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A Criatividade como componente do Valor Humano na Gestão de Instituições de Ensino Superior, 

um estudo exploratório em uma Faculdade do sul do Brasil 

 
Resumo: A criatividade pode ser um caminho para o desenvolvimento da organização trazendo 
soluções eficazes para o aumento da performance competitiva. O objetivo deste trabalho é ampliar o 
entendimento sobre a capacidade criativa dos usuários dos serviços de ensino como fonte criativa 
para aprimoramento dos serviços de uma instituição de ensino privada do sul do Brasil. Foi  
realizada uma pesquisa exploratória qualitativa, analisada pela técnica de análise de conteúdo, 
Bardin (2004), além da pesquisa bibliográfica. Os resultados ampliam a compreensão sobre o 
processo de estímulo da capacidade criativa dos indivíduos, em organizações de ensino associando 
à importância do Valor Humano para as organizações. Demonstram que o desenvolvimento da 
criatividade requer um ambiente propício para tal, de estímulo e interações sociais, capazes de 
despertar no indivíduo, ou grupo de indivíduos, o sentido de pertencimento a um grupo e a 
organização, principalmente sendo ela uma organização de ensino estes fatores poderiam ser fatores 
condicionantes ao desenvolvimento da capacidade criativa em instituições de ensino. 

 
Palavras Chaves: Criatividade, Valor Humano, Capital Intelectual, Gestão de ensino 

 
 

 No ambiental organizacional atual, as mudanças ocorrem rapidamente e o ciclo de vida dos 

produtos encontra-se em um constante processo de abreviação. Segundo Madjar (2005), a 

imaginação, a criatividade, a mudança e a inovação são partes inseparáveis no comportamento 

dinâmico dos negócios, principalmente, quando o fator tempo é essencial para a geração de novas 

ideias e a solução para a sobrevivência das organizações. 

 A necessidade do reconhecimento do intelecto humano como elemento fundamental para a 

capacidade criativa das organizações serve tanto para fazer frente aos desafios de sobrevivência 

como para impulsionar inovações dentro das organizações. O Capital Intelectual possui uma 

importância decisiva neste processo, ainda mais se considerado o atual estágio de desenvolvimento 

da humanidade e a demanda por soluções criativas. 

 O interesse de estudo pelo campo da criatividade tem aumentado em virtude do progresso e 

da complexidade em que a humanidade alcançou, no campo das artes, tecnologias e ciência 

(MARTINEZ, 1997). Estes fatores em confluência com um mercado hiper competitivo 

impulsionam novos desenvolvimentos de modelos de gestão capazes de fazer frente a este 

ambiente. A criatividade pode ser um caminho para o desenvolvimento e aprimoramento de 

produtos processos ou serviços, trazendo soluções eficazes para o aumento da performance 

competitiva das organizações. Porém, segundo Alencar (1995), a criatividade requer um campo 

propício para seu desenvolvimento, o que implica em condições favoráveis ao seu desenvolvimento 

por parte das organizações.  

 Não diferente de outros setores, o setor de ensino privado também está sujeito a um 

ambiente de competição no Brasil, podendo beneficiar-se do Capital Intelectual como meio de 

melhoria da performance competitiva. Entretanto, só recentemente o ensino superior privado vem 



recebendo dos analistas a atenção correspondente a sua importância. Uma explicação para este fato 

está na própria composição do ensino no Brasil, uma vez que as universidades encontram-se 

direcionadas às áreas técnicas-científicas e profissões clássicas, enquanto o setor privado se 

concentra nas profissões sociais. Nas instituições públicas os professores participam das decisões 

por meio de um complexo sistema de colegiado, enquanto nas instituição privadas tendem a ter 

decisões centralizadas (SCHWARTZMAN; SCHWARTZMAN; 2002).  

A atividade cultural e intelectual seria percebida como de natureza altruísta, oposta ao lucro, 

já no ensino privado existe quase sempre um componente comercial claro. Para Porto e Régnier 

(2003), a educação superior profissional deixou de ser sinônimo de um conjunto de instituições para 

se tornar um setor em expansão, ou seja, uma área de negócios que atrai recursos e gera 

oportunidades.  

 Nesse sentido, percebe-se que um dos grandes problemas, como relatado por Machado 

(2008), está no fato de que as instituições privadas de ensino no Brasil carecem de gestores com 

formação técnica e que realmente conheçam as modernas técnicas de gestão. Enfatiza-se que 

deveria ser prioridade na administração de instituições privadas a consciência quanto aos aspectos 

sociais e filosóficos das instituições, mas isso não isenta a capacitação gerencial das instituições 

privadas de ensino superior. 

 Machado (2008) relata que as instituições precisam fazer uma reestruturação interna de 

modo que haja condições de mensuração precisa e individual para cada área da instituição, os 

chamados centros de lucro. Ainda para o autor, na gestão de instituições de ensino há uma distinção 

entre o coordenador acadêmico e o gestor de mercado. A primeira preocupa-se em cuidar das 

relações como o MEC e as questões acadêmicas como ementas, planos de ensino, relações 

acadêmicas com alunos, professores; já o outro possui a responsabilidade de cuidar das relações 

com o mercado, investimentos em infraestrutura, área comercial. 

