresentar as evidências empíricas de validade do instrumento proposto; 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Nesta etapa exploram-se os procedimentos utilizados para alcançar os objetivos propostos 

no presente estudo.  

4.1 Caracterização da Pesquisa 

Essa é uma pesquisa de construção e validação de instrumento, e essa característica levanta 

a dificuldade em enquadrar a mesma no formato tradicional (qualitativo-quantitativo). Por 

possuir aspectos qualitativos em sua realização, como a validação semântica e de conteúdo 

realizada com os juízes, e aspectos quantitativos, que são as quantificações estatísticas para 

validação, essa pesquisa se configura como de caráter misto, descritivo, de corte transversal, e 

delineamento não experimental. Esse estudo obedece ao que foi estabelecido na resolução 

501/16, que versa sobre a não necessidade de submissão de trabalhos na área das Ciências 

Sociais e Sociais Aplicadas ao Sistema CEP/CONEP e consequentemente a Comitês de Ética, 

uma vez que se entende que os riscos associados a responsividade de pesquisas nessa área não 

são maiores que os riscos cotidianos. O presente estudo não foi submetido a comitê de ética, por 

estar enquadrado no Art. 01, inciso V da citada resolução, “pesquisa com bancos de dados, cujas 

informações são agregadas, sem possibilidade de identificação individual” (Brasil, 2016. p. 2).  

Essa decisão pela não submissão da pesquisa a Comitê de Ética não impediu que os 

respondentes fossem elucidados sobre o sigilo inerente a pesquisa, o anonimato garantido, a 

possibilidade de retirada da participação sem prejuízos ao respondente ou a comunidade da qual 

participa, dentre outros esclarecimentos, como pode ser visto no Apêndice 1 no Termo de 

Apresentação do Estudo. 
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4.2 O processo de construção do Instrumento 

Para a elaboração do instrumento proposto para mensurar as características presentes nos 

ambientes organizacionais inovadores, foram seguidos os procedimentos recomendados por 

Pasquali (1998).  Para tal autor, existem alguns passos necessários, que incluem tarefas e 

métodos específicos, os quais devem ser realizados em uma sequência temporal determinada. 

Esses passos compõem três eixos distintos, denominados por Pasquali (1998) de procedimentos 

teóricos, empíricos ou experimentais, e analíticos ou estatísticos. Como pode ser visto a seguir na 

Figura 5. 

 

Figura 5. Fluxo de etapas de construção de um instrumento psicológico.  

Fonte: Adaptação de Pasquali (1998). 

Para Pasquali (1998), toda construção de instrumentos deve partir de uma teoria de base, 

uma vez que a medida precisa refletir o conceito do constructo que se pretende medir. Se o 

conceito for bem delimitado e coerente, é mais provável alcançar uma forma de mensuração 

empírica que abarque a complexidade do fenômeno de modo mais estatisticamente e 

psicometricamente satisfatório. Os procedimentos teóricos incluem além da escolha da teoria de 
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base, ainda a definição de seus atributos/fatores, e a concepção da dimensionalidade desses 

fatores. Com base nessa ideia, a escolha por uma teoria robusta e que ofereça suporte para a 

construção do instrumento é o primeiro passo.  A estrutura interna do construto ambientes 

organizacionais inovadores foi concebida pela mestranda e Grupo de pesquisa com base na 

revisão teórica desenvolvida e em discussões em grupo.  

Pasquali (1998) cita ainda que é possível construir um instrumento partindo de uma 

definição constitutiva ou de uma definição operacional das dimensões que irão compor o 

conceito geral. Considerando-se que os trabalhos teóricos encontrados não permitiram alcançar 

um consenso sobre quais dimensões devem compor um instrumento para mensuração de 

ambientes organizacionais inovadores, a forma operacional de se construir um instrumento foi 

escolhida, levando em consideração a recomendação de Pasquali (1998), de modo que, a partir 

de fatores descritos na literatura em termos de operações concretas ou comportamentos que 

expressam o fenômeno que se pretende medir, estabeleceram-se as dimensões que representam o 

conceito do fenômeno estudado.  

A opção pelas dimensões foi feita tendo como base a revisão da literatura aqui apresentada. 

Feito isso, ainda na etapa teórica orientada por Pasquali (1998), cada dimensão proposta foi 

dividida em fatores operacionais responsáveis por estabelecer os aspectos aos quais tal dimensão 

se refere, a dimensão Clima de Suporte à Inovação, por exemplo, é composta pelos fatores: 

suporte a inovação e tolerância ao erro.  

Cada fator, por sua vez, foi operacionalizado em forma de itens que expressassem 

condições e características do ambiente de trabalho ao qual o respondente pertence. Ainda 

seguindo o exemplo da dimensão citada acima, o fator Segurança Psicológica deu origem a três 

itens, por exemplo: “Existe um esforço para adotar as ideias sugeridas pelos empregados”. Para 
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operacionalizar os fatores em forma de itens, foi realizada uma revisão dos instrumentos (escalas 

e questionários) já validadas sobre o fenômeno proposto (Armbruster et al., 2008; Damanpour, 

2014; Damanpour & Aravind, 2012; Janissek, Aguiar, Mello, Ferreira, & Campos, 2017; Hollen 

et al., 2013; Van de Vem & Angle, 1989; Manual OSLO 2005; Wang, 2010). Além disso, foram 

promovidos grupos de discussão sobre inovação e ambientes organizacionais inovadores, a partir 

das quais os itens foram definidos.  

A análise de juízes ocorreu anteriormente à coleta dos dados, o que serviu para refinar a 

redação de alguns itens por sugestão dos juízes, adequando termos e facilitando a leitura e 

compreensão dos respondentes.  

Esta é a etapa final de construção do instrumento proposta por Pasquali (1998), apesar de 

alguns autores considerarem a análise de juízes como já pertencente às etapas empíricas. A 

análise de juízes, como é conhecida, é indicada para adequação dos itens ao conceito trabalhado 

e da linguagem utilizada, e os próximos passos propostos por Pasquali (1998) para validação são 

Coleta de Dados e Testagens Estatísticas.  

4.3. Instrumento de Pesquisa 

Ao todo, o instrumento foi composto por três partes, a primeira delas foi apresentada em 

forma de texto informativo a respeito da instituição ao qual o pesquisador responsável é 

vinculado, bem como sobre a natureza do estudo. O texto informativo se dedicou ainda ao 

esclarecimento do participante sobre o sigilo das informações coletadas, os responsáveis pelo 

estudo, onde os dados seriam armazenados e a finalidade de colaborar com a construção 

científica no Brasil.  
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A segunda parte do instrumento foi composta por um questionário sociodemográfico para 

posterior caracterização da amostra.  

E por fim, na terceira parte, foi apresentada a Escala de Ambientes Organizacionais 

Inovadores, com o objetivo de mensurar a presença de características ambientais específicas, que 

tornam ambientes organizacionais propícios ao surgimento da inovação, com um total de 33 itens 

embaralhados das cinco dimensões propostas. A forma de resposta foi de escala tipo Likert, de 1 

a 5 (1- Discordo Totalmente, 2- Discordo, 3- Nem concordo Nem discordo, 4- Concordo, 5- 

Concordo Totalmente), e uma sexta opção de resposta Não se aplica, que deveria ser escolhido 

quando o respondente achasse que a situação dada pela proposição não se adequava ao local de 

trabalho que o mesmo frequentava. 

4.4 Procedimento de Coleta de Dados e Caracterização da Amostra 

Os dados foram coletados de duas formas, por formulário eletrônico, autoaplicável, o que 

permitiu aos participantes responder no momento mais conveniente e confortável, através da 

Plataforma Survey Monkey. A segunda forma de coleta foi questionário físico impresso. Essa 

coleta ocorreu em três estados: Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul, pois são estados onde existem 

equipes de pesquisadores parceiros, que auxiliaram e deram suporte nesta etapa do trabalho. 

A coleta foi realizada em um único momento, entre os meses de fevereiro a abril de 2018, 

sendo que cada respondente concluiu apenas um questionário. 

O instrumento foi aplicado em uma amostra com número suficiente para realizar as 

análises estatísticas para validação da escala que segundo Menezes (2006) e Galvão & Reis 

(1997) de pelo menos 5 sujeitos por cada item, como a versão final aplicada do instrumento foi 
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de 33 itens, o N total foi de 514 respondentes, permitindo assim análises de validação mais 

confiáveis.  

Os participantes se distribuem como ocupantes de cargos de gestão e trabalhadores do 

nível operacional. Sem distinção de sexo ou idade, com no mínimo 3 meses trabalhando na 

organização, pois entendemos que é necessário um tempo de imersão na empresa para 

conhecimento e apropriação da cultura e clima da mesma. 

Dessa forma, a fim de conhecer as propriedades psicométricas da escala, foram coletados 

dados de 514 trabalhadores das cinco regiões brasileiras, a saber: Norte (1,4%), Nordeste 

(67,1%), Sul (19,3%), Sudeste (4,9%) e Centro-Oeste (7,2%). Os respondentes trabalham em 

empresas públicas (32,3%), privadas (61,9%), e organizações das quais os respondentes 

entenderam não se adequar na natureza pública ou privada foram alocados na categoria Outros 

(5,5%).  

Dos 514 respondentes, 43 são diretores (8,4%), 69 gerentes (13,5%), 91 coordenadores 

(17,8%), quase metade dos respondentes são membros de equipe 242 (47,3%), e 67 respondentes 

que não se identificaram em nenhum dos postos descritos (13,1%), além de 2 respostas ausentes. 

Com relação ao tempo de serviço na empresa, 14,6 % estão na empresa há no máximo 1 ano; 

23,6% estão na empresa de 1 a 3 anos; 15,2% estão na empresa há de 3 a 5 anos; e com mais de 

5 anos na empresa temos 45,8% sendo a maioria dos respondentes, além de 5 respostas  ausentes. 

Dos sujeitos pesquisados, 209 (40,7%) se declaram do gênero masculino, 303 (58,9 %) do 

gênero feminino, 2 respondentes não declararam gênero (0,4%). Aproximadamente 1,2% dos 

indivíduos pesquisados encontravam-se com 74 anos ou mais (nascidos antes de 1944), 6,2% 

tem entre 73 e 58 anos (nascidos entre 1945 e 1960), 40,2% têm entre 57 e 38 anos (nascidos 

entre 1961 e 1980), 51,9% tem entre 37 e 19 anos (nascidos entre 1981 e 1999) sendo a maioria a 
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amostra pode ser considerada jovem, e 0,6% com 18 anos ou menos (nascidos após o anos 

2000). 

Sobre a formação e escolaridade dos respondentes, 0,2% dos participantes concluíram 

apenas o Ensino Fundamental, 4,1% dos respondes concluíram o Ensino Médio, no Nível 

Técnico foram 2,5%, Superior Incompleto 22,4%, Superior Completo 23,7%, Especialização 

29%, Mestrado 12,5% e Doutorado 5,5% dos respondentes. 

Nota-se, portanto, que a amostra tende a uma composição de trabalhadores relativamente 

jovens, com escolaridade entre o nível superior e especialização, trabalhando em empresas 

privadas, com mais de cinco anos de serviço e com sua maioria na região Nordeste. 

4.5 Procedimentos para Análise de Dados  

As decisões relativas às análises dos dados foram tomadas com base nos objetivos 

específicos propostos. Os dois primeiros objetivos envolveram a etapa conceitual do estudo, e os 

dois últimos se referiram às etapas empíricas de validação. No Tabela 2, são apresentados os 

procedimentos utilizados de análise para cada um dos objetivos propostos. 

Tabela 2 

Procedimento para cada Objetivo Específico 

Objetivo Procedimento Adotado 

Obj. 1 Identificar na literatura 

características ambientais que 

contribuem para a construção de 

ambientes organizacionais 

inovadores e alocá-los em 

dimensões. 

Mapeamento da literatura sobre inovação e ambientes 

inovadores. Foram contemplados artigos em português, inglês e 

espanhol. Inicialmente 10 anos era o tempo limite para inclusão 

do artigo na revisão, o que foi ampliado posteriormente. Não se 

trata de revisão sistemática de literatura, o objetivo aqui foi 

mapear o que se tem publicado sobre a temática, identificar 

modelos teóricos propostos, e possíveis instrumentos validados. 

Obj. 2 Construir itens para um 

instrumento para mensurar a 

presença das características de 

Estudo de Escalas e Questionários validados; 
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ambientes organizacionais 

inovadores;  

Discussão em Grupos de Pesquisa 

Obj. 3 - Testar e apresentar 

evidências empíricas de validade do 

instrumento proposto. 

Testagem de KMO 

Esfericidade de Bartlett 

Análise Fatorial Exploratória - AFE (PAF-Principal Axis Factoring) 

Análise Paralela - AP 

Obj. 4 Sugerir uma estrutura fatorial 

apoiada em análises Exploratórias e 

Confirmatórias. 

Análise crítica dos resultados 

 

Existem diferentes tipos de análises para fazer a validação de instrumentos, no presente 

estudo, optou-se pelas Análises Fatoriais (Exploratória e Confirmatória), normalmente usadas 

nas fases embrionárias dos estudos (Dancey & Reidy, 2013; Figueiredo Filho & Silva Júnior, 

2010). Também foi utilizada a Análise Paralela para confirmação da estrutura fatorial. 

A Análise Fatorial Exploratória (AFE) geralmente é utilizada no sentido de literalmente 

explorar os fatores (Dancey & Reidy, 2013). Nessa fase das análises estatísticas, procura-se 

explorar a relação entre um conjunto de variáveis, identificando padrões de correlação. Além 

disso, a AFE pode ser utilizada para criar variáveis independentes ou dependentes que podem ser 

utilizadas posteriormente em modelos de regressão. Em continuidade, a Análise Paralela pode 

seu utilizada para confirmação da estrutura fatorial encontrada, e normalmente após a realização 

da AFE, os pesquisadores realizam a Análise Fatorial Confirmatória (AFC) com o mesmo 

conjunto de dados (o apropriado é realizar essa análise em uma outra amostra, a qual não foi 

usada para a AFE, com o mesmo número de respondentes) para testar hipóteses.  

Nesse caso, o pesquisador guiado por alguma teoria testa em que medida determinadas 

variáveis são representativas de um conceito/dimensão. Para os nossos propósitos, o banco de 
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dados foi seccionado aleatoriamente em dois bancos com igual número de participantes, isso 

para realizar a AFE em uma metade do banco de dados geral, e a AFC na outra metade. Esse 

procedimento de seccionar o banco de dados torna as análises mais confiáveis, pois permitem 

confirmar os resultados obtidos na AFE em uma amostra diferente, demonstrando que os 

resultados não são aleatórios.  

Dessa forma, para verificar a validade da escala inicialmente foi realizada uma AFE do 

conjunto de itens para identificar a estrutura fatorial mais adequada, utilizando o software SPSS 

– Statistical Program for Social Sciences 17.0. Tal análise permite verificar os coeficientes de 

correlação entre variáveis, e seu objetivo “é expressar um grande número de variáveis em termos 

de um número mínimo de fatores” (Dancey & Reidy, 2013, p.421). A identificação de 

coeficientes de correlação altos entre subconjuntos de variáveis indica que as mesmas podem 

estar medindo aspectos de um mesmo fator ou dimensão. Nesse sentido, a análise realizada 

serviu para identificar de que forma o agrupamento dos itens ocorreu, quais os padrões de 

correlações estabelecidas, e se haveria aderência com o referencial teórico utilizado.   

Na AFE, optou-se por empregar o método de extração PAF (Principal Axis Factoring) e 

rotação oblimin para localizar mais facilmente o agrupamento dos fatores, essa rotação foi 

escolhida com base em Field (2013) por conta da suposição teórica de que as dimensões 

possuem algum grau de correlação entre elas. A escolha do método de extração PAF foi devido 

ao objetivo de identificar a estrutura latente dos dados com base na variância compartilhada, e 

também por que tal tipo de extração não exige distribuição normal da amostra, até então não se 

tinha conhecimento anterior das variâncias específica e de erro. Foram feitas mais de uma AFE 

por intercorrências no carregamento dos itens nas dimensões, como será demonstrado na 

descrição dos resultados e discussões. 
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Para avaliar a adequação da amostra, foi utilizado o teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o 

teste de esfericidade de Bartlett, que indicam a presença de correlações significativas entre as 

variáveis (Dancey & Reidy, 2013).  

Após a testagem da AFE, foi utilizada a Análise Paralela para confirmação de estruturas 

fatoriais possíveis, como já dito. Este é um procedimento estatístico de simulação, que consiste 

na construção de um conjunto aleatório de matrizes de correlação de variáveis, com o mesmo 

número de variáveis e de sujeitos respondentes do estudo do conjunto de dados reais. A matriz 

hipotética é fatorada e a média dos autovalores/eigenvalues oriunda desta simulação é calculada. 

Os autovalores/eigenvalues dos dados reais são comparados com os encontrados na análise 

fatorial de matrizes aleatórias. Devem permanecer somente os fatores em que os autovalores 

empíricos excedem os randômicos encontrados na AP. O número de fatores nos dados reais a ser 

retido refere-se àqueles que apresentam valor maior que 1 e também apresenta valor maior do 

que o respectivo autovalor obtido por meio dos dados aleatórios (Dancey & Reidy, 2013; Field, 

2009). 

