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RESUMO 

 

À luz da Visão Baseada em Recursos (VBR), investiga-se a cultura corporativa criativa, a 

partir dos aspectos organizacionais e institucionais, em 119 empresas listadas na Nyse não 

sediadas nos EUA. Com base nos testes de diferenças entre médias, correlação e análise de 

correspondência, os resultados revelaram que (i) as empresas com perfil mais criativo estão 

associadas a níveis mais altos de intangibilidade e desempenho; (ii) os setores Materiais 

básicos, Petróleo, gás e biocombustíveis, Tecnologia da informação, Telecomunicações e 

Utilidade pública se associam a níveis mais altos de cultura criativa; (iii) há diferenças entre 

as empresas de países do Ocidente e as de países do Oriente, no que tange à cultura criativa; 

(iv) o desenvolvimento econômico do país não se mostrou capaz de diferenciar as empresas 

quanto ao perfil cultural criativo; e (v) as empresas que enfrentam situação de crise financeira 

são mais criativas que as demais. Conclui-se, portanto, com base na VBR, que as empresas 

com forte cultura criativa tendem a promover o incremento da inovação, o aprimoramento de 

processos produtivos e a expansão de pesquisa e desenvolvimento, que, por sua vez, 

incrementam a estrutura intangível e, de modo consequente, o nível de intangibilidade, com 

reflexo positivo no desempenho. De modo mais específico, conclui-se, ainda, que tanto os 

aspectos organizacionais setor e efeito crise, quanto os institucionais localização regional e 

continente são capazes de ajudar a distinguir as empresas quanto ao perfil cultural criativo. 
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1 INTRODUÇÃO 

O tema cultura corporativa ganhou importância no mundo dos negócios, 

principalmente a partir da década de 1980, marcada pelo advento da globalização. A cultura 

da empresa desempenha importante papel na sua estrutura, afetando colaboradores e 

operações. Embora não seja o único fator determinante do sucesso, a cultura corporativa pode 

ser uma fonte de vantagem competitiva (Sadri & Lees, 2001). 

Embora o termo cultura corporativa tenha sido objeto de estudo ao longo das últimas 

décadas, ainda não se chegou a um consenso quanto a sua definição. A cultura corporativa 

pode ser entendida como um conjunto de valores fundamentais, abordagens, suposições e 

interpretações que caracterizam a organização (Cameron & Quinn, 2006), e que atuam como 

“pilares de sustentação” para a construção conceitual do tema, determinando o perfil e o 

comportamento cultural corporativo (Negreiros, 2011). 

A literatura sobre o assunto tem defendido que a cultura da empresa pode ser 

categorizada em dimensões e tipologias (Cameron & Quinn, 2006; Hatch, 1993; Hofstede, 

2001; O’Reilly III, Chatman, & Caldwell, 1991; Schein, 1984). Com base no modelo 

Competing Values Framework (CVF), inicialmente proposto por Quinn e Rohrbaugh (1983), 

centrado em valores competitivos, a cultura corporativa pode ser classificada em quatro 

tipologias culturais: colaborativa ou clã, criativa ou adhocracy, competitiva ou de mercado, e 

de controle ou hierárquica (Cameron & Quinn, 2006). 

Dentre essas tipologias, destaca-se a cultura criativa, que enfatiza a flexibilidade e 

enfoca o ambiente, adotando a crença central de que uma visão idealista e inovadora induz os 

membros da organização a ser criativos (Hartnell, Ou, & Kinicki, 2011). As empresas com 

esse potencial possuem características como empreendedorismo, flexibilidade e criatividade, 

previstas para cultivar a inovação (Cameron & Quinn, 2006; Denison & Spreitzer, 1991), o 

que, consequentemente, implica níveis mais altos de intangibilidade. 

Segundo Kayo (2002), os ativos intangíveis são um conjunto de conhecimentos, 

práticas e atitudes da empresa que contribui para a criação de valor, constituindo fator 

determinante para a criação de vantagem competitiva (Fernández, Montes, & Vázquez, 2000). 

A cultura corporativa é um dos recursos intangíveis que contribuem para a criação de 

vantagem competitiva sustentável (Hall, 1992). 

Nessa perspectiva, e levando-se em conta que a cultura corporativa pode ser 

considerada um recurso estratégico, já que possibilita a geração de vantagem competitiva 

sustentável (Barney, 1986), o presente estudo se fundamenta nos preceitos da Visão Baseada 

em Recursos (VBR), ou Resource Based-View (RBV), segundo os quais o sucesso da empresa 

depende dos seus recursos e potencialidades, assim como de sua capacidade para controlá-los 

(Galbreath, 2005). 

Entende-se, portanto, que, sob os preceitos da VBR, a cultura corporativa criativa pode 

ser considerada um recurso estratégico sustentável, com características específicas, tendo 

implicações diretas no nível de intangibilidade da empresa e podendo apresentar diferentes 

reflexos no seu desempenho (Barney, 1986; Carvalho, Kayo, & Martin, 2010; Fekete & 

Böcskei, 2011; Flamholtz & Randle, 2012; Han, 2012; Ogbonna & Harris, 2000). Além disso, 

as características organizacionais e institucionais podem interferir nas peculiaridades que 

permeiam a criatividade e a flexibilidade, as quais envolvem o dinâmico ambiente cultural 

corporativo criativo (Cameron & Quinn, 2006; Cameron, Quinn, Degraff, & Thakor, 2006). 



 
 

 

Fundamentando-se, então, nos preceitos da VBR e na literatura sobre o tema, a 

pesquisa levanta a seguinte questão norteadora: Quais aspectos organizacionais e 

institucionais são capazes de diferenciar a cultura corporativa criativa nas empresas listadas 

na Nyse não sediadas nos EUA? 

Destarte, o estudo tem por objetivo analisar as diferenças e as semelhanças da cultura 

corporativa criativa das empresas listadas na Nyse não sediadas nos EUA, a partir dos seus 

aspectos organizacionais e institucionais. Adicionalmente, investigou-se a associação entre a 

cultura corporativa criativa e os aspectos organizacionais e institucionais. 

A literatura tem demonstrado que a cultura corporativa se apresenta distinta entre as 

empresas, por diversas razões, dentre as quais as diferenças entre países, regiões, indivíduos, 

contextos setoriais e econômicos (Cameron et al., 2006; Hofstede, 1984). Esses fatores 

explicitam que as diferenças culturais implicam valores, abordagens, suposições e 

interpretações que podem se apresentar de forma diferente entre as empresas, considerando-se 

os seus aspectos organizacionais e institucionais. Nesse sentido, a relevância do estudo 

circunscreve-se exatamente à análise da diferença de tipologia cultural criativa a partir de tais 

aspectos, considerando empresas com sede em distintos países. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Cultura Corporativa e a VBR 

A cultura corporativa pode ser vista como uma aprendizagem compartilhada e 

acumulada de um grupo, abrangendo elementos cognitivos, comportamentais e emocionais. O 

compartilhamento dessa aprendizagem advém de uma experiência que implica certa 

estabilidade do grupo, transformando os elementos compartilhados em padrões (Schein, 

2004). Dessa forma, Schein (2004, p. 17) define a cultura corporativa como “um conjunto de 

premissas básicas que um grupo aprendeu a aceitar, como resultado da solução de problemas 

de adaptação ao ambiente e de integração interna”. 