 Um dos grandes desafios observados para as aplicações de ações para aprimoramento da 

gestão das instituições provadas de ensino está em buscar o comprometimento dos funcionários e 

docentes, além do desejo e engajamento da alta direção, o envolvimento dos reais responsáveis pelo 

planejamento estratégico das instituições, sem este apoio, não se recomenda nem iniciar um 

processo de mudança (MACHADO, 2008). 

 

Capital Intelectual, Capital Humano e o Valor Humano 

 Polany (1968) considera que o conhecimento é formado por informações verbalizadas, 

expressa, sendo estas consideradas mais estáveis e o seu relacionamento com uma parte desta 

informação, não palpável, se caracteriza por ser mais subjetiva, instável e dinâmica, pois esta 

envolve o contexto, as experiências, interpretações. Nonaka e Takeuchi (1997) chamaram estas duas 



dimensões do conhecimento em dimensões tácitas e explícitas. Estas informações, tangíveis ou não, 

são de importância estratégica para as organizações e sua permanência no mercado competitivo. 

 De acordo com Stewart (1997), Capital Intelectual é a soma de tudo aquilo que todos nas 

organizações sabem. Pode ser usado para criar riqueza e propiciar uma vantagem competitiva a elas. 

Para Stewart (2001), o Capital Intelectual está diretamente relacionado a tarefas que geram 

benefícios intangíveis que agregam valor às empresas. Já Edvinsson e Malone (1998) definem o 

Capital Intelectual por meio dos seguintes elementos: Capital Humano e o Capital Estrutural. O 

primeiro diz respeito a combinação de conhecimentos, habilidades, capacidade inovativa, e a 

capacidade dos colaboradores para o desenvolvimento das tarefas, além da cultura e filosofia 

empresarial. Já o segundo é o conjunto de hardwares e softwares, bancos de dados, estrutura 

organizacional, e todos os componentes que fornecem suporte ao desenvolvimento das atividades, 

ou seja, aquele que permanece na empresa e está disponível ao uso das pessoas. 

 Assim, segundo Edvinsson e Malone (1998), o Capital Intelectual tem a proposição de 

avaliar os recursos não tangíveis das organizações, e isto envolve também as marcas, as patentes, os 

valores reconhecidos pela sociedade, o conhecimento e a capacidade de aprendizados dos 

colaboradores das organizações. 

 Brooking (1996) considera que o conjunto de elementos intangíveis que impactam sobre a 

maneira no desempenho das organizações agregando valor nas atividades e estruturas gerenciais, a 

isto se denomina Capital Intelectual.  

 Entretanto, Sveiby (1998) defende que as pessoas são os únicos agentes das organizações e 

que todos os ativos, tangíveis ou intangíveis, são resultados da ação humana.  

 Sinteticamente pode-se observar o desenvolvimento do tema Capital Intelectual no quadro 

que segue: 

 

 Trajetória de desenvolvimento do conceito de capital 
Intelectual 

Goodwill: noção sobre o valor intangível 

Distinção entre valor contábil e valor de mercado 

Tentativas de mensuração do Capital Intelectual 

Mensuração do Capital Intelectual 

Estudos sobre o processo de criação do conhecimento 

Aplicação das empresas, mensuração, congressos, e periódicos 
especializados sobre o tema 

 

Tabela 1: Evolução do conceito de Capital Intelectual 

Fonte: Elaborado a partir de Guthrie e Perry (2000) 

 



 O Capital Intelectual e, propriamente o conhecimento, contribuem para a valorização da 

empresa, embora sejam ativos intangíveis, não visualizáveis (SVEIBY, 2000). O que não significa 

que não apresentem resultados, pelo contrário, são ativos intangíveis, mas seus resultados, ou seja, o 

valor que agrega as organizações é cada dia mais importante, uma vez que os produtos e serviços 

têm cada vez mais elementos intangíveis agregados. Isto constitui uma forma de fazer frente aos 

desafios concorrenciais, ofertando produtos inovadores, sendo esses resultados das capacidades 

criativas e inovativas dos colaboradores, ou seja, do Capital Intelectual da organização. 

Considerando que o poder econômico está mais voltado aos recursos intangíveis do que 

propriamente aos recursos tangíveis, assim, está mais baseado em desenvolvimento de produtos, 

tecnologia, identificação e compreensão da necessidade dos clientes, da criatividade e da inovação 

(QUINN, 1992) 

 Brooking (1996), na sua categorização, considera o Capital Intelectual em quatro dimensões: 

(I) Ativos de Mercado; (II) Ativos Humanos; (III) Ativos de Propriedade Intelectual e (IV) Ativos 

de Infraestrutura. Nos Ativos Humanos, há a identificação dos benefícios que as pessoas podem 

converter para a organização, como a know-how, o conhecimento, as habilidades para resolver 

problemas e a criatividade.  

 Segundo Sánchez, Castrillo e Elena (2006), recentemente algumas universidades e centros 

de investigação estão preocupando-se com a mensuração do Capital Intelectual, e, ainda 

considerando o ambiente acadêmico, citando European Comission (2005) destacam que investir 

mais e melhor em universidades é investir no futuro. Estas questões são cruciais para o 

desenvolvimento das universidades, além do próprio estímulo interno da criatividade, com 

ambientes propícios a ela e, estrategicamente válido enquanto valorização do Capital Intelectual. 