Para a conclusão das análises, foi calculado o coeficiente Alpha de Cronbach para cada 

dimensão com o objetivo de verificar a confiabilidade interna, sendo considerados aceitáveis 

valores a partir de 0,70. Além da carga fatorial verificada na dimensão na qual o item carregou, 

também foram excluídos itens que obtiveram carga fatorial muito próxima em mais de uma 

dimensão (Dancey & Reidy, 2013). 

 Essas foram as análises estatísticas utilizadas no presente estudo para verificar as 

evidências de validade da Escala de Ambientes Organizacionais Inovadores. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nessa parte da dissertação são apresentados os resultados alcançados de acordo com os 

objetivos específicos definidos para desenvolver o presente estudo.  

5.1 Identificação das características ambientais que contribuem para a construção de 

ambientes organizacionais inovadores e agrupamento de tais fatores em dimensões 

Após a revisão da literatura sobre as características que definem ambientes organizacionais 

mais propícios à inovação, buscou-se definir dimensões que são apontadas na literatura como 

mais significativamente relacionadas com a inovação organizacional. Apesar da diversidade de 

formas de se agrupar fatores dentro das dimensões, a construção da escala foi fundamentada nas 

dimensões recomendadas pelos autores que foram considerados para desenvolver o presente 

estudo.  

A primeira dimensão considerada foi a Organização do Trabalho. Tal dimensão pertence 

ao nível de análise organizacional e se refere à medir o quanto os processos de trabalho são 

desenvolvidos no formato de equipe e o quanto há flexibilidade na definição dos procedimentos 

para a realização das tarefas. Dessa forma, os fatores que pertencem a essa dimensão são:  

- Trabalho em equipe/equipes multifuncionais: O trabalho em equipe tem sido 

tradicionalmente relacionado com a adoção de inovações. A principal justificativa é de que o 

trabalho no formato de equipes propicia maior diversidade de experiências, maior possibilidade 

de trocar informações e conhecimento e melhores oportunidades para aprender coisas novas. 

Tais fatores são considerados centrais para se ter uma performance criativa e inovadora dos 

grupos (Cooper, 2009;  Nagano,  Stefanovitz & Vick, 2014; Parzefall, Seeckand & Leppänen, 

2013). Outro aspecto que caracteriza a organização do trabalho e está diretamente relacionado 
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com o trabalho em equipe é o grau de flexibilidade existente nos procedimentos de trabalho. 

Neste sentido, há um consenso na literatura de que a existência de certo grau de flexibilidade é 

indispensável para a produtividade de times inovadores (Hoffmann, Fernandes, Feuerschütte & 

Lemos, 2016; Nagano,  Stefanovitz & Vick, 2014; Parzefall, Seeckand & Leppänen, 2013).  

- Flexibilidade na forma de executar o trabalho: esta característica também se mostra mais 

coerente com as características do mundo do trabalho onde a capacidade da organização de se 

adaptar, de se moldar às condições mutáveis são um importante fator de competividade e de 

inovação. Ao ter flexibilidade no trabalho, se reforça também a autonomia das equipes de 

trabalho e a organização pode contar com um leque mais amplo e diversificado de formas de 

realizar as atividades. Esta característica faz com que se descubra maneiras mais criativas, 

diferentes e eficientes de alcançar os resultados, sem precisar se ater a procedimentos rígidos e 

inflexíveis (Anderson et al., 2004; Armbruster et al., 2008; Crossan & Apaydin, 2010; Hoffmann 

et al., 2016; Kraśnicka et al., 2016; Machado, 2007, 2009; Nagano et al. 2014;  Ryan & Tipu, 

2013). 

A segunda dimensão adotada para compor o instrumento foi a Responsabilidade na 

Tomada de Decisão, essa dimensão refere-se ao grau de participação dos trabalhadores nos 

processos decisórios e autonomia dos mesmos para resolver problemas do trabalho.  

- Participação dos trabalhadores nos processos decisórios: a participação e envolvimento 

no processo de trabalho tem sido uma das mais consensuais características apontadas na 

literatura como necessária para gerar inovação organizacional. Ao proporcionar que todos se 

envolvam no processo decisório, as decisões se tornam compartilhadas e os atores se sentem 

mais responsáveis pelas definições que foram acordadas. A participação efetiva no processo de 

tomada de decisão evidentemente, precisa de um alinhamento com um modelo de gestão e um 
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estilo de liderança que tenham como valor central a participação (King, Anderson, & West, 

1991; Kumar & Sharma, 2018). A participação também tem sido apontada como fortemente 

associada a outros comportamentos fundamentais da inovação, tais como o comprometimento, a 

pró-atividade e envolvimento no trabalho (Hülsheger, Anderson & Salgado, 2009; Shalley & 

Gilson, 2004).  

- Autonomia: pesquisas tem demonstrado relação positiva entre a autonomia e a inovação 

(Anderson et al., 2004; Crossan & Apaydin, 2010; Machado, 2007, 2009; Machado, Oliveira & 

Heinzmann, 2012; Parzefall, Seeckand & Leppänen, 2013). Os principais resultados destes 

estudos apontam que ao ter autonomia para decidir e resolver problemas que surgem no trabalho 

se amplia a possibilidade de adotar soluções mais criativas, diferentes e inéditas para resolver os 

problemas. O argumento principal contido nos resultados das pesquisas que associam autonomia 

com inovação é que quando a solução de problemas é feita por procedimentos rígidos ou se está 

sob à responsabilidade de um superior se restringe o leque de se encontrar novas maneiras de ver 

o problema e, por conseguinte, de resolvê-lo.  

A terceira dimensão que compõe a escala é a Relação com o Ambiente Externo. Esta é a 

única dimensão que enfatiza os fatores externos à organização. Essa dimensão aborda o uso e 

desenvolvimento de diversas formas de cooperação com diferentes entidades (Kraśnicka et al., 

2016). Assim, essa dimensão se refere ao grau de interação da organização com organizações 

externas parceiras sendo alianças e parcerias os fatores que compõem esse eixo. Esses 

descritores, alianças e parcerias, foram apontados por Lemos et al. (1999), que afirma que as 

fontes de informação e conhecimentos necessários ao processo de inovar podem estar fora da 

organização. Estabelecer relações com o ambiente externo também supõe que a organização não 

está centrada apenas nos seus processos internos. Possibilita acompanhar o que está acontecendo 
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no mundo exterior, seja em relação aos seus concorrentes, aos seus parceiros, às tendências 

mundiais do ramo de atuação da empresa. Esta dimensão tem sido apontada como 

intrinsicamente relacionada com a estratégia mais pró-ativa, prospectiva da organização em 

relação ao seu futuro. Janissek (2007), por exemplo, encontrou que empresas mais inovadoras 

possuem um foco no futuro, estão conectadas com o seu ambiente externo acompanhando por 

meio de parcerias e de alianças as tendências da sua área de atuação e dos fatores ambientais que 

poderão interferir da organização.  

A quarta dimensão escolhida foi a Gestão do Conhecimento e Aprendizagem.  Refere-se 

aos mecanismos formais e informais que possibilitam adquirir, produzir, armazenar, 

compartilhar, processar e transferir informações e conhecimento, além de aplicar o conhecimento 

e a experiência relevante para a organização (Kraśnicka et al., 2016). Os fatores de composição 

desse eixo são:  

- Armazenamento do conhecimento e das experiências: se refere aos mecanismos 

utilizados pela organização para que o conhecimento adquirido e desenvolvido não se perca, e 

possa ser acessado quando necessário;  

- Compartilhamento do conhecimento e das experiências: representa a grande fatia das 

pesquisas em inovação nas organização que versam sobre a importância de canais de 

comunicação abertos e possibilidade de troca de experiências entre os indivíduos para propiciar 

inovação.  Fu, Liu & Liao (2018) consideram o compartilhamento de experiências como um 

mediador da inovação. É possível encontrar estudos demonstrando a relação entre 

compartilhamento de experiências e outras importantes características de ambientes inovadores 

como por exemplo o trabalho em equipe e  a autonomia no trabalho (Kim & Lee, 2013; Kumar 

& Sharma, 2018; Gil, Rodrigo-Moya & Morcillo-Bellido, 2018);  
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- Programas de treinamento e desenvolvimento: envolvem os mecanismos formais 

utilizados pela organização para desenvolver habilidades diferentes. Permite também que o 

indivíduo tenha acesso de forma intencional, ao conhecimento necessário para o aprimoramento 

do seu trabalho na organização. Ao priorizar a qualificação e desenvolvimento dos trabalhadores 

a organização comunica que o conhecimento e a aprendizagem é um valor importante para a 

organização. Pesquisas tem apontado que o fato de a organização de alguma forma 

institucionalizar formalmente que valoriza os comportamentos inovadores é também uma 

característica importante para gerar comportamentos inovadores, uma vez que claramente os 

empregados sabem que esta é um objetivo que será recompensado na organização. (Anderson et 

al., 2004; Hoffmann et al., 2016; Crossan & Apaydin, 2010; Machado, 2007, 2009). 

A quinta e última dimensão proposta é Clima Psicológico de Suporte à Inovação: refere-

se ao quanto a organização oferece segurança psicológica aos trabalhadores quando eles tentam 

realizar ou sugerir algo novo e o quanto os erros decorrentes destas tentativas são tolerados pela 

organização, de modo que os trabalhadores não sejam punidos se suas tentativas de realizar 

ações diferentes não sejam bem-sucedidas (Kraśnicka et al., 2016).  

- Segurança psicológica dos membros da equipe: reflete o senso de segurança percebido 

pelo indivíduo de que ele pode tentar adotar comportamentos que envolvem riscos. Está 

associado também ao fato de que o indivíduo sente que produzir algo novo é uma de suas 

atribuições e de alguma forma a organização e seus superiores imediatos esperam que ele tenha 

este comportamento como parte de seus objetivos de trabalho (Anderson et al., 2004; Crossan & 

Apaydin, 2010);  

- Tolerância ao erro: envolve um valor cultural da organização. Normalmente, esse valor é 

concretizado por meio das ações do líder imediato, mas também está de alguma forma 
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institucionalizado na organização.  Na sua essência, o indivíduo percebe que os erros decorrentes 

de tentativas de inovar são aceitáveis e, principalmente não resultarão em punições para o 

trabalhador que ousar (Anderson et al., 2004; Crossan & Apaydin, 2010; Eisenberger, Fasolo & 

Davis-LaMastro, 1990; Hoffmann et al., 2016; Machado, 2007, 2009; Machado et al., 2012). 

Tabela 3 

Dimensões e Fatores Propostos. 

Dimensão Fator 

Organização do Trabalho 

Trabalho em equipe 

Grau de flexibilidade nos procedimentos de trabalho 

Responsabilidade e Tomada de 

Decisão 

Participação no processo decisório 

Autonomia na resolução de problemas 

Relação com o Ambiente 

Externo 

Alianças 

Parcerias 

Gestão do Conhecimento e da 

Aprendizagem 

Armazenamento do conhecimento e da experiência 

Compartilhamento do conhecimento e das experiências 

Treinamento e Desenvolvimento 

Suporte Psicológico a Inovação 

Segurança Psicológica 

Tolerância ao Erro 

 

Definidas as dimensões e seus principais fatores, cabe salientar que tal definição não se 

constituiu em um processo de fácil encaminhamento. Uma vez que se tem uma variedade muito 

grande de formas de se agrupar, de se classificar as características disponíveis na literatura, a 

escolha e o agrupamento resultante deixou de lado outras formas de se sistematizar tais 

características. Portanto, não foi possível considerar todos os fatores citados na literatura como 
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incentivadores do surgimento da inovação no presente agrupamento. A seleção foi realizada 

considerando que muitas dimensões e fatores nos diferentes modelos apresentados pela literatura 

se referem a fatores semelhantes, sobrepostos. A testagem desta configuração adotada no 

presente estudo poderá nos mostrar até que ponto tal formatação foi satisfatória. Alguns fatores 

foram excluídos pela impossibilidade de apreender no instrumento proposto, que ficaria muito 

longo e isso poderia prejudicar a coleta de dados para validação. A exemplo dessa exclusão, 

características que não permaneceram nessa sistematização foram estrutura da organização e 

tamanho da organização. 

5.2 Construção do instrumento para mensurar a presença de características que 

contribuem para a construção de ambientes organizacionais inovadores.  

A fim de cumprir com o segundo objetivo específico, após da elaboração das dimensões e 

a separação em descritores, estes foram operacionalizados em forma de itens, que são condições 

e características que o respondente do instrumento identificar ou não no ambiente laboral que 

está inserido. Cada fator deu origem a pelo menos dois itens. 

A construção dos itens foi realizada a partir dos conceitos que foram utilizados para definir 

cada um dos fatores/descritores. Assim, os itens devem de alguma forma traduzir tanto o 

conceito adotado para definir a dimensão assim como os fatores/descritores que compuseram 

cada uma das dimensões. O processo de construção dos itens também seguiu a análise dos juízes 

e permitiu realizar adaptações e promover o refinamento dos itens.  

Sobre isso, Pasquali (1998) recomenda a submissão dos itens a uma análise teórica e 

semântica. Assim, a estrutura inicial da escala foi enviada para professores e pesquisadores em 

Psicologia das Organizações e Trabalho, a fim de serem avaliadas a estrutura interna da escala, 
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sua estrutura dinâmica, e a consistência dos itens. Ao todo foram obtidos cinco retornos com 

colaborações. A escala enviada para apreciação possuía 44 itens, que se agrupavam em 5 

dimensões. Com base no julgamento dos juízes, foram excluídos ou unificado com outros 11 

itens, como apresentado na Tabela 4, ficando a versão para a coleta final com 33 como 

apresentado na Tabela 5. A exclusão se deu quando o item foi avaliado como confuso, ambíguo, 

não claramente pertencente à dimensão de origem ou ainda quando o item era avaliado como 

pertencente a mais de duas dimensões. Outra causa para exclusão foi a necessidade de unificação 

de itens, quando dois ou mais deles sugeriam perguntar a mesma coisa, de modo a apresentar um 

instrumento mais coerente e enxuto. 

A seguir são apresentados os resultados e as contribuições de cada um dos juízes, para os 

quais foram atribuídos rótulos (Juiz1, Juiz2, etc). São apresentados os itens excluídos e a 

contribuição de cada juiz que resultou na exclusão, como pode ser visto a seguir. 

Tabela 4 

Itens Excluídos na Análise Semântica. 

Item Juiz1 Juiz2 Juiz3 Juiz4 Juiz5 Observações 

7. Existe a possibilidade de 

flexibilizar os horários de trabalho 

1 1 1 1 e 2 1 Unificação com o item 8 

9. Existem programas específicos 

para a inserção de estudantes no 

contexto de trabalho, como 

programas de estágio, trainee, jovem 

aprendiz, etc. 

3  4 4 4 Pertence a dimensão 3 

porém foi alocado na 4 

dimensão por 3 juízes 

11. Há maior ênfase na definição dos 

objetivos e resultados, do que na 

definição dos procedimentos que 

devemos adotar. 

1 1 1 1 1 Unificado com o item 25 
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12. Há um esforço para acompanhar 

as novas ideias e tecnologias 

relacionadas com a área de atuação 

da organização. 

3 3 4 3 4 e 5 Pertence à dimensão 4, 

porém foi alocada na 

dimensão 3 por mais de 

3 juízes. 

16. Me sinto estimulado a buscar 

novas formas de realizar meu 

trabalho. 

2 e 5 2 5 5 5 Repetitivo com o item 27. 

22.Os empregados conhecem e 

acompanham quais são os planos 

para o futuro da organização. 

4  2 1 2 Alocado em 3 

dimensões. 

24. Os procedimentos e rotinas de 

trabalho não são rigidamente 

especificados. 

1 1 1 1 1 Incorporado ao item 6. 

26. Os trabalhadores são 

estimulados a participarem das 

discussões e decisões sobre as 

tarefas do trabalho que realizam. 

2 e 5 2 2 2 2 Repetitivo com outros 

itens 

27. Os trabalhadores são 

estimulados a pensarem e adotarem 

formas de execução das tarefas para 

alcançar os resultados esperados de 

maneira mais eficiente. 

2 e 5 5 2 5 5 Unificado com o item 2. 

28.    Percebo que as sugestões e 

considerações que faço são 

consideradas nas decisões tomadas 

na organização. 

2 e 5 2 2 2 2 Unificado com o item 29 

38. Tenho liberdade para discutir e 

decidir sobre os objetivos e metas do 

meu trabalho. 

2 1 2 2 1, 2 e 

5 

Unificado ao item 6. 

Nota. Onde não há marcação, o juiz se absteve de responder.  

Nesse entendimento, na Tabela 5 a seguir são apresentados os itens recebidos pelos juízes e 

a versão final de cada um deles, com a redação melhorada a partir das contribuições recebidas. 

Tabela 5 

Versão apresentada aos juízes, e versão final dos itens. 

Item apresentado aos Juízes Versão final 
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Os resultados apresentados pela equipe são 

mais valorizados do que os procedimentos 

utilizados para alcançá-los. 

Existe mais preocupação com a definição dos 

resultados esperados do que com a forma de 

alcançá-los. 

A troca de conhecimento e de experiência entre 

os colegas me ajudam a resolver problemas que 

surgem na execução das tarefas. 

Resolvo problemas que surgem no meu 

trabalho trocando informações e experiências 

com meus colegas. 

