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RESUMO
Considerando a importância da criatividade e do clima organizacional na sociedade atual, e
essa ambigüidade um tema relevante para a área de recursos humanos realizou-se esta
pesquisa, que tem como objetivo avaliar o potencial do clima organizacional da empresa
Natura Cosméticos S.A. como fator interveniente para o desenvolvimento da criatividade. A
pesquisa foi feita através de um estudo de caso e a população envolvida foram as promotoras
de vendas do litoral catarinense da empresa estudada. A ferramenta utilizada para a coleta de
dados foi um questionário com múltiplas escolhas alem de pesquisa documental, sendo que os
dados primários foram quantificados e analisados, e os dados secundários por meio de analise
documental. A cultura da organização foi caracterizada

e analisada segundo os autores

referencia neste assunto, sempre corn foco no clima organizacional, que por sua vez esta
inserido na cultura organizacional da empresa. 0 clima organizacional á formado por dez
elementos, que foram analisados sempre com foco para o desenvolvimento da criatividade.
Segundo a pesquisa realizada desses elementos somente um demonstrou ser um fator que
poderia ser melhor utilizado, já desse fator somente uma característica mostrou ser um
problema para a gestão. De forma geral, o clima organizacional da Natura Cosméticos S.A.
apresenta fortes elementos que se caracterizam como facilitador para o desenvolvimento da
criatividade e interferem de maneira positiva.

Palavras-chave: Criatividade, Cultura Organizacional, Clima Organizacional.
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ABSTRACT

Considering the importance of creativity and organizational climate in society today, and this
ambiguity a relevant theme to the Human Resources area, this research was developed with
the objective to evaluate the potential of organizational climate of the company Natura
Cosmetics SA as one of the intervenient factors for the development of creativity. The
research was done through a case study and the population involved was the Sales team of
Natura Company from Santa Catarina coast.

The tool used to collect the data was a questionnaire with multiple choices answers, and a
documentary research; being the primary data analyzed and quantified, and the secondary data
through a documentary analysis.
The culture of the organization was characterized and analyzed according to the author's
reference to this matter, always focused on organizational climate, which is integrated into the
organizational culture of the company.
The organizational climate is composed by ten items, which were always reviewed with focus
to the development of creativity. According to research developed, only one of these elements
proved to be a factor that could be better used, and from this factor only once characteristic
proved to be a problem for management.
Overall, the organizational climate of Natura Cosmetics SA presents strong elements that are
characterized as a facilitator for the development of creativity and can interfere in a positive
way.

Keywords: creativity, organizational culture and organizational climate.

S UMARIO

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

10

1.1. Tema e Problema

10

1.2. Objetivo

11

1.2.1. Objetivo Geral

11

1.2.2. Objetivo Especifico

12

1.3. Justi ficativa

11

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

15

2. I . Organizações enquanto Cultura

15

2.1.1. Concepções para Organização

15

2.1.2. Concepções para Cultura Organizacional

17

2.1.2.1. Elementos Constitutivos da Cultura Organizacional

18

2.1.3. Concepções para Clima Organizacional
2.1.3.1. 0 Clima Organizacional e sua Avaliação

22

2.2. Criatividade
2.2.1. Concepções da Criatividade

75

2.2.2. Processo Criativo

27

2.2.3. Produto Criativo
2.3. Clima Organizacional "Ambiente" e Criatividade

29

3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

34

3.1. Caracterização da Pesquisa

34

4. APRESENTAÇÃO E ANLISE DOS DADOS

37

4.1. Caracterização da Empresa Pesquisada

37

4.1. I . A Empresa Natura Cosmeticos

37

4.1.2. Localização

17

4.1.3. Atividade da Empresa

38

4.1.4. Historia da Organização

39

4.1.5. Aspectos importantes quanto a Cultura Organizacional na Natura

43

4.1.5.1. Missão as Empresa "Razão de Ser"

43

4.1.5.2. Visão da Empresa "Visão de Mundo"

43

4.1.5.3. Crenças

44

4.1.5.4. Valores

44

9

4.L5.5. Comunicação

44

4.1.5.6. Salários e Reconhecimento

45

4.1.5,7. Clima Organizacional

45

4.1.6. Estrutura Comercial — Organograma

46

4.1.7, Estrutura Física Comercial

47

4.1.8. Treinamentos e Capacitações

47

4.2. Apresentação e Analise de Dados

48

4.2.1. Apresentação do questionário e seus elementos

48

4.2.2, Apresentação das questões e seus percentuais

49

4.2.2.1. Quanto a integração departamental/participação

49

4.2.2.2. Quanta a supervisão/suporte de chefia

49

4.21.3. Quanto a comunicação

56

4.2.2,4. Quanto a treinamento

58

4.2.2,5. Quanto ao suporte de grupo de trabalho

58

4.2.2.6. Quanto a liberdade e autonomia

60

4.2.2.7. Quanto ao ambiente físico

63

4.2.2.8. Quanto a estrutura organizacional

63

4.2.2.9. Quanto a participação

65

4.2.2.10. Quanto aos desafios

67

CONSIDERAÇÕES FINAIS

70

5.1 Conclusões

70

5.2 Recomendações para futuros estudos

72

6 REFERENCIAS

73

7 APÊNDICE

76

I. INTRODUÇÃO

"Descobrir consiste em olhar para o que todo
mundo está vendo c pensar urna coisa diferente"
Albert Szent-GyOrgyi

A pesquisa cientifica está presente em toda a vida acadêmica e metodologicamente, a
mesma deve iniciar preparando o leitor tanto para os fundamentos como para a exposição do
assunto. Para Gonçalves (2004) e onde o assunto sera apresentado juntamente com seus
objetivos e justificativa. As considerações iniciais deste trabalho têm como objetivo
contex Mal izar o tema da pesquisa, definir seus objetivos, e por fim, justificar sua realização.

1.1 TEMA E PROBLEMA

Atualmente a criatividade é apresentada como componente essencial para a obtenção
de diferencial competitivo, urna vez que, no mundo globalizado, o indivíduo passou
necessitar cada vez de mais meios que lhe permitam condições de sobrevivência, não só em
nível profissional, mas também como pessoal.
Para Kao (1997), a humanidade vive atualmente na era da criatividade, pois a mesma
se tornou uma grande vantagem competitiva para as empresas que buscam constantemente a
reinvenção de seu produto, serviço ou de si mesmas.
A inda hoje, a criatividade é percebida como um fenômeno bastante complexo,
embora, exista uma serie de definições das mais diversas areas, desde artística, filosófica e ate
estudos do comportamento humano, encontram-se pessoas que se empenham em defini-la,
mas mostrando di ficuldade em fazê-lo ou explicar o que está a ela relacionado.
O poder criativo pode estar ligado diretamente aos mais diversos aspectos como
originalidade, inovação, imaginação, insight, intuição, formas para resolver problemas, anseio
de conquista, curiosidade, aventura pelo novo e diversão, ou seja, a criatividade envolve a
interação entre os elementos relativos à pessoa e o ambiente.

Evans e Russell (1989) acreditam que em especial no ambiente organizacional a
mudança é atualmente o principal fator, catalisador da criatividade.

A mudança pode ser estimulante à criatividade e promove também novas ideias,
entusiasmo, novas oportunidade e novos desafios. No entanto mudança traz incertezas, que
por sua vez geram ansiedade e insegurança, fatores nada positivos no processo de criação.
Para saber como urna organização reage corn a mudança, deve-se atentar para sua
cultura organizacional que, segundo Stoner e Freeman (1999), é o conjunto de premissas
básicas como crenças, valores, normas e atitudes que definem o comportamento e expectativa
dos componentes desta organização.
Urn ponto que a cada dia vem se tornando muito relevante dentro da cultura
organizacional á o clima organizacional, muito analisado não só pelas empresas coin intuito
de melhorar sua produção e desempenho como também pelos profissionais que estão a
procura de empresas serias e com um pensamento moderno, corno mostra as diversas
pesquisas de mercado. Um exemplo é a Revista Exame que todo ano edita uma edição
especial com as 100 melhores empresas para se trabalhar.
É nesta ambigüidade entre criatividade e clima organizacional que sera focado o
presente trabalho.
A pesquisa sera feita através de um estudo de caso na empresa Natura Cosméticos
S.A., que sempre aparece como referencia na pesquisa realizada pela revista EXAME SA
como unia das dez melhores empresas para se trabalhar de vários anos. No entanto, o fato dela
se apresentar neste contexto, não significa que ela possui unia organização criativa ou mesmo
que o clima organizacional interfere na criatividade dentro da organização.

Neste contexto, pretende-se responder a seguinte questão de pesquisa:

"A Natura Cosméticos S.A., possui um clima organizacional que interfere na
criatividade da sua equipe de vendas?"

1.2 OBJETIVOS

Corn o intuito de responder ao problema central da pesquisa alguns objetivos foram
estabelecidos em conformidade com orientações metodológicas de pesquisa cientifica.

Iii OBJETIVO GERAL
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O presente trabalho tem corno objetivo fundamental:

Verificar se o clima organizacional da Natura Cosméticos S.A. age como fator
interveniente para desenvolvimento da criatividade dos seus funcionários da area de
vendas do litoral catarinense.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Visando o alcance do objetivo principal deste estudo, pretende-se:

a.

Descrever a empresa de forma a caracterizar os elementos da estrutura
organizacional e de sua cultura organizacional da Natura Cosméticos S.A;

b.

Avaliar o potencial da cultura organizacional/clima organizacional da empresa
para o desenvolvimento da criatividade

c.

Descrever a hierarquia comercial focando no trabalho da gerência e promotoras
de vendas;

d.

Traçar um diagnostico de clima organizacional e verificar qual a sua in fluência
no trabalho corn criatividade dentro do universo observado;

1.3 JUSTIFICATIVA

Dentro de um contexto atual e globalizado onde a mudança passou a ser regra dentro
das organizações deixando cada vez mais distante a estabilidade profissional, a criatividade, o
comprometimento e urna forma adequada de estimular e avaliar o desempenho no trabalho
passarão a ser não apenas desejados, mas buscados pelas empresas e incorporando em sua
cultura. Este processo por sua vez esta conduzindo a rápidas, continuas e profundas mudanças
nos mais variados aspectos infernos As organizações e externos a elas.
Diante desta realidade e face A inexistência de trabalhos relacionados a esses

Fenômenos, buscou-se verificar possíveis relações entre o comprometimento organizacional e
a percepção de estímulos e barreiras A criatividade no ambiente organizacional com O
desempenho no trabalho.
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De acordo com Wechler (1998), são raros os estudos brasileiros na area de criatividade
e os estudos e as pesquisas feitas sobre o desenvolvimento da criatividade no nosso pais têm
se limitado ao ambiente escolar.
Considerando os objetivos da pesquisa acredita-se que a escolha do caso seria
fundamental para um estudo rico e relevante. 0 principal critério utilizado para a escolha foi
criatividade no mercado da venda direta. Procurar urna organização que se destacava por sua
capacidade de inovar e criar, parecia ser o critério mais interessante.
O estudo foi feito na empresa Natura Cosméticos S.A. mais especificamente na area
comercial do estado de Santa Catarina. Os dados foram coletados através de um questionário
aplicado em toda a equipe de vendas da região especifica.
Esta empresa foi escolhida devido ao fato da aluna ter trabalhado na mesma, por se
tratar de uma empresa muito reconhecida nacionalmente e admirada no mercado além de ter
urna estrutura comercial muito diferente do tradicional, onde as promotoras de vendas
trabalham fora do ambiente da empresa, uma vez que ficam distribuídas por todo o território
nacional c o tipo de venda é direta.
Baseado nos fatos acima se acredita que esta pesquisa

é relevante no sentido de

colaborar com o desenvolvimento cientifico urna vez que atualmente apresentam-se poucos
estudos acadêmicos sobre criatividade e clima organizacional.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente trabalho est á estruturado em cinco momentos bem definidos como:
considerações inicias; fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, apresentação e
analise de dados e considerações
As considerações iniciais têm como objetivo, preparar o leitor para a leitura, ou seja,
contextualizar o tema da pesquisa, definir os objetivos a serem alcançados e justificar
escolha e a sua realização.

A fundamentação teórica realiza uma revisão bibliográfica que por sua vez tem como
objetivo fundamentar a pesquisa em outros autores a fim de desenvolver uma pesquisa
relevante, alem de definir os procedimentos metodológicos utilizados. A fundamentação
teórica desta pesquisa esta dividida em organizações enquanto cultura que aborda temas
como organização, cultura organizacional e seus elementos, clima organizacional

c sua
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avaliação; criatividade que aborda suas concepções, processo criativo, produto criativo e por
fim o clima organizacional e a criatividade.
Nos procedimentos metodológicos apresenta-se a caracterização da pesquisa, ou seja, que
tipo de pesquisa se apresenta, o universo estudado, que tipo de coleta e feita.
Apresentação e análise de dados são onde se apresentam os dados coletados na empresa
durante a pesquisa e por fim a analise dos dados. Nesta pesquisa apresenta-se a empresa
Natura Cosméticos S.A, sua localização, a atividade da empresa, a historia da organização, os
aspectos importantes quanto a sua cultura organizacional, a sua missão, sua visão, suas
crenças, seus valores, sua comunicação, seus salários e reconhecimento, seu clima
organizacional, sua estrutura comercial, sua estrutura física comercial e seus treinamentos
capacitações. Na apresentação e analise dos dados se apresentara o questionário e seus
elementos e a analise elemento a elemento, a fim de quantificar melhor as respostas. Nesta
analise abordou-se os seguintes elementos, quanto a integração departamental/participação,
(panto a supervisão/suporte de chefia, quanto a comunicação, quanto a treinamenlo, quanto
ao suporte de grupo de trabalho, quanto a liberdade e autonomia, quanto ao ambiente fisico,
quanto a estrutura organizacional, quanta a participação e quanto aos desafios.
Para finalizar a pesquisa apresentam-se as considerações finais, que tem como linalidade
resgatar e avaliar os objetivos da pesquisa alem de fazer recomendações para futuras
pesquisas.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

"Todo ato de criação 6, antes de Ludo, um
ato de destruição."
Picasso

Este capitulo tem como objetivo realizar unia revisão bibliográfica para fundamentar a
pesquisa. Embora o clima organizacional e a criatividade sejam os dois principais focos

abordados, existem também as concepções de organizações e cultura organizacional, uma vez
que auxil iam a compreensão dos temas principais.
Os temas abordados e desenvolvidos nesta fundamentação teórica servirão como base
para a de fi nição dos procedimentos metodológicos que auxiliarão a pesquisa.

2.1 ORGANIZAÇÕES ENQUANTO CULTURA

Este tema, está subdividido em: concepções para organização, concepções para cultura

organizacional e seus elementos constitutivos, concepções para clima organizacional e sua
avaliação.