Cameron e Quinn (2006) definem a cultura corporativa como um conjunto de valores 

fundamentais, suposições, interpretações e abordagens que caracterizam a organização, de 

modo que cada perfil cultural pode afetar, distintivamente, o seu sucesso, considerando-se, 

inclusive, a sua orientação estratégica e as necessidades do ambiente. 

Nesse contexto, observa-se que a noção principal do termo cultura corporativa está 

relacionada aos valores organizacionais centrais, os quais são imprescindíveis para o sustento 

das decisões e comportamentos da organização (Flamholtz & Randle, 2012). Assim, 

Flamholtz e Randle (2012) definem cultura corporativa como um conjunto de valores, normas 

e crenças que influenciam o comportamento das pessoas na organização, em que os valores 

são os elementos mais importantes no que tange às operações, colaboradores e clientes; as 

crenças são suposições individuais das pessoas; e as normas são regras de comportamento não 

escritas (Flamholtz & Randle, 2012). 

A literatura sobre o assunto tem apresentado modelos de cultura corporativa que 

podem ser categorizados em dimensões e tipologias. Esses modelos têm diferentes objetivos, 

como, por exemplo: identificar o ajuste do indivíduo à cultura empresarial (O’Reilly III et al., 

1991); analisar a cultura corporativa a partir de níveis (Schein, 2004); avaliar a dinamicidade 

da cultura (Hatch, 1993); e estudar a cultura corporativa em diferentes contextos regionais 

(Hofstede, 2001). 

Dentre os diversos modelos existentes, destaca-se o CVF, inicialmente proposto por 

Quinn e Rohrbaugh (1983), que se propõe definir as diferenças entre os valores que dominam 

os vários modelos de eficácia corporativa. O CVF foi, posteriormente, utilizado por Cameron 

e Quinn (2006) para explicar os perfis culturais em distintos modelos organizacionais.  



 
 

 

O CVF identificou duas dimensões para a cultura corporativa: estrutura e foco. A 

estrutura diferencia os critérios que dão ênfase a flexibilidade, a discrição e o dinamismo, 

daqueles que enfatizam a estabilidade, a ordem e o controle. O foco distingue os critérios de 

orientação interna daqueles de orientação externa. A combinação das duas dimensões resulta 

em quatro clusters que definem os valores centrais determinantes do perfil cultural da 

empresa, assim denominados: cultura colaborativa (clã), cultura criativa (adhocracy), cultura 

competitiva (de mercado) e cultura de controle (hierárquica) (Cameron & Quinn, 2006). 

Em linhas gerais, tem sido afirmado que a cultura corporativa orientada pelo CVF está 

relacionada com o aumento da eficácia (Gregory, Harris, Armenakis, & Shook, 2009). Com 

isso, para cada tipologia cultural existem suposições subjacentes sobre motivação, liderança e 

eficácia (Denison & Spreitzer, 1991). Dentre os elementos relativos ao perfil específico de 

cada cultura, destacam-se: satisfação e comprometimento dos empregados (cultura 

colaborativa), inovação de produtos e serviços (cultura criativa), participação de mercado, 

lucro, qualidade do produto, produtividade (cultura competitiva) e eficiência e bom 

desempenho interno (cultura de controle) (Cameron & Quinn, 2006; Denison & Spreitzer, 

1991; Gregory et al., 2009; Hartnell et al., 2011). Para esta pesquisa, a discussão centra-se na 

cultura corporativa criativa, ou adhocracy, do CVF. 

A cultura criativa enfatiza a flexibilidade e enfoca o ambiente, adotando a crença 

central de que uma visão idealista e inovadora induz os membros a ser criativos e assumir 

riscos (Hartnell et al., 2011). Entre os fatores de motivação, destacam-se o crescimento, o 

estímulo, a criatividade e a variedade (Denison & Spreitzer, 1991). No que tange à liderança, 

tem-se o apoio às iniciativas empresariais que inspiram a criatividade em colaboradores, 

esperando adquirir novos recursos para a organização (Gregory et al., 2009). 

Segundo Cameron e Quinn (2006), a tipologia cultural criativa pressupõe que as 

iniciativas inovadoras e pioneiras levam a organização ao sucesso e ao desenvolvimento de 

novos produtos e serviços, e que a principal tarefa da gestão consiste em fomentar o 

empreendedorismo, a criatividade e a atividade “na vanguarda”. Assim, o perfil cultural 

adhocracy objetiva “promover a adaptabilidade, flexibilidade e criatividade, em que a 

incerteza, ambiguidade e sobrecarga de informação são típicas” (Cameron & Quinn, 2006, p. 

43). 

Fundamentando-se na VBR, assume-se que as firmas de um mesmo grupo ou setor 

econômico são heterogêneas no que tange aos recursos estratégicos sob seu controle (Barney, 

1991). Desse modo, a literatura acerca da VBR defende que o sucesso da empresa depende 

dos seus recursos e potencialidades e de sua capacidade para controlá-los (Galbreath, 2005). 

Em geral, os recursos podem ser distribuídos em duas categorias: tangíveis e 

intangíveis. Os recursos tangíveis são aqueles de substância física e facilmente negociáveis, 

como instalações, equipamentos e matéria-prima (Galbreath, 2005). Já os intangíveis 

geralmente são mais difíceis de definir e mensurar, incluindo-se marcas, patentes, direitos 

autorais, habilidades, conhecimentos, competências, relacionamentos, cultura e reputação 

(Hall, 1992). 

Assim, centrando-se na VBR, Barney (1991) esclarece que nem todos os recursos têm 

o potencial de gerar vantagem competitiva sustentável; para tanto, esses recursos devem ser 

raros, valiosos, inimitáveis e insubstituíveis. Nesse contexto, pode-se considerar que a cultura 

corporativa é um recurso estratégico controlado pela empresa, capaz de gerar um diferencial 

competitivo e afetar o seu desempenho (Barney, 1986; Hall, 1992). 

A cultura corporativa criativa, caracterizada pela orientação externa da empresa e pela 

melhor conversão no conhecimento desenvolvido e no desempenho corporativo (Tseng, 

2010), é, portanto, flexível e adaptável ao meio externo, e tem o potencial de afetar 



 
 

 

positivamente os resultados da empresa (Fekete & Böcskei, 2011; Han, 2012; Ogbonna & 

Harris, 2000; Yesil & Kaya, 2013). 