Resolvo problemas que surgem no meu trabalho 

trocando informações e experiências com meus 

colegas. 

Apesar de as pessoas que atuam no meu setor 

de trabalho possuírem funções específicas, elas 

são capazes de realizar as tarefas uns dos 

outros. 

Busca-se formar equipes de trabalho compostas 

por pessoas que possuem diferentes 

conhecimentos e habilidades. 

As equipes de trabalho são compostas por 

pessoas que possuem diferentes conhecimentos 

e habilidades 

As informações e orientações que são 

importantes para a realização das tarefas estão 

facilmente acessíveis a todos os empregado. 

As informações e orientações importantes para 

a realização das tarefas são difíceis de serem 

acessadas pelos empregados (ITEM 

INVERTIDO) 

As recompensas são distribuídas considerando 

os resultados coletivos do trabalho e não somente 

os individuais. 

As recompensas são distribuídas considerando 

os resultados coletivos e não o desempenho 

individual. 

Somos incentivados a sempre tentar fazer algo 

novo, mesmo não tendo a certeza de que tais 

tentativas serão bem sucedidas 

Devemos sempre tentar algo novo, mesmo 

sabendo que nem sempre esta tentativa será 

bem sucedida. 

Tenho liberdade para fazer arranjos de horário 

flexíveis de modo a possibilitar me ausentar do 

trabalho por questões particulares. 

Existe flexibilidade de horários que me 

permitem ausentar-me do meu trabalho por 

motivos particulares. 

Trocamos informações e experiências com 

empresas que pertencem ao mesmo ramo de 

atuação. 

Evitamos trocar informações e experiências 

com empresas que pertencem ao mesmo ramo 

de atuação (ITEM INVERTIDO) 

Existem formas/sistemas que possibilitam 

registrar e armazenar as informações e o 

conhecimento que é produzido na organização. 

Existem mecanismos para registrar e 

armazenar as informações e o conhecimento 

que são produzidos na organização. 

Posso expressar sem receio a minha opinião 

sobre soluções de problemas no meu trabalho. 

Expresso minha opinião e ajudo a decidir sobre 

soluções de problemas no meu trabalho. 

Novas tecnologias são implementadas 

frequentemente para aprimorar os processos de 

trabalho. 

Há flexibilidade para incorporar novas ideias e 

tecnologias aos processos de trabalho. 
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Há um estímulo para que os empregados se 

mantenham atualizados sobre novos 

conhecimentos que impactam a área onde 

trabalho e o ramo de atuação da organização 

Há um estímulo para que os empregados se 

mantenham atualizados sobre novos 

conhecimentos que impactam a área onde 

trabalham. 

Há uma preocupação em preparar os 

empregados para atuarem em projetos a serem 

implementados futuramente na organização. 

Há uma preocupação em preparar os 

empregados para atuar em projetos a serem 

implantados futuramente. 

Percebo um esforço da organização para 

aproveitar e, quando possível, implementar as 

novas ideias que são sugeridas pelo trabalhador. 

Existe um esforço para adotar as ideias 

sugeridas pelos funcionários. 

Quando percebo que algo no meu trabalho 

poderia ser feito de forma diferente, me sinto à 

vontade para propor/sugerir alterações na forma 

de realizar a tarefa. 

Me sinto seguro para propor/sugerir alterações 

na forma de realizar a tarefa. 

Me sinto valorizado quando sugiro algo novo. Não me sinto valorizado quando sugiro algo 

novo. (ITEM INVERTIDO) 

O trabalho realizado de modo coletivo é 

incentivado 

O trabalho realizado de modo individual é 

incentivado. (ITEM INVERTIDO) 

Trocar experiências e conhecimentos entre os 

trabalhadores fazem parte da rotina de trabalho. 

O compartilhamento de experiências e 

conhecimentos entre os trabalhadores faz parte 

da rotina de trabalho. 

Os conhecimentos e experiências trocados entre 

meus colegas possibilitam aprender novas formas 

de realizar o trabalho. 

Os conhecimentos e experiências 

compartilhados entre os meus colegas 

possibilitam aprender novas formas de realizar o 

trabalho. 

Tenho a oportunidade de aplicar no trabalho o 

que aprendo nos Programas de Treinamento e de 

Desenvolvimento que participo. 

O que aprendo nos Programas de Treinamento 

e Desenvolvimento promovidos pela empresa, 

dificilmente pode ser aplicado no trabalho que 

realizo. 

Todos os empregados conhecem qual é a 

missão e os objetivos da organização. 

Os empregados conhecem a missão e os 

planos para o futuro desta organização. 

Os objetivos e metas do meu trabalho são 

definidos em conjunto com os meus superiores. 

Os objetivos e metas do meu trabalho são 

definidos em conjunto com os meus superiores 

As rotinas de trabalho são discutidas e definidas 

em conjunto com meus colegas. 

Participo diretamente com meus colegas da 

definição das rotinas e dos procedimentos que 

envolvem o trabalho do meu setor. 

Me envolvo diretamente na definição de como 

será meu plano de treinamento e desenvolvimento 

Participo diretamente da definição do meu 

plano de treinamento e desenvolvimento. 
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na organização 

Possuo liberdade para decidir sobre a maioria 

das questões não rotineiras e imprevistas que 

surgem no trabalho, sem precisar consultar meus 

superiores. 

Não preciso consultar meus superiores para 

decidir sobre questões não rotineiras e 

imprevisíveis que surgem no trabalho. 

Quando não concordo com alguma decisão 

tomada pela organização, me sinto à vontade para 

expor minha opinião. 

Quando discordo de alguma decisão tomada 

pela organização, não me sinto à vontade para 

expor minha opinião. (ITEM INVERTIDO) 

Quando surgem problemas na execução do 

trabalho posso encontrar e implementar soluções 

que considero mais adequadas para resolver a 

situação. 

Tenho autonomia para encontrar soluções que 

considero mais adequadas para resolver 

problemas no meu trabalho. 

São desenvolvidos estudos e pesquisas em 

parceria com instituições de ensino e pesquisa 

(Universidades, centros de pesquisa, Faculdades). 

São desenvolvidos estudos e pesquisas em 

parceria com instituições de ensino e de 

pesquisa (Universidades, centros de pesquisa, 

Faculdades). 

São oferecidas as condições para eu 

implementar uma ideia nova, mesmo não tendo 

certeza de que essa tentativa trará os resultados 

esperados. 

São oferecidas condições para eu adotar uma 

ideia nova, mesmo não tendo certeza de que 

essa tentativa trará os resultados esperados. 

São realizados acordos e contratos com outras 

organizações para, em conjunto, ampliarem as 

chances de obter vantagem competitiva no 

mercado. 

São realizados acordos e contratos com outras 

organizações para, em conjunto, ampliarem as 

chances de obter vantagem competitiva no 

mercado. 

Tenho liberdade para fazer arranjos de horário 

flexíveis de modo a possibilitar me ausentar do 

trabalho por questões particulares. 

Tenho liberdade para realizar meu trabalho de 

formas diferentes, pois sei que não serei punido 

se tais tentativas não derem certo. 

Tenho liberdade para tentar realizar meu 

trabalho de formas diferentes, pois sei que não 

serei punido se tais tentativas não derem certo. 

Tenho oportunidades de participar de 

treinamentos periódicos para aprimorar o 

desempenho. 

  

Ao final, uma versão de 33 itens foi definida, com melhorias na redação, na alocação das 

palavras, com itens mais sucintos e com possibilidade de estar medindo exatamente o que se 

pretendia medir.  
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Para melhor entendimento dos procedimentos adotados, a seguir na Tabela 6 são 

apresentados os descritores de cada uma das dimensões propostas, seus conceitos, e os itens de 

cada dimensão, na Tabela 5 os itens estão embaralhados, porém na Tabela 6 a seguir eles estão 

organizados por descritores e obviamente por dimensões. Dessa forma será mais didático para 

perceber como os itens refletem o conceito adotado. 

Tabela 6 

Descritores, seus conceitos e Itens Propostos. 

Descritores/Fatores Definições Itens 

Trabalho em 
Equipe/Equipes 
multifuncionais 

O trabalho no formato de equipes propicia 
maior diversidade de experiências, maior 
possibilidade de trocar informações e 
conhecimento e melhores oportunidades 
para aprender coisas novas.  
 

As recompensas são distribuídas 
considerando os resultados 
coletivos e não o desempenho 
individual. 

O trabalho realizado de modo 
coletivo é incentivado. 

As equipes de trabalho são 
compostas por pessoas que 
possuem diferentes 
conhecimentos e habilidades 

Apesar de as pessoas que atuam 
no meu setor de trabalho terem 
funções específicas, elas são 
capazes de realizar as tarefas uns 
dos outros.  

Flexibilidade nos 
procedimentos de 
trabalho 

O grau de flexibilidade existente nos 
procedimentos de trabalho é indispensável 
para a produtividade de times inovadores. 
Ao ter flexibilidade no trabalho, se reforça 
também à autonomia das equipes de 
trabalho e a organização pode contar com 
um leque mais amplo e diversificado de 
formas de realizar as atividades. 

Existe flexibilidade de horários 
que me permitem ausentar-me do 
trabalho por motivos particulares 

Há flexibilidade para incorporar 
novas ideias e tecnologias aos 
processos de trabalho da 
organização. 
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Existe mais preocupação com a 
definição dos resultados 
esperados do que com a forma de 
alcança-los. 

Participação no 
processo decisório 

Ao proporcionar que todos se envolvam no 
processo decisório, as decisões se tornam 
compartilhadas e os atores se sentem 
mais responsáveis pelas definições que 
foram acordadas.  

Os objetivos e metas do meu 
trabalho são definidos em 
conjunto com os meus superiores 

Participo diretamente da definição 
do meu plano de treinamento e 
desenvolvimento na organização 

Participo diretamente com meus 
colegas da definição das rotinas e 
procedimentos de trabalho do 
meu setor 

Autonomia na 
resolução de 
problemas 

Quando a solução de problemas é feita 
por procedimentos rígidos ou se está sob 
à responsabilidade de um superior, se 
restringe o leque de se encontrar novas 
maneiras de ver o problema e, por 
conseguinte, de resolvê-lo. Nesse sentido, 
trabalhadores com mais autonomia 
tendem a desenvolver formas criativas de 
resolver problemas e inovar no trabalho. 

Expresso minha opinião para 
solucionar problemas no meu 
trabalho. 

Me sinto a vontade para expor 
minha opinião quando não 
concordo com alguma decisão 
tomada pela organização. 

Tenho autonomia para encontrar 
soluções que considero mais 
adequadas para resolver 
problemas no trabalho. 

Não preciso consultar meus 
superiores para decidir sobre 
questões não rotineiras e 
imprevistas que surgem no 
trabalho. 

Alianças 

e 

Parcerias 

Estabelecer relações com o ambiente 
externo supõe que a organização não está 
centrada apenas nos seus processos 
internos. Possibilita acompanhar o que 
está acontecendo no mundo exterior, seja 
em relação aos seus concorrentes, aos 
seus parceiros, às tendências mundiais do 
ramo de atuação da empresa. 

São realizados acordos e 
contratos com outras 
organizações para, em conjunto, 
ampliar as chances de obter 
vantagem competitiva no 
mercado. 

Trocamos informações e 
experiências com empresas que 
pertencem ao mesmo ramo de 
atuação. 

São desenvolvidos estudos e 
pesquisas em parceria com 
instituições de ensino e pesquisa 
(Universidades, centros de 
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pesquisa, Faculdades). 

Armazenamento do 
conhecimento e da 
experiência 

Se refere aos mecanismos utilizados pela 
organização para que o conhecimento 
adquirido e desenvolvido não se perca, e 
possa ser acessado quando necessário. 

 

Existem mecanismos para 
registrar e armazenar as 
informações e o conhecimento 
que são produzidos na 
organização. 

Todos os empregado tem acesso 
às informações e orientações que 
são importantes para a realização 
das tarefas. 

Compartilhamento 
do conhecimento e 
das experiências 

Versam sobre a importância de canais de 
comunicação abertos e possibilidade de 
troca de experiências entre os indivíduos 
para propiciar inovação.  Alguns autores 
consideram o compartilhamento de 
experiências como um mediador da 
inovação.  

O compartilhamento de 
experiências e conhecimentos faz 
parte da rotina de trabalho. 

Resolvo problemas que surgem 
no meu trabalho trocando 
informações e experiências com 
meus colegas. 

Os empregados conhecem a 
missão e os planos para o futuro 
da organização. 

Os conhecimentos e experiências 
compartilhados entre os meus 
colegas possibilitam aprender 
novas formas de realizar o 
trabalho. 

Treinamento e 
Desenvolvimento 

Envolvem os mecanismos formais 
utilizados pela organização para 
desenvolver habilidades diferentes. 
Permite também que o indivíduo tenha 
acesso de forma intencional, ao 
conhecimento necessário para o 
aprimoramento do seu trabalho na 
organização. 

Tenho oportunidades de participar 
de treinamentos periódicos para 
aprimorar o meu desempenho. 

Há um estímulo para que os 
empregados se mantenham 
atualizados sobre novos 
conhecimentos que impactam a 
área onde trabalham. 

Há uma preocupação em preparar 
os empregados para atuar em 
projetos a serem implantados 
futuramente na organização. 

Tenho a oportunidade de aplicar 
no trabalho o que aprendo nos 
Programas de Treinamento e de 
Desenvolvimento. 
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Segurança 
Psicológica 

Reflete o senso de segurança percebido 
pelo indivíduo de que ele pode tentar 
adotar comportamentos que envolvem 
riscos. Está associado também ao fato de 
que o indivíduo sente que produzir algo 
novo é uma de suas atribuições e de 
alguma forma a organização e seus 
superiores imediatos esperam que ele 
tenha este comportamento como parte de 
seus objetivos de trabalho. 

Me sinto seguro para 
propor/sugerir alterações na 
forma de realizar a tarefa. 

Me sinto valorizado quando sugiro 
algo novo. 

Existe um esforço para adotar as 
ideias sugeridas pelos 
empregados.  

Tolerância ao Erro 

Na sua essência, o indivíduo percebe que 
os erros decorrentes de tentativas de 
inovar são aceitáveis e, principalmente 
não resultarão em punições para o 
trabalhador que ousar. 

Devemos sempre tentar algo 
novo, mesmo sabendo que nem 
sempre esta tentativa será bem 
sucedida. 

São oferecidas condições para eu 
adotar uma ideia nova, mesmo 
não tendo certeza de que essa 
tentativa trará os resultados 
esperados. 

Tenho liberdade para realizar meu 
trabalho de formas diferentes, 
pois sei que não serei punido se 
tais tentativas não derem certo. 

 

5.3 Testagem e evidências empíricas de validade do instrumento proposto 

A fim de cumprir com o terceiro objetivo específico, a princípio foram testadas a 

adequação da amostra. O KMO alcançado foi de 0,835, valor considerado excelente, e o teste de 

esfericidade de Bartlett foi significativo (p<.001), o que indicou a adequação da amostra à 

pesquisa, e foi confirmado também que esse conjunto de dados podem ser submetidos a análises 

fatoriais (Dancey & Reidy, 2013). 

A Análise Fatorial Exploratória (AFE) foi realizada considerando os 33 itens utilizados, e 

os 257 casos observados, uma vez que o banco de dados foi seccionado para realizar a AFE com 

a primeira metade, e a AFC com a outra metade do banco de dados.  

Inicialmente foi rodada uma AFE livre, sem informar ao programa estatístico o número de 

dimensões desejadas, o que resultou numa estrutura fatorial possível de cinco dimensões, 
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corroborando com o referencial teórico utilizado. Foi analisado o critério da raiz latente 

(autovalores iniciais/eigenvalues). 

 

Component   Initial Eigenvalues Rotation Sums of 
Squared a Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9,795 

2,009 

1,864 

1,710 

1,65 

29,683 

6,089 

5,650 

5,181 

5,018 

4,128 

3,828 

3,586 

29,683 

35,772 

41,421 

46,602 

51,620 

55,748 

59,577 

63,163 

6,627 

5,869 

4,716 

1,731 

3,209 

Figura 6. Total da Variância Explicada.  

Quando uma análise fatorial é testada sem informar ao programa estatístico quantas 

dimensões/fatores são desejados, os resultados são obtidos aleatoriamente pelo programa. É 

possível observar na Figura 6 a variância total explicada, isso significa que ao analisar os dados, 

o programa estatístico encontrou uma solução possível de cinco fatores, de modo que nestes, 

mais de 50% do fenômeno estudado pode ser explicado. Com base nesses resultados decisões a 

respeito das análises futuras podem ser tomadas.  

É comum os acadêmicos realizarem inicialmente essa testagem livre, pois propicia 

confiança na elaboração do instrumento (Dancey & Reidy, 2013; Figueiredo Filho & Silva 

Júnior, 2010).  

Identificadas as cinco dimensões possíveis e com uma variância explicada excelente para 

fenômenos sociais, foi realizada uma AFE informando ao programa estatístico uma solução de 

cinco dimensões, de acordo com o referencial teórico consultado e a construção das dimensões e 
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itens da Escala de Ambientes Organizacionais Inovadores. Esse procedimento foi realizado para 

testar em quais dimensões os itens carregavam com cargas fatoriais mais expressivas (Figueiredo 

Filho & Silva Júnior, 2010).  