2.1.1 Concepções para organização

As organizações fazem parte de nossa vida desde muito cedo, e possuem uni papel
fundamental para a sociedade. A definição de organização segundo Chiavenato (1983, p.324),
"as organizações constituem a forma dominante de instituição em nossa sociedade: (It a

manifestação de unia sociedade altamente especializada e interdependente, que se caracteriza
por uni crescente padrão de vida". As organizações estão presentes em todos os aspectos da
vida moderna e tem o envolvimento de muitas pessoas, seus recursos são limitados, sua

eficiência é obtida quando a aplicação de seus recursos é alocada na alternativa de maior
resu I [ado.
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Segundo Stoner e Freeman (1999, p.4), "organizações são duas ou mais pessoas
trabalhando juntas c de modo estruturado para alcançar um objetivo especifico ou um
conjunto de objetivos". Nessa definição fica claro que as organizações realizam seus objetivos
no intui to de servir a sociedade, além de preservar o conhecimento e proporcionar carreiras.
Para Lacombe e Heilbom (2003, p.13), "organização é um grupo de pessoas que se
constitui de forma organizada para atingir objetivos comuns", incluem-se nesta definição uma
infinidade grupos existentes na nossa sociedade. Quando um grupo, independente de sua
dimensão, aceita uma liderança, está caracterizado como urna organização.
As organizações, para Morgan, (1996), são consideradas como minissociedades que têm
Os seus próprios padrões distintos de cultura e subcultura, podendo ser vistas como um grupo
bem integrado ou uma família que acredita no trabalho conjunto.
As organizações são criadas com a função de suprir alguma necessidade do Homem c,
para isso, precisam de uma estrutura de pessoas nela envolvidas, pertencentes à sociedade
global. Elas nascem a partir de ideias de pessoas com potencial suficiente para levar consigo
um grupo de colaboradores.
Na opinião de Chan lat (1993), a organização pode ser definida como um ambiente onde,
elementos variados contribuem com seus recursos para a produção de objetos e serviços. E
também o lugar em que cada indivíduo explora, adapta e habita, corn o intuito de realizar seus
próprios objetivos. Como as organizações são difíceis de ser visualizadas, pois se tratam de
fenómenos

socialmente

relacionamentos,

valores,

construidos,
crenças,

isto

6,

formadas por pessoas

atitudes, comportamentos,

e

seus inter-

emoções, sentimentos,

percebem-se apenas alguns aspectos dessas, corno: estação de trabalho, prédio elevado, clima
organizacional amistoso, organograma etc.
Con forme salienta Daft (1999, p. 7), "a organização como um todo é vaga e abstrata e
pode ser distribuída por diversas localizações" . Ainda de acordo com Daft (1999, p7) 1 as
organizações podem ser definidas como: "(1) entidades sociais que (2) são dirigidas por
metas, (3) são projetadas como sistemas de atividades deliberadamente estruturados

e

coordenados e (4) são interligadas ao ambiente externo". Pode-se afirmar, diante das
colocações anteriormente mencionadas que a organização e, cm essência, o resultado da
integração dos membros que a compõem, refletindo valores e crenças de seus dirigentes e
funcionários, mas constituindo uma identidade própria.
Muitos dos valores e crenças salienta Schein (1982), que permeiam uma organização,
são oriundos dos fundadores e dirigentes das empresas. As organizações são geradas visando
a atender alguma necessidade e, para isso, faz-se necessária uma estrutura de pessoas nelas
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envolvidas, pertencentes a. sociedade como um todo, sendo incontestável que sua expansão
cultural seja uma reprodução próxima do(s) seu(s) fundador (es).

Desta forma, é inegável que a organização seja uma expressão cultural,

urna

reprodução próxima de seu fundador, pois seu alicerce fundamenta-se nos valores iniciais
trazidos pelo fundador para constitui-la e administra-la.

2.11 Concepções para Cultura Organizacional

Explica Freitas (1991) em seus estudos, que o tema cultura organizacional vein sendo

abordado corn mais freqüência somente a partir da década de 80, é que curiosamente
ganhando espaço não só no mundo académico corno também na imprensa popular. Entretanto,
o tema j á havia sido tratado em anos anteriores

a década de

80, no entanto de forma

secundaria. A autora destaca que a explicação para a popularidade do tema, a qual sugere que
as pesquisas realizadas nessa area são na sua maioria, respostas a problemas práticos

identificados pelas próprias organizações.
Percebe-se a enriquecimento do assunto com o passar dos anos, quanto comparamos

alguns autores.
Para Souza (1978), "cultura organizacional é o conjunto de fenômenos resultantes da

ação humana, visualizada dentro das fronteiras de um sistema".
Já para Schein (1984), a cultura organizacional é o conjunto de premissas básicas, tais

como conceitos, princípios, regras, formas de

comportamento e soluções que foram

estabelecidas e descobertas no processo de aprendizagem de solução de problemas de
adaptação externa e integração interna, e que por funcionarem suficientemente bem foram
consideradas válidas e ensinadas aos outros membros da organização como a maneira certa de
agir em relação a esses problemas.
Para Stoner e Freeman (1999, p. 165), "cultura organizacional é o conjunto de valores.

crenças, atitudes e normas compartilhadas que moldam o comportamento e as expectativas de
cada membro da organização".

Para os

autores, a cultura organizacional influencia

diretamente seus colaboradores na forma de agir, tanto nos problemas inter los como também
corn seus consumidores, enfim é ela que molda e mantem a identidade da organização.
Seguindo o mesmo principio da compreensão de cultura organizacional, Lacombe e

Heilbom (2003, p.354) definem cultura organizacional como, "o conjunto de valores cm vigor
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numa empresa, suas relações e sua hierarquia, definindo os padrões de comportamento e de
atitudes que governam as ações e decisões mais importantes da administração".

Cultura organizacional é definida por Freitas (1996, p. 533) como sendo
a forma expressiva de repasse de um projeto, de uma missão, a que os
membros de uma organização devem/querem aderir [..]; é a cultura
organizacional quem comunica quais são os comportamentos, as
prioridades e as ações que darão sustentação à construção desse projeto;
ela quem diz quais os valores que são ou não compativeis com essa
construção e a que crenças devem os membros organizacionais se
agarrar; é ela, ainda, quem determina os modelos que devem ser seguidos,
aplaudidos, reconhecidos, [.. .] é ela, ainda, quem da uma nova estética
linguagem organizacional, exercendo — por exempla — urna função política
através das festas, das comemorações, dos discursos, da celebração dos
heróis e mesmo dos `desviantes' adequados.
E, ainda, a cultura organizacional quem cria, pelo reforço da palavra
repetida, sustentada ou não em atos L.] a idéia de comunidade, de
orgulho de pertencimento ao grupo exclusivo ou de clube dos raros.

A cultura organizacional nasce da necessidade dos indivíduos, dos mecanismos de
grupos e da influencia de lideres que pelo uso das estruturas legitimam o passado, dão vida e
apontam para o futuro.

Ela é vinculada a grupos, que vêm a ser pessoas vivendo

conjuntamente por um longo período de tempo, suficiente para compartilhar, resolver um
problema e observar os resultados.

2.1.2.1 Elementos constitutivos da cultura organizacional

A cultura organizacional é descrita a partir de elementos que a constituem. Na
literatura não há um consenso dos autores quanto as especificidades dos elementos culturais,
razão pela qual optou-se por apresentar uma síntese de alguns trabalhos sobre o assunto.

Para Souza (1978,), a cultura organizacional é composta por três elementos: preceitos,
tecnologia e caráter, esses por sua vez abrangem uma serie de fenômenos.

Os preceitos segundo Souza (1978 p. 74), "e o conjunto de normas, valores,
regulamentos, política administrativa, tradições, estilos gerenciais que governam e controlam
o funcionamento organizacional. Engloba não só as leis formais como os costumes, rituais,
padrões e códigos informais".

A tecnologia para Souza (1978 p. 74),

"e o conjunto

de instrumentos, processos, know-

how, modo de fazer as coisas, layout, distribuição de tarefas, divisão do trabalho e flux()
organizacional. E

organização".

a função técnica, metodológica cientifica, racional e operativa da
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Por fim, o caráter segundo Souza (1978 p.4), "6 o conjunto de expressões ativas c
afetivas dos indivíduos da

organização, manifestações

subjetivas de

idiossincrasias,

características dos comportamentos grupais. Engloba as percepções, os sentimentos e as
reações positivas ou negativas dos sujeitos organizacionais".
Esses elementos segundo Souza

(1978),

não são equivalentes, dependendo da

organização, um ou outro terá uma maior significância para o desenvolvimento da cultura da
mesma, no entanto são interdependentes, isto 6, cada um destes tem efeito sobre os restantes.
Segundo Freitas ( 1991), a formação da cultura organizacional 6 constituída por vários
elementos que fornecem uma interpretação para os membros da organização cujo signi ficado
passa a ser aceito e, através da linguagem, transmite as mensagens e os comportamentos
convenientes, sendo aplaudidos e aceitos com naturalidade e espontaneidade por todos.
Citamos alguns elementos da cultura que a literatura julga entre os mais importantes:

a.

Valores: são os conceitos básicos e as crenças de uma organização, é baseada
nos valores que a organização forma sua cultura e define o seu sucesso, pois
estabelece os padrões a serem alcançados pela organização.

b.

Crenças e Pressupostos: aquilo que 6 tido como verdade na organização. Sao
os pressupostos e não os valores a expressão principal da cultura. Pressupostos
são a conseqüência dos valores, os quais, por terem se mostrado eficazes ao
longo do tempo, são internalizados em nível subconsciente. Eis porque a
cultura, embora seja um processo em formação, devido

a

necessidade humana

de referencial e estabilidade, muda pouco ou nada.
c.

Ritos, Rituais e Cerimônias: dramatizações que servem, principalmente, para
ensinar de forma mais completa, já que envolvem

diversos

canais de

comunicação simultaneamente além dos valores e das regras institucionais.
d.

Estórias e Mitos: as estórias são exposições escritas ou verbais com base em
fatos ocorridos, que informam sobre a organização. Os mitos fazem referência
as estórias da organização, porem sem sustentação dos fatos.

c. Tabus: orientam

comportamentos,

de I im Lando Areas de

proibições,

evidenciando o aspecto disciplinar da cultura.
li Heróis: o herói corporativo não corresponde

ao herói mítico que todos

conhecem através dos livros de história. Seriam indivíduos com capacidade e
realização acima da média, mas não tão distantes do ordinário que não
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despertassem nos outros a sensação de que um dia poderiam atingir o seu nível
e se igualarem ao herói. São a encarnação viva dos valores organizacionais.
g. Normas: comportamento aprovado, meio pelo qual as alitudes das pessoas são
recompensadas ou punidas. São passadas através de outros elementos culturais
como urna espécie de síntese. A escolha das normas é precedida pelas crenças
e pressupostos, pela avaliação dos valores mais compatíveis corn a
organização, pela definição dos tabus, sendo veiculadas através de meios
Formais de comunicação.
h. Comunicação: meio pelo as pessoas passam informações umas as outras
através de verbalizações, vocalizações e comportamentos não verbais.

A cultura de uma organização, segundo Schein (alma' LACOMBE, 2003), pode ser
subdivida cm três níveis:
a. Nível dos artefatos visíveis - tecnologia, arquitetura, layout, vestimentas das
pessoas, padrões de comportamento visíveis, cartas, mapas. Esses são dados
fáceis de obter, porém difíceis de interpretar;
b. Valores visíveis e conscientes — são os que governam o comportamento das
pessoas, diliceis de observar diretamente, tornando-se necessário realizar
entrevistas, examinar e analisar documentos. Podemos afirmar que são as
razões dos comportamentos expressos nas pessoas com um grau elevado de
consciência, sendo, portanto, na maioria das vezes, idealizados ou
racionalizados;
c. Nível das premissas básicas ou pressupostos inconscientes - determinam como
os membros de um grupo percebem, pensam e sentem. Surgem a partir de
valores compartilhados que, na medida que se mostram adequados na solução
dos problemas, vão sendo tidos cada vez mais como verdades inquestionáveis,
ate se tornarem pressupostos inconscientes.

Para Schein (in Freitas, 1991), a cultura é como um modelo dinâmico, em que é
aprendida, compartilhada, transmitida e mudada, mais com muita dificuldade. Portanto, é

adquirida na solução de problemas e nas mais diversas situações do cotidiano, objetivando
integração dos seus membros. A cultura organizacional
relacionados corn crenças e valores dos membros fundadores.

é o resultado dos aspectos
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Na organização o papel do fundador, considerado com freqüência corno herói, é da
maior relevância no processo de formação da cultura, já que acaba imprimindo a sua visão de
mundo aos outros membros, bem como o papel da organização no mundo. Segundo Dyer Jr.

((wad FREITAS, 991:86), eles
inicialmente impõem o conjunto de pressupostos, valores,
perspectivas: este prevalece até o dia em que for insuficiente
para resolver crises e, a partir dai, novas lideranças emergem,
substituindo a cultura prevalecente. A mudança cultural pode
sempre ocorrer em função da resolução de crises e do
estabelecimento de uma liderança, coin novos padrões de
manutenção, crenças e estruturas.

Baseado nessas informações pode-se afirmar que, cultura é o conhecimento essencial
que a organização deve possuir para realizar da melhor maneira a sua adaptação no contexto
in terno e externo.

2.1.3 Concepções para clima organizacional

Hoje em dia, assuntos como credibilidade, ética, transparência, reconhecimento
profissional e participação nos processos de decisão compõem o universo de reivindicações
de funcionários que se preocupam muito mais com a qualidade do ambiente de trabalho do
que corn uma excelente remuneração,

baseado nesta realidade a pesquisa de clima

organizacional tern se tornado um instrumento estratégico de análise.
De acordo com Souza (1978), o clima organizacional é um fenômeno resultante da
interação dos elementos da cultura, como preceitos, caráter e tecnologia. Decorre do peso dos
efeitos de cada urn desses elementos culturais, valores, políticas, tradições, estilos gerenciais,
comportamentos, expressões dos indivíduos envolvidos no processo e também resultante do
conjunto de instrumentos, conhecimentos e processos operacionais da organização. 0 clima é
o resultado das variáveis culturais. 0 clima organizacional influencia direta e indiretamente
nos comportamentos, na motivação, na produtividade do trabalho e também na satisfação das
pessoas envolvidas com a organização.
Para Luz (1996, p.6), "o clima é resultante da cultura das organizações, de seus
aspectos positivos e negativos (conflitos). Resulta também, dos acontecimentos positivos e
negativos, que ocorrem fora delas". Embora, os fatos que ocorrem no ambiente interno
influenciam em grau maior o clima organizacional, do que os fatores do ambiente externo.
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Urna forma simplista de visão de clima, ainda do autor Luz (1995, p. 7), ift que
clima organizacional pode ser traduzido por aquilo que as pessoas costumam chamar de
'ambiente de trabalho'. (...)é esse 'ambiente de trabalho' ou esta atmosfera psicológica que
envolve a relação entre empresa e funcionário que chamamos clima organizacional ou clima
humano das organizações". Dessa forma, o conceito clima organizacional, geralmente tratado
como sinônimo de atmosfera de trabalho, meio ambiente, ambiente de trabalho, cultura,
atmosfera psicológica, tern-se tornado um conceito cada vez mais importante para descrever
as percepções das pessoas em relação as organizações em que trabalham.
0 mesmo autor comenta o seguinte: "G..) clima organizacional é o reflexo do estado
de espirito ou do animo das pessoas, que predomina numa organização, em um determinado
período" (LUZ, 1996, p.6).
0 clima organizacional também reflete a história dos tipos de pessoas que a
organização atrai, dos seus processos de trabalho, das modalidades de comunicação e também
reflete a historia de quem exerce a autoridade dentro do sistema. Davis (opud SOUZA, 1978),
citando-se outro referencial, fixou-se mais no clima organizacional e compreendeu que este é
resultado, em sua totalidade, da própria cultura, tradições e métodos de ação de cada
organização. Para ele, cada novo empregado espera ter o apoio da empresa c atender seus
desejos econômicos, sociais e emocionais. Através da percepção que tiver, este funcionário
produzirá uma ou outra imagem do clima da organização em sua mente. As empresas atraem
ou mantém pessoas que se ajustam ou não em seus padrões de comportamento, que por
muitas vezes são perpetuados através da historia da organização.
Pode-se concluir, ainda, que o clima organizacional é o reflexo das motivações,
comportamentos e relações estabelecidas entre os agentes organizacionais alem de ser um
fator que influencia estas mesmas variáveis.

