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Cultura como uma teia de significados 
 
Para Geertz (1989), o termo cultura já teve um amplo leque de conceitos e definições.  Ele diz que é 

mais do que necessário definir com precisão e clareza o seu conceito e delimitar sua área de atuação e 

abrangência. Ainda segundo Geertz (1989), o conceito de cultura é essencialmente semiótico, ou seja, 

o conceito de cultura passa pelos sistemas de signos (semiologia). Cultura é entendida como 

sendo uma teia (rede) de significados, um conjunto de valores e símbolos compartilhados por 

um determinado grupo. 

 

Geertz (1989) considera que o comportamento do ser humano, tal como hoje se apresenta é 

compreensível e impossível sem a cultura por ele construída. Assim, o homem, para se manter e se 

desenvolver necessita de um conjunto de informações estruturadas segundo regras e normas, regras 

essas que não são geneticamente inatas no indivíduo e que também não resultam da simples ação das 

interações entre indivíduos e grupos. Deste conjunto de informações estruturadas, que ao instalar e 

instaurar as relações dos homens com a natureza e dos homens entre si, surgem as teias de significados 

que o homem tece e Geertz assume essas teias como a cultura e a sua análise como o papel da 

antropologia. 

 

Para Geertz, cada ação ou comportamento tem um significado, uma lógica, um propósito. É visto como 

uma ação simbólica. E o estudo da cultura busca entender o que está por trás de cada comportamento 

ou fato observado. Cada comportamento contém um código, que precisa ser decifrado, entendido. Para 

entender a cultura de uma sociedade ou de um grupo, é necessário entender e decifrar estes códigos, 

buscar os significados dos fatos e dos comportamentos observados. O autor cita Goodenough, 

considerando uma passagem clássica, no sentido de que a cultura de uma sociedade consiste no que 

uma pessoa tem que saber, fazer ou acreditar para que seja aceita pelos outros membros. 

 

Geertz, ainda, contextualiza a cultura em relação as suas estruturas de significação e determinar sua 

base social, faz com que possamos e passemos a entender a totalidade do comportamento humano: 

“compreender a cultura de um povo expõe a sua normalidade sem reduzir sua particularidade” 

 

A cultura é entendida como um contexto, no qual os atos e comportamentos praticados são inteligíveis, 

ou seja, fazem sentido para quem compreende a cultura. Compreendendo a cultura de um povo, se 
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consegue perceber a normalidade dos comportamentos.  A partir do momento que se entende o que 

está por trás de cada ato, se consegue entender estes significados, e o que era ininteligível, passa a 

fazer sentido.  Geertz (1989) destaca a importância dos comportamentos, pois é através do 

comportamento de seus membros, que as formas culturais se articulam. 

 

A análise cultural busca descobrir o que está por trás dos significados. Portanto, é considerada, 

interpretativa e microscópica, pois se baseia na observação dos comportamentos de seus membros, 

tentando entender seus significados.  O ponto principal da abordagem semiótica da cultura é, a partir do 

entendimento e da compreensão dos significados existentes por trás de cada comportamento, poder, 

então, se comunicar com este mundo.    

 

A teoria cultural não é profética, no sentido de poder antecipar ou prever ações ou fatos, mas ela tem 

que ser capaz de sobreviver ao tempo, continuando a explicar fenômenos sociais que ocorrerão no 

futuro. 

 

Enxergar a cultura com este enfoque semiótico nos permite perceber realidades antes obscuras e 

inexplicadas. Em uma organização, a pesquisa de cultura pode ser uma poderosa ferramenta em 

qualquer processo de mudança cultural, seja ele decorrente da aplicação de um novo modelo de gestão, 

decorrente da fusão de empresas com culturas diferentes, ou da mudança de pessoas nas organizações. 

É necessário, antes de tudo, observar os comportamentos, tentar entender seus significados, para então 

tentar modificar a cultura ou adaptar as novas ferramentas e idéias a cultura existente. 

 

De acordo com o conceito semiótico, a cultura não é um poder, algo que pode ser atribuído casualmente 

os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os processos; ela é um contexto, algo 

dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligível – isto é, descritos com densidade. De certa 

forma, poder-se-ia dizer que a descrição densa (e etnográfica) seria a apreensão do significado a partir 

dos significantes manifestados por e através de um grupo social qualquer. Para otimizar tal descrição o 

etnógrafo precisa coletar dados através de uma multiplicidade de estruturas conceituais complexas, 

entrevistar informantes, observar rituais, deduzir os termos de parentesco, traçar as linhas de 

propriedade, fazer o censo doméstico, etc. 