Como é possível observar na Tabela 7, os itens carregaram aleatoriamente dentro das cinco 

dimensões. Para permitir uma melhor compreensão, para cada dimensão foi atribuído um código, 

isso permite uma visualização mais lógica do resultado obtido. 

Tabela 7 

Pattern Matrix com Cinco Dimensões - Livre. 

  
Dimensões/Fatores 

1 2 3 4 5 

GestCA 14 Há uma preocupação em preparar os empregados para 

atuarem em projetos a serem implantados futuramente. 
,736     

GestCA 33 Tenho oportunidades de participar de treinamentos periódicos 

para aprimorar meu desempenho. 
,628     

GestCA 22 Os empregados conhecem a missão e os planos para o futuro 

desta organização. 
,586     

CPSI 15 Existe um esforço para adotar as ideias sugeridas pelos 

empregados. 
,586     

GestCA 13 Os empregados são estimulados a que se mantenham 

atualizados sobre novos conhecimentos que impactam a área onde 

trabalham. 

,554  ,325   

OrgTra 1 Existe mais preocupação com a definição dos resultados 

esperados do que com a forma de alcançá-los. 
-,526     

RespTD 23 Os objetivos e metas do meu trabalho são definidos em 

conjunto com os meus superiores. ,486 ,331    

RelAE 31 São realizados acordos e contratos com outras organizações 

para, em conjunto, ampliarem as chances de obter vantagem competitiva 

no mercado. 

,314     

CPSI 17_invert Não me sinto valorizado quando sugiro algo novo. -,313     

GestCA 20 Os conhecimentos e experiências compartilhados entre os 

meus colegas possibilitam aprender novas formas de realizar o trabalho. 
 ,860    

GestCA 19 O compartilhamento de experiências e conhecimentos entre os 

trabalhadores faz parte da rotina de trabalho. 
,302 ,581    
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RespTD 11 Expresso minha opinião e ajudo a decidir sobre soluções de 

problemas no meu trabalho. 
 ,473 ,372   

GestCA 10 Existem mecanismos para registrar e armazenar as 

informações e o conhecimento que são produzidos na organização. 
 ,451    

OrgTra 4 As equipes de trabalho são compostas por pessoas que 

possuem diferentes conhecimentos e habilidades.  ,421    

RespTD 24 Participo diretamente com meus colegas da definição dos 

procedimentos que envolvem o trabalho do meu setor. 
 ,420   -,332 

GestCA 2 Resolvo problemas que surgem no meu trabalho trocando 

informações e experiências com meus colegas. 
 ,417    

CPSI 7 Sempre tentamos fazer algo novo, mesmo sabendo que nem 

sempre esta tentativa será bem sucedida. 
 ,390    

OrgTra 8 Existe flexibilidade de horários que me permitem ausentar-me do 

meu trabalho por motivos particulares. 
     

RespTD 28 Tenho autonomia para encontrar soluções que considero mais 

adequadas para resolver problemas no meu trabalho. 
  ,749   

CPSI 32 Tenho liberdade para realizar meu trabalho de formas diferentes, 

pois sei que não serei punido se tais tentativas não derem certo. 
  ,660   

OrgTra 12 Há flexibilidade para incorporar novas ideias e tecnologias aos 

processos de trabalho. 
  ,505   

RespTD 26 Não preciso consultar meus superiores para decidir sobre 

questões não rotineiras e imprevisíveis que surgem no trabalho. 
  ,469   

CPSI 30 São oferecidas condições para eu adotar uma ideia nova, mesmo 

não tendo certeza de que essa tentativa trará os resultados esperados. 
,395  ,450 ,339  

OrgTra 18_invert O trabalho realizado de modo individual é incentivado.   ,360   

OrgTra 6 As recompensas são distribuídas considerando os resultados 

coletivos e não o desempenho individual. 
   ,517  

CPSI 16 Me sinto seguro para propor/sugerir alterações na forma como as 

tarefas são realizadas. 
 ,366 ,369 -,381  

RelAE 29 São desenvolvidos estudos e pesquisas em parceria com 

instituições de ensino e de pesquisa (Universidades, centros de pesquisa, 

Faculdades). 

   ,304  

OrgTra 3 Apesar de as pessoas que atuam no meu setor de trabalho 

possuírem funções específicas, elas são capazes de realizar as tarefas 

uns dos outros. 

     

RespTD 27_invert  Quando discordo de alguma decisão tomada pela 

organização, não me sinto à vontade para expor minha opinião. 
    ,576 

GestCA 21_invert O que aprendo nos Programas de Treinamento e 

Desenvolvimento promovidos pela empresa dificilmente podem ser 

aplicados no trabalho que realizo. 

    ,419 
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 RelAE 9_invert Evitamos trocar informações e experiências com 

empresas que pertencem ao mesmo ramo de atuação. 
    ,395 

GestCA 5_invert As informações e orientações importantes para a 

realização das tarefas são difíceis de serem acessadas pelos empregados. 
-,369    ,395 

RespTD 25 Participo diretamente da definição do meu plano de 

treinamento e desenvolvimento. 
    -,342 

Nota: A codificação dos itens foi a seguinte: - Clima Psicológico de Suporte à Inovação CPSI;  - Organização 

do Trabalho OrgTra; - Gestão do Conhecimento e Aprendizagem GestCA; - Responsabilidade na Tomada de 

Decisão RespTD; - Relação com o Ambiente Externo RelAE.   

 

Observando os resultados obtidos nessa análise, não houve uniformidade no carregamento 

dos itens e por isso uma solução informando ao programa 4 dimensões foi testada, porém os 

resultados ainda não foram interpretáveis como é possível perceber na Tabela 8 a seguir.  

Tabela 8 

Pattern Matrix com Quatro Dimensões. 

  
Dimensões 

1 2 3 4 

GestCA 14 Há uma preocupação em preparar os empregados para 

atuarem em projetos a serem implantados futuramente. 

,709    

GestCA 33 Tenho oportunidades de participar de treinamentos periódicos 

para aprimorar meu desempenho. 

,674    

CPSI 15 Existe um esforço para adotar as ideias sugeridas pelos 

empregados. 

,611    

GestCA 22 Os empregados conhecem a missão e os planos para o 

futuro desta organização. 

,574    

GestCA 13 Os empregados são estimulados a que se mantenham 

atualizados sobre novos conhecimentos que impactam a área onde 

trabalham. 

,550    

OrgTra 1 Existe mais preocupação com a definição dos resultados 

esperados do que com a forma de alcançá-los. 

-,542    

GestCA 5_invert As informações e orientações importantes para a 

realização das tarefas são difíceis de serem acessadas pelos 

empregados. 

-,457    

RespTD 23 Os objetivos e metas do meu trabalho são definidos em 

conjunto com os meus superiores. 

,438    
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CPSI 30 São oferecidas condições para eu adotar uma ideia nova, 

mesmo não tendo certeza de que essa tentativa trará os resultados 

esperados. 

,434  ,371 ,381 

CPSI 17_invert Não me sinto valorizado quando sugiro algo novo. -,356    

RespTD 25 Participo diretamente da definição do meu plano de 

treinamento e desenvolvimento. 

,342    

RelAE 31 São realizados acordos e contratos com outras organizações 

para, em conjunto, ampliarem as chances de obter vantagem competitiva 

no mercado. 

,326   ,303 

GestCA 20 Os conhecimentos e experiências compartilhados entre os 

meus colegas possibilitam aprender novas formas de realizar o trabalho. 

 ,760   

RespTD 11 Expresso minha opinião e ajudo a decidir sobre soluções de 

problemas no meu trabalho. 

 ,646   

RespTD 16 Me sinto seguro para propor/sugerir alterações na forma 

como as tarefas são realizadas. 

,323 ,583 ,307 -,319 

RespTD 24 Participo diretamente com meus colegas da definição dos 

procedimentos que envolvem o trabalho do meu setor. 

 ,576   

GestCA 19 O compartilhamento de experiências e conhecimentos entre 

os trabalhadores faz parte da rotina de trabalho. 

 ,535  ,313 

OrgTra 4 As equipes de trabalho são compostas por pessoas que 

possuem diferentes conhecimentos e habilidades. 

 ,473   

OrgTra 8 Existe flexibilidade de horários que me permitem ausentar-me 

do meu trabalho por motivos particulares. 

 ,444   

GestCA 10 Existem mecanismos para registrar e armazenar as 

informações e o conhecimento que são produzidos na organização. 

 ,424   

CPSI 7 Sempre tentamos fazer algo novo, mesmo sabendo que nem 

sempre esta tentativa será bem sucedida. 

 ,417   

RespTD 27_invert  Quando discordo de alguma decisão tomada pela 

organização, não me sinto à vontade para expor minha opinião. 

 -,374   

GestCA 2 Resolvo problemas que surgem no meu trabalho trocando 

informações e experiências com meus colegas. 

 ,340   

GestCA 21_invert O que aprendo nos Programas de Treinamento e 

Desenvolvimento promovidos pela empresa dificilmente podem ser 

aplicados no trabalho que realizo. 

    

RelAE 9_invert Evitamos trocar informações e experiências com 

empresas que pertencem ao mesmo ramo de atuação. 
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RespTD 28 Tenho autonomia para encontrar soluções que considero 

mais adequadas para resolver problemas no meu trabalho. 

  ,672  

CPSI 32 Tenho liberdade para realizar meu trabalho de formas 

diferentes, pois sei que não serei punido se tais tentativas não derem 

certo. 

 ,301 ,574  

OrgTra 12 Há flexibilidade para incorporar novas ideias e tecnologias aos 

processos de trabalho. 

,310 ,356 ,435  

RespTD 26 Não preciso consultar meus superiores para decidir sobre 

questões não rotineiras e imprevisíveis que surgem no trabalho. 

  ,415  

OrgTra 18_invert O trabalho realizado de modo individual é incentivado.   ,322  

OrgTra 6 As recompensas são distribuídas considerando os resultados 

coletivos e não o desempenho individual. 

   ,504 

RelAE 29 São desenvolvidos estudos e pesquisas em parceria com 

instituições de ensino e de pesquisa (Universidades, centros de 

pesquisa, Faculdades). 

   ,357 

OrgTra 3 Apesar de as pessoas que atuam no meu setor de trabalho 

possuírem funções específicas, elas são capazes de realizar as tarefas 

uns dos outros. 

   ,319 

 

Observados os resultados ao informar ao programa estatístico uma estrutura de 4 

dimensões, algumas decisões foram tomadas na tentativa de alcançar uma estrutura fatorial 

interpretável e mais uniforme. Assim, tomando Field (2013) como base teórica, a primeira 

decisão foi considerar apenas cargas fatoriais acima de .40 uma vez que normalmente são 

considerados fatores de .30. Já que a amostra supera os 200 indivíduos, o autor afirma ser 

possível considerar cargas de até .364, ao que foi arredondado para .40.  

Essa indicação foi seguida, já que as análises considerando cargas fatoriais de no mínimo 

.30 não permitiram encontrar estruturas fatoriais aceitáveis. Nessa perspectiva, a dimensão 

Relação com o Ambiente Externo foi excluída. Isso foi feito por que os itens dessa dimensão não 

obtiveram cargas fatoriais satisfatórias, de modo que o item 9 não carregou em nenhuma das 4 

dimensões que foram testadas, o item 31 atingiu cargas fatoriais em duas dimensões com valores 
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similares (.326 e .303), abaixo do critério de .40 estabelecido, e com uma diferença entre as 

dimensões de menos de .10, o que é também “estatisticamente inadequado” (Dancey e Reidy, 

2006, p. 431). Por fim o item 29 carregou em apenas uma dimensão (.357), também abaixo do 

critério estabelecido de .40 e foi excluído. Foram excluídos também os itens: 2, 3, 6, 17, 18, 21, 

25 e 27 pela mesma razão, cargas fatoriais abaixo do critério estabelecido de .40.  

Feitas estas exclusões uma AFE testando 4 dimensões foi tentada novamente, e o resultado 

é o que pode ser visto na Tabela 9. 

Tabela 9 

Pattern Matrix sem os itens excluídos. 

  Dimensões 

1 2 3 4 

GestCA 14 Há uma preocupação em preparar os empregados para atuarem 

em projetos a serem implantados futuramente. 

,709       

GestCA 33 Tenho oportunidades de participar de treinamentos periódicos 

para aprimorar meu desempenho. 

,674       

CPSI 15 Existe um esforço para adotar as ideias sugeridas pelos 

empregados. 

,611       

GestCA 22 Os empregados conhecem a missão e os planos para o futuro 

desta organização. 

,574       

GestCA 13 Os empregados são estimulados a que se mantenham 

atualizados sobre novos conhecimentos que impactam a área onde 

trabalham. 

,550       

RespTD 23 Os objetivos e metas do meu trabalho são definidos em 

conjunto com os meus superiores. 

,438       

CPSI 30 São oferecidas condições para eu adotar uma ideia nova, mesmo 

não tendo certeza de que essa tentativa trará os resultados esperados. 

,434       

GestCA 20 Os conhecimentos e experiências compartilhados entre os meus 

colegas possibilitam aprender novas formas de realizar o trabalho. 

  ,760     

RespTD 11 Expresso minha opinião e ajudo a decidir sobre soluções de 

problemas no meu trabalho. 

  ,646     

RespTD 16 Me sinto seguro para propor/sugerir alterações na forma como 

as tarefas são realizadas. 

  ,583     
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RespTD 24 Participo diretamente com meus colegas da definição dos 

procedimentos que envolvem o trabalho do meu setor. 

  ,576     

Gest CA 19 O compartilhamento de experiências e conhecimentos entre os 

trabalhadores faz parte da rotina de trabalho. 

  ,535     

OrgTra 4 As equipes de trabalho são compostas por pessoas que possuem 

diferentes conhecimentos e habilidades. 

  ,473     

OrgTra 8 Existe flexibilidade de horários que me permitem ausentar-me do 

meu trabalho por motivos particulares. 

  ,444     

GestCA 10 Existem mecanismos para registrar e armazenar as informações 

e o conhecimento que são produzidos na organização. 

  ,424     

CPSI 7 Sempre tentamos fazer algo novo, mesmo sabendo que nem 

sempre esta tentativa será bem sucedida. 

  ,417     

RespTD 28 Tenho autonomia para encontrar soluções que considero mais 

adequadas para resolver problemas no meu trabalho. 

    ,672   

CPSI 32 Tenho liberdade para realizar meu trabalho de formas diferentes, 

pois sei que não serei punido se tais tentativas não derem certo. 

    ,574   

OrgTra 12 Há flexibilidade para incorporar novas ideias e tecnologias aos 

processos de trabalho. 

    ,435   

RespTD 26 Não preciso consultar meus superiores para decidir sobre 

questões não rotineiras e imprevisíveis que surgem no trabalho. 

    ,415   

 

Como pode ser visto, excluindo os itens citados, e mesmo forçando 4 dimensões, o 

programa só encontrou três dimensões possíveis, logo essa foi a próxima AFE realizada, 

informando ao programa estatístico uma solução de apenas 3 dimensões para testar essa 

estrutura. Como nas AFE anteriores, foram utilizados o PAF, e a rotação oblimin. 

A solução resultante com apenas três dimensões apresentou KMO de .903, considerado 

excelente, e a variância cumulativa explicada foi de 38,88%, e os resultados da AFE podem ser 

vistos na Tabela 10. 

Tabela 10 

Pattern Matrix com Três Dimensões. 

  
Dimensões 

1 2 3 
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OrgTra 1 Existe mais preocupação com a definição dos resultados esperados 

do que com a forma de alcançá-los. 

   

GestCA 2 Resolvo problemas que surgem no meu trabalho trocando 

informações e experiências com meus colegas. 

  ,614 

OrgTra 3 Apesar de as pessoas que atuam no meu setor de trabalho 

possuírem funções específicas, elas são capazes de realizar as tarefas uns dos 

outros. 

  ,466 

OrgTra 4 As equipes de trabalho são compostas por pessoas que possuem 

diferentes conhecimentos e habilidades. 

  ,505 

OrgTra 6 As recompensas são distribuídas considerando os resultados 

coletivos e não o desempenho individual. 

   

CPSI 7 Sempre tentamos fazer algo novo, mesmo sabendo que nem sempre 

esta tentativa será bem sucedida. 

   

OrgTra 8 Existe flexibilidade de horários que me permitem ausentar-me do 

meu trabalho por motivos particulares. 

   

GestCA 10 Existem mecanismos para registrar e armazenar as informações e 

o conhecimento que são produzidos na organização. 

  ,506 

RespTD 11 Expresso minha opinião e ajudo a decidir sobre soluções de 

problemas no meu trabalho. 

,600   

OrgTra 12 Há flexibilidade para incorporar novas ideias e tecnologias aos 

processos de trabalho. 

,686   

GestCA 13 Os empregados são estimulados a que se mantenham 

atualizados sobre novos conhecimentos que impactam a área onde trabalham. 

,553   

GestCA 14 Há uma preocupação em preparar os empregados para atuarem 

em projetos a serem implantados futuramente. 

,476   

CPSI 15 Existe um esforço para adotar as ideias sugeridas pelos 

empregados. 

,641   

CPSI 16 Me sinto seguro para propor/sugerir alterações na forma como as 

tarefas são realizadas. 

,694   

GestCA 19 O compartilhamento de experiências e conhecimentos entre os 

trabalhadores faz parte da rotina de trabalho. 