2.1.3.1 0 clima organizacional e sua avaliação

Atualmente as organizações buscam formas de manter um clima organizacional
favorável, uma vez que esse fato terá influencia direta na motivação e eficiência de seus
colaboradores, e por isso procuram formas para avaliar o clima organizacional.
Segundo Monteiro Lopes (in Luz, 1996), "administração de pessoal procura conciliar
os interesses complementares da empresa (eficiência, produtividade, lucro, continuidade do
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negócio),

com

os

interesses

individuais (realização pessoal, possibilidade

de

desenvolvimento, participação, aceitação, bem-estar pessoal)"
A preocupação com

o clima organizacional é justificada pela sua importância

estratégica, uma vez que o clima afeta o comportamento organizacional, e este por sua vez
influencia diretamente o próprio desempenho dos negócios.
Para Luz (1996), existe uma variedade de indicadores de clima: o envolvimento dos
colaboradores nas tarefas, sua permanência na organização, a e ficiência dos trabalhos
realizados, os rumores, os conflitos, as greves, a integração, entre outros.
Entre as variáveis que afetam diretamente o clima organizacional, conflito e os fatores
positivos ou negativos são os mais significativos para Luz (1996, p.19). "o conflito
decorrente do choque de interesses, eles são indicadores do comportamento da própria
organ ização".
Para analisar as variáveis que influenciam o clima organizacional, existe uma série de
modelos de estudo que são constituídos de diversas variáveis ou fatores organizacionais que
exercem significativa influência na organização. Tais modelos têm sido utilizados de acordo
corn o tipo de organização, como base para auxiliar a elaboração dos questionários para a
pesquisa de clima.
Um dos modelos mais atuais e genéricos é de Luz (1996), que é constituído de dezoito
variáveis ou fatores. São eles:
a.

O trabalho em si — que se refere ao conhecimento da percepção e atitude das
pessoas em relação ao trabalho que executam: adaptação, quantidade de
trabalho, horário, distribuição, suficiência de pessoal.

b.

Integração interdepartmental/ integração

— avalia ao grau de

cooperação existente entre os diversos departamentos da organização;
conhecimento dos objetivos e planos de ação dos diversos setores.
c.

Salário — analisa a existência de eventuais distorções entre salários internos e
eventuais

descontentamentos em relação aos praticados em outras

organizações.
d.

Supervisão — mede o grau de satisfação do funcionário em relação ao seu
superior levando em conta aspectos como competência, organização,
relacionamento eleedback.

c.

Comunicação — grau de conhecimento dos funcionários em relação a fatos
relevantes da empresa; mede a eficiência dos canais de comunicação.
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Progresso Profissional — avalia as oportunidades de treinamento

e

as

possibilidades de ascensão promocional ofertadas pela organização.
g.

Relacionamento interpessoal — mede o grau de relacionamento que prevalece
entre os funcionários, entre estes e suas chefias e com a própria organização.

h.

Estabilidade de emprego — refere-se ao sentimento de segurança das pessoas
cm relação aos seus empregos.

i.

Processo decisório — avalia o grau de autonomia do funcionário; mede
indiretamente o grau de centralização das decisões da supervisão.

j.

Benefícios — verifica o grau de satisfação com relação aos diversos benefícios
oferecidos pela empresa, mede o grau de atendimento das necessidades das
pessoas no âmbito da organização.

k.

Condições físicas de trabalho — mede o grau de conforto das instalações;
horário.

I.

Relacionamento empresa x sindicato x fiincionários — avalia o atendimento as
queixas e reclamações dos funcionários; também mede o grau de sansknit:10 dos
mesmos em relação ao sindicato.
Disciplina — mede o grau de rigidez das normas disciplinares e o grau de
insatisfação gerada por elas.

n.

Participação — mede o grau de participação na gestão administrativa da
empresa.

o.

Pagamento — refere-se ao grau de conhecimento dos funcionários em relação
aos descontos efetuados e aos erros indevidos por ocasião do pagamento.

p.

Segurança - mede o grau de preocupação da organização

e providéricias

tomadas em relação a integridade física da sua força de trabalho, no que se
refere a acidentes de trabalho e doenças profissionais.
q.

Objetivos organizacionais — verifica clareza da comunicação aos funcionários
dos objetivos c pianos de ação nos níveis setorial e organizacional.

r.

Orientação para resultados — avalia ate que ponto a empresa cstimula sua
força de trabalho para que os funcionários se responsabilizem, efetivamente,
pela consecução de resultados.
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2.2 CRIATIVIDADE

O desenvolvimento da fundamentação teórica para a criatividade esta organizado em:
concepções da criatividade; processo criativo e produto criativo.

2.2.1 Concepções da Criatividade

Existe urna diversidade de conceitos quando se trata de criatividade, essa diversidade
quando estudada e compreendida permite uma noção ampla do que realmente possa vir a ser
criatividade, isso por que se criatividade é um tema com inúmeras facetas tornando-o bastante
complexo.
A literatura disponível apresenta urna serie de definições para criatividade, a
dificuldade de conseguir definir criatividade em um único conceito se da pela suas
características multifacetadas, por sua complexidade e por ser constituída de di ferentes
dimensões. Acredita-se que essas definições não sejam eliminatórias, mas complementares.
Para se ter uma visão mais ampla destes conceitos de criatividade, apresenta-se a seguir
algumas de finições elaboradas por estudiosos da area.
Para Duailibi e Simonsen (1990) a criatividade pode ser considerada como uma
técnica de resolver problemas. Acrescentam também o significado de dar existéncia a algo
novo, único e original, podendo assumir a forma de invenção ou descoberta. A invenção ou
inovação os autores colocam como sendo a associação de dois fatores diferentes chegando a
um terceiro que em relação aos anteriores e novo. A descoberta e a verbalização ou a
definição de algo que já existia, mas que so então foi percebido ou constatado.
Bono (19944 por sua vez, define a criatividade como sendo dois tipos de
pensamento. O pensamento vertical, lógico tradicional, em que se pode proceder diretamente
de um estado de informação, tem corno caracteristica a continuidade, esse pensamento
escolhe e usa o sistema de sim ou não, usa a informação pelo seu significado, em que cada
coisa deve seguir diretamente a outra, concentra-se no que é relevante, movimenta-se nas
direções mais prováveis e é um procedimento fechado. 0 pensamento lateral tem como
característica a descontinuidade, esse pensamento muda, não usa o sistema de sim ou não, usa
a in formação pelo seu efeito de provocar novas ideias, pode dar saltos deliberados, acolhe de
bom grado as intrusões do acaso, explora as direções menos prováveis e é um procedimento
aberto , O autor afirma que a criatividade é urn tipo de pensamento lateral e a dificuldade em
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desenvolvê-la está no fato de contrariar os hábitos tradicionais do pensamento lógico, que são
considerados úteis.
Kneller (1978) expressa severa critica quanto a considerar a criatividade como meio de
solucionar problemas, uma vez que para Predebon (1997) denomina a criatividade como
forma de solucionar problemas e descobrir oportunidades. Para Kneller (1978) esta visão e
muito restrita e não que não condiz corn a criatividade, o autor coloca também, que apesar de
algumas soluções serem criativas, nem toda manifestação criativa é um caso de solução de
problemas.
Para Stein (1974 apud ALENCAR, 1995 p.13), a "criatividade é o processo que resulta
cm um produto novo, que é aceito como útil, e/ou satisfatório por um número significativo de
pessoas cm algum ponto no tempo". Com relação ao produto, Anderson (1965 apud
ALENCAR, 1995) refere-se a criatividade como a elaboração e o surgimento de um novo
produto que seja único e original.
Kao (1997 p.xviii) define a criatividade como sendo "o processo através do qual as
ideias são geradas, desenvolvidas e transformadas em valor (...)criatividade conota a arte de
lançar novas ideias e a disciplina de moldar e desenvolver essas idéias ao estagio de valor
yea lizaclo".
Torrance (1965 apud WECHSLER, 1998 p.40; ALENCAR, 1995 p.I3) definiu
criatividade como
urn processo de: tomar-se sensível a falhas, deficiências na
informação ou desarmonias; identificar as dificuldades ou os
elementos

faltantes; formular hipóteses a respeito das
deficiências encontradas; testar e retestar essas hipóteses e, por
Ultimo, comunicar os resultados encontrados.

Ostrower (1987, p.5) considera "a criatividade um potencial inerente ao homem, e a
realização desse potencial urna de suas necessidades", completando sua ideia define que criar
corresponde a dar forma a alguma coisa nova. A capacidade de compreender é crucial nesse
processo e esta ligada a capacidades corno de relacionar, ordenar, configurar e signi hear.
"Criatividade Lem a ver corn os processos de pensamento que se associam com
imaginação, insight, invenção, inovação, intuição, inspiração, iluminação e originalidade."
(ALENCAR, 1996, p.3)
A criatividade é percebida por alguns autores

COMO

sendo sinônimo de invenção,

inovação e descoberta. Car (1997 p.xiii) esclarecendo as expressões: criativa, inovadora
inventiva afirma que "qualquer um dos termos serviria".

e
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.16., Barbieri (1990 p.42) compreende invenção de duas formas: como "qualquer
atividade mental destinada a criar algo novo" e corno as "alterações tecnicamente viáveis de
produtos e processos já conhecidos para dota-los de outras características técnicas, funcionais
ou estéticas"_ Assim, a invenção, resultado de algo novo, se difere da descoberta que se
restringe a ampliar os conhecimentos através do esforço intencional ou do acaso. A inovação,
por sua vez, "e a transformação de uma idéia tecnicamente viável (invenção) cm produtos ou
serviços ate a sua aceitação comercial". (BARBIERI, 1990, p.43)
Alencar (1995 e 1996) afirma que a criatividade pode ser considerada também como
um elemento conceitual da inovação, a vista que a inovação engloba a concretização e
aplicação das novas ideias. Por este motivo a autora concebe o termo criatividade quando
relacionado a indivíduos e grupos de indivíduos e o termo inovação quando é considerado o
ambiente organizacional.
"Criatividade — Processo que resulta em um produto novo, aceito como útil e ou
satisfatório por um número significativo de pessoas em algum ponto no tempo." (ALENCAR,
1995, p.102)
"Inovação — Introdução intencional, dentro de um grupo ou organização, de idéias,
processos, produtos ou procedimentos novos para a unidade, relevante de adoção e que visa
gerar beneficios para o indivíduo, grupo, organização ou sociedade maior." (ALENCAR,
1995, p.103)
Com base nas variadas concepções introduzidas, pode-se concluir que criatividade é o
resultado do processo de criação, que ocorre da reunião entre uma personalidade criativa e um
ambiente Favorável ao desenvolvimento da criatividade.

2.2.2 Processo Criativo
O processo criativo é o "caminho" que a nossa mente faz quando queremos gerar uma
idéia ou resolvermos alguma coisa. 1-1 á muitos anos esse "caminho" vem sendo estudado por
pesquisadores e cientistas.
Conforme Evans e Russell (1989), a criatividade não pode ser julgada apenas por seus
atributos exteriores corno originalidade e impacto já que para os autores a essência da mesma
consiste em um processo interior que acontece, sem cessar, dentro de cada pessoa. Caminho
da vida seria a definição deste processo criativo e para que este flua naturalmente é essencial
sua compreensão.
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Segundo Ayan (1998), Wallas expandindo e popularizando o estudo do psicólogo e
fisico alemão Hermann von Helmholtz, hoje é considerado o pioneiro no estudo e na
definição das fases do processo de criação que seriam: preparo, incubação, iluminação e
implementação/verificação. 0 preparo é a etapa onde a mente coleta dados e informações que
irão servir corno alicerce ou pesquisa para uma questão criativa em que se está trabalhando. A
incubação é conhecida também como fase de descanso ou pausa, é o momento em que as
in formações reunidas são armazenadas e deixa-se de ter foco ou de pensar conscientemente

nelas. Essa é uma fase decisiva para Ayan (1998), pois embora uma aparente inatividade é o
momento em que o inconsciente trabalha as idéias por justaposição, mescla, disposição cm
forma de

pirdmide ou

funil, cerco e imaginação.

"A criatividade 6. o resultado da capacidade de

sua mente ligar idéias, produzindo algo novo e diferente" (AYAN, 1998, p 43). A

iluminação,

também conhecida por alia! ou eureca este é o momento de inspiração em que, aparentemente
do nada, surge a idéia que se esperava para responder ao desafio enfrentado. A
implementação ou verificação é a fase que se da forma para a nova ideia e e certificado se ela
funcion a.
O processo criativo, segundo Evans e Russell (1989), e composto por cinco etapas que

não seguem urna seqüência distinta, ou seja, o período de duração depende da cada fase. A
preparação

t3 a primeira fase que se caracteriza por analisar a tarefa, coletar dados, procurar

padrões, experimentar idéias e questionar suposições. A frustração ocorre quando resolver a
questão parece ser impossível e nela predominam sentimentos como irritação, tédio, destin into
e dúvida quanto á capacidade pessoal. A incubação ocorre quando há desistência em tentar e a
questão é colocada de lado e entregue à mente inconsciente. A percepção intuitiva é a fase da
inspiração e a última fase, que envolve testar as compreensões e dar-lhe forma,

consiste na

elaboração.
Baseado nos processos criativos descritos percebe-se que, o mesmo esta presente na
vida das pessoas, e as características básicas de personalidade, e ira ou não facilitar este
processo. Bono (1994a) coloca que a compreensão do processo criativo é baseada na maneira
como a mente lida com a informação, envolve atitude mental, fuga dos hábitos tradicionais de
pensamento, técnicas e formatos específicos, e o uso de uma nova palavra funcional.
I labilidade essa que pode ser aprendida, praticada e usada por qualquer indivíduo.
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2.2.3 Produto Criativo

O produto criativo é o resultado do processo criativo e este resultado devera contem
algumas características para que seja considerado criativo e corn o intuito de definir essas

características alguns estudos vêm sendo realizados.
Alencar (1996) define alguns critérios para que o produto seja considerado criativo.
Primeiramente, o produto não precisa ser tangível; deve ser novo, ao menos para o individuo
que o gerou; e, por fim, deve ser considerado adequado as demandas da situação ou
reconhecido como de valor na sociedade em questão, mesmo que isso não ocorra de imediato.
Para Amabile (1983 apud ALENCAR, 1995) um produto ou resposta sera considerado
criativo a partir do momento que seja novo, apropriado e útil para urna determinada tarefa que
heutistica c não algoristica.
Mackinnon (1978 apud WECHSLER, 1998 e ALENCAR, 1995) estabeleceu cinco
critérios para se avaliar o produto criativo. 0 primeiro é a originalidade que se refere a
respostas estatisticamente infreqüentes entre a população. A capacidade do produto em
resolver um problema ou alcançar urn determinado objetivo é a característica que o autor
chama de adaptação à realidade. 0 terceiro critério, elaboração, consiste em que o produto
seja desenvolvido e comunicado de Forma a ser avaliado para que possa ser útil a sociedade.
Dois outros critérios, considerados opcionais pelo autor, quando verificados no produto
permitem que seja considerado mais criativo. A solução elegante é a característica que
considera o principio de estética e elegância. Como ultimo critério define a capacidade do
produto em transcender, transformar ou revolucionar os princípios até então aceitos na area
em questão.