Em resumo, sob os preceitos da VBR, a cultura corporativa criativa pode ser 

considerada um recurso estratégico sustentável (Barney, 1986; Flamholtz & Randle, 2012), 

caracterizado pela conexão da empresa com investimentos em inovação e experimentação 

(Cameron & Quinn, 2006), tendo implicações diretas no nível de intangibilidade e podendo 

apresentar diferentes efeitos no desempenho (Carvalho et al., 2010; Fekete & Böcskei, 2011; 

Flamholtz & Randle, 2012; Han, 2012; Ogbonna & Harris, 2000). 

2.2 Hipóteses da Pesquisa 

Considerando-se o objetivo da pesquisa, a cultura corporativa criativa delineada no 

CVF e a revisão de literatura, foram construídas oito hipóteses, apresentadas adiante. 

A cultura corporativa criativa, ou adhocracy, caracterizada pela elevada dinamicidade 

e com o foco voltado para o ambiente (Cameron et al., 2006), acredita que a visão idealista e 

inovadora induz a assunção de riscos, inovação e mudanças, e supõe que a mudança favorece 

a criação ou a coleta de novos recursos (Hartnell et al., 2011). As empresas com esse 

potencial possuem características como capacidade de empreendedorismo, flexibilidade e 

criatividade (Cameron & Quinn, 2006; Tseng, 2010). Consequentemente, essas características 

ajudarão a cultivar a inovação (Denison & Spreitzer, 1991), e, de modo consequente, 

implicam níveis mais altos de intangibilidade. Assim, o conjunto de elementos que compõem 

a cultura corporativa criativa ajuda a elevar o nível de intangibilidade. Com base nisso, 

levanta-se a primeira hipótese de pesquisa: 

H1: Nas empresas listadas na Nyse não sediadas nos EUA, a cultura corporativa 

criativa está positivamente relacionada com o nível de intangibilidade. 

As características inerentes à cultura corporativa criativa enfatizam o crescimento, a 

criatividade e a adaptabilidade ao ambiente (Denison & Spreitzer, 1991), e apresentam 

potencial para conversão do conhecimento desenvolvido em aumento do desempenho (Tseng, 

2010). 

Diante do exposto, a literatura tem evidenciado que, de fato, a cultura corporativa 

criativa influencia positivamente o desempenho (Fekete & Böcskei, 2011; Han, 2012; 

Ogbonna & Harris, 2000). Além disso, Tseng (2010) encontrou evidências empíricas de que a 

cultura corporativa criativa facilita a conversão do conhecimento, e aponta um melhor 

desempenho, na comparação com as demais tipologias. Considerando-se esses argumentos, 

apresenta-se a segunda hipótese do estudo: 

H2: Nas empresas listadas na Nyse não sediadas nos EUA, a cultura corporativa 

criativa está positivamente relacionada com o desempenho. 

Fundamentando-se na VBR, observa-se que a cultura corporativa pode ser 

compreendida como um recurso estratégico sustentável controlado pela empresa, o qual 

apresenta características específicas, capazes de determinar o sucesso ou o fracasso do 

negócio (Barney, 1986; Flamholtz & Randle, 2012).  

A empresa com forte cultura criativa apresenta elevado nível de eficácia no que tange 

às características que promovem o incremento da inovação, do aprimoramento de processos 

produtivos e da expansão de pesquisa e desenvolvimento. Esses atributos, por sua vez, 

implicam o crescimento da estrutura intangível e, de modo consequente, a elevação de seu 

nível de intangibilidade. O nível de intangibilidade, por sua vez, pode implicar também 

reflexos significativos no desempenho, em função, principalmente, das características dos 

recursos intangíveis (Barney, 1986; Cameron & Quinn, 2006). Nesse sentido, propõe-se a 

seguinte hipótese: 

H3: Nas empresas listadas na Nyse não sediadas nos EUA, existe uma associação entre 

a cultura corporativa criativa, o nível de intangibilidade e o desempenho. 



 
 

 

Considerando-se a cultura adhocracy, a organização é comprometida com a 

experimentação e inovação, estando na vanguarda de novos conhecimentos, produtos e 

serviços e de prontidão para a mudança, de modo que o sucesso significa ofertar produtos e 

serviços únicos e originais (Cameron & Quinn, 2006). Determinados setores econômicos são 

mais propensos a apresentar perfil cultural criativo mais proeminente. Cameron e Quinn 

(2006) afirmam que uma organização adhocracy pode muitas vezes ser encontrada em 

indústrias como a aeroespacial, desenvolvimento de software, consultoria e cinematográfica. 

Chatman e Jehn (1994) afirmam que uma das maiores similaridades entre as empresas 

pertencentes ao mesmo setor econômico diz respeito à tecnologia utilizada. Assim, maiores 

semelhanças entre os conteúdos e processos das empresas associam-se à menor variação em 

suas culturas. Ademais, Wei, Samiee e Lee (2014) verificaram que a cultura criativa 

influencia a eficácia organizacional em empresas de alta tecnologia, como as biotecnológicas 

e as de telecomunicações; enquanto Gupta (2011) encontrou que a cultura adhocracy é mais 

prevalente no setor farmacêutico e menos presente no setor energético. Com base nesse 

raciocínio, formula-se a seguinte hipótese a ser testada: 

H4: Nas empresas listadas na Nyse não sediadas nos EUA, existe uma associação entre 

setor econômico e cultura corporativa criativa. 

A cultura corporativa pode ainda diferir entre as empresas quanto a alguns aspectos 

organizacionais e institucionais, como, por exemplo, setor econômico, localização regional, 

continente, desenvolvimento econômico do país-sede e efeito decorrente de crise financeira. 

Empiricamente, Hofstede (1984) mostra diferenças significativas em âmbito regional 

(Ocidente e Oriente), baseadas em valores (Smith, 2006). Nesse sentido, House, Hanges, 

Javidan, Dorfman e Gupta (2004) indicam que a região oriental (Leste) é mais propensa a 

sediar empresas com cultura de controle, avessas ao risco, enquanto a região ocidental (Oeste) 

é mais propensa a sediar empresas com cultura hierárquica. Naor, Jones, Bernardes, Goldstein 

e Schroeder (2014) mostram que, de fato, existem diferenças culturais entre as regiões Leste e 

Oeste, bem como seu impacto na eficácia da empresa. 

Essas diferenças culturais podem impactar diferentemente a eficácia (Kull & Wacker, 

2010); ou seja, a localização regional possibilita a diferenciação cultural entre as empresas, 

que, por conseguinte, impacta a sua eficácia. Assim, um conjunto diferente de valores 

culturais pode ser mais necessário em uma região para se conseguir melhor desempenho 

(Naor et al., 2014). Parente (2015) encontrou, ainda, que a cultura corporativa difere segundo 

os continentes. Considerando-se esses argumentos, apresentam-se as seguintes hipóteses do 

estudo: 

H5: Nas empresas listadas na Nyse não sediadas nos EUA, existem diferenças entre as 

do Ocidente e as do Oriente, no que tange à cultura corporativa criativa. 