  ,739 

GestCA 20 Os conhecimentos e experiências compartilhados entre os meus 

colegas possibilitam aprender novas formas de realizar o trabalho. 

  ,726 

GestCA 22 Os empregados conhecem a missão e os planos para o futuro 

desta organização. 

,432   

RespTD 23 Os objetivos e metas do meu trabalho são definidos em conjunto 

com os meus superiores. 

,464   

RespTD 24 Participo diretamente com meus colegas da definição dos 

procedimentos que envolvem o trabalho do meu setor. 

,428   
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RespTD 25 Participo diretamente da definição do meu plano de treinamento e 

desenvolvimento. 

,591   

RespTD 26 Não preciso consultar meus superiores para decidir sobre 

questões não rotineiras e imprevisíveis que surgem no trabalho. 

,556   

RespTD 28 Tenho autonomia para encontrar soluções que considero mais 

adequadas para resolver problemas no meu trabalho. 

,722   

RelAE 29 São desenvolvidos estudos e pesquisas em parceria com 

instituições de ensino e de pesquisa (Universidades, centros de pesquisa, 

Faculdades). 

,408   

CPSI 30 São oferecidas condições para eu adotar uma ideia nova, mesmo 

não tendo certeza de que essa tentativa trará os resultados esperados. 

,736   

RelAE 31 São realizados acordos e contratos com outras organizações para, 

em conjunto, ampliarem as chances de obter vantagem competitiva no 

mercado. 

,505   

CPSI 32 Tenho liberdade para realizar meu trabalho de formas diferentes, 

pois sei que não serei punido se tais tentativas não derem certo. 

,696   

GestCA 33 Tenho oportunidades de participar de treinamentos periódicos 

para aprimorar meu desempenho. 

,498   

IN_5_rec  ,596  

IN_9_rec  ,624  

IN_18_rec  ,554  

IN_21_rec  ,459  

IN_27_rec  ,626  

IN_17_rec  ,706  

Nota: Os itens marcados com _rec são os itens invertidos. 

Como é possível observar, os itens 1, 6, 7 e 8 não carregaram em nenhuma dimensão, logo 

precisam ser excluídos. Já os itens invertidos carregaram uniformemente em uma mesma 

dimensão, apesar de pertencerem a dimensões diferentes. Logo a solução fatorial apresentada 

ainda não é interpretável, e nem satisfatória. 

Tendo como base as AFE’s realizadas até esse momento, não foi possível encontrar uma 

estrutura fatorial interpretável, uma vez que a exclusão dos itens invertidos, e também dos itens 

que carregaram em mais de uma dimensão, e com cargas fatoriais inferiores a .40 

desconfiguraram completamente o instrumento inicialmente proposto, assim, como não foi 
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possível estruturar fatorialmente os itens, soluções alternativas foram testadas, conferindo o 

Alpha de Cronbach por dimensão, afinal, a variância total explicada demonstrou que o conjunto 

de dados obtidos explicam mais de 50% do fenômeno. Isso poderia significar que das cinco 

dimensões propostas, algumas delas teriam relevância ao explicar o fenômeno de Ambientes 

Organizacionais Inovadores e poderiam em pesquisas futuras integrar uma seleção de 

instrumentos para mensurar o fenômeno, uma vez que o referencial teórico consultado aponta 

para a complexidade do mesmo, de modo que um instrumento apenas para apreender todas as 

facetas da inovação em organizações pode ser inviável.  

Assim, com o objetivo de testar se é possível desmembrar a escala originalmente pensada 

para ser multifatorial em 5 escalas unidimensionais foi utilizado o banco de dados completo 

(N=514). Para essa etapa, mais uma vez foram realizadas AFE, utilizando o PAF, rotação 

oblimin, informando ao programa estatístico a solução em apenas um fator, com os itens 

referentes a cada dimensão. Foram considerados todos os itens de cada dimensão proposta, 

mesmo os que foram excluídos nas AFE’s anteriores, trabalhando com o banco de dados 

completo. 

A primeira dimensão testada foi Gestão do Conhecimento e Aprendizagem, a primeira 

tentativa de AFE não obteve carga fatorial acima de .40 para os itens invertidos 5 e 21 “As 

informações e orientações propostas para a realização das tarefas são difíceis de serem acessadas 

pelos empregados.” e “O que aprendo nos programas de treinamento e desenvolvimento 

promovidos pela empresa dificilmente podem ser aplicados no trabalho que realizo.”, então eles 

foram excluídos e uma nova AFE foi testada, agora só com os 8 itens restantes. A nova solução 

apresentada obteve um KMO satisfatório (.825), e com 31,26% de variância explicada do 
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fenômeno. A Tabela 11 abaixo ilustra as cargas fatoriais por item, e o Alpha total da possível 

medida proposta. 

Tabela 11 

Alpha de Cronbach Dimensão Gestão do Conhecimento e Aprendizagem. 

DIMENSÃO N ITENS CARGA 

Gestão do 

Conhecimento e da 

Aprendizagem 

 

8 itens 

Alpha = 0.823 

2 

Resolvo problemas que surgem no meu trabalho 

trocando informações e experiências com meus 

colegas. 

.426 

10 

Existem mecanismos para registrar e armazenar as 

informações e o conhecimento que são produzidos na 

organização. 

.523 

13 

Os empregados são estimulados a que se 

mantenham atualizados sobre novos conhecimentos 

que impactam a área onde trabalham. 

.709 

14 

Há uma preocupação em preparar os empregados 

para atuarem em projetos a serem implantados 

futuramente. 

.738 

19 
O compartilhamento de experiências e conhecimentos 

entre os trabalhadores faz parte da rotina de trabalho. 
.658 

20 

Os conhecimentos e experiências compartilhados 

entre os meus colegas possibilitam aprender novas 

formas de realizar o trabalho. 

.669 

22 
Os empregados conhecem a missão e os planos para 

o futuro desta organização.  
.644 

33 
Tenho oportunidades de participar de treinamentos 

periódicos para aprimorar meu desempenho. 
.518 

 

A segunda dimensão testada foi Clima Psicológico de Suporte à Inovação. Na primeira 

tentativa o item invertido 17 (“Não me sinto valorizado quando sugiro algo novo”) não obteve 

carga fatorial acima do critério estabelecido de .40, e foi excluído para a segunda testagem. A 

solução apresentada com os 4 itens restantes resultou em KMO razoável (.716). O número 

limitado de itens é aceitável tomando como parâmetro Field (2013), uma vez a variância 

explicada do fenômeno apresentado foi de 37,10% tal autor afirma ser possível manter essa 

solução. A Tabela 12 abaixo ilustra as cargas fatoriais por item, e o Alpha total da possível 

medida proposta.  
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Tabela 12 

Alpha de Cronbach Dimensão Clima Psicológico de Suporte à Inovação. 

DIMENSÃO N ITENS CARGA 

Clima 

Psicológico de 

Suporte a 

Inovação 

 

4 itens 

Alpha = 

0.688 

7 
Sempre tentamos fazer algo novo, mesmo sabendo que 

nem sempre esta tentativa será bem sucedida. 
.469 

15 
Existe um esforço para adotar as ideias sugeridas pelos 

empregados. 
.659 

30 

São oferecidas condições para eu adotar uma ideia 

nova, mesmo não tendo certeza de que essa tentativa 

trará os resultados esperados. 

.749 

32 

Tenho liberdade para realizar meu trabalho de formas 

diferentes, pois sei que não serei punido se tais tentativas 

não derem certo. 

.518 

 

A terceira dimensão testada foi Responsabilidade na Tomada de Decisão. Na primeira 

tentativa o item invertido 27 (“Quando discordo de alguma decisão tomada pela organização, não 

me sinto à vontade para expor minha opinião”) não obteve carga fatorial acima do critério 

estabelecido de .40, e foi excluído para a segunda testagem. A solução apresentada com os 7 

itens restantes, resultou em excelente KMO (.834), com 42,15% de variância explicada do 

fenômeno. A Tabela 13 abaixo ilustra as cargas fatoriais por item, e o Alpha total da possível 

medida proposta. 

Tabela 13 

Alpha de Cronbach Dimensão Responsabilidade na Tomada de Decisão. 

DIMENSÃO N ITENS CARGA 

 

Responsabilida

de na Tomada de 

Decisão 

 

7 itens 

Alpha = .828 

11 
Expresso minha opinião e ajudo a decidir sobre 

soluções de problemas no meu trabalho. 
. 705 

16 
Me sinto seguro para propor/sugerir alterações na 

forma como as tarefas são realizadas 
.773 

23 
Os objetivos e metas do meu trabalho são definidos 

em conjunto com os meus superiores. 
.600 

24 
Participo diretamente com meus colegas da definição 

dos procedimentos que envolvem o trabalho do meu 
.692 
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setor. 

25 
Participo diretamente da definição do meu plano de 

treinamento e desenvolvimento. 
.596 

26 

Não preciso consultar meus superiores para decidir 

sobre questões não rotineiras e imprevisíveis que 

surgem no trabalho. 

.409 

28 

Tenho autonomia para encontrar soluções que 

considero mais adequadas para resolver problemas no 

meu trabalho. 

.704 

 

A quarta dimensão testada foi Organização do Trabalho, composta por 7 itens, e não 

obteve KMO acima de .700, o que seria considerado satisfatório (Dancey & Reidy, 2013). 

Apenas dois itens atingiram cargas fatoriais, o ítem 4 “As equipes de trabalho são compostas por 

pessoas que possuem diferentes conhecimentos e habilidades.” e o item 12 “Há flexibilidade para 

incorporar novas ideias e tecnologias aos processos de trabalho.” A solução apresentada tem 

apenas 13% da variação do fenômeno. Em consequência desses resultados, essa dimensão não 

possibilitou sugerir uma possível medida válida. 

A última dimensão testada foi Relação com Ambiente Externo, como nas demais 

soluções, foi utilizado o PAF e a rotação oblimin. Mais uma vez o item invertido 9 (“Evitamos 

trocar informações e experiências com empresas que pertencem ao mesmo ramo de atuação”) 

não obteve carga fatorial acima de .40, e foi excluído da segunda testagem. Na segunda AFE 

realizada, foi obtido um Alpha de .533, demonstrando a não confiabilidade desse conjunto de 

itens (Field, 2013). Assim, numa possível proposição posterior, esse conjunto de itens não é uma 

medida que pode ser tomada como base na construção de instrumentos, como pode ser visto na 

Tabela 14. 

Tabela 14  

Alpha de Cronbach Dimensão Relação com Ambiente Externo. 

DIMENSÃO N ITENS CARGA 
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Relação com o 

Ambiente 

Externo 

 

2 itens 

Alpha = 0.533 

29  

São desenvolvidos estudos e pesquisas em parceria com 

instituições de ensino e de pesquisa (Universidades, 

centros de pesquisa, Faculdades). 
.602 

31 

São realizados acordos e contratos com outras 

organizações para, em conjunto, ampliarem as chances de 

obter vantagem competitiva no mercado. 
.602 

 

Todos os itens invertidos foram excluídos da solução possível final por dimensões. Isso 

permite uma reflexão a respeito da utilidade prática dos mesmos. Field (2013) afirma que itens 

invertidos são importantes para reduzir respostas tendenciosas, pois a redação destoante dos 

demais deve forçar os respondentes a ler com mais atenção. A despeito da defesa dessa prática, e 

levando em consideração a possível má formulação dos itens invertidos, não foi possível 

encontrar solução nas quais tais itens possuam validade na mensuração dos ambientes 

organizacionais inovadores no formato proposto. 

A partir então dessas análises e ainda em busca de uma solução interpretável, foi testada 

uma solução fatorial excluindo as dimensões Organização do Trabalho e Relação com o 

Ambiente Externo. A primeira foi excluída porque os itens componentes da mesma não 

obtiveram carga fatorial, e a segunda foi excluída por que o Alpha de Cronbach foi muito baixo, 

apesar de existir respaldo teórico para escalas com poucos itens certamente resultarem em baixos 

Alphas (Field, 2013), como já demonstrado. Assim, sem os itens invertidos, as dimensões Gestão 

do Conhecimento e Aprendizagem, Clima Psicológico de Suporte à Inovação e Responsabilidade 

na Tomada de Decisão foram testadas juntas numa AFE livre, ou seja, sem informar ao programa 

estatístico quantas dimensões deveriam ser encontradas, os resultados estão demonstrados na 

Tabela 15 a seguir. 

Tabela 15  

Análise Fatorial livre, com as dimensões: Gestão do Conhecimento e Aprendizagem, Clima 

Psicológico de Suporte à Inovação e Responsabilidade na Tomada de Decisão. 
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Pattern Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 

INOV_14 Há uma preocupação em preparar os empregados para atuarem em 

projetos a serem implantados futuramente. 

,883    

INOV_13 Os empregados são estimulados a que se mantenham atualizados sobre 

novos conhecimentos que impactam a área onde trabalham. 

,783    

INOV_33 Tenho oportunidades de participar de treinamentos periódicos para 

aprimorar meu desempenho. 

,742    

INOV_15 Existe um esforço para adotar as ideias sugeridas pelos empregados. ,703    

INOV_22 Os empregados conhecem a missão e os planos para o futuro desta 

organização.  

,701    

INOV_30 São oferecidas condições para eu adotar uma ideia nova, mesmo não 

tendo certeza de que essa tentativa trará os resultados esperados. 

,668    

INOV_16 Me sinto seguro para propor/sugerir alterações na forma como as tarefas 

são realizadas. 

    

INOV_26 Não preciso consultar meus superiores para decidir sobre questões não 

rotineiras e imprevisíveis que surgem no trabalho. 

 ,797   

INOV_28 Tenho autonomia para encontrar soluções que considero mais adequadas 

para resolver problemas no meu trabalho. 

 ,702   

INOV_32 Tenho liberdade para realizar meu trabalho de formas diferentes, pois sei 

que não serei punido se tais tentativas não derem certo. 

 ,585   

INOV_2 Resolvo problemas que surgem no meu trabalho trocando informações e 

experiências com meus colegas. 

  ,770  

INOV_20 Os conhecimentos e experiências compartilhados entre os meus colegas 

possibilitam aprender novas formas de realizar o trabalho. 

  ,724  

INOV_19 O compartilhamento de experiências e conhecimentos entre os 

trabalhadores faz parte da rotina de trabalho. 

  ,592  

INOV_7 Sempre tentamos fazer algo novo, mesmo sabendo que nem sempre esta 

tentativa será bem sucedida. 

  ,582  

INOV_11 Expresso minha opinião e ajudo a decidir sobre soluções de problemas no 

meu trabalho. 

  ,448  

INOV_10 Existem mecanismos para registrar e armazenar as informações e o 

conhecimento que são produzidos na organização. 

  ,410  

INOV_25 Participo diretamente da definição do meu plano de treinamento e 

desenvolvimento. 

   ,628 

INOV_24 Participo diretamente com meus colegas da definição dos procedimentos 

que envolvem o trabalho do meu setor. 

   ,596 

INOV_23 Os objetivos e metas do meu trabalho são definidos em conjunto com os 

meus superiores. 

   ,519 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 
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O item 16 não obteve carga fatorial em nenhuma das dimensões possíveis encontradas pelo 

programa estatístico, assim ele foi retirado da análise, e uma nova análise fatorial foi testada. O 

resultado pode ser visto a seguir na Tabela 16. 

Tabela 16 

Análise Fatorial livre, com as dimensões: Gestão do Conhecimento e Aprendizagem, Clima 

Psicológico de Suporte à Inovação e Responsabilidade na Tomada de Decisão (Excluindo o ítem 

16). 

Pattern Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 

INOV_14 Há uma preocupação em preparar os empregados para atuarem em 

projetos a serem implantados futuramente. 

,885    

INOV_13 Os empregados são estimulados a que se mantenham atualizados sobre 

novos conhecimentos que impactam a área onde trabalham. 

,789    

INOV_33 Tenho oportunidades de participar de treinamentos periódicos para 

aprimorar meu desempenho. 

,732    

INOV_15 Existe um esforço para adotar as ideias sugeridas pelos empregados. ,719    

INOV_22 Os empregados conhecem a missão e os planos para o futuro desta 

organização.  

,677    

INOV_30 São oferecidas condições para eu adotar uma ideia nova, mesmo não 

tendo certeza de que essa tentativa trará os resultados esperados. 

,668    

INOV_26 Não preciso consultar meus superiores para decidir sobre questões não 

rotineiras e imprevisíveis que surgem no trabalho. 

 ,816   

INOV_28 Tenho autonomia para encontrar soluções que considero mais adequadas 

para resolver problemas no meu trabalho. 

 ,694   

INOV_32 Tenho liberdade para realizar meu trabalho de formas diferentes, pois sei 

que não serei punido se tais tentativas não derem certo. 

 ,584   

INOV_2 Resolvo problemas que surgem no meu trabalho trocando informações e 

experiências com meus colegas. 

  ,765  

INOV_20 Os conhecimentos e experiências compartilhados entre os meus colegas 

possibilitam aprender novas formas de realizar o trabalho. 

  ,718  

INOV_19 O compartilhamento de experiências e conhecimentos entre os 

trabalhadores faz parte da rotina de trabalho. 

  ,605  

INOV_7 Sempre tentamos fazer algo novo, mesmo sabendo que nem sempre esta 

tentativa será bem sucedida. 