 

Já para Giddens (2000) pode-se entender a “sociedade” como um complexo de práticas recorrentes que 

criam instituições. Tais práticas dependem dos hábitos e modos de vida adotados pelos indivíduos. Não 

só eles as “utilizam” em sua atividade, como também essas práticas de vida constituem a própria 

atividade. Isso exemplifica a teoria da estruturação através do dualismo estrutura e ação. A sociedade 

somente tem forma e essa forma somente afeta seus membros enquanto estrutura que se produz e 

reproduz no que eles fazem. A estrutura manifesta-se principalmente naquilo que fazemos de modo 

regular e institucionalizado. 

 

Giddens (2000) discorda dos estruturalistas radicais que afirmam que a ação não existe realmente e 

que, quando um agente parece estar fazendo uma escolha, na verdade há algo por trás dele que o leva 
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a fazer especificamente essa escolha. Esse estruturalista diria que aparentemente a ação porque há 

escolha, mas de certo modo sempre existe algo por trás manejando as cordas, um ventríloquo falando 

pela boca de um boneco. 

 

Giddens não nega que haja influências sociais que afetam o nosso comportamento, mas elas só o fazem 

por intermédio de nossas atitudes e opiniões. As convenções – o que as pessoas fazem, o que elas 

fazem em sua vida cotidiana – podem ter, é claro, efeitos extremamente restritivos sobre aquilo que é 

possível para todo e qualquer indivíduo. 

 

A pesquisa semiológica fundamental para a consideração de fenômenos de 

cultura como fatos de comunicação (Umberto Eco) 

 

A semiologia considera os fenômenos como sistemas de signos, isto é, sistema de significação. Em 

oposição à lingüística que se restringe ao estudo dos signos lingüísticos, ou seja, da linguagem, a 

semiologia tem por objeto qualquer sistema de signos (imagens, gestos, vestuários, ritos, etc.). Eco 

(1997) enfatiza que o desafio da pesquisa semiológica, cujo objetivo é considerar os fenômenos de 

cultura como fatos de comunicação através da organização de mensagens isoladas tornando-as 

compreensíveis, é tratar com mensagens os fatos de cultura cujo fim primeiro não parece ser a 

comunicação, como por exemplo o piscar de olhos que, aparentemente, ocorre de forma natural, 

imotivada e espontânea ou, então, quando se usa o código língua italiana, a palavra “cane” (cão) conota 

“mau tenor”. 

 

Segundo Eco, a comunicação depende do contexto onde ela ocorre, ou seja, “a palavra vaca leiteira 

pode fazer-me evocar a idéia de pasto, leite, trabalho...enquanto que para o hindu despertará a idéia de 

ritualidade, religiosidade e respeito”. (Eco, 1997, p. 29) 

 

Um modelo comunicacional, apresenta vários exemplos de comunicação binária, demonstrando que esse 

tipo de comunicação é um artifício simples para descrever a passagem de uma informação, sendo que 

várias disciplinas se apóiam no método binário para explicarem os processos de comunicação. 

 

Eco (1997) considera como código com um repertório de símbolos dados ou um sistema de sinais 

convencionais, entre os quais escolhe-se o que se quer  combinar, obedecendo a certas regras a fim de 

possibilitar a comunicação. A partir desse conceito foi possível o desenvolvimento de máquinas capazes 

de processar e/ou memorizar informações através do dígito binário. Esta unidade de disjunção binária 

serve para explicitar uma alternativa. 

 

Para o homem, é perfeitamente compreensível os códigos utilizados pela máquina e suas combinações 

binárias representando palavras da sua linguagem. Entretanto existem as reações emotivas que advêm 

da compreensão desses códigos. “O símbolo ABC, puro evento físico, na verdade, além de ser para ele o 

significante do significado denotativo (nível 0), também lhe conota perigo, o que não acontecia de 

acordo com a máquina.” (Eco, 1997, p.20) 
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Quando se refere a um destinatário homem, passa-se do mundo do sinal (computável em informações 

transmitidas por bits) ao mundo do sentido (qualificável de forma relativa e determinadas 

manifestações). Como no homem o remetente de mensagens é o aparelho fonador, que se comunica 

através de termos lingüísticos (combinações de fonemas) e não através do cérebro que é a fonte de 

informação. 

