1. INTRODUÇÃO
1.1 Enquadramento Teórico
Vivemos numa era de inconsistência permanente, em que se avolumam no quotidiano das
nossas organizações um infindável número de problemas que não encontram uma solução
capaz nos processos tradicionais ou em fórmulas de sucesso anteriormente aplicadas.
A criatividade assume neste contexto, uma enorme relevância, constituindo um tópico
consensual entre os diversos autores, pois acredita-se, que somente organizações criativas
serão capazes de encontrar soluções originais para esses mesmos problemas.
Neste sentido, a criatividade é considerada a força indutora das organizações, deixando de ser
um recurso a ser utilizado apenas em situações específicas, para passar a ser encarada como
um recurso indispensável, a ser usado de uma forma contínua, pois permite melhorar os níveis
de produtividade.
Podemos dizer, que as soluções criativas de uma forma geral, maximizam os resultados,
aumentando a competitividade e contribuindo para a sobrevivência das organizações.
Assim como podemos afirmar, que o contexto organizacional articula inúmeros fatores
objetivos e subjetivos que interagem entre si, que são avaliados e passíveis de afetar de
diferentes formas as pessoas que nele participam.
Neste sentido, podemos afirmar que o ambiente de trabalho comporta diversos estímulos
sobre a criatividade, entre os quais podemos focar os indivíduos, os grupos ou equipas de
trabalho, assim como a própria organização, como um todo.
Cumpre pois, que as organizações vejam e tratem a criatividade ao nível da estratégia.
Os líderes devem, assim, estar atentos e proporcionar um ambiente de trabalho aberto, para
que os colaboradores possam interagir e trocar conhecimentos, e assim, verem incrementados
os processos criativos, pois quando a informação flui livremente, podem ser estabelecidas
associações entre informação não previamente articulada, e podem surgir relacionamentos
entre as pessoas que anteriormente não estavam ligadas, fomentando os intercâmbios.
As organizações podem tornar-se mais criativas, através do desenvolvimento de certas
habilidades dos seus colaboradores, nomeadamente, da comunicação interpessoal, do
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networking e da crítica, em que os líderes terão aqui, um papel fundamental na motivação dos
liderados.

1.2. Âmbito da Investigação

O presente trabalho de investigação, desenvolveu-se tendo por base o tema da criatividade, e
teve como propósito analisar uma empresa líder na área dos diagnósticos médicos - Roche
Diagnósticos, Lda. -, inserida num grande grupo multinacional da indústria farmacêutica.
O âmbito desta investigação, consistiu em analisar quais as práticas existentes para o
incremento da criatividade, numa empresa inserida num grupo multinacional de sistemas de
disgnósticos, e qual a visão das várias hierarquias sobre o tema, ou seja, até que ponto existe
um alinhamento ou alheamento, entre os diversos níveis hierárquicos da empresa, sobre este
tema, e como isto se tem traduzido na prática.
Foi ainda analisado o processo de recolha de ideias existente na empresa.

1.3. Objetivos da Investigação e Relevância do Tema
Este trabalho, pretende analisar qual a visão que a organização tem relativamente a este tema,
visto que parece ser um tema que faz parte da sua agenda, nomeadamente, o de saber se existe
ou não uma visão cristalina do tema relativamente às várias hierarquias, ou se pelo contrário,
existe uma certa ambiguidade na organização.
A revisão da literatura mostra-nos, que a criatividade é fundamental para que as organizações
possam crescer e sobreviver, mas para que os processos criativos se possam desenvolver, é
necessário que exista um clima e uma cultura propícios a tal, assim como uma visão comum a
todos os colaboradores.
Neste sentido, e visando contribuir para um melhor entendimento deste tema, e para uma
maior clarificação para a organização, este estudo contribui para o atual estado da arte.
Analisando numa primeira parte, a teoria à luz de entendimentos e práticas atuais sobre a
criatividade nas organizações, e quais os aspetos pessoais e organizacionais que podem
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potenciar a criatividade, permite-nos fazer uma reflexão sobre a teoria existente relativamente
a estas matérias, e assim, encontrar mecanismos para que esta pode ser incrementada.
Finalmente, constitui um exemplo empírico sobre a utilidade prática do tema da criatividade
organizacional.