2.3 Clima Organizacional "Ambiente" e Criatividade

Quando se trata de 'clima organizacional e criatividade', têm-se um dueto di licit de
estudar, urna vez que, não se encontram pesquisas coin estes ternas cruzados. Por este motivo,
neste estudo foi utilizado clima organizacional como "ambiente", uma vez que o autor Luz
conceitua clima como o tal. Luz (1995, p. 7), "o clima organizacional pode ser traduzido por
aquilo que as pessoas costumam chamar de 'ambiente de trabalho', ainda do autor (...)é nesse
'ambiente de trabalho' ou esta atmosfera psicológica que envolve a relação entre empresa
funcionário que chamamos clima organizacional ou clima humano das organizações".

e
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O desenvolvimento da criatividade está diretamente relacionado com este ambiente em
questão, e este por sua vez influenciará diretamente a pessoa criativa, o processo criativo, bem
como o produto criativo.
Justificativas para se estudar o ambiente criativo são colocadas por Wechsler (1998).
Ela destaca a promoção da auto-realização do indivíduo, que contribuirá para uma sociedade
com pessoas mentalmente saudáveis, e o estimulo à capacidade humana para gerar inovações
e novas alternativas para problemas, contribuindo para um maior bem-estar da humanidade c
uni futuro mais promissor.
A influencia de variáveis do ambiente sobre a criatividade e estudada, principalmente,
cm quatro meios diferentes: lar, escola, organizações e sociedade.
A criatividade ocorre no contexto social, como coloca Alencar (1996), e depende de
processos de pensamento que tem suas raizes mais profundas na cultura. A autora afirma que
a expressão criatividade é influenciada pelas norrnas, tradições, valores, tabus, sistemas de
incentivo e punição.
Ostrower (1987, p.11) enfatiza que o potencial consciente e sensível de cada urn, se
realiza sempre e unicamente dentro de formas culturais". As formas culturais, portanto,
moldam o comportamento de cada ser humano e passam a ser fator essencial na construção da
capacidade de criação. Desse modo

o

ambiente social exerce grande influencia no

desenvolvimento da criatividade.
0 ambiente familiar, local onde o individuo é socializado e, apesar da grande
influencia e importância do lar para desenvolvimento da criatividade, poucos são os estudos
que priorizam o ambiente familiar.
Os resultados dos trabalhos sobre

o desenvolvimento

da criatividade no lar

desenvolvidos por Amabile (1996) identificam as atitudes dos pais que possuíam filhos
altamente criativos.

Destacam-se atitudes como: liberdade; respeito; contato emocional

moderado; valores e não regras; atenção à realização e esforço ao invés de notas alias; pais
ativos e independentes; admiração pela criatividade; c visit() clara.
As características de personalidade dos pais também são salientadas por Alencar
(1995) como influenciadoras à criatividade no ambiente familiar. Destaca as atitudes com
relação à forma adequada de criar os filhos; as expectativas com relação à criança;

o grau de

confiança na capacidade da criança de explorar o mundo e de ser responsável; o gran de
aceitação e respeito pelas idéias, sentimentos, indagações e fantasias da criança.
A escola é urn ambiente muito importante para o desenvolvimento da criatividade e se
apresenta em vários momentos de vida do indivíduo.
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KneIler (1978) apresenta dois meios de se introduzir a criatividade na educação
formal: como disciplina distinta, assunto novo ou habilidade nova ou modificando o atual
currículo para que a criatividade seja inserida em todo assunto tratado. Opta pela segunda
opção já que o conhecimento cio tema não permitiria trabalhar de maneira eficiente e, o mais
importante, a criatividade não é um fator isolado, mas componente de diversas outras
atividades. Sugere que seja trabalhado no ambiente escolar aspectos como: originalidade,
apreciação do novo, inventividade, curiosidade e pesquisa, autodireção e percepção sensorial.
"Para que a criatividade possa ser cultivada no ensino é necessário, pois, que
nos cursos de formação do professor haja uma preocupação mio so coin
conhecimentos específicos de sua área e de pedagogia mas também corn a
criatividade e corno promovê-la em sala de aula." (ALENCAR, 1995, p.98)

Wechsler (1998) conclui que a criatividade pode ser considerada como forma de
desenvolver o potencial do indivíduo como um todo, provendo o seu bem-estar cognitivo,
psicológico e social e utilizá-la na escola é fundamental.
A capacidade de unia organização inovar, desenvolver e sustentar a criatividade dos
seus colaboradores é uni fator - chave para a sua força e sobrevivência.
Hill

e Amabile (1993 apud

ALENCAR, 1996) consideram que a inovação

organizacional tem três componentes básicos: recursos, técnicas e motivação. Os recursos
referem-se a fundos, materiais, pessoas e informações disponíveis para se realizar o trabalho.
As técnicas compreendem

competências

no gerenciamento da inovação em toda a

organização enfocando a concepção, desenvolvimento e implementação de novas idéias. A
motivação é vista como catalisadora

e imprescindível para a inovação, abrange uma

orientação para o futuro e uma visão de risco.
A pesquisa desenvolvida por Faria e Alencar (1996) identificou os fatores presentes no
ambiente de trabalho que estimulam e inibem a criatividade em organizações brasileiras e
marcou os estudos de criatividade em organizações no Brasil. A pesquisa permitiu identificar
doze categorias que estimulam a criatividade: ambiente fisico, comunicação, desafios,
estrutura organizacional, liberdade

e autonomia, participação, recursos

tecnológicos

e

materiais, salários e benefícios, suporte da chefia, suporte do grupo de trabalho, suporte
organizacional e treinamento.
"I. Ambiente físico: ambiente físico agradável, com iluminação, mobiliários
e ventilação adequados.
2. Comunicação: existência de canais de comunicação que possibilitem a
democratização das informações.
3. Desafios: tarefas ou missões desafiantes que estimulam a expressão do
potencial criador.
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4. Estrutura organizacional: número limitado de hierarquias, normas
flexíveis, menos burocracia, descentralizaçâo do poder.
5. Liberdade e autonomia: liberdade para decidir como fazer o próprio
trabalho; senso de responsabilidade sobre o próprio trabalho.
6. Participação: valorização da iniciativa, maior poder de decisão cm sua
area de atuação, participação nos processos da tomada de decisão e na
solução de problemas da organização, como formas de estimulo ã expressão
do potencial criador dos empregados.
7. Recursos tecnolágicos e materiais: disponibilidade de equipamentos e
materiais diversos que facilitem o processo de produção dc novas idéias.
8. Salários e beneficios: remuneração adequada, política de benefícios e
sistema de recompensas como formas de estimulo a idéias inovadoras.
9. Suporte da chefia: postura de receptividade, flexibilidade, abertura,
aceitação, estimulo a novas ideias e respeito as opiniões divergentes dos
empregados.
10. Suporte do grupo de trabalho: aceitação dos colegas, relacionamento
interpessoal favorável e estimulante a ideias novas, trabalhos em grupos,
reuniões com trocas de experiência, diálogo e confiança entre as pessoas.
espaço para descontração e alegria.
IL Suporte organizacional: estimulo à criatividade, reconhecimento do
trabalho criativo, mecanismos para o desenvolvimento de novas idéias,
planejamento e definição de metas de trabalho, cultura voltada para
inovação.
12- Treinamento: capacitação e treinamento dos empregados com vistas ao
desenvolvimento de seu potencial criador, capacitando-os para o trabalho e
preparando-os para estarem abertos a inovações". (ALENCAR, 1996, p.115)

13aseado no estudo de Faria/Alencar e Luz tem-se que ambos, os elementos do clima
organizacional e os fatores que influenciam a criatividade, são bem coerentes quando
comparados, como se pode ver no quadro comparativo. E é com base neste que sera analisada
pesquisa feita neste trabalho.
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Quadrol

Elementos do Clima
Organizacional
LUZ (1996)
Condições Físicas de trabalho e
Segurança
Comunicação
Orientação para resultados
Disciplina e Objetivos

Organizacionais

Fatores que Influenciam
Criatividade
ALENCAR (1996)
Ambiente físico: ambiente fisico agradável, corn
iluminação, mobiliários e ventilação adequados.
Comunicação: existência de canais de comunicação que
possibilitem a democratização das informações.
Desafios: tarefas ou missões desafiantes que estimulam a
expressão do potencial criador.

Estrutura organizacional: número limitado de hierarquias,
nonnas flexíveis, menos burocracia, descentralização do
poder.

Processo decisório

Liberdade e autonomia: liberdade para decidir como fazer o
próprio trabalho; senso de responsabilidade sobre o próprio
trabalho.

Participação

Participação: valorização da iniciativa, maior poder dc
decisão em sua area de atuação, participação nos processos
da tomada de decisão e na solução de problemas da
organização, como formas de estimulo a expressão do
potencial criador dos empregados.
Recursos tecnológicos e materiais: disponibilidade de
equipamentos e materiais diversos que facilitem o processo
de produção de novas idéias.
Salários e beneticios: remuneração adequada, política de
benefícios e sistema de recompensas como formas de

Trabalho em si

Salários,13eneficios, Pagamento e
Relacionamento empresa x
sindicatos e funcionários
Supervisão

Relacionamento interpessoal

Orientação para resultados

Progresso profissional

estimulo a idéias inovadoras.
Suporte da chefia: postura de receptividade, flexibilidade,
abertura, aceitação, estimulo a novas ideias e respeito as
opiniões divergentes dos empregados
Suporte do grupo de trabalho: aceitação dos colegas,
relacionamento interpessoal favorável e estimulante a idéias
novas, trabalhos em grupos, reuniões com trocas de
experiência, diálogo e confiança entre as pessoas, espaço
para descontração e alegria.
Suporte organizacional: estimulo a criatividade,
reconhecimento do trabalho criativo, mecanismos para o
desenvolvimento de novas idéias, planejamento e definição
de metas de trabalho, cultura voltada para inovação.
Treinamento: capacitaçao e treinamento dos empregados com
vistas ao desenvolvimento de seu potencial criador,
capacitando-os para o trabalho e preparando-os pant estarem
abertos a inovações.

Niue: Qua ro compara ti VU entre os estudos de Fail a/A lencar e Luz, elaborado pelo autor baseado nos autores L117 (19 ) 6) e
A lencar(1996),
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

"0 caminho do sabedoria é não ter medo de
errar.”
Reino Id Niebuhr

"A metodologia deve explicar não apenas os produtos da investigação cientilica, mas
principalmente seu próprio processo, pois suas exigências não são de submissão estrita a

procedimentos rígidos, mas antes, de fecundidade na produção de resultados" (BRUYNE;
HERMAN; SCHOUTHEETE, 1977, p.29).
A metodologia proposta objetivou a realização de um estudo de caso onde foram

utilizadas várias técnicas de coleta de dados, na tentativa de obter-se a maxima veracidade
possível. Entretanto, não se pode deixar de levar em consideração as limitações apresentadas.
A seguir serão descritos os principais aspectos dos procedimentos metodológicos

adotados: caracterização da pesquisa, sujeitos da pesquisa, definição das categorias de análise
e técnicas de coleta e análise de dados.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

A

pesquisa desenvolvida é do tipo descritiva,

com abordagem predominante

qualitativa, através de um estudo caso.
A pesquisa descritiva segundo Vergara (1997, p 45), "expõe características

de

determinada população ou de determinado fenômeno..., não tem compromisso de explicar os
Fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação".

Para Cervo c Bervian

( 1 993), a pesquisa é descritiva, uma vez que se propõe a descobrir e descrever características,
propriedades e relações existentes entre os elementos componentes na situação pesquisada.
Para Trivifios (1987, p.110), "o estudo descritivo pretende descrever 'corn exatidão' os

fatos e Fenômenos de determinada realidade". Para Cervo e Bervian (1983), a pesquisa é
descritiva, uma vez que se propõe a descobrir e descrever características, propriedades e
relações existentes entre os elementos componentes na situação pesquisada. Neste sentido,
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corno salienta Martins (1990) o pesquisador observa, registra, analisa e correlaciona fatos,
fenômenos ou variáveis. Corn isso, buscam-se as freqüências das variáveis, suas naturezas,
características, causas, relações e associação entre variáveis.
A pesquisa cientifica quanto a abordagem pode assumir unia perspectiva quantitativa e
qualitativa. A pesquisa em questão sera predominantemente qualitativa. Para Richardson
(1989) a adoção da abordagem qualitativa contribui para se descrever a complexidade de
determinado problema, analisar a interação de determinadas variáveis, compreender
classificar processos dinâmicos vividos

e

por grupos sociais. Acrescenta também

possibilidade de entender em profundidade as particularidades do comportamento dos
indivíduos. A abordagem qualitativa torna possível uma análise

mais prof-Linda das

parliculariciades das informações e da intern/5o das variáveis encontradas, sobretudo pela
carência de recursos mensuráveis para a analise de criatividade no ambiente organizacional.
Por este motivo a abordagem qualitativa é mais significativa para o desenvolvimento do
trabalho e do estudo de caso.
Para esta pesquisa adotou-se o tipo estudo de caso, que para Gil (1994) e Triviiios
(1987), permite um estudo exaustivo sobre um objeto, de maneira ampla e detalhada, part indo
do pressuposto que unia unidade de determinado objeto possibilita a compreensão em termos
gerais. Como se trata de um estudo de caso, a unidade de análise é a organização.
Para Gil (1994), Trivifios (1987) e Richardson (1989), a vantagem do estudo de caso e:
o estimulo a novas descobertas, a ênfase na totalidade, a simplicidade nos procedimentos e a
contribuição a area de administração.
A coleta de dados desta pesquisa se dará através de questionário com múltipla
escolha e a pesquisa documental, que serão analisados depois de aplicados.
A pesquisa documental, segundo Marconi (1990), é caracterizada pela fonte de
pesquisa ser restrita a documentos, estando eles escritos ou não, denominado de Conies
primarias.
Por ser mais exato o questionário é a forma mais comum para a coleta de dados. Para
Marconi (1990) o questionário é constituído por uma serie de perguntas e devem ser
respondidas por escrito sem que o entrevistador esteja presente. Este questionário pode se
apresentar aberto onde as respostas são livre, fechado onde as resposta poder sem sim ou ao e
de múltiplas escolhas que são perguntas fechadas no entanto com unia serie dc respostas
possíveis. Este processo de análise de dados é definido, por Kerlinger (1980, p. 353) como,
"a eategorização, ordenação, manipulação e sumarização de dados". Tem por objetivo reduzir
grandes quantidades de dados brutos para uma forma interpretavel e mensurivel.
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Para esta pesquisa foi utilizado urn modelo de questionário criado por Antonio Carlos
Teixeira da Silva onde o titulo é "0 china organizacional em sua empresa estimula sua
criatividade?", a escolha se deu pelo fato de que esta ferramenta abordava exatamente o tema
escolhido de forma a recolher os dados de maneira eficaz. Este questionário foi elaborado
baseado na escala Likert, que segundo Mattar (2001), alem de fácil construção possibilita

o

uso de afirmações explicitamente ligadas a atitude estudada, permitindo assim a inclusão de
qualquer item que se verifique, empiricamente, ser coerente com o resultado final.
O universo de abrangencia desta pesquisa foi definido em todas as promotoras de
venda da região do litoral de Santa Catarina, num total de 36 questionários aplicados.
As referências bibliográficas desta pesquisa se referem aos livros de adminis[raçAo de
empresas e psicologia, além dos materiais enviados, pesquisados na própria empresa e ou
coletado em internet sobre a empresa escolhida.
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4. APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS DADOS

"Nada e mais perigoso do que urna idéia quando ela é a
única que você tem"
Emile Chartier

Neste capitulo serão apresentados e analisados os dados coletados na empresa Natura
Cosméticos S.A. durante o período da pesquisa. A contextualização da empresa é realizada
anteriormente à apresentação e análise dos dados.