 Segundo Oliveira e Holland (2008), a conceituação de Capital Humano tem tendido à 

qualificação dos conhecimentos, competências e habilidades. Entretanto, a mensuração é cada vez 

mais importante, para preencher essa lacuna. Os autores relatam que está em curso novas 

investigações para mensurar o Capital Humano das organizações de aprendizagem, mesmo que 

após a mensuração do Valor Humano. Compreendendo, assim, o conhecimento tácito, as 

capacidades latentes e as capacidades implícitas de competência.  

 Para Oliveira e Holland (2008), a valorização humana passa pela necessidade de considerar 

não somente a parcela correspondente à educação formal, mas sim considerar também todo o 

aprendizado durante a vida. Para Oliveira (1998), isto exprime seus valores, suas convicções e 

personalidades, estes fatores afetam diretamente a forma com que as pessoas agem ou reagem nas 

situações sociais, no lazer ou trabalho.  

  

 



A criatividade 

 Shalley,  Zhou e Oldham (2004) referem-se a criatividade como o desenvolvimento de ideias 

potencialmente úteis. Somente depois que estas ideias são aproveitadas pela organização como 

produtos, serviços, processos pode ser considerada uma inovação. Assim, segundo West e Farr 

(1990), a criatividade é um primeiro passo para a inovação. Além disso, Gilson e Shalley (2004) 

observam que a criatividade tem potencial para aprimoramento de produtos organizacionais, 

praticas, serviços ou procedimentos. 

 De acordo com Zawislak (2004), gerar algo novo, além da expectativa do cliente, é uma 

alternativa para manutenção da posição da empresa no mercado. Empresas com novas soluções 

ganham clientes, mantendo-se competitiva no mercado através da inovação. Sawhney, Wolcott e 

Arroniz (2006) reforçam que embora a inovação esteja cada vez mais em destaque, as organizações 

não sabem exatamente qual o seu verdadeiro potencial como fator competitivo. 

 Para Shalley, Zhou e Oldham (2004) a criatividade é uma atitude do funcionário, suas 

características pessoais, características contextuais, do local em que está inserido, e suas interações 

com este contexto. Assim, a criatividade seria resultado destas interações. O argumento para 

atribuição de que a criatividade está alocada nas interações entre pessoa-contexto é a valorização 

oriunda de fontes contextuais e o colaborador expondo um nível superior de criatividade do 

contexto e ainda as interações pessoais neste contexto (SHALLEY; ZHOU e OLDHAM, 2004). 

 Segundo Madjar (2005), no relacionamento social, tanto a parte contextual pode influenciar 

a criatividade, considerando diferentes grupos de indivíduos do contexto interno e externo à 

organização, incorporando os relacionamentos para a situação em que a criatividade é gerada. Uma 

questão chave é que nem todos empregados e não em todas as organizações uma nova idéia para é 

bem recebida e encorajada pelo gestor. Demonstrando que uma nova ideia para ter potencial em se 

transformar em uma inovação requer suporte e encorajamento, para compartilhar outras ideias. Isso 

é essencial para a simulação da criatividade nas organizações (MADJAR, 2005). 

 Em sincronia Shalley,  Zhou e Oldham (2004) identificaram uma série sugestões para 

pesquisas futuras a partir de um artigo que revisou o tema criatividade, em diferentes abordagens, 

algumas perspectivas estão relacionadas à interação entre o contexto e características pessoais. 

Entre estes novos direcionamentos estão a complexidade no trabalho, o relacionamento com 

supervisores, relacionamento com colegas de trabalho, o sistema de recompensas, a avaliação, prazo 

para execução de tarefas e objetivos, configuração do espaço de trabalho. Além de considerarem a 

interação entre características pessoais e contextuais do trabalho. Especificamente poucos estudos 

se concentram na criatividade de equipe, (GILSON; SHALLEY, 2004; PIROLA-MERLO; MANN, 

2004; TAGGAR, 2001; TAGGAR, 2002). 

 Shalley, Zhou e Oldham (2004) discutem-se os possíveis determinantes da criatividade de 



funcionários e identifica áreas neste campo de estudo que tenham recebido pouca atenção à 

pesquisa. Descrevendo as áreas problemáticas que revelam um grande desafio com lacunas de 

investigação e sugere campos para pesquisas futuras em estudos da criatividade nas organizações. 

  A identificação dos relacionamentos e as influências dos grupos de indivíduos geram 

importantes implicações para a pesquisa e para a gerência das organizações. A gestão das 

organizações precisa conhecer mais sobre o comportamento da criatividade com vistas ao estímulo 

a uma situação ideal de aperfeiçoamento da criatividade.  

 De acordo com Madjar (2005), as organizações podem estimular benefícios oriundos destes 

grupos de influência da criatividade do colaborador. Especificamente, se o supervisor e os colegas 

de trabalho são treinados e encorajados para prover suporte à criatividade que resultaria num 

ambiente favorável. 

 Madjar (2005) relata que as influências significativas dos diferentes grupos de indivíduos 

sobre o desempenho criativo é produto das características das relações. O autor ainda sugere que 

diferentes grupos podem influenciam a criatividade via seus efeitos e estímulos cognitivos. 

Entretanto, a grande parte das pesquisas revisadas analisou o efeito das características contextuais 

que estão associadas com a organização ou local de trabalho revelando que as condições fora do 

local de trabalho podem influenciar as respostas dos indivíduos nos locais de trabalho (OLDHAM, 

2002). 