  ,586  

INOV_11 Expresso minha opinião e ajudo a decidir sobre soluções de problemas no 

meu trabalho. 

  ,423  
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INOV_10 Existem mecanismos para registrar e armazenar as informações e o 

conhecimento que são produzidos na organização. 

  ,423  

INOV_25 Participo diretamente da definição do meu plano de treinamento e 

desenvolvimento. 

   ,629 

INOV_24 Participo diretamente com meus colegas da definição dos procedimentos 

que envolvem o trabalho do meu setor. 

   ,590 

INOV_23 Os objetivos e metas do meu trabalho são definidos em conjunto com os 

meus superiores. 

   ,522 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 

 

Partindo desses resultados, e sabendo que a solução proposta possuíam apenas 3 dimensões 

(Gestão do Conhecimento e Aprendizagem, Clima Psicológico de Suporte à Inovação e 

Responsabilidade na Tomada de Decisão), uma AFE foi testada, informando ao programa 

estatístico o número pretendido de dimensões. Dessa forma, com todos os itens originalmente 

pertencentes às 3 dimensões, inclusive o 16 que foi excluído na análise anterior, e excluindo os 

itens invertidos, obtivemos a solução que pode ser apreciada a seguir. 

Tabela 17 

Análise Fatorial informando ao Programa Estatístico 3 dimensões. 

Pattern Matrixa 

 
Component 

1 2 3 

INOV_14 Há uma preocupação em preparar os empregados para atuarem em projetos a 

serem implantados futuramente. 

,889   

INOV_22 Os empregados conhecem a missão e os planos para o futuro desta 

organização.  

,780   

INOV_33 Tenho oportunidades de participar de treinamentos periódicos para aprimorar 

meu desempenho. 

,743   

INOV_13 Os empregados são estimulados a que se mantenham atualizados sobre novos 

conhecimentos que impactam a área onde trabalham. 

,724   

INOV_15 Existe um esforço para adotar as ideias sugeridas pelos empregados. ,677   

INOV_30 São oferecidas condições para eu adotar uma ideia nova, mesmo não tendo 

certeza de que essa tentativa trará os resultados esperados. 

,632   

INOV_23 Os objetivos e metas do meu trabalho são definidos em conjunto com os meus 

superiores. 

,603   
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INOV_25 Participo diretamente da definição do meu plano de treinamento e 

desenvolvimento. 

,488   

INOV_16 Me sinto seguro para propor/sugerir alterações na forma como as tarefas são 

realizadas. 

   

INOV_26 Não preciso consultar meus superiores para decidir sobre questões não 

rotineiras e imprevisíveis que surgem no trabalho. 

 ,816  

INOV_28 Tenho autonomia para encontrar soluções que considero mais adequadas para 

resolver problemas no meu trabalho. 

 ,716  

INOV_32 Tenho liberdade para realizar meu trabalho de formas diferentes, pois sei que 

não serei punido se tais tentativas não derem certo. 

 ,593  

INOV_2 Resolvo problemas que surgem no meu trabalho trocando informações e 

experiências com meus colegas. 

  ,774 

INOV_20 Os conhecimentos e experiências compartilhados entre os meus colegas 

possibilitam aprender novas formas de realizar o trabalho. 

  ,751 

INOV_19 O compartilhamento de experiências e conhecimentos entre os trabalhadores 

faz parte da rotina de trabalho. 

  ,625 

INOV_7 Sempre tentamos fazer algo novo, mesmo sabendo que nem sempre esta 

tentativa será bem sucedida. 

  ,555 

INOV_11 Expresso minha opinião e ajudo a decidir sobre soluções de problemas no meu 

trabalho. 

  ,452 

INOV_10 Existem mecanismos para registrar e armazenar as informações e o 

conhecimento que são produzidos na organização. 

  ,448 

INOV_24 Participo diretamente com meus colegas da definição dos procedimentos que 

envolvem o trabalho do meu setor. 

   

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

  

 Como é possível perceber, os ítens 16 e 24 que não obtiveram cargas fatoriais em 

nenhuma dimensão proposta. E por isso foram removidos da AFE testada em subsequência. 

Tabela 18 

Análise Fatorial informando ao Programa Estatístico 3 dimensões, sem os itens 16 e 24. 

 

Pattern Matrixa 

 
Component 

1 2 3 

INOV_14 Há uma preocupação em preparar os empregados para atuarem em projetos a 

serem implantados futuramente. 

,878   

INOV_22 Os empregados conhecem a missão e os planos para o futuro desta 

organização.  

,766   
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INOV_33 Tenho oportunidades de participar de treinamentos periódicos para aprimorar 

meu desempenho. 

,710   

INOV_13 Os empregados são estimulados a que se mantenham atualizados sobre novos 

conhecimentos que impactam a área onde trabalham. 

,706   

INOV_15 Existe um esforço para adotar as ideias sugeridas pelos empregados. ,700   

INOV_23 Os objetivos e metas do meu trabalho são definidos em conjunto com os meus 

superiores. 

,662   

INOV_30 São oferecidas condições para eu adotar uma ideia nova, mesmo não tendo 

certeza de que essa tentativa trará os resultados esperados. 

,624   

INOV_25 Participo diretamente da definição do meu plano de treinamento e 

desenvolvimento. 

,602   

INOV_26 Não preciso consultar meus superiores para decidir sobre questões não 

rotineiras e imprevisíveis que surgem no trabalho. 

 ,821  

INOV_28 Tenho autonomia para encontrar soluções que considero mais adequadas para 

resolver problemas no meu trabalho. 

 ,695  

INOV_32 Tenho liberdade para realizar meu trabalho de formas diferentes, pois sei que 

não serei punido se tais tentativas não derem certo. 

 ,606  

INOV_2 Resolvo problemas que surgem no meu trabalho trocando informações e 

experiências com meus colegas. 

  ,779 

INOV_20 Os conhecimentos e experiências compartilhados entre os meus colegas 

possibilitam aprender novas formas de realizar o trabalho. 

  ,702 

INOV_7 Sempre tentamos fazer algo novo, mesmo sabendo que nem sempre esta 

tentativa será bem sucedida. 

  ,598 

INOV_19 O compartilhamento de experiências e conhecimentos entre os trabalhadores 

faz parte da rotina de trabalho. 

  ,587 

INOV_10 Existem mecanismos para registrar e armazenar as informações e o 

conhecimento que são produzidos na organização. 

  ,426 

INOV_11 Expresso minha opinião e ajudo a decidir sobre soluções de problemas no meu 

trabalho. 

  ,413 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

 Nesse ponto, uma análise minuciosa de item a item foi feita, identificando que os mesmos 

não obtiveram uniformidade nas cargas fatoriais em suas respectivas dimensões, de modo que foi 

encontrado algum sentido, porém a solução ainda não é satisfatória. A partir dessa análise, foi 

percebido que os itens da dimensão Clima Psicológico de Suporte a Inovação (7, 15 e 30) se 

distribuíram em todas as dimensões, de modo que a dimensão foi retirada, restando apenas o 

item 32 (Tenho liberdade para realizar meu trabalho de formas diferentes, pois sei que não serei 
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punido se tais tentativas não derem certo) pois ao analisar a redação do item e sua forma de se 

agrupar sempre em consonância com os itens que se referiam a aspectos da autonomia, ele foi 

mantido na análise,  e mais uma AFE foi testada, mantendo a exclusão dos itens 16 e 24 que não 

haviam carregado em nenhuma dimensão anteriormente. A solução encontrada pode ser vista a 

seguir.  

Tabela 19 

Análise Fatorial sem a Dimensão Clima Psicológico e Suporte a Inovação 

 

Pattern Matrixa 

 
Component 

1 2 3 

INOV_14 Há uma preocupação em preparar os empregados para atuarem em projetos a 

serem implantados futuramente. 

,850   

INOV_22 Os empregados conhecem a missão e os planos para o futuro desta 

organização.  

,780   

INOV_33 Tenho oportunidades de participar de treinamentos periódicos para aprimorar 

meu desempenho. 

,719   

INOV_13 Os empregados são estimulados a que se mantenham atualizados sobre novos 

conhecimentos que impactam a área onde trabalham. 

,661   

INOV_23 Os objetivos e metas do meu trabalho são definidos em conjunto com os meus 

superiores. 

,644   

INOV_25 Participo diretamente da definição do meu plano de treinamento e 

desenvolvimento. 

,618   

INOV_10 Existem mecanismos para registrar e armazenar as informações e o 

conhecimento que são produzidos na organização. 

,470   

INOV_26 Não preciso consultar meus superiores para decidir sobre questões não 

rotineiras e imprevisíveis que surgem no trabalho. 

 ,856  

INOV_28 Tenho autonomia para encontrar soluções que considero mais adequadas para 

resolver problemas no meu trabalho. 

 ,746  

INOV_32 Tenho liberdade para realizar meu trabalho de formas diferentes, pois sei que 

não serei punido se tais tentativas não derem certo. 

 ,632  

INOV_2 Resolvo problemas que surgem no meu trabalho trocando informações e 

experiências com meus colegas. 

  ,827 

INOV_20 Os conhecimentos e experiências compartilhados entre os meus colegas 

possibilitam aprender novas formas de realizar o trabalho. 

  ,699 

INOV_19 O compartilhamento de experiências e conhecimentos entre os trabalhadores 

faz parte da rotina de trabalho. 

  ,588 
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INOV_11 Expresso minha opinião e ajudo a decidir sobre soluções de problemas no meu 

trabalho. 

  ,408 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

 

 Mais uma vez, analisando os resultados, e retomando os itens que foram excluídos, foi 

perceptível que o item 24 (Participo diretamente com meus colegas da definição dos 

procedimentos que envolvem o trabalho no meu setor) poderia contribuir para uma solução mais 

interpretável, assim essa ideia foi testada sem informar ao programa estatístico o número de 

dimensões propostas, ao que obtivemos os resultados a seguir.  

Tabela 20 

Análise Fatorial Livre, inserindo o item 24. 

Pattern Matrixa 

 
Component 

1 2 3 

INOV_14 Há uma preocupação em preparar os empregados para atuarem em projetos a 

serem implantados futuramente. 

,857   

INOV_33 Tenho oportunidades de participar de treinamentos periódicos para aprimorar 

meu desempenho. 

,786   

INOV_22 Os empregados conhecem a missão e os planos para o futuro desta 

organização.  

,758   

INOV_13 Os empregados são estimulados a que se mantenham atualizados sobre novos 

conhecimentos que impactam a área onde trabalham. 

,697   

INOV_23 Os objetivos e metas do meu trabalho são definidos em conjunto com os meus 

superiores. 

,485   

INOV_25 Participo diretamente da definição do meu plano de treinamento e 

desenvolvimento. 

,414 ,413  

INOV_10 Existem mecanismos para registrar e armazenar as informações e o 

conhecimento que são produzidos na organização. 

,408  ,407 

INOV_26 Não preciso consultar meus superiores para decidir sobre questões não 

rotineiras e imprevisíveis que surgem no trabalho. 

 ,858  

INOV_28 Tenho autonomia para encontrar soluções que considero mais adequadas para 

resolver problemas no meu trabalho. 

 ,744  

INOV_32 Tenho liberdade para realizar meu trabalho de formas diferentes, pois sei que 

não serei punido se tais tentativas não derem certo. 

 ,608  

INOV_20 Os conhecimentos e experiências compartilhados entre os meus colegas 

possibilitam aprender novas formas de realizar o trabalho. 

  ,765 
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INOV_2 Resolvo problemas que surgem no meu trabalho trocando informações e 

experiências com meus colegas. 

  ,763 

INOV_19 O compartilhamento de experiências e conhecimentos entre os trabalhadores 

faz parte da rotina de trabalho. 

  ,694 

INOV_24 Participo diretamente com meus colegas da definição dos procedimentos que 

envolvem o trabalho do meu setor. 

  ,471 

INOV_11 Expresso minha opinião e ajudo a decidir sobre soluções de problemas no meu 

trabalho. 

  ,436 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

 

 Nessa solução, os itens 25 e 10 obtiveram cargas fatoriais em mais de uma dimensão, e 

com valores muito próximos, o que sugeriu uma que uma análise sem os mesmos seria melhor 

interpretável, dessa forma uma solução sem esses dois itens foi testada. 

Tabela 21 

Análise Fatorial Livre, retirando os itens 25 e 10. 

Pattern Matrixa 

 
Component 

1 2 3 

INOV_14 Há uma preocupação em preparar os empregados para atuarem em projetos a 

serem implantados futuramente. 

,852   

INOV_33 Tenho oportunidades de participar de treinamentos periódicos para aprimorar 

meu desempenho. 

,803   

INOV_22 Os empregados conhecem a missão e os planos para o futuro desta 

organização.  

,730   

INOV_13 Os empregados são estimulados a que se mantenham atualizados sobre novos 

conhecimentos que impactam a área onde trabalham. 

,726   

INOV_23 Os objetivos e metas do meu trabalho são definidos em conjunto com os meus 

superiores. 

,400   

INOV_26 Não preciso consultar meus superiores para decidir sobre questões não 

rotineiras e imprevisíveis que surgem no trabalho. 

 ,885  

INOV_28 Tenho autonomia para encontrar soluções que considero mais adequadas para 

resolver problemas no meu trabalho. 

 ,731  

INOV_32 Tenho liberdade para realizar meu trabalho de formas diferentes, pois sei que 

não serei punido se tais tentativas não derem certo. 

 ,610  

INOV_20 Os conhecimentos e experiências compartilhados entre os meus colegas 

possibilitam aprender novas formas de realizar o trabalho. 

  ,797 

INOV_19 O compartilhamento de experiências e conhecimentos entre os trabalhadores 

faz parte da rotina de trabalho. 

  ,746 
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INOV_2 Resolvo problemas que surgem no meu trabalho trocando informações e 

experiências com meus colegas. 

  ,686 

INOV_24 Participo diretamente com meus colegas da definição dos procedimentos que 

envolvem o trabalho do meu setor. 

  ,663 

INOV_11 Expresso minha opinião e ajudo a decidir sobre soluções de problemas no meu 

trabalho. 

  ,469 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 

 

Analisando os resultados até esse momento, é possível a partir dessa última análise 

encontrar sentido no agrupamento dos itens. Apesar de se agruparem em três possíveis 

dimensões livremente, existe uma lógica conceitual sobre os resultados, de modo que os itens 

referentes aos descritores se agruparam dentro das dimensões, assim os itens 26, 28 e 32, que se 

referem fortemente a autonomia se agruparam, os itens sobre compartilhamento 20, 19, 2, 24 e 

11 formaram a terceira dimensão, e os itens que se referiam mais fortemente sobre treinamento 

ficaram na primeira dimensão proposta. 

Diante desses resultados, uma discussão foi suscitada a respeito da construção das 

dimensões do instrumento. Retomando a proposição inicial, cinco dimensões foram propostas 

(Organização do Trabalho, Responsabilidade na tomada de decisão, Relação com Ambiente 

Externo, Gestão do Conhecimento e Aprendizagem e por fim Clima Psicológico de Suporte a 

Inovação), cada uma com seus fatores componentes. 

Tabela 22 

Dimensões e Fatores Propostos. 

Dimensão Fator/Descritor 

Organização do Trabalho 

Trabalho em equipe 

Grau de flexibilidade nos procedimentos de trabalho 

Responsabilidade e Tomada de Participação no processo decisório 
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Decisão Autonomia na resolução de problemas 

Relação com o Ambiente 

Externo 

Alianças 

Parcerias 

Gestão do Conhecimento e da 

Aprendizagem 

Armazenamento do conhecimento e da experiência 

Compartilhamento do conhecimento e das experiências 

Treinamento e Desenvolvimento 

Suporte Psicológico a Inovação 

Segurança Psicológica 

Tolerância ao Erro 

 

A forma de se agrupar dos itens levantou a suspeita de que os fatores poderiam ter sido 

agrupados erroneamente nas dimensões, e que possivelmente testagens apenas com os fatores, 

desconsiderando as formas de agrupar das dimensões, fornecesse soluções mais interpretáveis. 

Assim o Alpha de Cronbach das 11 dimensões foram testadas (Trabalho em equipe, Grau de 

flexibilidade nos procedimentos de trabalho, Participação no processo decisório, Autonomia na 

resolução de problemas, Alianças, Parcerias, Armazenamento do conhecimento e da experiência, 

Compartilhamento do conhecimento e das experiências, Treinamento e Desenvolvimento, 

Segurança Psicológica, e Tolerância ao Erro). Essa análise foi feita com o objetivo de testar a 

consistência interna de cada Fator, analisando assim o Alpha de Cronbach. 

Tabela 23 

Alpha de Cronbach de Fatores Propostos. 

Fator/Descritor Alpha de Cronbach 

Trabalho em equipe 0.157 

Grau de flexibilidade nos procedimentos de trabalho 0.074 

Participação no processo decisório 0.700 
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Autonomia na resolução de problemas 0.611 

Alianças - 

Parcerias 0.161 

Armazenamento do conhecimento e da experiência 0.255 

Compartilhamento do conhecimento e das experiências 0.697 

Treinamento e Desenvolvimento 0.450 

Segurança Psicológica 0.666 

Tolerância ao Erro 0.494 

 

Ao realizar a análise dos Alpha’s, deve-se considerar os valores cima de 0.700 (Field, 

2013), assim os fatores: Trabalho em Equipe, Grau de Flexibilidade, Parcerias, Armazenamento 

do conhecimento, Treinamento e Desenvolvimento e Tolerância ao erro não alcançaram escores 

que pudessem atestar a sua consistência interna e foram excluídos das próximas análises. Já o 

fator Alianças sequer obteve escore, o que também a excluiu das análises futuras.  