H6: Nas empresas listadas na Nyse não sediadas nos EUA, existe uma associação entre 

cultura corporativa criativa e continente. 

Sabe-se que o contexto externo interfere direta e indiretamente em toda e qualquer 

empresa. O ambiente pode ser compreendido como um conjunto de ocorrências externas que 

a influenciam internamente (Baltieri, 2011). Assim, o ambiente é constituído por condições de 

mesma natureza, a saber: tecnológicas, políticas, culturais e econômicas (Stoner & Freeman, 

1992). Essas contingências manifestam-se distintamente em cada empresa, podendo ocorrer 

variações nas respectivas estruturas e posturas (Wagner III & Hollenbeck, 1999). 

Alguns estudos têm apontado que a cultura nacional pode afetar a cultura corporativa 

(Hofstede, 1984; House et al., 2004), atribuindo importância ao desenvolvimento econômico 

do país, diferenciando países desenvolvidos de países em desenvolvimento, quando é 

analisada a cultura corporativa (Yaprak, Tasoluk, & Kocas, 2015). Diante do exposto, e 

levando-se em conta esse aspecto, elaborou-se a hipótese a seguir: 



 
 

 

H7: Nas empresas listadas na Nyse não sediadas nos EUA, existem diferenças entre 

países desenvolvidos e países emergentes no que tange à cultura corporativa 

criativa. 

Partindo-se do pressuposto de que a cultura corporativa é afetada por elementos 

externos, torna-se relevante também analisar se as crises financeiras têm algum efeito sobre o 

perfil cultural criativo, já que as empresas com esse perfil são inovadoras, adaptáveis e mais 

propensas a assumir riscos (Hartnell et al., 2011), e têm como elemento importante a 

prontidão para mudar e enfrentar novos desafios (Cameron & Quinn, 2006). Com base nesse 

raciocínio, foi construída a seguinte hipótese de pesquisa: 

H8: Nas empresas listadas na Nyse não sediadas nos EUA, existem diferenças na 

cultura corporativa criativa quando em situação de crise financeira. 

O presente estudo se diferencia de pesquisas anteriores, por desenvolver uma análise 

descritiva e relacional envolvendo a cultura corporativa criativa, o nível de intangibilidade e o 

desempenho em empresas de diferentes localidades (cross-cultural), e por analisar a relação 

entre a cultura corporativa criativa e diferentes aspectos institucionais e organizacionais. 

 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa classifica-se como descritiva, de natureza quantitativa, adotando-se o 

procedimento documental, pois utiliza dados secundários das empresas da amostra – os 

relatórios anuais 20-F, disponíveis no website da U. S. Securities and Exchange Commission 

(SEC), além das suas características organizacionais e institucionais – para identificar tanto a 

cultura corporativa criativa (Fiordelisi & Ricci, 2014) quanto os níveis de intangibilidade e 

desempenho. 

A população da pesquisa compreende as 3.090 empresas listadas na Nyse em 

31/7/2015. Na composição da amostra, foram inicialmente excluídas desse universo as 2.570 

empresas ianques, no sentido de evitar que o seu trade-off ficasse muito elevado. Na 

sequência, foram excluídas outras 401 empresas, sendo 201 que não emitiram o relatório 20-

F, 45 instituições financeiras, 31 com exercício social diferente do ano civil, 103 que 

deixaram de publicar algum relatório anual referente ao período 2009-2004; 17 que não 

dispunham de todos os dados; e quatro outliers. A amostra reúne, portanto, 119 empresas, 

totalizando 714 fontes de observações (seis relatórios por empresa).  

Devido à presença de diferentes moedas nos relatórios sob análise, fez-se necessário 

unificar os valores, a partir de taxas cambiais disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil. 

Os valores de cada país foram convertidos para o dólar americano (US$), utilizando-se, para 

as contas patrimoniais, a cotação do dia do balanço de encerramento de cada exercício 

financeiro, e, para as contas de resultado, a taxa cambial média de cada exercício, conforme 

orientação da IAS 21 (IFRS, 2003). 

Assim como adotado por Fiordelisi e Ricci (2014), utilizam-se dados secundários para 

a identificação da cultura corporativa criativa das empresas da amostra. Baseando-se na 

suposição de que as palavras e expressões usadas por membros de uma empresa, identificadas 

através de um vocabulário, representam o resultado da cultura ali desenvolvida ao longo do 

tempo (Levinson, 2003), utilizou-se a técnica denominada análise de texto, para se examinar, 

sistemática e objetivamente, as características específicas de cada texto (Stone, Dunphy, 

Smith, & Ogilvie, 1966), de modo a reduzir a influência da subjetividade na interpretação dos 

dados (Fiordelisi & Ricci, 2014).  

Para cada tipologia cultural do CVF, Fiordelisi e Ricci (2014) identificaram um 

conjunto de sinônimos, segundo o argumento de Carretta, Farina, Marteli, Fiordelisi e 

Schwizer (2011) de que os sinônimos são selecionados utilizando-se um único procedimento, 

dividido em dois passos, de modo a minimizar a subjetividade do processo. No primeiro 



 
 

 

passo, os autores selecionaram as palavras relacionadas com cada uma das tipologias culturais 

sugeridas por Cameron et al. (2006). Em seguida, identificaram no Harvard IV-4 

Psychosocial Dictionary todos os demais sinônimos referentes às palavras selecionadas. 

Assim, os autores caracterizaram os radicais em cada tipologia, denominando-os bag of 

words. Diante da proposta deste estudo, utilizou-se o conjunto de 30 radicais relacionados 

com a cultura corporativa criativa, como mostra a Figura 1. 

 

Bolsa de palavras (Bag of words) 

adapt, begin, chang, creat, discontin, dream, elabor, entrepre, envis, experim, fantas, freedom, futur, idea, init, 

innovat, intellec, learn, new, origin, pioneer, predict, radic, risk, start, thought, trend, unafra, ventur, vision 

Figura 1 – Radicais utilizados para caracterizar a cultura criativa 
Fonte: Fiordelisi e Ricci (2014). 

A cultura corporativa criativa é, então, estimada para cada empresa da amostra, no 

período 2009-2014, pelo logaritmo da frequência dos radicais propostos por Fiordelisi e Ricci 

(2014), em cada relatório. 