1.4. Metodologia de Análise
A presente análise, adotou uma metodologia qualitativa e traduz-se num case study.
Como tal, não tem como objetivo generalizar conclusões para outras organizações, mas sim
estudar em profundidade uma determinada realidade.
Para analisar a visão e o entendimento existente na empresa, foram usados dados secundários
e dados primários.
Os dados secundários foram obtidos a partir de documentação e informação diversa
(e.g. apresentações, artigos), recolhidos dos diversos intervenientes e da intranet da empresa.
Foram ainda, realizadas entrevistas semiestruturadas, diretamente administradas pela
investigadora, às lideranças de topo, lideranças intermedias e ainda aos operacionais.
O levantamento da documentação e informação sobre o projeto e a realização das vinte
entrevistas decorreram entre Junho e Julho de 2013.
Este trabalho de investigação recuou ao ano de 2011, para permitir o enquadramento da
origem do projeto, e estendeu-se até Julho de 2013.

1.5. Estrutura da Dissertação

Esta dissertação divide-se em duas partes, uma primeira parte – Parte I – onde, num primeiro
capítulo se faz uma introdução ao tema da criatividade, vista a partir dos nossos dias, e num
segundo capítulo, se faz uma abordagem à revisão da literatura no âmbito da criatividade em
geral, e mais especificamente, da criatividade nas organizações.
Nomeadamente, sobre aspetos considerados fundamentais pelos diversos autores que
investigam este tema, tais como, os tipos de criatividade e sua implicação prática, o clima
para a criatividade e os fatores que incentivam e inibem a criatividade, abordando de uma
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forma mais profunda a liderança para a criatividade, a comunicação para a criatividade e a
serendipidade.
Fazendo ainda, referência a um dos mecanismos de suporte à criatividade usados pelas
organizações - as caixas de sugestões.
Numa segunda parte – Parte II – num primeiro capítulo, é apresentada a problemática
subjacente à investigação e a metodologia utilizada, num outro capítulo, é feita uma
apresentação da empresa e as abordadas práticas existentes para a criatividade e num outro
capítulo são apresentados os resultados do estudo empírico.
Sendo ainda, abordado o mecanismo formal de recolha de ideias utilizado na RD – o 2
Improve.
Por último, são apresentadas as conclusões e ainda, algumas sugestões.
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PARTE I
Enquadramento Teórico sobre Criatividade nas Organizações

1 – INTRODUÇÃO

A palavra criatividade deriva da expressão grega krainein (realizar) e do termo latino creare
(criar, fazer brotar, fazer crescer, tirar do nada).
Pelo que, se pode definir criatividade como a faculdade de encontrar soluções diferentes e
originais face a novas situações http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/criatividade>.
A criatividade não deveria ser vista, como por vezes acontece, como algo transcendental, nem
ser considerada como um processo reservado a artistas e inventores.
A imaginação terá sempre um quê de miraculoso, porém, esta sensação de magia não deve
impedir-nos de tentarmos ser mais criativos; e se queremos aumentar os nossos poderes
criativos, temos de pôr a investigação e a ciência em prática nas nossas vidas, pois é possível
saber como funciona realmente a imaginação.
Conseguimos imaginar mais do que pensamos, tal como é possível saber como funciona
realmente a imaginação.
Em vez de nos basearmos no mito e na superstição, podemos pensar em divergência, no
hemisfério direito e em redes sociais.
Afinal a mente humana tem o impulso criativo integrado no seu sistema operativo, ligado ao
seu código de programação mais básico.
Pela primeira vez, conseguimos ver a fonte da imaginação, aquela rede maciça de células
elétricas que nos permitem constantemente formar novas ligações entre ideias antigas.
Sabemos que a cada momento, o cérebro forma automaticamente novas associações,
estabelecendo continuamente uma ligação entre um X quotidiano a um Y inesperado.
No entanto, este novo conhecimento só torna o ato em si ainda mais surpreendente, pois todo
o processo criativo tem início no cérebro, esse tecido que é uma fonte de possibilidades, e
apesar de as pessoas há muito assumirem que a imaginação é uma só coisa, ela é na verdade
um talento que assume formas diversas.
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Às vezes temos de nos deixar ir, e às vezes temos de fugir do que sabemos, o cérebro é só o
começo.
Também sabemos agora, que a criatividade é uma propriedade emergente do encontro entre as
pessoas.
Mas também temos de ser honestos: o processo criativo nunca será fácil, as nossas ideias e
invenções serão sempre ensombradas pela incerteza, pela contingência, pelo acaso puro das
células cerebrais a estabelecerem novas ligações.
Apesar de todos os estudos inteligentes e todas as experiências rigorosas, o nosso talento
mental mais essencial permanece um perfeito mistério (Robinson & Schroeder 2004).
Assim, dada a relevância do tema e o interesse que a criatividade tem despertado nos teóricos
e profissionais que se dedicam ao estudo da criatividade, nomeadamente ao nível
organizacional, tem havido um grande aumento nos últimos anos do número de publicações
científicas sobre criatividade.
Têm ainda, surgido programas e ações corporativas destinadas a fomentar a expressão da
criatividade da força de trabalho, assim como, a realização de pesquisas feitas com o objetivo
de aprofundar os conhecimentos sobre este fenómeno no seio das organizações.
Passaremos, então, a fazer uma análise da literatura relativamente ao tema da criatividade,
primeiro sobre o tema da criatividade em geral e depois, de uma forma mais específica, sobre
o tema da criatividade organizacional.
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2 – REVISÃO DA LITERATURA