Restaram então as dimensões Participação nos processos decisórios (que chamaremos de 

Participação a partir desse momento); Autonomia na Resolução de Problemas (a partir de agora 

chamada de Autonomia); Compartilhamento do conhecimento e das experiências 

(Compartilhamento) e Segurança Psicológica. Assim, em posse desses resultados, os itens 

referentes a cada uma das dimensões foi submetido a uma análise fatorial para observar a 

consistência interna de cada dimensão.  

 

Tabela 24 

Análises do Fator Participação. 
Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach com base em itens padronizados N de itens 
,700 ,702 5 

 



101 

 

Estatísticas de item 
 Média Desvio N 

INOV_23 Os objetivos e metas do meu trabalho são definidos em 
conjunto com meus superiores. 

3,1090 1,45558 468 

INOV_11 Expresso minha opinião e ajudo a decidir sobre soluções de 
problemas no meu trabalho. 

3,9893 1,10183 468 

INOV_24 Participo diretamente com meus colegas da definição dos 
procedimentos que envolvem o trabalho no meu setor. 

3,3974 1,37590 468 

INOV_25 Participo diretamente da definição do meu plano de 
treinamento e desenvolvimento. 

2,9124 1,52594 468 

INOV_27 Quando discordo de alguma decisão tomada pelos meus 
superiores, me sinto livre para dar minha opinião. 

3,1966 1,30385 468 

 
Matriz de correlações entre itens 

 INOV_23 I INOV_11 INOV_24 INOV_25 INOV_27 

INOV_23 1,000 ,357 ,527 ,455 ,039 

INOV_11 ,357 1,000 ,484 ,345 ,244 

INOV_24 ,527 ,484 1,000 ,479 ,145 

INOV_25 ,455 ,345 ,479 1,000 ,124 

INOV_27 ,039 ,244 ,145 ,124 1,000 

 

Tabela 25 

Análises do Fator Autonomia. 
Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach com base em itens padronizados N de itens 
,611 ,615 2 

 

Estatísticas de item 

 Média  Desvio N 

INOV_28 Tenho autonomia para encontrar soluções que considero 
mais adequadas para resolver problemas no meu trabalho. 

3,52 1,230 503 

INOV_26 Não preciso consultar meus superiores para decidir sobre 
questões não rotineiras e imprevisíveis que surgem no meu 
trabalho. 

2,65 1,413 503 

 

Matriz de correlações entre itens 
 INOV_28 INOV_26 

INOV_28  1,000 ,444 

INOV_26 ,444 1,000 

 

Tabela 26 

Análises do Fator Compartilhamento. 
Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach com base em itens 

padronizados N de itens 
,697 ,702 4 

 

Estatísticas de item 
 Média Desvio N 

INOV_19 O compartilhamento de experiências e conhecimentos entre os 
trabalhadores faz parte da rotina de trabalho. 

3,57 1,191 494 
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INOV_2 Resolvo problemas que surgem no meu trabalho trocando 
informações e experiências com meus colegas. 

4,15 1,025 494 

INOV_22 Os empregados conhecem a missão e os planos para o futuro 
desta organização. 

3,15 1,372 494 

INOV_20 Os conhecimentos e experiências compartilhados entre os meus 
colegas possibilitam aprender novas formas de realizar o trabalho. 

3,89 1,084 494 

 

Matriz de correlações entre itens 
 INOV_19 INOV_2 INOV_22 INOV_20 

INOV_19 1,000 ,330 ,394 ,625 

INOV_2 ,330 1,000 ,170 ,313 

INOV_22 ,394 ,170 1,000 ,393 

INOV_20 ,625 ,313 ,393 1,000 

 

Tabela 27 

Análises do Fator Segurança Psicológica. 
Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach com base em itens 

padronizados N de itens 
,666 ,674 4 

 

Estatísticas de item 
 Média Desvio N 

INOV_15 Existe um esforço para adotar as ideias sugeridas pelos 
empregados. 

3,0563 1,18242 462 

INOV_17 Sinto-me valorizado quando sugiro algo novo. 3,3550 1,26163 462 

INOV_32 Tenho liberdade para realizar meu trabalho de formas diferentes, 
pois sei que não serei punido se tais tentativas não derem certo. 

2,9697 1,36073 462 

INOV_16 Me sinto seguro para propor/sugerir alterações na forma como as 
tarefas são realizadas. 

3,6320 1,20145 462 

 

Matriz de correlações entre itens 

 INOV_15 INOV_17 INOV_32 INOV_16 
INOV_15 1,000 ,315 ,321 ,577 

INOV_17 ,315 1,000 ,124 ,287 

INOV_32 ,321 ,124 1,000 ,420 

INOV_16 ,577 ,287 ,420 1,000 

 

Cada conjunto de dados apresentado se refere a um fator explorado. A primeira tabela 

(Estatísticas de Confiabilidade) diz respeito a consistência interna do fator, de modo que os itens 

componentes de cada fator se referem à mesma temática. Nos quatro fatores estudados, os 

Alphas são considerados bons pela literatura (Field, 2009) (Participação .700; Autonomia .611; 

Compartilhamento .697; Segurança Psicológica .666). O mais baixo que é .611 da Autonomia, 
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pode ser mantido pois (Dancey & Reidy, 2013) pois o número de itens é baixo, apenas 2, e isso 

já indica que o Alpha de Cronbach será baixo. 

A exemplo do que foi feito nas análises por dimensões, os itens invertidos foram 

convertidos, para serem incluídos na testagem, e mais uma vez todo o bando ce dados foi 

utilizado, com os 514 casos válidos. 

5.4 Estrutura fatorial e apreciação crítica dos resultados  

O quarto e último objetivo específico proposto não foi respondido em totalidade apesar das 

tentativas. Assim, ao buscar contribuir na produção de subsídios teóricos e empíricos sobre a 

inovação, a Escala de Ambientes Organizacionais Inovadores foi desenvolvida tendo como meta 

a criação de dimensões e itens capazes de mensurar, de modo mais geral, a presença de 

características específicas que tornam ambientes organizacionais mais propícios ao surgimento 

da inovação, tendo por base a revisão de literatura.  

Nas primeiras análises de adequação da amostra e variância explicada os resultados 

encontrados eram condizentes com a literatura especializada sobre validação de instrumento 

(Field, 2013; Dancey & Reid, 2013; Pascoali, 1998) porém, como demonstrados nas análises em 

busca de estruturas fatoriais aceitáveis, o modelo inicialmente previsto com cinco dimensões não 

foi confirmado nesta amostra de trabalhadores brasileiros. De modo que soluções adicionais 

foram testadas, inicialmente por dimensão proposta, e em seguida por fator/descritor. 

Na primeira tentativa, três dimensões propostas, Responsabilidade na Tomada de Decisão, 

Clima Psicológico de Suporte à Inovação e Gestão do Conhecimento demonstram possibilidades 

para ampliações e estudos futuros. Isso pode indicar que, pela natureza do fenômeno, pode não 

ser possível/viável um instrumento único que apreenda toda a complexidade da inovação. 
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Como reflexão desencadeada pelas análises por dimensão, análises por fator/descritor 

demonstraram que alguns deles estão mais fortemente relacionados com ambientes inovadores, 

sugerindo a formação equivocada das dimensões bem como itens formulados erroneamente. 

Os melhores resultados encontrados nessa análise por dimensões podem ser sintetizados na 

proposição de uma medida com três dimensões. Contudo, devido aos resultados globais 

inconsistentes, essa é uma proposição embrionária, que necessitará de aprimoramentos e 

refinamentos futuros. 

Tabela 28 

Escala de Gestão do Conhecimento. 

ITENS 

Resolvo problemas que surgem no meu trabalho trocando informações e experiências com meus 

colegas. 

Existem mecanismos para registrar e armazenar as informações e o conhecimento que são 

produzidos na organização. 

Os empregados são estimulados a que se mantenham atualizados sobre novos conhecimentos que 

impactam a área onde trabalham. 

Há uma preocupação em preparar os empregados para atuarem em projetos a serem implantados 

futuramente. 

O compartilhamento de experiências e conhecimentos entre os trabalhadores faz parte da rotina de 

trabalho. 

Os conhecimentos e experiências compartilhados entre os meus colegas possibilitam aprender 

novas formas de realizar o trabalho. 

Os empregados conhecem a missão e os planos para o futuro desta organização.  

Tenho oportunidades de participar de treinamentos periódicos para aprimorar meu desempenho. 

 

Tabela 29 

Escala de Clima Psicológico de Suporte à Inovação. 

ITENS 

Sempre tentamos fazer algo novo, mesmo sabendo que nem sempre esta tentativa será bem 

sucedida. 

Existe um esforço para adotar as ideias sugeridas pelos empregados. 
São oferecidas condições para eu adotar uma ideia nova, mesmo não tendo certeza de que essa 

tentativa trará os resultados esperados. 
Tenho liberdade para realizar meu trabalho de formas diferentes, pois sei que não serei punido se 

tais tentativas não derem certo. 

 

Tabela 30 

Escala de Responsabilidade na Tomada de Decisão. 

ITENS 
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Expresso minha opinião e ajudo a decidir sobre soluções de problemas no meu trabalho. 
Me sinto seguro para propor/sugerir alterações na forma como as tarefas são realizadas 
Os objetivos e metas do meu trabalho são definidos em conjunto com os meus superiores. 
Participo diretamente com meus colegas da definição dos procedimentos que envolvem o trabalho 

do meu setor. 
Participo diretamente da definição do meu plano de treinamento e desenvolvimento. 
Não preciso consultar meus superiores para decidir sobre questões não rotineiras e imprevisíveis 

que surgem no trabalho. 
Tenho autonomia para encontrar soluções que considero mais adequadas para resolver problemas 

no meu trabalho. 
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Todas as três dimensões que apresentaram a melhor análise estatística são claramente 

definidas na literatura como centrais para criação da inovação (Anderson et al. 2004; Cossan & 

Apaidin, 2010). Se analisarmos as demais dimensões e descritores/fatores, também há evidências 

de sua relação com a adoção da inovação. O grande problema com o qual deparou-se ao buscar 

as justificativas para os resultados insatisfatórios encontrados é a grande quantidade de fatores 

que se associam para configurar ambientes inovadores. Portanto, uma escala que dê conta de 

toda a complexidade do fenômeno pode não ser possível (Anderson et al. 2004). Esta é uma das 

primeiras grandes constatações.  

Segundo, quando se observa os resultados dos estudos que testam as relações de dimensões 

e fatores com a adoção da inovação, nem todos evidenciam tais relações, apesar da existência de 

outras pesquisas que fortemente atestam tal relação, como apontado no referencial teórico 

consultado. Ao se deparar com resultados tão variáveis, muitos fatores devem ser considerados. 

No entanto, um deles nos interessa particularmente. Quando se trata de um fenômeno social, 

construído por meio de relações, talvez fique difícil identificar todas as dinâmicas que estão 

presentes no processo de inovar. Assim, pode ser que em alguns contextos a configuração do 

trabalho em equipe não tenha a mesma repercussão e importância para a inovação quando 

comparado a outro com outras características. Ou seja, um ambiente com a organização do 

trabalho no formato de equipe, com um modelo de gestão participativo, com estruturas flexíveis 

e de tamanho grande pode oferecer resultados bem distintos de uma outra organização também 

com a organização do trabalho em equipe mas que por sua natureza de trabalho não possa ter 

tanta flexibilidade por exemplo, ou um modelo de gestão com o mesmo nível de participação.  
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Isso nos faz refletir sobre a impossibilidade que temos de captar todas as nuances das 

características dos ambientes inovadores, pois os ambientes não apresentam a mesma dinâmica 

de funcionamento. Com base nessas primeiras testagens, e não tendo encontrado solução fatorial 

interpretável, outra forma de testagem de solução foi realizada. 

A segunda solução testada foi uma análise por fatores/dimensões, tentando buscar 

elementos conceituais nessa estrutura de dados em trabalhadores brasileiros que permitisse uma 

corroboração com a literatura sobre inovação consultada. Assim, partindo dos 11 fatores aqui 

elencados, usando o software estatístico SPSS-25, a consistência interna dos fatores foi testada, 

ao que resultou em apenas 4 fatores (Participação, Autonomia, Segurança Psicológica e 

Compartilhamento das Informações). Esses resultados estão de acordo com os resultados obtidos 

nas análises por dimensões, onde se mantiveram itens exatamente desses 4 fatores, porém não foi 

possível encontrar evidencias estatísticas consistentes e fortes para sugerir uma medida 

quadridimensional. Porem a importância dos fatores que se sustentaram nas duas formas de 

testagem demonstram a força dessa relação, e pode esse ser um caminho de investigação para 

apreender o fenômeno da inovação. 

Assim, como a estrutura proposta não permitiu encontrar evidências de validade 

estatísticas, torna-se importante apresentar algumas reflexões que podem explicar as possíveis 

causas dos problemas encontrados, de modo que os pontos identificados como desencadeadores 

desses problemas estão apresentados a seguir. Tal reflexão servirá de guia para os 

aperfeiçoamentos posteriores para proposições de instrumentos futuros.  

5.5 Critério teórico falho para justificar a delimitação das dimensões  
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O fenômeno da inovação é muito amplo, complexo e multifacetado, de modo que mensurar 

satisfatoriamente esse fenômeno é um desafio. Essa pode ser uma das razões pelas quais 

instrumentos sejam tão limitados, raros e difíceis de oferecer uma estrutura psicométrica 

consistente. Nesse sentido, os resultados encontrados no presente estudo podem oferecer 

subsídios para pesquisas futuras. 

Uma solução possível poderia ser escolher um tipo único de inovação (administrativo, 

gerencial, ecológica, técnica, etc.) ou uma fase da inovação apenas (geração da ideia, definição 

do projeto, resolução de problema, design e desenvolvimento, produção e marketing) para 

recortar a quantidade de fatores a serem estudados. Outra opção ainda teórica que poderia 

minimizar os problemas encontrados seria ao definir o nível de análise (individual, grupal e 

organizacional), pois os fatores pertencentes a cada nível já limitariam a abrangência do estudo. 

No entanto, mesmo considerando apenas um nível de análise, ainda assim, teríamos muitos 

fatores. Todas essas opções exigiriam encontrar na literatura um suporte para delimitar quais 

fatores são mais importantes, por exemplo, quando se considera apenas uma das fases da 

inovação ou apenas as inovações gerenciais.     

Os recortes teóricos do conceito de inovação (como um processo e como um resultado) e 

do tipo de inovação considerada (inovação organizacional) (Damanpour & Aravind, 2012; 

Crossan & Apaydin, 2010) se mostraram muito amplos para construir a medida proposta. 

Portanto é preciso avançar mais na direção de encontrar argumentos consistentes que delimitem 

mais o objeto de estudo.  

Uma análise das dimensões de outros instrumentos e de propostas de dimensões como as 

encontradas posteriormente em Crossan e Apaydin (2010), Anderson et al. (2004) e Kraśnicka et 
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al. (2016) poderia minimizar a fragilidade das dimensões propostas no presente estudo, 

permitindo alcançar o objetivo de validação de um instrumento.  

Dessa forma, sugere-se que pesquisas futuras façam recortes teóricos mais delineados, que 

limitem o nível de análise pretendido, fatores e dimensões mais consistentes literariamente, com 

critérios mais rígidos para inclusão ou não de certo fator em dada dimensão. 

5.6 A amostra pesquisada 

Apesar dos resultados estatísticos afirmarem que o conjunto de dados é adequado para a 

realização de análises fatoriais, a distribuição amostral pode se configurar como um dos pontos 

que impossibilitaram a validação empírica do instrumento.  

Primeiramente, a diversidade regional acessada, apesar de demonstrar que mais 

organizações e mais indivíduos foram acessados, prejudica a homogeneidade, isso por que os 

valores culturais se alteram muito de uma região para outra do Brasil, o que por sua vez pode 

alterar a forma de responder ao instrumento proposto. Essa diversidade pode ser positiva por que 

potencializa a capacidade de generalização, que nos permitam alcançar boa variabilidade de 

respondentes, porém é possível encontrar ainda sugestões da negatividade de amostras muito 

heterogêneas na validação de instrumentos (Kraśnicka et al., 2016), ao que parece ser o caso do 

presente estudo. 

Nesse sentido, as regiões acessadas não foram proporcionais, como demonstrado na 

caracterização da amostra, tendo o Nordeste a maior representatividade amostral (67,1%), 

seguido do Sul (19,3%), Centro-Oeste, Sudeste e Norte, respectivamente 7,2%; 4,9% e 1,4%. 

Essa falta de homogeneidade na representatividade regional da amostra pode ter dificultado as 

análises e consequentemente a generalização e confiabilidade dos resultados.  
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Seguindo essa lógica, indivíduos de diferentes cargos, desde cargos de gestão até 

operacionais foram incluídos na amostra de testagem. Mais uma vez, apesar disso aumentar o 

poder de generalização dos dados, a forma de responder desses indivíduos é diversa, nesse 

sentido é comum encontrar na literatura instrumentos específicos, para públicos de respondentes 

em cargos diversos, o ideal, nesses casos é que cada cargo responda a questionários específicos 

que visem atingir esses profissionais (Kraśnicka et al., 2016), construídos especificamente para 

dados grupos de trabalhadores.  