 A partir dos conceitos da teoria das redes sociais Perry-Smith e Shalley (2003) alegam que 

laços mais fracos e relações mais distantes, podem ser mais benéficos do que laços mais estreitos e 

fortes, e isso se deve a informações não redundantes de diversos círculos sociais é mais provável de 

ser comunicável através de laços relacionais fracos. Eles propõem que funcionários em posições 

periféricas com muitas conexões fora de sua rede social estariam expostos as novas ideias e 

perspectivas que contribuiriam para as suas próprias ideias criativas. As pesquisas podem agora 

testar estas proposições, bem como verificar como a posição na rede pode estar associada com as 

condições sociais e pessoais descritas na revisão dos autores. 

 Recentemente a atenção está focada em como as interações formais ou informais com outros 

grupos que estão diretamente conectados à colaboração na rede profissional e social, e isso pode 

impactar na sua criatividade.  (MADJAR et al, 2002; PERRY-SMITH e SHALLEY, 2003).  

 

Redes sociais e os grupos de indivíduos 

 Madjar (2005) estudou três grupos que poderiam favorecer a performance da criatividade: 

(I) relacionados com o trabalho dentro da unidade de trabalho primário.  Colegas de trabalho e 

supervisores – unidade de trabalho interna a organização; (II) relacionados externamente a unidade 

de trabalho, grupo fora da unidade de trabalho, colegas, colegas de trabalho de fora da unidade de 



trabalho, (III) indivíduos não relacionados com e a unidade de trabalho, não pertencentes a unidade 

de trabalho, como membros da família e amigos dos funcionários.  

 Madjar (2005) revisa os fatores sociais para o desempenho da criatividade e explora a 

relevância dos outros grupos de indivíduos. Interna e externamente aos limites da organização 

explorando fatores que tem potencial influencia na performance da criatividade. O autor discute 

dois caminhos alternativos que podem ter impacto na criatividade. Primeiro que outros grupos de 

indivíduos podem encorajar a criatividade das pessoas oferecendo suporte e assistência as suas 

ideias. Segundo os grupos podem estimular a criatividade presente em uma nova informação e 

conhecimento para os funcionários favorecendo ideias e soluções alternativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Grupos e a performance da criatividade 

Fonte: Elaborado a partir de Madjar (2005). 

 

 

Critatividade na gestão de ensino  

 Pinto e Blattmann (2002) observam que a criatividade não pode ser coibida, e sim 

estimulada e difundida, e citando Martinez (1997), elucidam que a motivação, capacidades 

cognitivas especialmente as do tipo critativo como: autodeterminação, autovaloração adequada, 

segurança, questionamento, reflexão, elaboração personalizados, capacidade para estruturar o 

campo de ação e tomar decisões, a capacidade para propor metas e projetos, a capacidade volitiva 

para orientação intencional do comportamento, flexibilidade, audácia. Assim, neste campo do 

desenvolvimento de ideias acredita que se pode buscar o desenvolvimento de habilidades. 

 Uma das estratégias para a educação da criatividade citada por Martinez (1997) trata da 

utilização de soluções criativas para a solução de problemas e também destaca os treinamentos, 
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Performance da 
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workshops e seminários além da utilização da arte para estímulo as capacidades criativas. Outras 

experiências citadas no desenvolvimento da criatividade referem-se a formas explícitas em 

currículos e práticas pedagógicas docentes. 

 Alencar (1996) considera que o perfil de uma organização criativa aquela organização que 

valoriza as ideias inovadoras, tem perspectiva de futuro e possui um nível elevado de autonomia e 

flexibilidade. 

 A utilização de estímulos a resolução de problemas de forma criativa em ambientes 

educacionais, quando os problemas em questão são do próprio meio de convívio educaional parede 

ser uma estratégia inovadora e um contributo interessante para o desenvolvimento de soluções 

gerenciais através do Capital Intelectual de indivíduos e grupos de indivíduos.  

 Este artigo revela a utilização do Capital Intelectual com estímulo à criatividade para 

resolução de problemas no ambiente do ensino superior privado em uma instituição de ensino 

superior do sul do Brasil. 

 

 

Metodologia 

 A presente pesquisa é resultado de uma pesquisa exploratória qualitativa e uma revisão 

bibliográfica. Primeiramente, foi realizada uma revisão bibliográfica que pretendeu aproximar-se do 

objeto de estudo em questão: a criatividade como Capital Intelectual no gerenciamento de 

instituições de ensino superior. A revisão bibliográfica será utilizada como suporte a construção 

destas duas grandes etapas (VERGARA, 2000).  

 Essencialmente, esta pesquisa é qualitativa, pois de acordo com Aaker, Kumar e Day (2004), 

existe uma maior flexibilidade com o respondente e consegue-se maior profundidade e riqueza 

perante o contexto, convergente com a necessidade da pesquisa em buscar uma compreensão 

detalhada da realidade em estudo.  Nesta pesquisa foi estabelecido um roteiro de questões que foi 

apresentado aos participantes no formato de um questionário com questões abertas.  

 A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino superior privada do Sul do Brasil, a 

população estudada foi alunos do curso de Administração dessa instituição. A população 

compreende na sua totalidade 140 alunos, correspondendo a 140 questionários respondidos.  

 Os questionários realizados foram especialmente concebidos para a finalidade da pesquisa. 