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA PESQUISADA

A seção busca situar os interessados neste estudo no que se refere ao campo utilizado
para a realização do presente trabalho.

4.1.1. A empresa Natura Cosméticos S.A.

Para melhor compreensão da organização faz-se necessário resgatar seu histórico e sua
situação atual. Com base nos documentos institucionais disponibilizados pela empresa
coma também sua home page: www.natura.net .
A Natura cuja razão social é Natura Cosméticos SA, se subdivide em Natura
Cosméticos Indústria SA e Natura Cosméticos Comércio SA, sendo que este trabalho se
aprofundara no setor de comercio.

4.1.2. Localizaçâo

A Natura é urna empresa Nacional de grande porte com sua sede Industrial em
Cajamar município de sac' Paulo num terreno de 650.000 m2 , com uma area construída de
77.000 m2, sua sede Comercial situa-se na Rodovia Regis Bitencourt KM 293, no bairro de
Potuvera, na cidade de hapecerica da Serra no estado de São Paulo, alem destes possui três
pequenas filiais comerciais em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e outra em Curitiba.
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4.1.3 Atividade da Empresa

É unia empresa do rarno de cosméticos que pertence ao mercado de Produtos de
Higiene e Limpeza, sua principal atividade é a produção e comercialização de produtos de
higiene e tratamento cosmético_
Seu modelo de negocio é a venda direta, uni sistema de comercialização de bens de
consumo e serviços diferenciado, baseado no contato direto entre o vendedor e o comprador
final, fora de um estabelecimento comercial fixo. Também conhecido como venda porta a
porta, a venda direta é um canal de distribuição bastante eficaz já que consegue atender unia
grande expansão geográfica com um baixo custo, uma vez que a empresa e o revendedor nào
possuem local pre determinado para o atendimento, ficando isento de grandes custos como
aluguel, condomínio, telefone e custos trabalhistas, já que o revendedor é autônomo.
A empresa possui em seu catalogo mais de 800 produtos, divididos entre os
segmentos: cabelo, rosto, corpo e perfumaria e estes estão subdivididos em 13 linhas
di ferentes:
- Natura Tododia: linha focada na higiene pessoal e inspirada no cotidiano, utilizando
embalagens e fragrâncias do universo culinário, a linha possui desodorantes; sabonetes
líquidos, em barra e esfoliantes; hidratantes para o rosto, pés e mãos;
- Natura Ekos: esta é a maior linha da natura com 94 produtos sem contar com seus
refis, possui produtos para higiene pessoal, assim como perfumaria; todos inspirados nos
ativos da biodiversidade brasileira a linha conta com: shampoos; condicionadores; hidratantes
para corpo e cabelo; óleos para massagem; sabonetes líquidos, esfoliantes e em barra e
perfumes.
- Natura Erva Doce: nesta linha o principal ativo é a Erva doce, que deu o nome a
linha, corn produtos de higiene pessoal como sabonetes líquidos para corpo

e mãos,

desodorantes, sabonetes em barra; e produtos mais elaborados como hidratantes para corpo e
rosto.
- Natura Fotoequilibrio: linha para proteção solar com produtos para rosto, corpo e
específicos para crianças e bebes.
- Natura Mamãe e Bebe: linha focada nas futuras mamães e bebes e seus vínculos,
com produtos para toda a higiene do bebe como sabonetes, shampoo, condicionador, lenços
umedecidos, hidratante e colônias; alem desses a linha possui cuidados para a gestação da
mãe, como hidratantes especiais e específicos.
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- Natura Nature: linha desenvolvida para crianças a partir dos 03 anos com intuito de
estimular a descoberta do mundo, com produtos para higiene pessoal como sabonetes,
shampoo e condicionadores assim corno perfumaria.
- Perfumaria Natura: a natura possui 23 linhas diferentes de perfumaria masculina e
feminina, algumas alem de perfumes também possuem desodorantes, hidratantes, produtos de
barba e de cuidados para pele masculina.
- Natura Plant: linha com foco na higiene e cuidado diários dos cabelos, com todos os
tipos de produtos como shampoos, condicionadores, mascaras de tratamento, cremes para
pentear além de produtos para modelar os cabelos.
- Natura Chronos: linha de anti-sinais com foco na tecnologia, desenvolvida para
tratamento da pele do rosto e corpo, com hidratantes, sabonete liquido, esfoliantes, mascara de
tratamento facial e corporal.
- Natura Diversa: Linha de maquiagem com conceito na tecnologia e preocupação
ambiental, com produtos para todas as etapas da maquiagem, bases, Os, batons, blushs, lapis
para olhos c lábios, sombras para olhos, entre outros.
- Natura Faces: linha focada na mulher jovem, com produtos de tratamento facial,
maquiagem e perfumaria.
- Natura Aquarela: linha de maquiagem básica com embalagens de material reciclado
de baixo custo, com batons, lapis para olhos e lábios, gloss, base, pós, mascaras para cílios e
soinbras.
- Crer para Ver: linha de produtos desenvolvidos sem fins lucrativos, onde todo o
valor obtido coin a venda é investido em projetos de educação e cultura para o Ensino
Fundamental, Educação de Jovens e Adultos — EJA — e Educação Infantil. A linha conta com
camisetas, blocos de anotações, lapis coloridos especiais para pintura, conjunto de canecas e
tigelas, cartões e uma variedade de embalagens para presente.

4.1.4. Historia da organização

Em 1969 em associação com Jean Pierre Berjeaut, Luiz Seabra passa a dar vida ao seu
projeto e funda a empresa de cosméticos Natura. No inicio, a produção era modesta e atendia
o consumo do Instituto Pierre, propriedade da família Berjeaut, e de uma pequena loja
mantida na Rua Régo Freitas ern Sao Paulo.
O objetivo da empresa era o de criar uma nova filosofia cosmética - a Cosmética
Terapêutica.

A

Natura propunha a preservação da saúde e da beleza do corpo, através do uso
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de produtos baseados em princípios ativos naturais e tratamentos coordenados. As primeiras
formulas foram desenvolvidas numa pequena instalação no bairro da Vila Mariana, na cidade
de São Paulo. Este local também funcionou como sede da empresa de 1969 a 1971
RI nos primeiros anos de vida da empresa, surgiu

o conceito das

consultas

personalizadas. Luiz Seabra se tornou o primeiro Consultor dos produtos Natura, numa
pcquena loja da Rua Oscar Freire, no bairro Jardins, na cidade de São Paulo.
Num

mercado dominado

por marcas estrangeiras

a empresa percebeu que

o

atendimento personalizado seria seu grande diferencial, logo em 1974 adotou a venda direta
iniciada por Luiz Scabra e com algumas consultoras. No entanto, a produção e a distribuição
Leriam que ser otimizadas e a partir dessa constatação, foi criada a Pró-Estética Comércio de
Produtos Cosméticos Ltda, tendo Luiz Scabra e Yara do Amaral Pricoli como sócios. A PróEstética era responsável pela distribuição dos produtos no Estado de São Paulo.

"Não poderia haver melhor opção, concluiu-se em pouco tempo. Com todo o
seu potencial humano voltado essencialmente para a força de vendas
passamos, em pouco tempo, a alcançar valores expressivos no mercado."
Fonte: Informativo Beleza & Negócios Ed. Especial Ago./89

0 sucesso da venda direta começava a despontar . Em 1976, a empresa contava com
300 consultoras, treinadas e acompanhadas por oito promotoras.
Em 1979 houve a expansão c divulgação dos produtos da Natura ern todo o pals, sendo
possível com a criação da Meridiana Comercio Administração e Participações Lida, tendo
Guilherme Peirão

Leal, Jean Pierre Berjeaut

e Ronuel Macedo

de

Mattos corno

sócios.

"Somos uma empresa comercial que distribui os produtos Natura e Lao; en
Ciel. Nascemos em 1979, e todos os anos de nossa existência têm sido
cobertos de êxito. Você seguramente se perguntará: como foi possível um
crescimento tão rápido? Acreditamos que a base do sucesso alcançado foi
devido aos três pilares que sustentam nosso negócio:
• 0 conceito de Excelência dos produtos Natura e Uarc en Ciel.
•
A ética que
aplicamos em todas as nossas atividades.
• Ao Sistema de Venda Domiciliar onde Consultoras de Beleza, além de
comercializar nossos produtos por conta própria, aconselham seus clientes
de acordo com suas reais necessidades de tratamento e beleza."
Fonte: Folheto Meridiana e a consultora de beleza

Paralelamente ao crescimento do sistema Natura, em 1979, a empresa passa a contar

com 1000 consultoras e o volume de negócios atinge USS 5 milhões.
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Corn o objetivo de conquistar cada vez mais o mercado, em 1981 foi criada a L'arc cm

Ciel, empresa que produzia maquilagem e perfumaria, produtos estes que em pouco tempo
fora assimilado como produtos Natura. Empresa esta que em 1984 foi designada apenas como

nome fantasia, uma vez que a razão social da mesma passou a ser YGA Industrial e Comercial
de Cosméticos Ltda, pois estava produzindo produtos para terceiros.

Buscando o crescimento do volume das vendas dos produtos Natura, em 1982 é criada
a Eternelle, distribuidora exclusiva no Rio de Janeiro. A Etemelle contava corn a participação

acionaria de Guilherme Leal c Yara do Amaral Pricoli, também sócios da YGA.

O sucesso da Venda Direta continua, em 1985 o número de consultoras aumenta para
13 mil e o volume de negócios atinge US$ 36 milhões, a partir dai somente corn o lançamento
de novos produtos e linhas corn conceitos diferenciados no mercado, em três anos o volume
de negócios triplica, chegando a marca de USS100 milhões e o número de consultoras chega

23 mil.

"Em 1989, percebendo a necessidade de promover a sintonia entre todos os
negócios que giravam em torno da marca Natura, foi criada a Sitehum S.A.
Empreendimentos e Participações. Com ela, Natura, Pro-Estética, Merichana
L'arc en Ciel deixaram de ser negócios parceirizados, transformando-se ern
um so empreendimento, centralizado na Holding, que tem na presidência do
Conselho Administrativo Luiz Seabra, acionista majoritário. A Holding
nasceu para acabar com o descompasso entre produção e distribuição,
contribuindo para a transposição da barreira de pequenas empresas semiautônomas."
Fonte: DEGEN, Ronald Jean - "0 empreendedor - fundamentos da inciativa
empresarial." Sao Paulo: Makron, s.d.

Em 1990 logo após a fusão a Natura cria sua nova logomarca, uma nova Rosácea, que
transmite a natureza.
"A Natura inaugura, orgulhosa, uma logotipia Maior. E um símbolo onde,
desde o núcleo, pressente-se vitalidade. Em suas linhas, Movimento e
Beleza. Na forca de seu conjunto, inseparável, o pulsar, poderoso e
irrefreável, da
propria VIDA."
Fonte: Texto de divulgação da nova marca escrito por Luiz Seabra,
entitulado Bandeiras, brasões. Síntese do ser coletivo

Outro grande diferencial foi criado ern meados de 1990, o SNAC — Serviço de
Atendimento ao Consumidor, com a meta de reforçar a imagem da Natura; facilitar o acesso
dos consumidores
junto a

a

empresa; manter a empresa informada sobre a reação dos consumidores

seus produtos e manter a empresa informada

sobre movimentos do mercado

41

consumidor. Hoje este serviço é referência para o mercado brasileiro em atendimento, sendo
que em 2000 e 2001 foi premiada em Excelência de Serviço pela revista Consumidor
Moderno.
A partir dai, seus investimentos foram para novos produtos e comunicação, ou seja,
desenvolvendo novos produtos de tecnologia avançada e criando projetos que permitiam uma
maior visualização da marca e urna comunicação mais eficiente com suas revendedoras. Isto
aconteceu em 1993 com a criação do CAN — Central de Atendimento Natura, que oferecia a
suas 65 mil consultoras e promotoras urn atendimento mais eficiente quanto a captação de
pedidos, informações de crédito e cobrança, informações sobre faturamento, transporte,
promoções e ainda dava a oportunidade as consultoras de dar sugestões. Com esta facilidade o
volume de negócios que em 1993 foi de US$ 250 milhões em dois anos dobrou para USS 660
milhões e o número de consultoras chaga a 112 mil cm todo o pais.
Em 1998 iniciaram-se as obras para a construção da nova fábrica em Cajamar, que
aumentariam significativamente sua capacidade de produção, armazenamento c distribuição.
urna fabrica que desde a concepção do projeto visa receber consultoras e visitantes em suas
instalações e em todo o processo de produção de forma segura e sem comprometer a rotina da
fabrica. Neste mesmo ano o volume de negócios chegou a USS 988 milhões com um número
de consultoras de 234 mil.
O ano de 1999 foi um grande marco para a empresa, começando pela comemoração
dos seus 30 anos. Depois a Natura é premiada nas mais diversas categorias por sua atuação
em produtos, comunicação, institucional, ação social e perfil de executivos. E reforça sua ação
nas atuações de responsabilidade social.
A década atual começou marcando a vida histórica da Natura, O ano de 2000 é
marcado por reconhecimentos por parte dos mais diversos setores científicos, emprosarias e
comunicacionais. Prova disso, são as premiações concedidas pelas revistas Exame c Carta
Capital. A partir de um rigoroso estudo da Revista Exame, a Natura é eleita pela primeira vez
uma das Melhores Empresas Para Você Trabalhar e fica em segundo lugar na lista das Dez
Empresas Mais Admiradas do Pais, pela Revista Carta Capital

e eleita, pelo 3" ano

consecutivo, a Empresa Mais Admirada do Setor de Cosméticos.
Em 2001 foi inaugurado oficialmente o NEN - Novo Espaço Natura, neste mesmo
ano a Natura divulga seu primeiro Relatório Anual de Responsabilidade Corporativa,
apresentando um balanço das atividades e iniciativas da empresa no decorrer do ano de 2000
nos campos ambiental, econômico e social e corn isso ganhou o Selo de Empresa Cidadã da
Prefeitura da São Paulo.
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Desde então a empresa vem crescendo cada vez mais sendo que no ano de 2004, a
Natura transforma-se numa empresa de capital aberto, com suas ações negociadas na Bolsa de
Valores de Sao Paulo, e no ano seguinte abriu a primeira loja "Maison Natura" em Paris,
sedimentando assim seus projetos de expansão internacional.