5.7 A classificação dos fatores e itens dentro das dimensões 

Outro possível equívoco cometido no presente estudo é a forma de agrupar os fatores 

dentro das dimensões. Isso foi identificado como um dos possíveis problemas do instrumento 

proposto por que, após os resultados obtidos nas AFE’s, novas revisões teóricas foram buscadas 

com a finalidade de compreender os erros cometidos. 

Um exemplo disso é o fator Autonomia. Em toda a literatura consultada sobre 

características de organizações inovadoras apontam a autonomia na realização de tarefas e para 

decidir sobre formas de resolver problemas na tarefa realizada como sendo determinante no 

surgimento da inovação. Dessa forma, no presente estudo o fator Autonomia foi alocado como 

fator da dimensão Responsabilidade na Tomada de Decisão, mas nas características do trabalho a 

autonomia aparece como fundamental em sua conceituação. Não obstante, autonomia aparece 

ainda na delimitação conceitual do fator Compartilhamento do conhecimento e das experiências, 

da dimensão Gestão do Conhecimento. Esse não é um problema apenas do presente estudo, 

sendo comum encontrar na literatura sobreposição conceitual de dimensões e descritores de 

características de ambientes inovadores. 
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Foi identificado ainda que existe uma diversidade de formas de agrupar fatores dentro de 

dimensões. Por exemplo, em alguns estudos a cultura organizacional envolve processo de 

equipes (Hecker & Ganter, 2013), em outros cultura envolve apenas tolerância ao erro e normas 

para tomada de risco, já processos de equipe está dentro da dimensão estrutura do grupo 

(Anderson et al., 2004).  Outro exemplo de ponto de divergência na literatura é o fator tamanho 

da organização, isso por que na maioria dos estudos esse é um fator determinante para a 

inovação das organizações (Anderson et al., 2004; Saraph, Benson & Schroeder, 1989), porém 

nem sempre essa importância é estatisticamente significante, como apontam Crossan e Apaydin 

(2010) e Damanpour (1992). Esse problema é atribuído por Damanpour (1992) a 

operacionalização de modos diferentes por autores que estudam a influência do tamanho da 

organização para a inovação, de modo que operacionalização diferente, com métodos diversos 

não garantem a relevância do tamanho da organização para a inovação.  

Essa multiplicidade de formas de agrupar os fatores em dimensões dificulta o 

fortalecimento dos estudos em inovações nas organizações, e fragiliza ainda mais o campo.   
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O que se observou nos resultados obtidos é que o modelo inicialmente previsto com cinco 

dimensões não foi confirmado nesta amostra de trabalhadores brasileiros. 

Recomenda-se aos pesquisadores futuros que, em seus estudos, verifiquem a adequação da 

proposta de utilizar mais de uma medida de fenômenos diversos, que interferem na inovação nas 

organizações. Isso por que o presente estudo identificou fatores que podem integrar uma bateria 

de estudos sobre inovação nas organizações, porém essa ideia precisa ser explorada.  

O que caracteriza os estudos em inovação é a existência de uma polissemia dos conceitos 

que o constituem. Diante dessa constatação faz-se necessário compreender melhor este 

fenômeno, traçar bases conceituais sólidas assim como fazer uso de medidas que contemplem 

dimensões relativas a ele. Nesse entendimento, estabelecer uma definição que contemple todos 

os tipos de inovação organizacional é uma tarefa complexa, pois as questões envolvidas na falta 

de consenso dos estudiosos vão além de sua conceitualização. É possível ainda identificar outros 

construtos que, utilizando uma terminologia diferente, também se propõem a compreender 

inovação, como criatividade e conhecimento, como demonstrado.  

A dificuldade também reside em uma não-padronização sobre quantos e quais seriam as 

características que tornam o ambiente organizacional inovador e explicam o conceito de 

inovação organizacional.  

Nesse caso, sugere-se que sejam buscadas novas evidências sobre a melhor estrutura 

fatorial para uma medida com múltiplos instrumentos, como uma bateria, além da testagem da 

pertinência ou não dos itens que compõem cada um dos possíveis instrumentos aqui propostos 

(em especial daqueles com baixas cargas fatoriais, os que tiveram itens excluídos e/ou que 

tiveram parâmetros inseridos). Além disso, também se recomenda a pesquisa direcionada a 
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investigação sobre os antecedentes da inovação, corroborando ou refutando os instrumentos já 

validados.  

Esse refutamento ou corroboração pode permitir a consolidação de métodos e técnicas 

eficientes na mensuração do fenômeno da inovação nas organizações, e inclusive reduzir a 

enorme pulverização de instrumentos para medir a “mesma coisa” que tem incomodado 

acadêmicos da área da Psicologia Organizacional e do Trabalho. 

Diversos são os desafios que se apresentaram na testagem dos itens, e por conta disso, o 

estudo possui limitações.  Haja vista a amostra da pesquisa tenha sido composta tendo como 

objetivo o aumento do poder de generalização da medida e alcance de um N robusto, ressalta-se 

que a Escala de Ambientes Organizacionais Inovadores no formato apresentado não foi validada 

e a heterogeneidade da amostra pode ser um dos fatores que ocasionaram esses problemas. 

Assim, para estudos futuros, é recomendado coletar respostas do público alvo para os quais dado 

instrumento se direciona, como indicado por Kraśnicka et al. (2016), modificando o público 

respondente, é bem possível que a redação dos itens deva ser ajustada também. 

Embora tenham sido considerados instrumentos já validados sobre o fenômeno e a forma 

de questionar os respondentes, a dificuldade em elaborar sentenças claras que tangenciam 

exatamente o elemento que desejamos mensurar é um fator necessário de reflexão, uma vez que 

o diferencial semântico até pela regionalidade da amostra pode ter ainda prejudicado a forma de 

resposta e, consequentemente, as análises. 

Outro ponto que merece reflexão no presente trabalho diz respeito à restrição das variáveis 

sociodemográficas. Algumas variáveis podem interferir na responsividade do instrumento, como 

características pessoais e profissionais (tempo de serviço, escolaridade, renda, dentre outros). 

Contudo, como esta investigação procurou construir, desenvolver e validar uma escala de 
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ambientes organizacionais inovadores, com foco em características comportamentais e 

ambientais presentes no ambiente laboral, mesmo selecionando para a amostra de trabalhadores 

com os mais variados perfis pessoais e profissionais, desde que tivessem ao menos 3 meses de 

inserção na organização, não foi especificado no desenho da presente pesquisa, a discriminação 

das organizações, por exemplo, para realizar análises específicas. Assim, para pesquisas futuras, 

recomenda-se ampliar mais o questionário de investigação sociodemográfico, de modo a permitir 

análises de clusters por exemplo, traçando perfis de organizações inovadoras, que se distribuam 

desde as mais até as menos inovadoras. 

Por fim, vale destacar que os objetivos deste trabalho foram atingidos em partes, como 

esperado na dinâmica da produção científica. O caminho percorrido obedeceu ao rigor 

metodológico, porém os resultados alcançados não foram os esperados, neste sentido, os achados 

permitem apontar novas direções de pesquisa relevantes para melhor estruturar os conceitos e 

suas respectivas medidas em um domínio de grande relevância para os estudos em organizações.  

O fenômeno da inovação é complexo e multifacetado, configurando-se na atualidade como 

maior fonte de vantagem competitiva das organizações. É necessário assim que mais pesquisas 

se debrucem sobre o fenômeno, a fim de responder a demanda social de entender a inovação, e 

assim dominar essa arte para benefício coletivo.  

Espera-se que este estudo possa contribuir para o campo de conhecimento da inovação e 

ambientes organizacionais inovadores e que, a partir de seus resultados, futuras pesquisas 

possam ser desenvolvidas, a fim de aprimorar a compreensão e delimitação da inovação nas 

organizações, seus tipos, ambientes inovadores, e como desenvolver tais ambientes.  
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APÊNDICES 

Apêndice 1 – Termo de Apresentação do Estudo 

Prezado (a) trabalhador (a), 

O Grupo de Pesquisa Indivíduo, Organizações e Trabalho, composto por pesquisadores do 

Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), está realizando uma pesquisa 

que busca compreender o uso de práticas de gestão que favorecem o surgimento da inovação. 

Assim, o objetivo do nosso trabalho é construir e validar um instrumento que possa ser aplicado 

nas organizações para identificar até que ponto elas adotam tais práticas e como estas se 

relacionam com valores culturais e estilos de liderança. 

Trata-se de uma pesquisa que será utilizada para desenvolver produções científicas. Desse modo, 

os resultados serão utilizados exclusivamente para fins acadêmicos. As informações pessoais dos 

participantes não serão divulgados sob nenhum pretexto. Todos os dados coletados ficarão 

armazenados junto à Sala da Coordenação da Pesquisa situada à Rua Barão de Jeremoabo, s/n 

Pav. 04 - Ondina, CEP:40.170-117 Salvador/Ba, sob a responsabilidade do profa. Dra. Janice 

Aparecida Janissek, coordenadora desta pesquisa, durante 5 anos, estando à sua disposição a 

qualquer momento neste período.  

Sua participação é livre e voluntária.   Contamos com a sua colaboração para nos fornecer todas 

as informações solicitadas em cada parte deste instrumento. Não haverá nenhuma forma de 

compensação financeira e também não haverá custos para os participantes. A identidade dos 

participantes permanecerá em sigilo durante toda a pesquisa e, especialmente, no momento da 

publicação dos resultados. Você terá o direito de desistir de participar a qualquer momento, sem 

nenhuma penalidade ou prejuízo. Em caso de dúvidas, comunique-se com a Mestranda 

responsável pela coleta dos dados, Aldiene Vitoria Nascimento Alves, através do e-mail: 

aldiene001@gmail.com. 

Ao aceitar participar deste estudo, você responderá a um questionário composto por três partes, 

com questões objetivas relacionadas aos temas pesquisados. Caso trabalhe em mais de uma 

organização, solicitamos que eleja aquela à qual você dedica o maior tempo de trabalho ou a que 

seja a sua fonte principal de renda. 

 

 

 

  



122 

 

Apêndice 2 - Informações Sociodemográficas 

1.1- Natureza da Empresa: (  ) Pública       (  ) Privada       (  ) Outros 

1.2- Região de localização da organização: (  ) Sul  (  ) Sudeste  (  ) Centro-Oeste  (  ) Norte   

1. (  ) Nordeste 

1.3- Nível Hierárquico: (  ) Diretoria    (  ) Gerência   (  ) Coordenação   (  ) Membro de 

Equipe   

2. (  ) Outros 

1.4- Ramo de atuação da empresa: (  ) Indústria    (  ) Comércio     (  ) Serviços 

1.5- Tempo Serviço na Empresa: (  ) Até 1 ano    (  ) Entre 1 e 3 anos    (  ) Entre 3 e 5 anos  

3. (  ) Mais 5 anos 

1.6- Estado Civil: (  ) Solteiro (a)     (  ) Casado (a)     (  ) Divorciado (a)       (  ) Outro 

1.7- Ano de nascimento: (  ) antes 1944    (  ) 1945-1960    (  ) 1961-1980    (  ) 1981-1999 

4. (  ) após 2000. 

1.8- Gênero: (  ) Masculino    (  ) Feminino     (  ) Outros 

1.9- Escolaridade: (  ) Fundamental    (  ) Médio    (  ) Técnico    (  ) Superior incompleto  

5. (  ) Superior completo    (  ) Especialização     (  ) Mestrado    (  ) Doutorado    
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Apêndice 3 - Escala de Ambientes Organizacionais Inovadores 

Essa é a Escala que contém um conjunto de afirmações que correspondem a Práticas de Gestão. Ao 

respondê-la você estará afirmando seu grau de concordância em relação às afirmações de modo que 5 

corresponde à maior concordância (Concordo Totalmente) e 1 à total discordância (Discordo 

Totalmente). Caso você, por algum motivo, não tenha condições de opinar sobre alguma afirmativa 

assinale a opção Não se Aplica. 

Na organização em que eu trabalho 

hoje... 

Não 

se 

aplica 

Discor

do 

totalme

nte 

Discor

do 

Nem 

concor

do  

Nem 

discor

do 

Conco

rdo 

Conco

rdo 

totalm

ente 

1. Existe mais preocupação com a 

definição dos resultados esperados do 

que com a forma de alcançá-los. 

 

1 2 3 4 5 

2. Resolvo problemas que surgem no 

meu trabalho trocando informações e 

experiências com meus colegas. 

 

1 2 3 4 5 

3. Apesar de as pessoas que atuam 

no meu setor de trabalho possuírem 

funções específicas, elas são capazes 

de realizar as tarefas uns dos outros. 

 

1 2 3 4 5 

4. As equipes de trabalho são 

compostas por pessoas que possuem 

diferentes conhecimentos e 

habilidades. 

 

1 2 3 4 5 

5. As informações e orientações 

importantes para a realização das 

tarefas são difíceis de serem 

acessadas pelos empregados.  

 

1 2 3 4 5 

6. As recompensas são distribuídas 

considerando os resultados 

coletivos e não o desempenho 

individual. 

 

1 2 3 4 5 

7. Sempre tentamos fazer algo novo, 

mesmo sabendo que nem sempre esta 

 1 2 3 4 5 
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tentativa será bem sucedida. 

8. Existe flexibilidade de horários que 

me permitem ausentar-me do meu 

trabalho por motivos particulares.  

 

1 2 3 4 5 

9. Evitamos trocar informações e 

experiências com empresas que 

pertencem ao mesmo ramo de atuação.  

 

1 2 3 4 5 

10. Existem mecanismos para 

registrar e armazenar as informações e 

o conhecimento que são produzidos na 

organização. 

 

1 2 3 4 5 

11. Expresso minha opinião e ajudo a 

decidir sobre soluções de problemas no 

meu trabalho. 

 

1 2 3 4 5 

12. Há flexibilidade para incorporar 

novas ideias e tecnologias aos 

processos de trabalho.  

 

1 2 3 4 5 

13. Os empregados são estimulados a 

se mantenham atualizados sobre novos 

conhecimentos que impactam a área 

onde trabalham. 

 

1 2 3 4 5 

14. Há uma preocupação em preparar 

os empregados para atuarem em 

projetos a serem implantados 

futuramente. 

 

1 2 3 4 5 

15. Existe um esforço para adotar as 

ideias sugeridas pelos empregados. 

 
1 2 3 4 5 

16. Me sinto seguro para 

propor/sugerir alterações na forma 

como as tarefas são realizadas 

 

1 2 3 4 5 

17. Não me sinto valorizado quando 

sugiro algo novo. 

 
1 2 3 4 5 

18. O trabalho realizado de modo 

individual é incentivado. 

 
1 2 3 4 5 

19. O compartilhamento de 

experiências e conhecimentos entre os 

trabalhadores faz parte da rotina de 

 
1 2 3 4 5 
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trabalho. 

20. Os conhecimentos e experiências 

compartilhados entre os meus colegas 

possibilitam aprender novas formas de 

realizar o trabalho. 

 

1 2 3 4 5 

21. O que aprendo nos Programas de 

Treinamento e Desenvolvimento 

promovidos pela empresa dificilmente 

podem ser aplicados no trabalho que 

realizo.  

 

1 2 3 4 5 

22. Os empregados conhecem a 

missão e os planos para o futuro desta 

organização.  

 

1 2 3 4 5 

23. Os objetivos e metas do meu 

trabalho são definidos em conjunto com 

os meus superiores. 

 

1 2 3 4 5 

24. Participo diretamente com meus 

colegas da definição dos 

procedimentos que envolvem o 

trabalho do meu setor. 

 

1 2 3 4 5 

25. Participo diretamente da definição 

do meu plano de treinamento e 

desenvolvimento.  

 

1 2 3 4 5 

26. Não preciso consultar meus 

superiores para decidir sobre questões 

não rotineiras e imprevisíveis que 

surgem no trabalho. 

 

1 2 3 4 5 

27. Quando discordo de alguma 

decisão tomada pela organização, não 

me sinto à vontade para expor minha 

opinião.  

 

1 2 3 4 5 

28. Tenho autonomia para encontrar 

soluções que considero mais 

adequadas para resolver problemas no 

meu trabalho. 

 

1 2 3 4 5 

29. São desenvolvidos estudos e 

pesquisas em parceria com instituições 

de ensino e de pesquisa 

(Universidades, centros de pesquisa, 

 

1 2 3 4 5 
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Faculdades). 

30. São oferecidas condições para eu 

adotar uma ideia nova, mesmo não 

tendo certeza de que essa tentativa 

trará os resultados esperados. 

 

1 2 3 4 5 

31. São realizados acordos e 

contratos com outras organizações 

para, em conjunto, ampliarem as 

chances de obter vantagem competitiva 

no mercado. 

 

1 2 3 4 5 

32. Tenho liberdade para realizar meu 

trabalho de formas diferentes, pois sei 

que não serei punido se tais tentativas 

não derem certo. 

 

1 2 3 4 5 

33. Tenho oportunidades de participar 

de treinamentos periódicos para 

aprimorar o desempenho 

 

1 2 3 4 5 
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