 

Cultura Organizacional segundo Edgar Schein 

 

Schein (1992) afirma que uma cultura organizacional começa com líderes impondo os seus 

próprios valores e pressuposições num grupo. Caso o grupo tenha sucesso, Ter-se-á uma 

cultura que definirá, para a próxima geração, os tipos de liderança que são aceitáveis. Desse 

ponto em diante, a cultura define a liderança. Se a sobrevivência do grupo está ameaçada 

porque os elementos da cultura tornaram-se mal adaptados, é a função maior do líder 

reconhecer o problema e agir sobre a situação.   

 

A criação, evolução e administração de culturas são o que define a liderança. Porém, os líderes não são 

“páginas em branco”. E é justamente esse fato que leva a uma outra constatação: “líderes criam e 

modificam culturas”. 

 

Edgar Schein considera a liderança como fator fundamental na mudança  e manutenção da cultura 

organizacional uma vez que o comportamento do líder é que direciona o comportamento da 

organização.  Para ele, a cultura organizacional começa com líderes que impõem seus valores e 

pressuposições individuais ao grupo. É ele quem define o conteúdo da cultura que o grupo terá.  

 

O comportamento do líder é fator fundamental nos processos de mudança. O líder principal da 

organização pode mudar a forma como as relações se dão na empresa, modificando as interseções 

concentração de poder, personalismo, evitar conflitos e postura de espectador de acordo com seu 

valores e crenças pessoais.  

 

Quando o grupo encontra dificuldades de adaptação ou o ambiente muda de modo que suas  

pressuposições não sejam mais válidas, uma liderança se faz necessária novamente. Esta habilidade de 

perceber as limitações da sua própria cultura e desenvolver uma cultura adaptativamente é a essência e 

o maior desafio da liderança. 

 

No entanto, culturas não são fáceis de criar ou mudar e líderes não são os únicos que influenciam a 

cultura. Ao contrário. Cultura refere-se a estes elementos de um grupo ou organização que são mais 

estáveis e menos maleáveis. Ela é o resultado de um processo complexo de aprendizagem em grupo 

que, normalmente, no cotidiano do trabalho, só é superficialmente influenciado pelo líder. Ma se a 

sobrevivência do grupo está ameaçada porque os elementos da cultura tornaram-se mal adaptados, é a 

função maior do líder reconhecer o problema e fazer algo sobre a situação. 
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Edgar Schein afirma que comum aos vários conceitos de cultura está a idéia de que certas coisas, num 

grupo, são compartilhadas e mantidas em comum. 

 

Categorias mais comumente associadas a esse fenômeno: 

 

1) Regularidades comportamentais observadas quando as pessoas interagem: vocabulário 

empregado, costumes, tradições e rituais que se desenvolvem. 

2) Normas do grupo: padrões e valores que surgem quando um grupo trabalha junto. 

3) Valores compartilhados: padrões e valores articulados, publicamente anunciados, que um grupo 

afirma buscar atingir: qualidade, liderança no mercado, etc. 

4) Filosofia formal: políticas amplas e princípios ideológicos que guiam a ação de um grupo em 

direção aos acionistas, empregados, clientes, etc. 

5) Regras do jogo: regras implícitas que o novo empregado tem que aprender para “se mover” na 

empresa. 

6) Clima: a sensação transmitida pela organização física do espaço e pela maneira como as pessoas 

interagem. 

7) Habilidades incorporadas: competências essenciais que os membros do grupo exibem ao realizar 

suas tarefas, que não são articuladas verbalmente. 

8) Significados compartilhados: compreensão tácita que emerge num grupo ao longo da interação. 

9) “Metáforas básicas” e símbolos integrativos: idéias, sentimentos e imagens que um grupo 

desenvolve e que os caracteriza. 

 

Edgar Schein cita em seu texto: Por que usar o termo cultura em vez de padrões de comportamento, 

etc para indicar tudo isso que o grupo tem em comum? 

 

1) Dá idéia de estabilidade estrutural (não só é compartilhado, mas profundo e estável). 

2) É menos consciente, tangível e visível. 

3) Numa cultura há padronização e integração desses elementos num paradigma mais amplo e 

profundo; 

4) Implica na idéia de que rituais, clima, valores e comportamentos estão expostos em um todo 

coerente. 

Este padrão de integração é a essência do que Edgar Schein chama de cultura. 

 

As organizações como parte fundamental do processo de conhecimento  

(Mary Douglas) 

 

Mary Douglas (1998) analisa a solidariedade e a cooperação através das obras de Emile Durkheim e de 

Ludwick Fleck. Para Durkheim, a consciência coletiva é o conjunto das crenças e dos sentimentos 

comuns à média dos membros da sociedade. A partir disso, a autora considera as instituições como 
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parte fundamental do processo de conhecimento dos seres humanos, tendo em vista o amplo 

relacionamento existente entre as pessoas que participam da organização. 