Para medir, quantitativamente, o nível de intangibilidade de cada empresa, foram 

utilizados três indicadores: Investimentos em Ativos Intangíveis (IAI), Ativo Intangível por 

Ativo Total (AIAT) e Ativo Intangível por Ativo Não Circulante (AIANC). O IAI representa 

a proporção de investimentos em ativos intangíveis em relação ao Patrimônio Líquido. Para 

obtenção do IAI, divide-se o valor da rubrica Intangível pelo do Patrimônio Líquido. O AIAT 

evidencia a representatividade dos ativos intangíveis em relação ao Ativo total, medida pela 

divisão do valor da conta Intangível pelo do Ativo. O AIANC evidencia a representatividade 

dos ativos intangíveis em relação ao Ativo Não Circulante, dividindo-se o valor do Intangível 

pelo do Ativo Não Circulante. Alguns dos indicadores mais utilizados para indicar a 

representatividade dos ativos intangíveis na estrutura da empresa são registrados em estudos 

empíricos como os de Moura e Varela (2014) e Santos, Silva, Gallon e De Luca (2012). 

Para avaliação do desempenho empresarial, foram utilizados três indicadores, a saber: 

Retorno Sobre o Ativo (Return On Assets – ROA), Retorno Sobre o Patrimônio Líquido 

(Return On Equity – ROE) e Retorno Sobre as Vendas (Return On Sales – ROS). ROA, ROE 

e ROS são medidos através da relação entre o Lucro Líquido e o Ativo, o Patrimônio Líquido 

e a Receita Operacional, respectivamente. No contexto temático desta pesquisa, cabe ressaltar 

que essas métricas têm sido intensamente utilizadas e validadas para medir o desempenho 

(Fekete & Böcskei, 2011; Han, 2012; Ogbonna & Harris, 2000; Tseng, 2010; Yesil & Kaya, 

2013). 

Quanto aos aspectos institucionais, utilizaram-se as variáveis localização regional, 

continente e desenvolvimento econômico. A localização regional (Ocidente ou Oriente) é uma 

variável dummy, atribuindo-se o valor “1” no caso de empresa sediada em país do Ocidente, e 

o valor “0” na hipótese de empresa sediada em país do Oriente. A variável continente foi 

subdividida em quatro grandes regiões geográficas: África, América Central, América Latina 

e Caribe, Ásia e Europa. Em relação ao desenvolvimento econômico, utilizou-se também uma 

variável dummy, atribuindo-se o valor “1” no caso de empresa sediada em país desenvolvido 

(economia avançada), e o valor “0” na hipótese de empresa sediada em país em 

desenvolvimento (economia emergente).  

Para representação dos aspectos organizacionais, foram utilizadas duas variáveis: o 

efeito crise financeira e o setor econômico. No intuito de se identificar o efeito de alguma 

crise no desempenho, utilizou-se uma métrica similar àquela proposta por Fiordelisi e Ricci 

(2014), atribuindo-se o valor “1” no caso de empresa com ROA decrescente em três 



 
 

 

exercícios sociais consecutivos, e o valor “0” nos demais casos. O setor econômico foi 

categorizado de acordo com a classificação utilizada pela BM&FBovespa. 

A escolha das variáveis institucionais e organizacionais baseou-se na revisão de 

literatura (Fiordelisi & Ricci, 2014; Gupta, 2011; Naor et al., 2014; Naranjo-Valencia, 

Jiménez-Jiménez, & Sanz-Valle, 2015). 

Para melhor entendimento da problemática e melhor avaliação das hipóteses deste 

estudo, utilizou-se o Teste de Diferenças entre Médias, o Teste t de Student para Amostras 

Independentes, a Correlação, a Análise de Correspondência (Anacor) e a Análise de 

Correspondência Múltipla (ACM). Cabe ressaltar que, primeiramente, aplicou-se o teste de 

normalidade para todas as variáveis, o que evidenciou uma distribuição não normal. 

Entretanto, utilizando-se o Teorema do Limite Central, segundo o qual uma amostra com mais 

de 30 observações detém distribuição normal (Fávero et al., 2009), deu-se prosseguimento aos 

citados testes. 

No que tange ao Teste de Diferenças entre Médias, fez-se necessário categorizar as 

variáveis referentes ao nível de intangibilidade, de modo a se identificar dois grupos de 

empresas. Para tanto, utilizou-se métrica similar àquela proposta por Kayo (2002), em que as 

empresas com nível de intangibilidade inferior à mediana são classificadas como tangível-

intensivas, sendo as demais consideradas intangível-intensivas. Esse procedimento também 

foi utilizado para categorizar os indicadores relativos ao desempenho, distribuindo-se as 

empresas da amostra em dois grupos, a partir da mediana: baixo desempenho e alto 

desempenho. 

Tendo-se em vista que a Anacor e a ACM utilizam variáveis não métricas, conduziu-

se a transformação das variáveis métricas – cultura corporativa criativa, intangibilidade e 

desempenho empresarial – em dados qualitativos. Desse modo, as variáveis foram agrupadas 

a partir da distribuição por meio de quartis, em que: 1° Quartil, 2° Quartil, 3° Quartil e 4° 

Quartil reúnem as empresas com baixa, média-baixa, média-alta e alta cultura corporativa 

criativa, intangibilidade e desempenho, respectivamente. A partir dessa classificação, pôde-se 

analisar a associação entre os diferentes níveis de cultura corporativa criativa, intangibilidade 

e desempenho. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Descrição da Amostra e das Variáveis 

Primeiramente, observou-se a composição da amostra em uma perspectiva temporal, 

seguida da análise descritiva dos dados, a fim de se entender suas características. A Tabela 1 

apresenta as médias anuais da cultura corporativa criativa nas empresas da amostra, obtidas 

por meio do logaritmo natural do total de radicais propostos por Fiordelisi e Ricci (2014), 

bem como as médias dos indicadores referentes a intangibilidade e desempenho, no decorrer 

do período em análise. 

Tabela 1 – Médias anuais de cultura corporativa criativa, intangibilidade e desempenho nas 

empresas da amostra – 2009-2014  

Ano 
Cultura Corporativa  

Criativa 

Intangibilidade Desempenho 

IAI AIAT AIANC ROA ROE ROS 

2009 6,5614 0,4835 0,1777 0,2568 0,0484 0,1247 0,1072 

2010 6,5649 0,4765 0,1828 0,2564 0,0648 0,1477 0,1186 

2011 6,6021 0,5107 0,1864 0,2569 0,0498 0,1152 0,0794 

2012 6,6377 0,5382 0,1820 0,2509 0,0373 0,0740 0,0728 

2013 6,6922 0,5746 0,1758 0,2522 0,0366 0,0850 0,0761 

2014 6,8158 0,4062 0,1699 0,2553 0,0297 0,1145 -0,0958 

Fonte: Elaborada pelos autores. 



 
 

 

A partir dos resultados exibidos na Tabela 1, constata-se que, no que tange à cultura 

corporativa criativa, não houve variação expressiva nas médias anuais ao longo do período 

sob análise, indicando que, nesse particular, as empresas não sofrem variações significativas 

com o passar do tempo. Ressalta-se, ainda, que a cultura criativa apresenta variação crescente 

no período, o que pode estar relacionado com o fato de essa tipologia apresentar 

características predominantes de flexibilidade e adaptabilidade, de acordo com a classificação 

do CVF, haja vista ter ocorrido crescimento da competitividade. 