4.1.5. Aspectos importantes quanto it cultura organizacional na Natura

A cultura organizacional influencia diretamente os colaboradores e sua forma de agir,
o que mantém a identidade da organização. Para Stoner e Freeman (1999, p. 165), "cultura
organizacional é o conjunto de valores, crenças, atitudes e normas compartilhadas que
moldam o comportamento e as expectativas de cada membro da organização".
A seguir alguns aspectos importantes quanto A. cultura organizacional da Natura
Cosméticos.

4.1.5.1 Missão da empresa "Razão de Ser"

Criar e comercializar produtos e serviços que promovam o Bem-Estar/Estar Bem,
onde Bem-Estar é "a relação harmoniosa, agradável, do indivíduo consigo mesmo, com seu
corpo" e Estar Bem é "a relação empática, bem-sucedida, prazerosa, do indivíduo com o
outro, corn a natureza da qual faz parte e coin o todo". Fonte: Livro de Valores Natura, 2003.

4.1.5.2 Visão da empresa "Visão de Mundo"

"A Natura, por seu comportamento empresarial, pela qualidade das relações que
estabelece e por seus produtos e serviços, sera uma marca de expressão mundial, identifleacla
com a comunidade das pessoas que se comprometem com a construção de um mundo melhor
através da melhor relação consigo mesmas, com o outro, com a natureza da qual fazem parte e
com o todo". Fonte: Site Natura

4.1.5.3 Crenças

A empresa acredita que:
"- A vida é um encadeamento de relações.
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- A busca permanente do aperfeiçoamento é que promove o desenvolvimento
dos indivíduos, das organizações e da sociedade.
- 0 compromisso com a verdade é o caminho para o aperfeiçoamento e a
qualidade das relações.
- A vida se manifesta através da diversidade.
- A busca da beleza, enquanto aspiração da alma, da mente e do corpo, deve
estar liberta de preconceitos e manipulações.
- A empresa é uni dinâmico conjunto de relações. Seu valor e perpetuação
estão ligados a sua capacidade de contribuir para o aperfeiçoamento da sociedade".
Fonte: Livro de Valores Natura

4.1.5.4 Valores

A natura tem como valores o humanismo, a criatividade, o equilíbrio e a transparência.
- Humanismo: Valoriza ao máximo as relações e o potencial humana Respeita
e estimula a individualidade que enriquece a diversidade. Busca contribuir para
aperfeiçoamento da sociedade e da qualidade das relações em cada uma de suas ações.
- Criatividade: Ousar, inovar. Busca soluções inovadoras com alegria, ousadia,
determinação e paixão. Objetiva o aperfeiçoamento continuo com intuição,
sensibilidade e conhecimento.
- Equilíbrio: Harmonia, interdependência. Inspira-se no equilíbrio e dinâmica
da natureza. Percebe o homem como parte da natureza, com a qual deve se
harmonizar, e valoriza a interação com ela. Busca aliar consciência e competência,
discurso e prática, saber e fazer, ética e estética.
- Transparência: Claro, evidente, que se deixa conhecer. Vive seus processos
abertamente. É franca, à vontade. É contra ambigüidades, manipulações e
discriminação em todas as relações. Busca com determinação a qualidade e reconhece
suas imperfeições. Compartilha suas dúvidas e a busca de respostas.
Fonte: Livro de Valores da Natura

4.1.5.5 Comunicação

"A Natura sempre mantém urn processo dinâmico e constante de comunicação em
diversas areas, e está empenhada em transmitir e expressar informações, conhecimentos,
emoções, planos, objetivos e resultados de forma clara e transparente. É compromisso
da empresa garantir o alinhamento e comprometimento de todos em relação aos desafios do
trabalho, manter um nível de relacionamento positivo e transparente entre a empresa e seus
colaboradores, clientes e fornecedores, evitar o retrabalho e garantir a disseminação do
conhecimento". Fonte: Site Natura
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4.1.5.6 Salários e Reconhecimento

"Temos urna remuneração competitiva que nos possibilita manter e motivar nossos
colaboradores e também atrair novos talentos. A remuneração total baseia-se em salário e
beneficios atraentes, c esta baseada em um agressivo sistema de remuneração variável:
participação nos lucros e resultados, bonificação por resultados e stock option. Os principais
beneficios oferecidos aos colaboradores são: Assistência Medica e Odontologica, Seguro de
Vida em Grupo, restaurame, Clube Natura, Venda Interna de Produtos (VIP) - produtos
Natural com desconto de 40% do valor da tabela de sugestão de preços, transporte fretado e
berçário". Fonte: Site Natura

4.1.5.7 Clima organizacional

Hoje a maior pesquisa de clima existente no Brasil é feita pela Revista Exame S/A,
pesquisa esta feita todo ano com as maiores empresas do Brasil nos últimos dez anos, corn o
objetivo de qualifica-las de acordo com as mesmas regras. Houve ai um grande movimento
positivo para o mundo corporativo, pois nesses dez anos de pesquisa foram quebrados alguns
tabus quanto a salários, beneficios, promoções e etc. Um exemplo foi na edição do ano de
2003 que confirmou a tendência que a qualidade de vida no emprego é mais importante do
que o próprio salário:
"Quatro em cada dez Funcionários dizem que qualidade de vida é o
principal motivo para que eles permaneçam no emprego - Enquanto isso,o
RH das empresas em que essas mesmas pessoas trabalham colocara o
desenvolvimento profissional (47%) no primeiro lugar da lista das praticas
para reter talentos. A qualidade de vida, para o RH, aparece cm terceiro,
com 26% dos votos".
Fonte: Site da Revista Exame S/A

Nesses dez anos de pesquisa da Revista Exame S/A, a Natura foi reconhecida seis
vezes corno uma das "Melhores Empresas para se Trabalhar", apenas confirmando seu
reconhecimento por sua cultura organizacional.
A organização iniciou a pesquisa interna no ano de 2000, contratando uma empresa de
renome internacional para fazer a pesquisa interna de clima, se certificando assim da
transparência dos resultados. A cada dois anos a pesquisa é feita e analisada pela Hay Group —
consultoria de Recursos Humanos, que envia a pesquisa para cada colaborador com as
instruções para o seu preenchimento, que inclusive indica que seja respondida fora do
ambiente de trabalho para que não aja nem um tipo de influencia, e após uma data limite,
recolhe os envelopes lacrados e destinados a Hay Group. Que após a quantificação e analise
dos dados entrega um relatório com todos os dados do clima organizacional para area de
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recursos humanos, que por sua vez analisa e apresenta as devidas soluções para cada tipo de
problema que ocasionalmente possa surgir para as areas em questão. À Natura considera o
clima organizacional é urna peça fundamental para o seu sucesso:
"Acreditamos que urn born clima organizacional é fator fundamental para o
sucesso da nossa oraanizacao. pois é atra‘és dele que podemos vi‘enciar a
nossa raziio de ser 'Bem estar Bem' e criar condições para o alinhamento e
comprometimento de todos os colaboradores em torno de nossos desafios".
Fonte: Site Natura Cosméticos

4.1.6 Estrutura Comercial Organograma

.A estrutura comercial da Natum é composta por Diretoria Comercial Geral. Diretoria
Regional, Gerentes estaduais e promotoras de vendas , corno mostra abaixo:

Diretoria Comercial

Gera)
1

A.

Gerente Regional
Norte, Nordeste

Gerente Regional
Centro Oeste

Gerentes Estaduais

Gerentes Estaduais

Promotoras de
Vendas

dIMIMM

Gerente Regional
Sudoeste

"Vendedoras ..

Gerentes Estaduais 's

Promotoras de
Vendas

Consultoras Vendas

Gerente Recional Sul 's

I.4

ierentes Estaduais

Promotoras de
Vendas

Consultoras Vendas
"Vendedoras"

.,..

4

el■

Promotoras de
Vendas

Consultoras Vendas 's
"Vendedortt -

Consultoras Sendas
"Vendedoras"

N esta estrutura cada nível é responsável por determinados objetivos.

- Diretoria Comercial Geral: responsável por todo o planejamento estratégico e de
vendas do Brasil, assim como a definição das metas para cada regido.
- Gerente Regional: este nível é dividido por regiões, estes gerentes são responsáveis
por todo o planejamento estratégico da regido, isso envolve, verbas, indices de crescimento,
promoções focadas a sua região, campanhas locais e todo desenvolvimento de sua equipe

direta de vendas.
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- Gerentes Estaduais: são os gestores diretos das promotoras de vendas, são os agentes
motivadores dessas funcionariam, eles definem metas, treinamentos, auxiliam com os indices
de cada promotora de venda.
- Promotora de vendas: este é o contato direto com a rede de consultoras de vendas,
são responsáveis por prospectar, treinar, motivar e acompanhar cada vendedora. Seu grupo é
chamado "setor" e pode variar a quantidade de vendedoras, no entanto a média é de 600
consultoras por promotora de venda.
- Consultora de Vendas: esta é a "vendedora" dos produtos e como o modelo
comercial é a venda direta, cada consultora é totalmente responsável por sua comissão, ou
seja, caso não venda não ganha.

4.1.7 Estrutura Física Comercial
Como se trata de uma estrutura organizacional muito distinta e um modelo comercial
diferenciado a estrutura física de trabalho é bem diversa do que temos hoje no mercado
corporativo.
A Natura possui seu escritório geral em São Paulo e nele trabalham os Diretores e alguns
Gerentes Regionais, ou seja, os gerentes estaduais e as Promotoras de Venda não possuem um
escritório fixo para trabalhar, cada funcionário é responsável por seu espaço de trabalho. De
forma geral a empresa incentiva o trabalho em casa, no entanto a maioria das promotoras e
gerentes estaduais possui escritórios próprios com a ajuda de custo que a empresa concede
para treinamentos.
4.1.8 Treinamentos e Capacitações

Devido a seu modelo Comercial de venda direta a Natura disponibiliza através da
Promotora de Vendas uma série de treinamentos e capacitações, a cada 21 dias, que é o
período comercial de validade dos catálogo de promoções, cada promotora deve organizar
uma capacitação daquele período onde será abordada temas diários como: produtos em
lançamento, como vender melhor, reciclagem de algumas linhas já existentes e indices de
comercias, como colocação de vendas, alem de ser o contato direto da consultora com a
promotora de vendas. Essas capacitações são chamadas "Encontro Natura" e acontecem em
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grandes hotéis da cidade em vários horários, durante um dia predeterminado com uma carta
convite ou e-mail, e o objetivo é alcançar o maior numero de consultoras possível.
Neste mesmo período a promotora de vendas deve fazer treinamentos específicos para as
novas consultoras que ainda não dominam todos os produtos, esses treinamentos se dividem
em: Curso de Maquiagem e Curso de Pele. Cada um deles com abordagens bem conceituais e
aprofundadas, com o objetivo de ajudar a consultora a conhecer os produtos, suas devidas
indicações e a vendê-los.

4.2. APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS DADOS

Este capitulo apresenta a interpretação e a análise dos dados coletados através dos
questionários aplicados com as vinte e seis promotoras da região litorânea de Santa Catarina.
4.2.1 Apresentação do questionário e seus elementos
A pesquisa foi feita com base num questionário com trinta e seis questões que
analisam alguns elementos do clima organizacional e a criatividade, como mostra o quadro a
seguir:
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Quadro 2
Elementos do Clima
Organizacional
0 trabalho em si
Integração interdepartamental
Salário
Supervisão
Comunicação
Progresso profissional
Relacionamento interpessoal
Estabilidade de emprego
Processo decisório
Benefícios
Condições fisicas de trabalho
Rel. Empresa X sindicato X
funcionários
Disciplina
Participação
Pagamento
, Segurança
Objetivos organizacionais
Orientação
..
. para os resultados

Fatores que Influenciam
Criatividade
Recursos tecnológicos e
materiais
Participação
Salários e Benefícios
Suporte de Chefia
Comunicação
Treinamento
Suporte do grupo de trabalho
Salários e Benefícios
Liberdade e autonomia
Salários e Benefícios
Ambiente fisico
Salários e Beneficios
Estrutura Organizacional
Participação
Salários e Benefícios
Ambiente Físico
Estrutura organ izacional
Desafios

Questões do
questionário aplicado

14
1; 8; 9; 16; 17; 21; 23;
26; 31; 32; 33; 34e 35
6; 13
20
3; 18; 24; 25
7; 10; 19; 27;
28

4; 11;
2; 5; 12; 15;

36
22; 29; 30

on e: quadro comparativo entre os estudos de A encar(1996) e Luz(1996) e as questões do questionário, elaborado pelo
autor.

4.2.2 Apresentação das questões e seus percentuais
4.2.2.1 Quanto a Integração departamental/participação
Neste elemento apresenta-se somente a questão de numero 14 (Sou respeitada pelas
diferentes idéias que apresento), nesta 7% das respostas responderam concordo plenamente,
81% responderam concordo e 11% mais ou menos, ou seja, um percentual de 88% positivo
para Integração departamental/participação.

50

100

• Concordo
Plenamente
• Concordo

60 ,

O Mais ou menos
40/

0 Discordo

Pergurica

• Discordo
totalmente

Neste elemento a pesquisa mostrou-se positiva quanto a participação das promotoras
de vendas no seu cotidiano o que é favorável para a criatividade uma vez que a empresa se
mostra aberta a novas idéias e as respeita.

4.2.2.2 Quanto a supervisão/suporte de chefia

Neste elemento apresentam-se 13 questões que são as de números 1: 8; 9; 16: 17: 21:
23; 26; 31: 32; 33: 34 e 35. lima vez que este elemento de suma importância para o
desenvolvimento da criatividade dentro do ambiente de trabalho.