 

Mary Douglas (1998) desenvolve a seguinte questão: pode um grupo social pensar ou sentir? Ela 

aborda os conceitos de solidariedade de Durkheim e Fleck, fazendo um contraposto com a teoria do 

comportamento racional. Segundo a autora, a teoria da escolha racional individual encontra dificuldades 

para explicar o comportamento coletivo. 

 

Durkheim afirma que a melhor forma de compreender a solidariedade é estudando as formas mais 

elementares de sociedade que não dependem da troca de serviços e produtos diferenciados. Para 

Durkheim a sociedade lança mão de toda autoridade que exerce sobre os seus membros para impedir 

dissidência dos mesmos. 

 

Mary Douglas (1998) afirma que a teoria da escolha racional tem muitas dificuldades ao tentar explicar 

o comportamento coletivo. Essa teoria não consegue ter validade quando se trata de sociedades de 

pequena escala. Em comunidade de pequena escala é comum perceber a existência de comportamentos 

altruístas e a teoria da escolha racional não consegue dar uma explicação para esse fato. A teoria da 

escolha racional vê, então, as comunidades de pequenas escalas como uma exceção. 

 

Para melhor esclarecer o comportamento coletivo Mary Douglas (1992) cita Marcos Olson, em sua 

análise de ação coletiva, que trata dos grupos latentes (ocultos), porque esses grupos são a melhor 

forma de ilustrar os problemas da ação coletiva no âmbito dos pressupostos da escolha racional. Neste 

contexto, são propostas algumas explicações para o fato de os indivíduos não agirem unicamente de 

acordo com suas escolhas racionais quando estão na sociedade. Coloca-se o papel das religiões e das 

sanções sociais impostas pelas instituições. 

 

Mary Douglas (1992) aborda que uma instituição não passa de uma convenção, citando a diferença de 

David Lewis, o qual aponta que uma convenção surge quando todos os lados têm o interesse comum na 

existência de regras e normas que determinem e garantam a coordenação, quando nenhum deles 

apresentam desejos conflitantes.  

 

Como as instituições conferem identidade 

 

Mary Douglas (1992) analisa como as analogias derivadas da natureza são encontradas e, acima de 

tudo como se chega a um acordo em relação a elas. Isto leva de volta a um ponto anterior de que os 

indivíduos concordam que duas coisas são semelhantes ou dessemelhantes, pois essa uniformidade é 

conferida àquele conjunto misturado de itens que contam como membros de uma categoria; sua 

uniformidade é conferida e fixada pelas instituições. 
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Da mesma forma que as instituições e paradigmas orientam a cognição humana, deve haver espaço 

para mudança e inovação. Trabalhos interessantes e inovadores existem e não somente 

condicionamento institucional. 

 

Mas como as instituições operam a classificação e seu papel de decisão sobre os assuntos relevantes? 

Novas formas de classificação devem ser conceituadas, mas as pessoas não controlam individualmente 

a classificação. Trata-se de um processo cognitivo que envolve as pessoas da mesma maneira com que 

elas são envolvidas com as estratégias e resultados finais do cenário econômico na constituição da 

linguagem. As pessoas, individualmente, fazem escolhas dentro das classificações.  

 

Os indivíduos compartilham seus pensamentos e estes harmonizam suas preferências. As 

instituições construídas pelos indivíduos determinam a tomada das grandes decisões, pois é 

possível perceber como os indivíduos se apropriam das idéias e das categorias das 

organizações para as quais trabalham. A visão do mundo das pessoas, seu pensamento, seu 

vocabulário é muito influenciado por estas instituições da qual os indivíduos fazem parte. 

 

 

A importância das pessoas e dos talentos para as instituições e a liderança 

como uma fator determinante para a estrutura das organizações  

(Moss Kanter) 

 

Rosabeth Moss Kanter inicia sua obra enfatizando a importância das pessoas e dos talentos para o 

crescimento de uma empresa. Não muito tempo atrás, as empresas americanas pareciam dominar o 

mundo devido a sua capacidade de competir pela forma como eram estruturadas internamente, pois 

uma organização integrada tem mais capacidade e velocidade de resposta aos desafios do meio e do 

mercado. 