No tocante à intangibilidade, observa-se que não há grandes oscilações nos três 

indicadores analisados, percebendo-se, no entanto, que, ao longo do período sob análise, eles 

exibem um comportamento atípico, variando positiva, ora negativamente, quando comparados 

ano a ano. Em linha com o que foi identificado quanto à cultura corporativa criativa, esse 

resultado sugere que as empresas da amostra detêm uma estrutura intangível dinâmica, 

provavelmente devido a mudanças operacionais e/ou econômicas ocorridas no período. 

Com relação ao desempenho, nota-se que o ROA, após experimentar crescimento em 

2010, passou a sofrer variação negativa, ano a ano, no restante do período. O ROE, após 

assinalar crescimento em 2010, passou a declinar seguidamente nos dois exercícios seguintes, 

voltando a crescer nos dois anos restantes. Enquanto isso, o ROS, após registrar crescimento 

em 2010, passou a declinar seguidamente nos dois exercícios seguintes, voltando a alternar 

crescimento com declínio nos dois últimos anos do período. Essas variações nos níveis de 

rentabilidade das empresas da amostra podem estar associadas ao momento pós-crise 

financeira ocorrida em 2008, seguido de períodos de instabilidade na economia mundial, em 

que as empresas tentavam se recuperar. 

Após a caracterização da amostra, foi feita a análise descritiva dos dados, a fim de se 

verificar sua distribuição, conforme mostra a Tabela 2. 

Tabela 2 – Estatística descritiva dos indicadores da pesquisa 

Indicador Mínimo Máximo Média 
Desvio-

padrão 

Coeficiente de 

Variação 
1º Quartil 2º Quartil 3º Quartil 

CRI 4,1589 7,7174 6,6457 0,4349 0,0654 6,4297 6,6567 6,9037 

IAI -5,1490 7,0000 0,4983 0,8206 1,6468 0,0520 0,2178 0,6895 

AIAT 0,0000 0,9434 0,1791 0,2095 1,1699 0,0246 0,0965 0,2402 

AIANC 0,0000 0,9572 0,2548 0,2608 1,0238 0,0425 0,1462 0,4037 

ROA -0,6494 0,1895 0,0445 0,0670 1,5065 0,0158 0,0499 0,0797 

ROE -3,6005 5,0541 0,1102 0,3537 3,2100 0,0444 0,1110 0,1774 

ROS -19,6923 0,9714 0,0597 0,7538 12,6214 0,0225 0,0748 0,1487 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Considerando-se todas as empresas da amostra, verifica-se que a média da medida de 

cultura corporativa criativa entre as empresas assinala 6,6 (Tabela 2). Observa-se, ainda, que 

não há grande heterogeneidade entre as empresas, no que tange à cultura criativa, o que 

corrobora o que foi apresentado na análise temporal (Tabela 1), indicando que, além de a 

cultura adhocracy não apresentar grande variação ao longo do tempo, as empresas também 

não diferem muito entre si. Cabe observar que o 4
o
 Quartil se refere aos valores constantes na 

coluna Máximo, apresentados na Tabela 2 

Em relação ao nível de intangibilidade (IAI), percebe-se, a partir da Tabela 2, que as 

empresas investem, em média, 50% do capital próprio em ativos intangíveis. Destaca-se a 

presença de valores negativos no que tange a esse indicador, chegando a -514,9% no caso 

mais extremo, o que pode ser explicado pela presença de Patrimônio Líquido negativo nas 

empresas da amostra. Quando analisada a participação do Intangível no Ativo (AIAT) e no 

Ativo Não Circulante (AIANC), verifica-se que os intangíveis representam, em média, 17,9% 

do Ativo e 25,5% do Ativo Não Circulante. Na Tabela 2, observa-se, ainda, o distanciamento 



 
 

 

da mediana em relação à média, e desta em relação aos valores máximos, indicando uma 

concentração de empresas com alto nível IAI. 

No que concerne ao desempenho, o ROE é o indicador que apresenta maior retorno 

médio, de 11%, seguido do ROS, com retorno médio de 6%, enquanto o do ROA não passa 

de 4,45%. Cabe destacar que todos os indicadores apontaram elevada variabilidade, como 

pode ser confirmado pelos valores do coeficiente de variação. 

A grande variabilidade encontrada em intangibilidade e desempenho pode estar 

associada com a diversidade amostral do estudo, já que a amostra reúne empresas de 

diferentes países, tamanhos e setores. 

 

4.2 Relação entre Cultura Corporativa Criativa, Intangibilidade e Desempenho 

Uma vez concluída a análise descritiva, é importante verificar como a cultura 

corporativa criativa se apresenta quando as empresas são comparadas em relação a seu nível 

de intangibilidade. Vale lembrar que as empresas ditas tangível-intensivas são aquelas com 

valores inferiores à mediana, enquanto as demais são classificadas como intangível-

intensivas. A Tabela 3 apresenta os resultados referentes ao Teste de Diferenças entre Médias. 

Tabela 3 – Comparação da cultura corporativa criativa em relação ao nível de intangibilidade 

Indicador 
Grupo de  

empresas  

Número de  

observações Média t p-value 

IAI 
Tangível-Intensivas 357 6,575653 

-4,3554 0,0000 
Intangível-Intensivas 357 6,715675 

AIAT 
Tangível-Intensivas 357 6,592257 

-3,3041 0,0010 
Intangível-Intensivas 357 6,699071 

AIANC 
Tangível-Intensivas 357 6,602805 

-2,6444 0,0084 
Intangível-Intensivas 357 6,688524 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 3, verifica-se a rejeição da hipótese 

nula de igualdade entre as médias para todas as variáveis de intangibilidade, levando-se em 

conta que o p-valor é menor que o nível de significância de 1%, o que indica que a cultura 

corporativa criativa é estatisticamente diferente entre empresas consideradas tangível-

intensivas e intangível-intensivas, quanto ao IAI, ao AIAT e ao AIANC. A partir desses 

resultados, pode-se confirmar a hipótese H1 deste estudo, pois as empresas classificadas como 

intangível-intensivas, ou seja, que apresentaram níveis mais altos de intangibilidade, são tidas 

como as de maior perfil cultural criativo. Assim, confirma-se que as empresas com 

características marcantes de adaptabilidade e flexibilidade são aquelas que mais investem em 

ativos intangíveis. 

A fim de se comparar a cultura corporativa criativa a partir do desempenho, foi 

aplicado o Teste de Diferenças entre Médias. Vale ressaltar que as empresas foram segregadas 

quanto à mediana do desempenho, resultando em dois grupos: empresas com baixo 

desempenho, ou seja, aquelas que obtiveram valores inferiores à mediana; e empresas com 

alto desempenho, isto é, aquelas que apresentaram valores superiores à mediana. A Tabela 4 

mostra o resultado das comparações realizadas. 