Desta forma, foi constituída de questões chaves a respeito de setores de prestação de serviços para a 

comunidade acadêmica: neste caso a cantina, a reprografia, o Laboratório de Informática e a 

Biblioteca. Particularmente, este instrumento de coleta foi composto por questões abertas no qual o 

respondente foi estimulado a manifestar seus depoimentos, críticas e sugestões. No que diz respeito 

às sugestões, o próprio instrumento de coleta fornece um campo especial para destaque de cada 



críticas ou comentários realizados, que viessem acompanhado de uma solução.  

 Trata-se, pois, de um instrumento particularmente incomum em pesquisas desta natureza, 

uma vez que é realizada em muitos os casos por questionários estruturados com questões de 

múltipla escolha. Porém, a principal justificativa para uma análise qualitativa, realizada com 

questões abertas, dada a natureza puramente exploratória da pesquisa. Para este efeito não cabe 

qualquer generalização dos resultados desta pesquisa ou representatividade de amostra. A pesquisa é 

qualitativa, com fins exploratórios, que visa compreender a natureza geral de um problema 

(WOLCOTT, 1994; MALHOTRA, 2005; AAKER; DAY, 2004), valendo-se fortemente da análise e 

interpretação do pesquisador (GUMMESSON, 2002).  

 Além disso, esta pesquisa faz parte de um estudo que não pretende findar nestes resultados, 

já que esta é uma primeira etapa de outra pesquisa institucional em andamento, no qual os dados 

aqui apresentados serão utilizados para reformular e aprimorar os questionários do tipo (survey), de 

natureza mais quantitativa.  

 O processo de coleta de dados foi realizado no mês de julho-agosto de 2008 na instituição 

pesquisada e contou com a participação dos professores. Primeiramente, foram distribuídos os 

questionários aos alunos da faculdade com uma breve orientação e estímulo a liberdade de 

expressão, à confidencialidade dos dados e a finalidade de aprimoramento dos serviços prestados 

aos próprios pesquisados. Os dados recolhidos passaram por análises de conteúdo, onde foi 

utilizada a técnica de categorização e contagem de frequências, descritas por Bardin (2004).  

 Foram consideradas para a análise deste trabalho dentre os setores estudados, os itens mais 

frequentes, ou seja, aquelas reclamações, sugestões ou soluções que mais repetidamente estavam 

presentes. Entretanto, para o objetivo deste trabalho buscou-se comparar a capacidade de reação do 

Capital Intelectual e o Valor Humano ao estímulo ao processo criatividade na solução de problemas 

da instituição de ensino em questão.  

 A intenção aqui é comparar, analisar e interpretar nesta população estudada, em caráter 

exploratório, os itens apontados como deficitários e possíveis soluções para estes problemas, ainda 

espera-se compreender alguns pressupostos ou condicionantes da performance criativa desta 

população e sua capacidade na resposta a estímulos do ambiente ao qual está inserida. 

 A técnica de análise de conteúdo foi utilizada para suporte à análise, para tanto como 

mencionado o processo de contagem de frequências, vai muito além da simples contagem dos itens 

que aparecem repetidamente, este processo exige um esforço do pesquisador no sentido de analisar 

e sintetizar os dados qualitativos coletados, uma vez que estes dados, embora previamente alocados 

em dimensões, ora de problemas, ora de soluções os dados aparecem em formato texto, o que 

dificulta a análise rápida por trabalhos estatísticos, por outro lado permite captar entendimentos até 

então não pensados. De todo modo, o trabalho com dados desta natureza requer análise e síntese. 



Síntese para alocar dados de formato texto em categorias analíticas. 

 Assim, em sequência apresenta-se a caracterização da instituição Alfa, os resultados da 

pesquisa e as considerações finais.  

 

Caracterização da instituição pesquisada 

 A instituição é uma instituição privada, sediada em Caxias do Sul, a segunda maior cidade 

do Estado do Rio Grande do Sul, depois da Capital Porto Alegre, com aproximadamente 450 mil 

habitantes, sendo que, 92,5% vivem na área urbana e 7,5% na área rural. 

 Está também inserida no contexto educacional do Estado do Rio Grande do Sul constituído 

por 39 Coordenadorias Regionais de Educação. O município de Caxias do Sul é a sede da 4ª 

Coordenadoria Regional de Educação (CRE). A 4ª CRE abrange 14 municípios, são eles: Antônio 

Prado, Cambará do Sul, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado, Jaquirana, 

Nova Pádua, Nova Petrópolis, Nova Roma do Sul, Picada Café, São Francisco de Paula, e São 

Marcos. 

 No contexto econômico, Caxias do Sul sedia um universo de aproximadamente 24.000 

estabelecimentos industriais (64,7%), comerciais e de serviços (33,3%) e rurais (2,0%). A maior 

expressão está no setor industrial, que participa com um número estimado em 6.000 empresas. Toda 

essa economia gera aproximadamente 52,8% do produto interno bruto (PIB), no setor industrial do 

município; 38,0% no setor de comércio varejista, atacadista e de serviços e 3,78% na agricultura. O 

setor industrial apresenta a composição da economia em torno de 40,0% para a indústria de metal 

de bens de capital; 20,0% indústrias de metal de bens de consumo; 12,0% indústria de alimentação; 

11,0% indústria da fiação, tecelagem e vestuário; 9,0% indústria da madeira e do mobiliário; 6,0% 

indústria de material plástico; 2,0% outras indústrias (PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL, 2006). 