Ainda segundo Kanter (1983), a organização ideal foi projetada para se livrar do erro humano ou da 

intervenção humana, funcionando automaticamente no sentido de se obter os produtos e lucros 

previstos. A gerência tinha como atribuição segurar poucos eventos inesperados que ocorressem. Mas 

com as mudanças que ocorreram no mundo não há como manter esse modelo e as empresas passaram 

a confiar mais nas pessoas para as questões onde respostas rotineiras não são suficientes. Assim, as 

pessoas devem sempre tentar algo mais, pois é a pessoa na organização que empurra para a mudança 

necessária antes que as oportunidades desapareçam. As inovações e as estratégias de mercado quanto 

aos processos tecnológicos ou quanto aos sistemas de trabalho são desenvolvidos não por máquinas 

mas por pessoas. 

E assim, enfatiza a autora, as empresas devem confiar nas pessoas que compõem a organização e 

incentivá-las a desenvolver capacidades criativas que antes eram negligenciadas. 
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A autora, então, mostra como as pessoas podem contribuir para o crescimento das organizações e 

assim alavancar a empresa para o sucesso. Mostra, também, as circunstâncias que tornam possível aos 

indivíduos contribuírem com idéias: como algumas organizações incentivam sistematicamente a 

inovação pelo projeto de seus sistemas  e pelo tratamento de seus empregados. Dentro desse contexto, 

a autora destaca que em 1981 as companhias que tinham sido mais progressivas em seus sistemas e 

práticas com respeito aos empregados eram a IBM, a General Eletric e a Xerox. 

Ela diz que as políticas públicas podem encorajar essas mudanças para a construção de organizações 

mais flexíveis e integradas, através do estímulo ao investimento, mas a responsabilidade final é dos 

líderes da corporação. Caso os líderes dessas organizações valorizem a magnitude das transformações 

em andamento e a magnitude das respostas requeridas para tal, essas mesmas empresas americanas 

podem recuperar a liderança econômica. 

Dessa forma, segundo Kanter (1983) o líder atua nesse sentido se melhor conduzir as pessoas, 

incentivando-as a inovação dentro da empresa. Como exposto acima, a consideração e o respeito às 

pessoas não mais é questão de valorização dos direitos humanos, mas sim de representar diferencial 

competitivo da empresa e, em muitos casos, a sua sobrevivência. O líder integrativo por sua vez, em 

contraposição ao líder segmentalista que, como destacado acima, considera as individualidades não um 

recurso, mas fontes de erro, acredita que as pessoas podem exercer uma alavancagem na organização, 

e então contribui com a empresa onde trabalham e com elas mesmas, e que desta forma, podem mover 

a empresa além do que já é conhecido, num campo de inovação e, portanto, de diferencial competitivo. 

A autora explica que a inovação é o processo de trazer toda idéia nova para ser posta em prática na 

organização. As idéias para reorganizar os custos da organização, redefinir orçamento, melhorar a 

comunicação são também consideradas inovações.  

A inovação é a geração, a aceitação, e a execução de idéias novas, de produtos dos processos, ou de 

serviço.  Pode assim ocorrer em qualquer parte de uma corporação, e pode envolver o uso criativo 

assim como a invenção original. 

Além disso, o aspecto da produtividade que necessita o mais inteiramente com o que recursos tem em 

sua eliminação. Isto pode requerer a modificação do produto, do desenvolvimento de produtos 

inteiramente novos, ou das mudanças nas maneiras que são disponibilizados aos clientes. 

A autora destaca mais uma vez em sua obra, que a ação integrativa contra o segmentalismo é a chave 

da inovação. O segmentalismo diz respeito às ações e eventos que mantém o isolamento dos diversos 

setores da empresa. As aproximações ao segmentalismo trazem problemas para a empresa, 

independente do seu contexto e suas conexões. 

 

 Por que somos tão pouco inovadores? 

 Texto de Marcelo Loyola Fraga baseado no texto de Clemente Nóbrega publicado na 

Revista Negócios de Outubro de 2007 

 

 Nos países inovadores há um alto nível de confiança nas relações entre os indivíduos. 

Cooperação com base em reciprocidade é a norma mais arraigada nas relações sociais. 
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Reciprocidade quer dizer: eu recebo proporcionalmente ao que dou. Alguém receber algo a que 

não faz jus não é tolerado. 

 Num país inovador, a informação flui livremente. Há liberdade de comerciar e mercados livres. 

 Não há país inovador isolado do mundo. A energia empreeendedora precisa de fronteiras abertas 

e estímulo para trocas e transações. Mas lembre-se: o mundo só vai confiar em você se você 

provar confiável. A riqueza depende da reciprocidade. 