Tabela 4 – Comparação da cultura corporativa criativa em relação ao desempenho 

Indicador 
Grupo de  

empresas 

Número de 

observações Média t p-value 

ROA 
Baixo desempenho 357 6,707310 

3,8236 0,0001 
Alto desempenho 357 6,584018 

ROE 
Baixo desempenho 357 6,675998 

1,867 0,0623 
Alto desempenho 357 6,615330 

ROS Baixo desempenho 357 6,709852 3,9847 0,0001 



 
 

 

Alto desempenho 357 6,581476 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Os resultados obtidos possibilitam verificar que há diferenças significativas entre as 

empresas no que tange ao desempenho, sendo que o ROA e o ROS apresentam significância 

ao nível de 1%, enquanto o ROE se mostra significante ao nível de 10%. 

Na Tabela 4, verifica-se que as empresas com perfil cultural mais criativo são aquelas 

que apresentaram desempenho mais baixo, o que diverge de estudos empíricos anteriores 

(Fekete & Böcskei, 2011; Han, 2012; Ogbonna & Harris, 2000), que encontraram uma relação 

positiva entre desempenho e cultura corporativa criativa, inovativa ou adhocracy. Apesar de 

as empresas classificadas na tipologia cultural criativa refletirem um nível mais alto de 

intangibilidade, elas não apresentam melhor desempenho, rejeitando-se, assim, a hipótese H2 

da pesquisa. 

Uma vez realizadas as análises individuais da cultura corporativa criativa, do nível de 

intangibilidade e do desempenho, é importante verificar como essas variáveis relacionam-se 

em uma perspectiva multivariada, ou seja, como se dá o relacionamento dessas variáveis 

quando analisadas simultaneamente. Para isso, recorreu-se à Análise de Correspondência 

Múltipla (ACM).  

Cabe ressaltar que, em atendimento aos pressupostos necessários, foram realizados 

testes qui-quadrado entre as variáveis, duas a duas. Os resultados dos testes qui-quadrado 

atestaram a viabilidade da ACM, ao nível de significância de 5%, já que há a rejeição da 

hipótese nula do teste (independência das variáveis), exceto entre as variáveis cultura 

corporativa criativa e ROS. Desse modo, não foi possível aplicar a ACM com a inclusão do 

ROS. Sendo as demais variáveis dependentes entre si, a ACM foi aplicada diversas vezes, de 

modo que se pudesse verificar a associação entre a cultura corporativa criativa, o nível de 

intangibilidade e o desempenho, segundo cada indicador. 

A Figura 2 traz um mapa perceptual com o resultado da aplicação da ACM para a 

associação entre a cultura corporativa criativa, o IAI e os indicadores de desempenho. Foi 

observado que quando foram utilizados os demais indicadores de intangibilidade – AIAT e 

AIANC –, as associações apresentaram mapas perceptuais semelhantes ao da Figura 2. 

 
Figura 2 – Mapas perceptuais da associação entre nível de intangibilidade, desempenho e 

cultura corporativa criativa 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

Quando o desempenho é mensurado pelo ROA, percebe-se que as empresas com perfil 

mais criativo se associam a níveis mais altos de intangibilidade e desempenho, enquanto as 

empresas menos criativas associam-se a níveis mais baixos de intangibilidade e desempenho. 



 
 

 

O mesmo resultado também pode ser identificado quando se analisa o mapa perceptual que 

verifica a associação entre a cultura corporativa criativa, o nível de intangibilidade e o ROE. 

À luz da VBR, os resultados apresentados apontam que a cultura corporativa criativa 

pode ser entendida como um recurso estratégico, que possibilita o incremento da inovação, do 

aprimoramento de processos produtivos e da expansão de pesquisa e desenvolvimento, 

elevando o nível de intangibilidade, de modo a refletir positivamente no desempenho, 

confirmando-se, assim, a hipótese H3 do estudo, e corroborando os resultados de Han (2012), 

Naranjo-Valencia et al. (2015) e Tseng (2010). 

 

4.3 Relação entre Cultura Corporativa Criativa e Aspectos Institucionais e 

Organizacionais 

Com o intuito de se verificar se diferentes aspectos institucionais e organizacionais são 

capazes de distinguir a tipologia cultural entre as empresas da amostra, foram aplicados testes 

de análise de correspondência (Anacor) e de diferenças entre médias. 

Os resultados dos testes qui-quadrado atestaram a viabilidade da ACM, ao nível de 

significância de 1%, indicando que a variável cultura corporativa criativa é dependente tanto 

da variável setor quanto da variável continente. A Figura 3 apresenta o mapa perceptual 

resultante da aplicação da Anacor entre cultura corporativa criativa e setor. 

 
Figura 3 – Mapa perceptual da associação entre cultura corporativa criativa e setor  
Fonte: Elaborada pelos autores. 

Na Figura 3, constata-se que as empresas dos setores Materiais Básicos, Petróleo, gás 

e biocombustíveis e Tecnologia da informação associam-se ao nível mais alto de cultura 

criativa. Por outro lado, as empresas dos setores Bens industriais e Consumo não cíclico estão 

associadas ao nível mais baixo de cultura criativa. Já o nível médio-baixo de cultura criativa 

se associa a empresas de Construção e transporte, enquanto as empresas com média-baixa 

cultura criativa estão associadas aos setores Telecomunicações e Utilidade pública, 

corroborando os achados de Wei et al. (2014), que encontraram uma relação entre a cultura 

adhocracy e o setor Telecomunicações. 

A Figura 4 apresenta o mapa perceptual resultante da associação entre a cultura 

corporativa criativa e os diferentes continentes. 



 
 

 

 
Figura 4 – Mapa perceptual da associação entre cultura corporativa criativa e continente 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

Nota-se a existência de quatro grupos de associação, cada um representando um 

continente na amostra, sendo um alto nível de cultura criativa associada às empresas 

europeias. O oposto foi obtido para as empresas da América Central e Caribe, que 

apresentaram um baixo nível de cultura criativa. Enquanto isso, as empresas da Ásia e da 

América Latina estão em uma posição intermediária, com níveis médio-baixo e médio-alto de 

cultura adhocracy, respectivamente. Destaca-se, ainda, que as empresas da África não 

apresentaram associação com nenhum nível de cultura criativa, o que pode ser explicado pelo 

fato de apenas duas empresas da amostra pertencerem ao continente africano. 

A fim de se comparar se os aspectos localização regional, desenvolvimento econômico 

e efeito crise surtiram algum efeito no perfil cultural criativo das empresas, foram aplicados 

testes de diferenças entre médias, conforme Tabela 5. 