 No contexto socioeconômico, em Caxias do Sul, encontra-se ainda, um parque industrial de 

alta competitividade, que apresenta permanentemente superávit na sua relação de negócios com o 

mercado externo, colocando produtos de qualidade e atualizados tecnologicamente em diversos 

países. Os principais produtos vendidos no mercado externo são: materiais de transporte, carrocerias 

para ônibus, ônibus completos, máquinas e equipamentos fundidos de ferro e aço, materiais de 

fricção, válvulas industriais, entre outros. Os maiores volumes embarcados são para os Estados 

Unidos, Mercosul, Comunidade Européia, Ásia e Oriente Médio.  

 A variedade de empresas do setor de prestação de serviços de Caxias do Sul permite 

comparar com as grandes metrópoles brasileiras. O município vem crescendo à medida que novas 



empresas oferecem serviços, muitas delas surgem em decorrência da nova tendência mundial da 

terceirização. Além disso, técnicas modernas de gestão e a qualificação de mão-de-obra fazem com 

que esse diversificado universo de empresas apresente excelente nível de performance. 

 Considerando o crescimento e desenvolvimento nestes setores, é crescente a demanda por 

profissionais capacitados que dominem a prática de conhecimentos técnico-científicos para atender 

as demandas das organizações. Neste sentido a proposta pedagógica da faculdade está direcionada 

ao atendimento das lacunas de formação no mercado regional.  

 A faculdade conta com 4 (quatro) cursos do nível de graduação, três da área da saúde e um 

da área de administração. Estando previstas a ampliação da oferta de cursos técnicos e tecnológicos, 

que permitem uma rápida qualificação e atendimento as demandas do mercado. No alicerce desta 

instituição estão evidentes valores humanísticos de respeito ao indivíduo, cultivados ao longo de 

uma história de trabalho e dedicação, preservados desde a fundação do Grupo ao qual pertence a 

faculdade, e empresas do setor de saúde até atualmente. 

Análise e Interpretação dos resultados 

 Nesta seção serão apresentados os resultados provenientes da pesquisa qualitativa 

exploratória realizada com os alunos da instituição pesquisada. Foram analisados os questionários 

com questões abertas, no qual cada participante pode expressar os problemas e as soluções 

apontadas para a instituição de ensino. 

 Desta forma, apresentam-se aqui os resultados provenientes da coleta de dados após 

passar pelo processo de identificação das categorias analíticas. Considerando para análise nesta 

pesquisa apenas as categorias que representam mais do que 50% de cada item apresentado por 

dimensão analisada. Os demais itens para esta análise, por estarem pulverizados, não foram 

considerados o que de maneira nenhuma devem ser desconsiderados, principalmente se pensado em 

utilizar estes dados para uma futura pesquisa do tipo survey.  

 Para a análise da importância do Capital Intelectual e da criatividade neste ambiente 

estudado foram consideradas duas dimensões de análise, quanto aos problemas das instituições de 

ensino, propriamente aqui analisados referentes aos serviços utilizados pelos alunos e as soluções 

apresentadas para resolução destes problemas. 

  É importante destacar sobre as condições de estímulo aos respondentes: a presente 

pesquisa foi aplicada pelos professores da instituição, sendo esses instruídos a estimular o 

posicionamento espontâneo dos alunos num ambiente propício a valorização das sugestões dos 



usuários dos serviços. Nenhuma atitude de restritiva ao posicionamento dos alunos foi identificada, 

pelo contrário criou-se um ambiente favorável ao conforto de posicionamento, presernvando na 

análise dos dados a confidencialidade dos respondentes. As pessoas que participaram da coleta de 

dados não participaram da análise, criando também um processo cego para análise. Primeiramente 

será apresentado o resultado da dimensão: Problemas, em seguida a dimensão: Soluções.  

Dimensão: Problemas 
Setor: Cantina 

Categoria analítica Frequência 

Preço elevado 68 

Horário inadequado 30 

Pouca Variedade 26 

Atendimento inadequado 7 

 

Tabela 2: Dimensão: Problemas na Cantina 

Fonte: Elaborado a partir da pesquisa 

 

Dimensão: Problemas 
Setor: Reprografia 

Categoria analítica Frequência 

Demora no atendimento 28 

Baixa qualidade da cópia 13 

Atendimento inadequado 11 

Horário de atendimento não respeitado 9 

 

Tabela 3: Dimensão: Problemas na Reprografia 

Fonte: Elaborado a partir da pesquisa 

Dimensão: Problemas 
Setor: Laboratório de Informática 

Categoria analítica Frequência 

Computadores com vírus 12 

Horário de limpeza do lab. inadequado 6 

Computadores tecnologia defasada 5 

Computadores defeituosos 5 

 

Tabela 4: Dimensão: Problemas no Laboratório de Informática 

Fonte: Elaborado a partir da pesquisa 

 

Dimensão: Problemas 
Setor: Biblioteca 



Categoria analítica Frequência 

Poucos livros (quantidade) 16 

Espaço pequeno 16 

Poucos livros (variedade) 7 

Poucos materias disponíveis ao empréstimo 6 

 

Tabela 5: Dimensão: Problemas no Biblioteca 

Fonte: Elaborado a partir da pesquisa 

 

Soluções identificadas 

 Nesta seção apresenta-se as soluções apontadas pelos inquéritos, sendo o tratamento 

qualitativo realizado da mesma forma que na seção anterior, entretanto, justifica-se aqui, pela cunho 

mais analítico apresentá-las em formato texto.  