Questão número 01 (Recebo criticas em meu trabalho, mas sem explicações). nesta
questão 56% das respostas foi para discordo plenamente, 37% discordo e 7% mais ou menos,

ou seja 93'). das respostas forma discordando da afirmação.
50

Concordo
Plenamente

40

• Concordo

30

O Mais ou menos
20

O Discordo

10

Pergunta 8

• Discordo
totalmente

Nesta questão as respostas se mostraram favoráveis ao desenvolvimento da criatividade, ja
que é baseado nas respostas as criticas devem ser justificadas.
Questão número 08 (Meu gerente conhece os problemas que enfrento no meu

trabalho), nesta 37% respondeu que concordam plenamente, 48% concordam e 15%

responderam mais ou menos. Aqui 85% responderam que concordam que seu gerente conhece
os problemas enfrentados.
50

MI Concordo
Plenamente
• Concordo
OMais ou menos

20-e/

0 Discordo

10- •

• Discordo
Pergunta 8

totalmente

Nesta questão as respostas se mostram favoráveis ao desenvolvimento da criatividade
uma vez que a participação do gerente na rotina dos funcionários é de extrema importância
para o desenvolvimento da criatividade , pois da segurança ao trabalho realizado.

Questão número 09 (Meu gerente é pouco interessado em novas idéias). aqui se tern
48°./0 que discorda totalmente. 48% que discorda e 4% que concorda. Esta questão apresenta
96% de discordância da afirmação.
50-

30,

10 ,
0

LI F
Pergunta 3

• Concordo
Plenamente

• Concordo
0 Ma is ou menos

O Discordo
• Discordo
totalmente

Essa discordância mostra que o gerente e aberto e interessado a novas idéias o que
toma um ambiente e clima favorável à criatividade.

Questão número 16 (Melt gerente interage com todos democraticamente). esta questão
apresenta 48% que concordam plenamente. 41% que concorda e 11% que considera mais ou
menos. Esta questão apresenta 89% de concordância com a a firmação.

• Concordo

Plenamente
• Concordo

0 Mais ou menos
O Discordo
• Discordo
totalmente

Pergurra 16

Essa concordância apresenta-se favorável ao desenvolvimento da criatividade uma vez
que o gerente interage com todas os funcionários de forma democrática e isso favorece um
ambiente favorável à criatividade.
Questão número 17 Neu gerente usa as idéias dos outros como se fossem dele) , esta
questão apresenta um percentual de discordância total de 56%. seguido de 44 0 que
discordância. Aqui se encontra um total de 100% de discordância com a afirmação.
60-

• Concordo
Plenamente

50-v

• Concordo

40-r
30-/

• Mais ou menos

20--"

O Discordo

0
Pergunta 17

• Discordo
totalmente

Esta questão apresenta urn elemento importante quanto a liderança. 100%

de

discordância na questão apresentada, ou seja, o gerente é justo quanto aos seus funcionários e
isso se transforma em confiança. E a confiança é um fator muito positivo quando trata-se de
criatividade e seu desenvolvimento.

Questão número 21 (Meu gerente trata todos de forma igual), nesta questão tem-se que
26% concordam totalmente, 56% de concordância e 19% que não concordam ou discordam.
Logo 82% de concordância com a afirmação.
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• Concordo

40
30

El Mais ou menos
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Nesta questão encontra - se outro fator positivo para o desenvolvimento da criatividade
o tratamento de iguais, sem preferências.

Questão número 23 (Meu gerente raramente chi apoio moral a equipe). esta questão
apresenta 56% de discordância total se!.2.uida
..
de 41° dc discordância e somente 4" o de
respostas mais ou menos.
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o
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Esta questão apresenta um índice de 96°0 que discorda da afirmação em que o gerente
raramente da apoio, ou seja, urn gerente presente que ajuda. compreende e da apoio ao
funcionário mostra um ambiente favorável ao desenvok imento da criatividade.

Questão número 26 (Meu gerente Setermina o que deve ser feito e pronto!), para esta
questão as respostas foram de 22% de discordância total seguida de 48% de discordância,
19% não concorda nem discorda, 7% concorda e 4% que concorda totalmente.
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Esta questão foi a primeira que apresentou um indice diferente , coin pessoas corn
concordavam e outras que discordavam entre um percenrual de indecisão considerável de
19%, no entanto a maioria de 70% discordam da afirmação. O que ainda demonstra uni
ambiente favorável para o desenvolvimento da criatividade. uma vez que o gerente aceita
sugestões na resolução de problemas.

Questão número 31 (Meu gerente não admite erros) , nesta questão 7% discorda

totalmente seguido de 56% que discorda, 26% não discorda nem concorda e I 1 1) 0 que
concorda.
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Esta questão segue a mesma tendência da questAo numero 26, ou seja, existe urna
discordância entre as respostas, mas ainda com a maioria de 63% que discorda da afirmação

em que o gerente não admite erros, no entanto existe um numero considerável de 26"0 que
não definiu sua resposta, respondendo 'mais ou menos'. Se for considerado que desses 26%
mais os 11% que concordam, se obtem um numero considerável de pessoas que tem duvida
ou concordam coin a afirmação. Aqui se encontra ainda um ambiente favorável para o
desenvolvimento da criatividade, no entanto que poderia melhorar a questão de flexibilidade
do gerente.
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Questão número 32 (Meu gerente é claro e objetivo). nesta questão -14". concorda
totalmente seguido de 48% que concordam com a afirmação e 7 0 que não concordam nem
discordam.
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Esta questão apresenta 92% de concordância das respostas, esse é um índice positivo
quanto ao desenvolvimento da criatividade, uma vez que o gerente tem clareza e objetividade
em sua forma de gerenciar sua equipe.

Questão número 33 (Meu gerente é inflexível), aqui obtem-se 22 1)0 de discordância
total seguido de 52% de discordância. 22% que não concordam nem discordam

e 4",)

respostas de concordância coma a afirmação.
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Verifica-se que como nas questões 26 e 31 que também referem-se a fl exibilidade
apresentam um numero a ser considerado de 26% com pessoas sem opinião formada e que
concordam com a afirmação que o gerente é inflexível, embora a maioria de 74°..0 que
discorda com a a firmação. A flexibilidade do gestor é de alta importância para um ambiente
que promove a criatividade e 74% pode-se afirmar que este é uma flexibilidade aceitável.
Questão número 34 (Meu gerente da Pell-buck sobre meu trabalho), aqui se encontra
44% de concordância total e 48% de concordância seguidos de 7% de respostas mais ou
menos.
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Nesta questão obtem-se um percentual de 92% de concordância isso é um fator
importante quando se fala do desenvolvimento da criatividade uma vez que ofifed-huck tras a
comunicação entre gerente e funcionário e a comunicação é de extrema importância.
Questão número 35 (Meu gerente acha que as idéias dele sempre estão certas). nesta
questão tem-se 7 0 0 de total concordância seguido de 22"..0 de concordância. 15 0 0 de respostas
mais ou menos, 30% de discordância e 26% de total discordância.
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Nesta questão embora a maioria de 56% discorde da afirmação que o gerente acha que
suas ideias são sempre corretas os outros percentuais são muito expressivos o que faz chegar
conclusão que neste elemento de flexibilidade a gerência tem deficiência o que pode
influenciar no desenvolvimento de idéias noas para a solução dos problemas e ao longo
prazo pode desestimular o desenvolvimento da criatividade.

4.2.2.3 Quanto a Comunicação

Para este elemento apresentam-se duas questões a de numero 06 e 13, a comunicação
um elemento importante para o desenvolvimento da criatividade. Para Luz (1996), a
comunicação é o grau de conhecimento dos funcionários em relação a fatos relevantes da
empresa: mede a eficiência dos canais de comunicação.
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Questão número 06 (Minha gerencia é receptiva as novas ideias). nesta questão
concordam plenamente seguido de 48% que concordam e 4% que não concordam nem
discordam.
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A geração de novas idéias e abertura para empreendé-las é de maxima importancia
para o desenvolvimento da criatividade nesta questão percebe-se que uma maioria de 96"o
concorda que a gerência é receptiva a novas idéias, mostrando um eficiente canal de
comunicação.

Questão número 13 ( Minhas idéias são apresentadas como idéias de outros). para esta

questão 30% discordou totalmente. 59% discordaram. 7% não discordaram nem concordaram
c 4 0 0 concordou.
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Pergunta 1 2
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totalmente

Nesta questão 89% das entre‘,istadas confia no seu canal de comunicação o que

importante para um bom clima organizacional.

Para o elemento comunicação a pesquisa mostrou ótimos indices para uma eficiente
comunicação corn qualidade e respeito ao funcionário.
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4.2.2.4 Quanto a Treinamento

Para o elemento treinamento a pesquisa apresenta uma questão à de numero 20. que
visa avaliar a proatividade do funcionário, o que indiretamente influencia no clima e
conseqüentemente na criatividade.

Questão número 20 (Eu busco oportunidades para aprender e descobrir coisas no ■. as),
esta questão apresenta 78')' .0 de total concordância e
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Vesta questão tem-se 100% de concordância o que mostra o interesse das entrevistadas
em aprender e se atualizar , independente da empresa.
Essa questão mostra a abertura mental para o aprendizado e atualização. Fator
importante para o desenvolvimento da criatividade.

4.2.2.5 Quanto ao Suporte de grupo de trabalho

Para este elemento a pesquisa apresenta as questões 3: 18: 24 e 25. Questões que
avaliam o relacionamento interpessoal. Para Luz (1996) "mede o grau de relacionamento que
prevalece entre os funcionários, entre estes e suas chefias e corn a própria organização".
Questão número 3 (Minhas atitudes sempre são julgadas), os indices para esta questão
são 15% que concorda plenamente, 30% que concorda. 37% que não concorda, mas também
não discorda e 19% que discorda.
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Embora esta questâo apresente uma divisão bem definida entre as entrevistadas , ainda
se observa uma tendência maior a concordância já que somando as que concordam
plenamente e que concordam obtem-se 45°6 de concordância. Um percentual alto também
para as que não estão seguras de 37% quanto à resposta.

Questão número 18 (Sou respeitada e tenho credibilidade junto ao meu gerente. nesta
questão os indices são de 44% de total concordância. 48''.0 de concordância e apenas 8 4'0 que
não concordaram nem discordaram.
• Concordo
Plenamente

• Concordo

O Mais ou menos
Discordo

Pergunta 18

• Discordo
totalmente

Para esta questão a maioria das entrevistadas se sente respeitada e com credibilidade
junto aos seus superiores , já que a soma entre as que concordam mais as que concordam
totalmente 6 de . Isso mostra que sua relação interpessoal com seus superiores esta em
um bom nível de respeito e confiança.

Questão número 24 (Sinto-me confortável e falar abertamente com meu gerente), os
indices desta questão são de 48% que concordam plenamente, 41% que concorda e apenas
11% que não concorda, mas não discorda.
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Nesta questdo novamente se observa uma grande concordancia de 89% em que as
entrevistadas se sentem à vontade para falar com seu superior. Isso mostra confiança. respeito
e cumplicidade entre empresa e funcionário.

Questão número 25 (As vezes me sinto desprestigiada. aqui os indices se apresentam
em 4% que concordam plenamente, 15% que concordam. 22% que mio discorda nem
concorda. 56 0.) que discorda e 4% que discorda plenamente.
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Embora nesta questdo a maioria de 60% discorde, os outros indices que devem ser
observados, pois 19% de alguma maneira concorda e 22% mio se definiu ainda por algum
motivo.

No elemento suporte de grupo de trabalho as questões mostraram um bom equilibrio
nas respostas, o que é muito benéfico ao clima e ao desenvolvimento da criatividade. Embora
ainda apresentada alguns indices que podem ser estudados e melhorados.
4.2.2.6 Quanto a Liberdade e Autonomia

Para este elemento a pesquisa apresenta as questões 7: 10: 19 e 27. Questões que
avaliam o processo decisório, ou seja, a autonomia do funcionário e o nkel de centralização
da empresa.

Questão número 7 (Meu trabalho e controlado rigidamente). os indices para esta
questão se apresentam 26% que concordam, 37.1) que não concordam nem discordam. 33%
que discordam e 4% que discordam plenamente.
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Esses indices não silo bons se o objetivo é autonomia e criatividade, principalmente
pelo maior índice de 37% que ficou indeciso ao responder, no entanto. esse indice pode se
apresentar assim devido ao tipo de trabalho, já que não Possui uma estrutura fixa, ou seja.
cada entrevistada trabalha sozinha em sua casa ou seu próprio escritório fazendo assim com
que a empresa desenvolva ferramentas de controle mais rigidas.

Questão número 10 ( Meu gerente respeita minhas idéias), os indices são 4 1 9 0 que
concorda totalmente, 44% que concorda, 7% que não concorda nem discorda

e 7% que

discorda.
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Para esta questão os indices são bastante positivos, já que 85 4"0 das entrevistadas
concordam de alguma maneira, ou seja, as entrevistadas se sentem respeitadas quando expõe
suas idéias o que é um ótimo ponto para o desenvolvimento da criatividade.
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Questão número 19 (Meu gerente não esta aberto a novas informações). os indices
para esta questão são, 37% que discordam e 63% que discordam totalmente.
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Esta questão apresenta uma maioria absoluta que discorda de alguma maneira da
questão que o gerente não esta aberto a novas informações. Isso torna o gerente um canal
aberto o que facilita e ajuda no desenvolvimento da criatividade.

Questão número 27 ( Meu gerente deixa claro que é ele quem manda). os indices para

esta questdo são de 4% que concorda plenamente. 19% que concorda, 4% que não concorda
nem discorda, 48% que discorda e 26% que discorda plenamente.
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questão apresenta 74% de entre ■ istadas que discordam de alguma maneira, é um

indice positivo, embora devesse observar os outros indices que de alguma maneira possa
influenciar no desenvolvimento da criatividade.
Neste elemento de liberdade e autonomia os indices são positivos para o objetivo de
desenvolver a criatividade

4.2.2.7 Quanto ao Ambiente Físico
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Para este elemento a pesquisa apresenta a questão 28. Esta questão visa analisar o
ambiente físico agradável.

Questão número 28 ( Eu tenho tempo e recursos para usar minha criatir, idade). nesta
questão temos que 7% concorda plenamente, 44% concorda. 37% não concorda nem discorda.
4% discorda e 7% discorda plenamente.
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Percebe-se nesta questão que existem divisões sendo que a metade 51% concordam e
um numero expressivo de 37% não conseguem definir se há ou não recursos para o
desenvolvimento da criatividade e ainda urn percentual de 11% que discorda que a empresa
oferece recursos ou tempo no desenvolvimento da criatividade, baseado nisso concluo que
mesmo a metade esta segura de haver recursos e a outra metade não esta satisfeita com o
tempo que pode disponibilizar e os recursos que pode aplicar para o desenvolvimento da
criatividade.

4.2.2.8 Quanto a Estrutura Organizacional

Para este elemento temos as questões 4, II e 36. Questões que avaliam a estrutura
organizacional tem como intuito avaliar a hierarquia as nomms a descentralização do poder e
a burocracia.

Questão número 4 (Eu posso ser flexível em meu trabalho), para esta questão ternos os
seguintes resultados, 19% concordam plenamente, 56% concordam, 22 9.6 não concordam nem
discordam e 4% discordam, sem que ninguém discordou plenamente.
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Nesta questão urna maioria de 75°0 concordou com a afirmação. no entanto um
numero expressivo de 22% ficou indecisa sobre a flexibilidade de seu trabalho e ainda teve
4% que discordou desta flexibilidade. Perante esses percentuais percebe-se que a empresa
possibilita a flexibilidade no trabalho, isso possível pelo fato de que esses profissionais são
quem definem seus horários e suas tarefas facilitando muito o desenvolvimento da
criatividade.