Tabela 5 – Comparação da cultura corporativa criativa em relação a aspectos institucionais e 

organizacionais 

Variável 
Grupo de 

Empresas 

Número de 

observações Média t p-value 

Localização regional 
Ocidente 467 6,684459 

3,6322 0,0003 
Oriente 247 6,572315 

Desenvolvimento 

econômico 

Economia  

avançada 312 6,652036 
0,3282 0,7429 

Economia  

emergente 402 6,640719 

Efeito crise 
Sim 204 6,693046 

2,0709 0,0389 
Não 510 6,626711 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Os resultados apresentados na Tabela 5 indicam que existe diferença estatística, ao 

nível de significância de 1%, na tipologia cultural criativa a partir da localização regional. Ou 

seja, as empresas localizadas em países do Ocidente apresentam níveis mais altos de cultura 

corporativa criativa, quando comparadas às empresas sediadas em nações do Oriente, 

corroborando os achados de Naor et al. (2014), na medida em que os autores também 

encontraram diferenças relacionadas à localização regional. A partir disso, a hipótese H5 da 

pesquisa foi confirmada. 

Com relação ao desenvolvimento econômico, não foi possível observar diferenças 

significativas da cultura criativa, quando os países com economia avançada (desenvolvidos) 

são comparados com os emergentes, divergindo-se, assim, dos achados de Parente (2015). A 

partir desse resultado, não se pode afirmar que os fatores externos decorrentes do 



 
 

 

desenvolvimento econômico do país sejam capazes de diferenciar as empresas no que tange à 

cultura criativa, indicando que outros elementos relacionados ao ambiente, não considerados 

neste estudo, podem distinguir melhor as empresas. Assim, rejeita-se a hipótese H7 do estudo. 

Com base na Tabela 5, observa-se a existência de diferenças estatisticamente 

significativas, ao nível de significância de 5%, entre as empresas em situação de crise e as 

demais, quanto à cultura corporativa criativa. Os resultados mostram que as empresas em 

situação de crise detêm um nível mais alto de cultura criativa, confirmando a hipótese H8. 

Desse modo, esses resultados corroboram a literatura segundo a qual as empresas com esse 

perfil cultural, que são inovadoras, adaptáveis e propensas a assumir riscos (Hartnell et al., 

2011), têm como elemento importante a prontidão para mudar e enfrentar novos desafios, 

dentre os quais as situações de crise (Cameron & Quinn, 2006). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo investigou a associação entre a cultura corporativa criativa, o nível de 

intangibilidade e o desempenho, bem como comparou a cultura criativa com aspectos 

institucionais e organizacionais de 119 empresas listadas na Nyse não sediadas nos EUA, a 

partir de dados referentes ao período de 2009 a 2014, coletados nos seus relatórios anuais 

modelo 20-F. 

Por meio da análise descritiva, observou-se que há uma heterogeneidade nos dados das 

empresas da amostra, sendo mais homogêneas as informações referentes à cultura criativa. Os 

resultados obtidos pelos testes de diferenças entre médias revelaram que as empresas com 

níveis mais altos de intangibilidade, classificadas como intangível-intensivas, detêm um perfil 

cultural mais criativo, quando comparadas àquelas consideradas tangível-intensivas. Por outro 

lado, a comparação da cultura criativa a partir do desempenho mostrou resultados opostos, ou 

seja, que as empresas mais criativas apresentam desempenho mais baixo, indicando que a 

cultura criativa não altera diretamente o desempenho. 

Quando considerada uma perspectiva multivariada, os resultados, obtidos a partir da 

ACM, indicaram a existência de associação entre os níveis mais altos de cultura criativa, 

intangibilidade e desempenho, bem como o inverso também foi observado, ou seja, que as 

empresas menos criativas estão associadas a níveis mais baixos de intangibilidade e 

desempenho. Os resultados indicam que a cultura criativa incrementa a estrutura intangível, 

aumentando o nível de intangibilidade, e, por conseguinte, reflete em melhor resultado, 

corroborando os preceitos da VBR (Fekete & Böcskei, 2011; Han, 2012; Naranjo-Valencia et 

al., 2015; Ogbonna & Harris, 2000; Tseng 2010). 

De modo mais específico, verificou-se que os níveis mais altos de cultura criativa 

estão associados aos setores Materiais básicos, Petróleo, gás e biocombustíveis e Tecnologia 

da informação, seguidos dos setores Telecomunicações e Utilidade pública, sugerindo que as 

empresas que utilizam mais tecnologia e se relacionam diretamente com o público, ou seja, as 

mais propensas a mudanças do ambiente, são mais criativas. 

Pode-se observar, ainda, que as empresas localizadas em países do Ocidente são mais 

criativas, quando comparadas às empresas de nações do Oriente. Em uma análise mais 

peculiar, identificou-se que as empresas europeias estão associadas a níveis mais altos de 

cultura criativa. Sob outra perspectiva, verifica-se que o fato de as empresas atuarem em 

países de economia desenvolvida ou emergente não é capaz de diferenciá-las no que tange ao 

perfil cultural criativo. 

Os resultados apontam, ainda, que as empresas que enfrentaram situações de crise 

financeira são mais criativas, se comparadas às demais, o que pode ser explicado pelo fato de 

a adaptabilidade e a propensão a mudanças constituírem características da cultura criativa 

(Cameron et al., 2006; Denison & Spreitzer, 1991; Hartnell et al., 2011). 



 
 

 

À luz da VBR, os resultados obtidos corroboram a literatura, a qual afirma ser a 

cultura criativa um recurso estratégico intangível, com características próprias, como 

inovação, adaptabilidade e flexibilidade, o que proporciona vantagem competitiva (Barney, 

1986; Cameron et al., 2006; Flamholtz & Randle, 2012; Hartnell et al., 2011; Naor et al., 

2014). Desse modo, conclui-se que as empresas com forte cultura criativa tendem a promover 

o incremento da inovação, o aprimoramento de processos produtivos e a expansão de pesquisa 

e desenvolvimento, que, por sua vez, incrementam a estrutura intangível e, de modo 

consequente, o nível de intangibilidade, com reflexo em melhor desempenho. 

Diante do exposto, cabe ressaltar que os resultados desta pesquisa contribuem para 

enriquecer a literatura, já que apontam evidências empíricas da diferença da cultura 

corporativa a partir do nível de intangibilidade e do desempenho, bem como a associação e 

diferenças entre os seus aspectos organizacionais e institucionais. Nesse sentido, a 

compreensão de como se dá a relação de associação e diferenciação da cultura corporativa 

criativa em diferentes contextos tem relevância para o processo decisório corporativo, 

principalmente no âmbito em que se considera a cultura um recurso estratégico capaz de gerar 

diferencial competitivo sustentável. 

Destaca-se que os resultados apresentados limitam-se ao espectro temporal, às técnicas 

de análise utilizadas, bem como ao escopo amostral do estudo. Sugere-se, nesse sentido, 

realizar uma análise considerando a ampliação da amostra e da base temporal, além de se 

levar em conta todas as tipologias culturais corporativas, utilizando-se, inclusive, técnicas 

estatísticas mais robustas. 
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