 Primeiramente no setor: cantina verifica-se que o número de manifestações referentes as 

soluções são substancialmente menores que os problemas levantados, entretanto segue-se o mesmo 

critério de considerar por questão de objetividade 50% das  mais frequentes soluções foram: (I) 

“abrir a cantina para o horário de almoço”, (II) baixar os preços, (III) disponibilizar maior variedade 

de lanches naturais, (IV) melhorar a qualidade dos alimentos.  

 Para o setor reprografia, as sugestões foram as seguintes: (I) disponibilizar uma 

quantidade de equipamentos maior, (II) ofertar uma cota de gratuidade de cópias, (III) disponibilizar 

serviço de cópias em formato colorido.  

 Para o setor Laboratórios de Informática as sugestões foram as seguintes: (i) substituir os 

equipamentos atuais por equipamentos mais modernos, (ii) aumentar o número de laboratórios de 

informática, (iii) aumentar o número de monitores para os laboratórios, (iii) aquisição de impressora 

para uso exclusivo dos alunos.  

 Para o setor Biblioteca as sugestões foram as seguintes: (i) aquisição de mais quantidade 

de livros, (ii) Aquisição de  maior variedade de livros, (iii) qualificar o atendimento prestado pelos 

funcionários, (iv) Aumentar o espaço físico para consulta, (v) aumentar o espaço físico para 

estudos. 

Considerações finais 

 As organizações de ensino estão, cada vez mais, expostas a um ambiente de competição, 



no qual as pressões por qualidade, resultado e eficácia são constantes. O desenvolvimento das 

capacidades criativas e inovativas das instituições de ensino são componentes necessários para sua 

performance. Embora os conceitos de Capital Intelectual não sejam uniformes, é certo que o Valor 

Humano, dos indivíduos usuários das organizações de ensino, não somente, devem ser considerados 

para aprimoramento dos serviços prestados. 

 Para este efeito a criatividade tem um papel preponderante. O estímulo da capacidade 

criativa dos indivíduos, em organizações de ensino, é assunto que merece desenvolvimento de 

investigações. Invariavelmente o desenvolvimento da criatividade requer um ambiente propício 

para tal. De estímulo e interações sociais, capazes de despertar no indivíduo, ou grupo de 

indivíduos, o sentido de pertencimento a um grupo e a organização, principalmente sendo uma 

organização de ensino, fatores importantes para o desenvolvimento da capacidade criativa. 

 Neste trabalho, foi utilizada uma forma de estimular a criatividade dos usuários do 

serviço de ensino. Verificou-se que, embora os resultados tenham apresentadas sugestões 

previsíveis, e que podem não acrescentar grandes inovações para a gestão da instituição, por outro 

lado, serviu de estímulo ao ambiente criativo. Esta implicação é importante, uma vez que se 

considera o caráter pedagógico além de propiciar a valorização do Capital Humano da instituição. 

Neste ambiente cabe destacar que o Valor Humano foi considerado uma vez que, possivelmente, os 

gestores tenham um grau de aprendizado formal superior aos inquéritos, o maior contributo deste 

trabalho deve-se ao fato de que o Valor Humano, incluso o aprendizado ao longo da vida deve ser 

considerado, e valorizado, principalmente quando envolve o aprimoramento de um serviço onde o 

próprio usuário é o inquerido.  

 Neste sentido, para a gestão do ensino superior privado essa metodologia para resolução 

de problemas e levantamento de soluções parece adequados, embora não isoladamente, pois emerge 

a necessidade de quantificação. Mesmo considerando uma parte qualitativa, esta forma de obtenção 

de dados justifica-se para a melhor orientação de pesquisas quantitativas, uma vez que por ora os 

inquéritos tipo survey podem restringir a possibilidade de captação de assuntos emergentes.  

 Ainda, quanto as implicações para a gestão de instituições privadas, embora estes 

resultados não sejam generalizáveis, considerando o caráter qualitativo exploratório da pesquisa, 

verifica-se que as soluções apontadas para a resolução dos problemas, podem ratificar eventuais 

decisões de ações dos gestores. 

 A limitação do estudo diz respeito ao tempo de pesquisa, uma vez que esta pesquisa não é 

longitudinal. Sugere-se também para verificação do clima criativo a escala desenvolvida por 



Isaksen, S.G., Lauer, K.J., Ekvall, G., & Britz, A. (2000-2001).  

Referencial Bibliográfico 

 

AAKER, D. A.; KUMAR, V.; DAY, George S. Pesquisa de  marketing. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2004. 

ALENCAR, E. A gerencia da criatividade. Makron Books: São Paulo, 1996.  

ALENCAR, E. Criatividade. Editora UNB, Brasília, 1995. 

AMABILE, T. M. Creativity in context. Boulder, CO: Westview Press, 1996.  

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. 3. ed. Lisboa: Edições 70, 2004. 

BROOKING, A. Intellectual capital: core asset for the third milenium enterprise. Boston, Thomson 

Publishing, p. 185, 1996.  