 O que garante o funcionamento do sistema operacional de países inovadores é a regra da lei. Um 

aparato jurídico que cuida para que as normas de convivência entre pessoas e instituições sejam 

seguidas por todos. A corrupção é mantida em níveis mínimos. 

 Em países inovadores, é legítimo e bom acumular posses individuais. O que é seu é seu. Direito à 

propriedade/respeito a patentes é fundamental para induzir o investimento e a aceitação do risco 

por parte de pessoas e empresas. 

 Países inovadores têm uma ética de trabalho arraigada, uma crença em melhorar de vida graças 

ao esforço pessoal. Meritocracia - a crença de que a recompensa virá pelo esforço que cada 

indivíduo coloca nesse investimento. 

 Em países inovadores, a mentalidade “soma não zero” permeia toda a sociedade. Essa não é 

uma norma cultural que diz que o bolo que existe hoje poderá crescer se houver colaboração. 

Minha vitória pessoal não se dá à custa da derrota de outro. A mentalidade oposta, “soma zero” 

diz que o melhor é garantir logo sua fatia no bolo antes que o outro faça. Não há visão de destino 

compartilhado, ganha quem tirar mais para si. 

 Países inovadores valorizam a mentalidade científica e a racionalidade na busca de soluções; 

sociedades pobres tendem a abraçar o culto e o mágico. Nessas, o religioso e o político se 

misturam. Acham que seu destino depende de salvadores messiânicos, ou da boa vontade dos 

deuses, não de seus esforços pessoais. 

 Países inovadores têm lideranças mais pragmáticas e menos ideológicas, que não hesitam em 

assumir posições impopulares para fazer o que deve ser feito. Países pobres têm versões 

diferentes daquilo que os antropólogos chamam de big men – lideranças truculentas que se 

impõem a força, ou então populistas e carismáticas que manipulam a fraqueza e a ignorância das 

multidões. Big men se especializam em conchavos com grupos de interesses diversos, e seu 

objetivo único é ficar no poder. 

 Finalmente, nas sociedades inovadoras há competição livre e um viés forte para experimentar e 

aprender com a experiência – uma forma saudável de se lidar com o erro. Sociedades não 

inovadoras tendem a se apegar ao certo, ao sem risco, ao garantido. Empresas que enfrentam 

competição têm de descobrir, permanentemente, meios de produzir com alta qualidade e com 

custo baixo. É uma busca sem fim. Quem não é forçado a agir segundo essa disciplina (empresas 

monopolistas ou estatais, por exemplo) tende a oferecer produtos fraquinhos, que apenas dão 

para o gasto e que sempre são produzidos com custos altos demais. 

 

 Os países mais desenvolvidos são também aqueles em que as pessoas manifestam 

maior confiança umas nas outras (Pesquisa Insead) – Renda percapta – Grau de Confiança 

 Índia: US$ 2.500 – 41% 
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 China: US$ 3.800 – 55% 

 Rússia: US$ 5.000 – 28% 

 Brasil: US$ 6.500 – 3% 

 Colômbia: US$ 7.000 – 12% 

 Venezuela: US$ 8.500 – 16% 

 Coréia do Sul: US$ 12.000 – 33% 

 Espanha: US$ 15.000 – 31% 

 Austrália: US$ 19.000 – 45% 

 Grã-Bretanha: US$ 21.000 – 48% 

 França: US$ 22.000 – 28% 

 Noruega: US$ 23.000 – 65% 

 

 Os países e a inovação (Índice Insead) – O que foi avaliado na pesquisa? 

 Instituições e Política 

 Capacidade humana 

 Infra-estutura 

 Satisfação tecnológica 

 Negócios e mercado de capital 

 Conhecimento 

 Competitividade 

 Riqueza 

 

 Os países e a inovação (Índice Insead) 

 1º Estados Unidos – 5,8 

 2º Alemanha – 4,89 

 3º Reino Unido – 4,81 

 4º Japão – 4,48 

 5º França – 4,32 

 6º Suíça – 4,16 

 7º Cingapura – 4,10 

 19° Coréia do Sul – 3,67 

 21º Islândia – 3,66 

 23º Índia – 3,579 

 29º China – 3,21 

 32º Republica Tcheca – 3,10 

 33º Chile – 3,03 

 37º México – 2,88 

 39º Portugal – 2,86 

 40° Brasil – 2,84 

 63º Argentina – 1,82 