Questão número II (Na empresa existe pouca flexibilidade). nesta questão temos os
seguintes resultados. 37% não concordam ou discordam, 48% discordam e 15% discordam
totalmente.
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Para esta questão percebe-se que a maioria de 63% discordam de alguma maneira e
que 37% não tem certeza se a empresa possui pouca flexibilidade. Este resultado pode ser
devido ao fato de que como as promotoras de vendas não trabalham dentro da estrutura física
da empresa e isso facilita ou não para uma visa() clara da flexibilidade de urna organização.

Questão número 36 (Sou estimulada a ter contato com os clientes), nesta questão
temos que 56% concordam plenamente, 33 0/e concordam. 4% it d- o discordam nem concordam

e 7% discordam.
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Nesta questão a maioria de 89% concordam que a empresa estimula o contato com o
cliente , urna vez que quando ouvimos nosso cliente podemos assimilar o que esta acontecendo
na ponta da venda, se ele esta ou não satisfeito. Isso ajuda muito urna promotora de vendas já
que ele poderá focar em algum ponto que esteja deficiente. Ainda nesta questão houve um
pequeno percentual que não identificava este estimulo ou que não concordava com o mesmo.

4.2.2.9 Quanto a Participação

Para este elemento temos as questões 2. 5. 12. e 15. Questões que avaliam a
participação que segundo Alencar (1996). .c,‘ a valorização da iniciativa. dos processos na
tomada de decisão como formas de estimular o potencial criador.

Questão número 02 (Recebo estimulo para usar minha criatividade), para esta questão

temos que 37% concordam plenamente e 63% concordam.
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esta a firmação onde fica claro o objetivo da pesquisa, temos um resultado muito
expressivo onde 100% concordam que a empresa estimula os funcionários para utilizar sua
criatividade, isso é interessante uma vez que por se tratar de urna função altamente dinâmica e

(q )

com muita concorrência a utilização da criatividade é fundamental para se destacar perante a
empresa.

Questão número 05 ( Idéias novas não são valorizadas. nesta questão ternos que 11%
concordam plenamente.

7Q-0 não concordam

nem

discordam. 48% discordam

e 33%

discordam totalmente.
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Embora a maioria de 81% das pro fi ssionais discorde desta afinnação, existe urna
pequena diferença de 18% que discordam que a empresa não valoriza novas ideias ou valoriza
algumas vezes. Baseado na maioria este é urn indice muito interessante, pois mostra a que a
empresa valoriza novas idéias e isso é de grande importdricia para o desenvolvimento da
criatividade e de um clima organizacional positivo.

Questão número 12 (Minhas idéias criativas são valorizadas), nesta questão ternos que
37% concordam plenamente. 56% concordam e 70 não concordam nem discordam.
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Novamente temos um indice importante para o desenvolvimento da criatividade,
quando as idéias criativas são valorizadas e para esta afirmação temos que 93% concordam
com a mesma e somente 7% acreditam que somente as vezes essas idéias são valorizadas.
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Questão número 15 (Tenho que pensar bem antes de falar algo). nesta questão temos
que 7% concordam plenamente. 81% concordam e 11% não concordam nem discordam.
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Nesta afirmação ternos que 88% concordam que antes de falar algo é necesszirio pensar
bem antes e somente 7% acreditam que nem sempre é necessario tanta formalidade na
expressão. sendo que ninguém discordou. Isso demonstra que, ate que ponto o gestor esta
sendo flexível corn seus subordinados, uma vez que é necessário pensar muito antes de falar
pode-se perder não só o pensamento criativo como também a autenticidade do pensamento e
isso influencia na criatividade geral e no clima organizacional.

4.2.2.10 Quanto a Desafios

Para este elemento ternos as questões 22, 29 e 30. Segundo Alencar (1996), as
questões que avaliam os desafios são baseadas nas tarefas ou missões que estimulem o poder
criativo.
Questão número 22 (0 clima orzanizacional estimula a criatMdade), esta afirmação
obteve 33% que concordam plenamente. 56% que concordam. 7°•6 que nem discordam nem
concordam e 4% que discordam.
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Temos nesta afirmação uma maioria de 89% que concordam que o clima
organizacional estimula a criatividade e embora urn percentual acredite que este clima
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estimula somente as vezes e outro que não estimula o percentual da maioria é bem expressiN o.
Isso e muito interessante já que se o clima organizacional é um clima positi ■,o e ajuda a
estimular a criativ idade teremos uma equipe de vendas mais aberta e criatiN,a.

Questiio número 29 (Meu gerente confere tudo o que eu laço). para esta questão temos
11% concordam plenamente, 33% concordam. 22% que não concordam nem discordam

e

33% discordam.
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Esta questão mostra-se muito dividida. pois 44% das pro fi ssionais concordam com
afirmativa que a gestora confere tudo o que elas fazem, outros 22% afirmam que a gestora
con fere as vezes tudo o que e feito por elas e 33% discordam que a gerente confere tudo. isso
não e muito positivo para o estimulo da criatividade , pois se quase a metade afirma que a
gerente confere tudo o que feito, pode-se perder muito da capacidade criativa. jib que o
processo se toma muito meanie° e dentro de modelos específicos ditados por somente um
profissional.
Questão número 30 (Sou valorizado quando assumo riscos), nesta questão temos que
I I% concordam plenamente. 52% concorda e 37% não concorda nem discorda.
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Para esta questão temos que 63% das profissionais concordam que são valorizadas
quando assumem riscos e 37% afirma que somente as vezes são valorizadas. Quando a
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empresa valoriza o profissional que assume riscos ela esta facilitando e incentivando o
processo criativo, uma vez que, quando o profissional assume situações com maiores riscos
ele necessitará de sua capacidade de criação, pois serão novos fatores e elementos fora cio
programado e formatado. E isso e muito positivo quando analisamos a criatividade.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
"Aprenda a ver as coisas de tit para diante,
de dentro para fora e de cabeça para baixo'
Lao Tsé

As considerações finais de um estudo científico têm como intuito resgatar e avaliar os
objetivos da pesquisa alem de fazer recomendações para futuras pesquisas. Sendo assim, a

seguir apresentam-se as conclusões, seguidas de sugestões para futuros estudos.

5.1 CONCLUSÕES

Num cenário onde surgem todos os dias novos serviços, produtos ou demandas c onde
existe urna forte competição empresarial, facilitar ao desenvolvimento da criatividade pode se
tornar um grande diferencial competitivo . No entanto para o desenvolvimento da criatividade
dentro das organizações é necessário muitas vezes uma mudança profunda no ambiente e na
cultura organizacional. O desenvolvimento da criatividade esta diretamente relacionado ao
ambiente e conseqüentemente a cultura, assim torna-se necessário criar culturas que
possibilitem oportunidades e ocasiões para essa expressão.
Nesse contexto, este estudo teve corno objetivo principal verificar e avaliar o potencial
da cultura organizacional para a expressão da criatividade dentro da area de vendas do litoral
catarinense da Empresa Natura Cosméticos.
Os objetivos específicos desta pesquisa são descrever a empresa

de forma a

caracterizar os elementos da sua estrutura e cultura organizacional; descrever a hierarquia
comercial focando no trabalho da area de vendas; avaliar o potencial da cultura/clima
organizacional para o desenvolvimento da criatividade; traçar um diagnóstico de clima
organizacional e verificar qual a sua influência no trabalho corn criatividade dentro do
universo observado.
Dentre os elementos que caracterizam a estrutura organizacional da empresa
investigada, destaca-se o fato de ser uma empresa nacional que comercializa produtos de
higiene e beleza, com sua fabrica situada na cidade de Cajarnar no estado de São Paulo e trés
Filiais nas principais cidades do Brasil. Possui mais de 800 produtos divididos em 13 linhas de
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produtos. A empresa possui 39 anos no mercado, tendo iniciado como uma pequena loja onde
seu principal diferencial era de uma consultoria de beleza personalizadas pelo próprio
fundador Sr. Luiz Seabra.
A empresa tern corno modelo comercial a venda direta e sua estrutura comercial
muito enxuta destacando-se o gerente estadual, as promotoras de venda e as vendedoras,
sendo que as vendedoras não fazem parte do quadro de funcionários da empresa trabalhando
como autônomas, ficando subordinadas diretamente as promotoras de vendas, que por sua vez
podem gerir grupos de ate 800 vendedoras. Hoje a empresa conta com mais de 500
promotoras de venda e mais de 400.000 mil vendedoras em todo Brasil. Dentro modelo de
venda destaca-se a estrutura física de trabalho, onde as promotoras de vendas não possuem
espaço fisico dentro da empresa para trabalhar, ou seja, algumas disponibilizarn escritórios
próprios e outras trabalham em sua própria casa.
A cultura organizacional da Natura Cosméticos tem como, razão de ser o "Bem Estar
Bern" que significa a relação harmoniosa do individuo consigo com o outro e com a natureza
que faz parte de urn todo. Sua Visão de mundo tem corno objetivo a qualidade nas relações e
se expressar como uma marca mundial. Seus valores tem como base o humanismo, a
criatividade, o equilíbrio e a transparência. A empresa considera sua comunicação objetiva e
dindmica, a rim de manter um nível de relacionamento positivo e transparente, que alcance
todos os níveis de relação direta ou não, disseminando a informação e evitando o retraballio.
Segundo a revista exame em pesquisa feita com todas as grandes empresa brasileiras
ou não, a Natura Cosméticos, foi considerada durante vários anos urna da melhores empresa
para se trabalhar, reconhecimento este que comprova de alguma maneira seu valor diante do
mereado.
No quadro 01 desta pesquisa, foi comparado os elementos do clima organizacional e
os fatores que influenciam a criatividade segundo os autores Farias/Alencar (1996) e Luz
(1996), baseado neste modelo e nas informações sobre a cultura da organização estudada, os
elementos diretamente analisados foram Integração interdepartamental/Participação;
Supervisão/Suporte Chefia; Comunicação; Progresso profissional/Treinamento;
Relacionamento interpessoal/Suporte do grupo de trabalho; Processo decisório/Liberdade
autonomia; Condições físicas de trabalho/Ambiente fisico; Objetivos
organizacionais/Estrutura organizacional; Participação;

Orientação

para

OS

resultados/Desafios.
Baseados nos dados da pesquisa, onde das 36 questões analisadas, 27 delas mostram
indices mui to altos para o desenvolvimento da criatividade. Nas outras 09 questões os indices

71

não se mostraram tão expressivos, levando em consideração a maior media de cada questão
ser inferior a 70%. Para essas questões o que mais chama a atenção e que a grande diferença
esta na resposta (mais ou menos), ou seja, as promotoras de venda consideram que aquele fato
em si, acontece vez ou outra. 0 ponto de maior deficiência para

o desenvolvimento da

criatividade, da gestão em relação as promotoras de venda e a flexibilidade da mesma, sendo
que a flexibilidade esta dentro do elemento Supervisão, no entanto todos os outro quesitos que
envolvem este elemento são muito positivos o que me faz concluir que a empresa analisada
um clima organizacional positivo para o desenvolvimento da criatividade dentro do universo
observado.
Com esta conclusão pode-se afirmar que a empresa analisada possui uma cultura
organizacional e urn clima organizacional age como facilitador no desenvolvimento da
criatividade dos funcionários da aera de vendas do litoral catarinense, e faz jus a sua posição
de empresa brasileira admirada perante o mercado nacional.

5 1 RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS ESTUDOS

Para Marconi (1990), após as conclusões os problemas que ficaram sem uma
resposta ou solução deverão ser pontuados para que outros estudos sejam feitos pelo autor ou
por outros autores. A seguir, com base nas conclusões apresentadas sera recomendando
alguns tópicos para futuro estudo.

•

Pela empresa ter uma estrutura organizacional diferente, um estudo que
envolva estrutura organizacional e criatividade;

•

Sendo a Flexibilidade urn fator em destaque, estudos que envolvam
influencia do elemento Supervisão no desenvolvimento da criatividade;

•

Estudos que adotem outros fatores do clima organizacional corno Nor
interveniente da criatividade;

•

Num âmbito mais abrangente do tema criatividade apresenta-se o estudo sobre
a influencia da beleza ou auto-estima para o desenvolvimento da criatividade
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APÊNDICE

77

O clima organizacional em sua empresa estimula a sua criatividade?

O teste abaixo ajuda a refletir sobre o ambiente corporativo. Sua empresa é um lugar
que estimula a sua criatividade?
Para facilitar segue algumas definições:
- Criatividade: "a produção de ideias novas e apropriadas por indivíduos ou pequenos
grupos de indivíduos trabalhando juntos" (Amabile 81.Gryskiewicz, 1989)
- Clima organizacional: "impressões gerais ou percepções dos empregados sobre a
organização e seu ambiente de trabalho" (Colossi, 1991)
Em cada questão, escolha uma alternativa conforme a seguinte legenda:
CP - Concordo plenamente
C - Concordo
MM - Mais ou menos
D - Discordo
DT - Discordo totalmente
• Questões

F

1. Recebo criticas em meu trabalho mas sem
explicações.
2. Recebo estimulo para usar minha criatividade.
3. Minhas atitudes sempre são julgadas.
4. Eu posso ser flexível em meu trabalho.
5. Idéias novas não são valorizadas.
6. Minha gerência é receptiva às novas ideias.
7. Meu trabalho é controlado rigidamente.

I

8. Meu Gerente conhece os problemas que enfrento no
meu trabalho.
9. Meu Gerente é pouco interessado em novas ideias.
10. Meu Gerente respeita minhas idéias.
11. Na empresa existe pouca flexibilidade.
12. Minhas ideias criativas são valorizadas.
13. Minhas ideias são apresentadas como idéias de
outros.

.14. Sou respeitada pelas diferentes idéias que
apresento.
15. Tenho que pensar bem antes de falar algo.
16. Meu Gerente interage com todos
democraticamente.
17. Meu Gerente usa as idéias dos outros como se
fossem dele.
18. Sou respeitada e tenho credibilidade junto ao meu
Gerente.

F

c

MM

DT
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19. Meu Gerente não está aberto a novas

informações
20.Eu busco oportunidades para aprender e descobrir
coisas novas.
1

21. Meu Gerente trata todos de forma igual.
22. 0 clima organizacional estimula a criatividade.
23. Meu Gerente raramente dá apoio moral à equipe.
24. Sinto-me confortável em falar abertamente com
meu Gerente.
25. As vezes sinto-me desprestigiada.
26. Meu Gerente determina o que deve ser feito e
pronto!
27. Meu Gerente deixa claro que é ele quem manda.
28. Eu tenho tempo e recursos para usar minha
criatividade
29. Meu gerente confere tudo o que eu fag).
30. Sou valorizada quando assumo riscos.
31. Meu Gerente não admite erros.
32. Meu Gerente é claro e objetivo.
33. Meu Gerente é inflexível.
,34. Meu Gerente da feed-back sobre meu trabalho.
35. Meu Gerente acha que as idéias dele sempre estão
certas.
36. Sou estimulada a ter contato com os clientes.