EDVINSSON, L., MALONE, M. S. Capital Intelectual. New York: Makron Books, 1998. 

GILSON, L.;  SHALLEY, C. E. A little creativity goes a long way: An examination of teams’ 

engagement in creative processes. Journal of Management, 30: 453–470, 2004 

GUMMESSON, Everest. Qualitative methods in management research. 2nd edition. London:Sage 

Publications, 2002. 

GUTHRIE, J.; PERRY, R. Intellectual capital: Autralian annual reporting practices. Journal of 

Intellectual Capital, Vol. 1, N. 3, p. 241-251, 2000.  

ISAKSEN, S.G., LAUER, K.J., EKVALL, G., & BRITZ, A. Perceptions of the best and worst 

climates for creativity: preliminary validation evidence for the situational outlook questionnaire. 

Creativity Research Journal,Vol. 13, 171-184, 2001. 

MACHADO, Luis Eduardo. Gestão estratégica para instituições de ensino superior privadas. FGV 

Editora. Sao Paulo, SP, 2008.  

MADJAR, N. OLDHAM G. R. & PRATT M. G.. There is no place like home? The contribution of 

work and non-work creativity support to employes creative performance. Academy of Management 

Journal. Vol.45, 757-767, 2002. 

MADJAR, N. The contributions of Differente Groups of indivicuals to Employees Creativity. 

Advances in Developping Human resources. Vol. 7. p. 182- 206 . 2005. 

MALHOTRA, N. K... et al. Introdução  à  pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 

2005 

MARTÍNEZ, A. M. Criatividade, personalidade e educação. Campinas: Papirus, 1997. 

NONAKA, I ; TAKEUCHI, H. Criação do Conhecimento na empresa. Rio de Janeiro: Campus, 

1997. 

OLDHAM, G. R. Stimulating and supporting creativity in organizations. In S. Jackson, M. Hitt, & 

A. DeNisi (Eds.), Managing knowledge for sustained competitive advantage: 243–273. San 



Francisco: Jossey-Bass, 2002. 

OLIVEIRA, T. C. A socio-cognitive Analysis of Panel Interviewing, London University Ph. D. 

Thesis in organisational Psychology. 1998. 

OLIVEIRA, T. C.; HOLLAND, S. Beyound Human Capital: Crediting the Value of Work and Life 

Experience, 2008. 

PERRY-SMITH, J. E., e SHALLEY, C. E. The social side of creativity: A static and dynamic social 

network perspective. Academy of Management Review, 28: 89–106. 2003. 

PINTO, M. S., BLATTMANN, U. Importância do desenvolvimento criativo em ambientes 

educacionais e organizacionais. Rev. ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, v. 7, n. 1, 2002. 

PIROLA-MELO, A.,e MANN, L. The relationship between individual creativity and team 

creativity: Aggregating across people and time. Journal of Organizational Behavior, 25: 235–257. 

2004. 

POLANYI, M. The tacit Dimension. London: Routledge. 1968.  

PORTO, C; RÉGNIER, K. O ensino superior no mundo e no Brasil. Condicionantes, tendências e 

cenários para o horizonte 2003.2025: Uma abordagem exploratória. Brasília: Macroplan, 2003.  

QUINN, J. B. Intelligent Enterprise. New York: The Free Press, 1992. 

SÁNCHEZ, M. P.; CASTRILLO, R.; ELENA, S. Intellectual Capital Management reproting in 

universities. In: Conference on Science Technlogy and Innovation Indicators:Luagno, 2006 

SAWHNEY, M.; WOLCOTT, R.; ARRONIZ, I. As 12 dimensões da inovação, MIT Sloan 

Management Review. Massachusetts Institute of Technology. P. 75-81, Spring, 2006. 

SCHWARTZMAN, J. SCHWARTZMAN, S. O ensino superio privado como setor econômico. 

Brasília: BNDES, 2002. 

SHALLEY, C.; ZHOU, Jing; OLDHAM, Greg R. The effects of Personal and Contextual 

Characteristics on Creativity: Where Should We Go from Here? Journal of Management. p. 933-

958. Elsevier Inc.2004. 

STEWART, T. A. Intelectual Capital: The neu wealth of organizations. New York: Currency 

Doubleday, 1997.  

STEWART, T. A. The Wealth of knowloage: intellectual capital and twenty-first century of 

organization. New York: Currency BooK, 2001.  

SVEIBY, K. E. A nova riqueza das organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 

SVEIBY, K.E. A nova riqueza das organizações: gerenciando e avaliando patrimônios do 

conhecimento. Rio de Janeiro: Campus, 2000.  

TAGGAR, S. Group composition, creative synergy, and group performance. Journal of Creative 

Behavior, 35: 261–286. 2001. 

WEST, M. A., e FARRR, J. L. Innovation at work. In M. West & J. Farr (Ed.), Innovation and 



creativity at work: Psychological and organizational strategies: 3–13. Chichester, England: 

Wiley.1990. 

WOLCOTT, H. F. Transforming qualitative data: description, analysis, and interpretation. 

Thousand Oaks: Sage Publications, 1994. 

VERGARA, S. C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 3ª ed.São Paulo: Ed. Atlas, 

2000. 

ZAWISLAK, P. Luxo ou requisito básico? Administração no Milênio. Revista de Administração da 

UFRGS, ano 3 n.08, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