2.1 - Criatividade: Conceitos e sua evolução

2.1.1 – Conceito

Mas o que é a criatividade?
Apesar de esta ser uma questão frequentemente colocada por quem se interessa pela
criatividade, contém muitas polémicas e definições (Morais, 2001), parece não existir uma
resposta única, simples e pacífica (Torrance, 2002; Kaufman & Beghetto, 2009), sabemos
sim, que a sua complexidade se deve ao facto de se tratar de um conceito multifacetado
(Runco, 2006), que partilha as fronteiras com outros conceitos, tais como, a da inteligência
(Sternberg, 2003), ou do pensamento divergente (Guilford, 1987), sendo reclamada por
domínios e campos tão distintos como o saber, a ciência, as artes, ou a liderança, (Gardner,
1996), ou seja, é fruto do contexto social no seu desenvolvimento natural e humano.
Existem, por conseguinte, inúmeras definições diferentes para a criatividade.
(Torrance, 1965) definiu a criatividade como “o processo de tornar-se sensível a problemas,
deficiências, lacunas no conhecimento, desarmonia; identificar a dificuldade, buscar
soluções, formulando hipóteses a respeito das deficiências; testar e voltar a testar estas
hipóteses; e, finalmente, comunicar os resultados"
Mais tarde, (Amabile, 1983) definiu-a dizendo que "um produto ou resposta serão julgados
como criativos na extensão em que a) são novos e apropriados, úteis ou de valor para uma
tarefa e b) a tarefa é heurística".
Assim, verifica-se que o fenómeno da criatividade, está presente em todos os setores da vida
social, política, artística e científica, e que todas as ciências apresentam uma versão própria e
distinta do conceito, de acordo com as suas próprias ideologias, com a vantagem de possuir
uma individualidade para cada uma delas, podendo dizer-se no entanto, que a criatividade é
uma sublime dimensão da condição humana, que depende do contexto espacial, temporal,
social, económico e ideológico (Runco, 2006) em que o fenómeno decorre; acredita-se pois,
que é esta capacidade criativa do ser humano a verdadeira chave da evolução da humanidade,
Mas, ao depararmo-nos com tantas definições de criatividade, podemos refletir sobre a
utilidade desta multiplicidade e no facto de nenhuma delas ser passível de” agarrar o conceito
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na sua totalidade” (Runco, 2004) e assim, concluirmos, pela necessidade de focalizarmos
esquemas conceptuais que organizam dimensões e requisitos para que a criatividade aconteça
(Morais 2001); o que implica saber algo, que cabe já no âmbito da operacionalidade do dia-adia, e que nos faz entrar no âmbito da distinção entre Big C e Little C (a criatividade elevada e
a criatividade quotidiana).
A criatividade elevada ou alta, refere-se àquela que rompe paradigmas num determinado
contexto e que é socialmente reconhecida, como é o caso de um Mozart (Gardner 1996).
Já a criatividade quotidiana, diz respeito àquela que é colocada nos gestos de todos nós, nos
mais variados contextos de vida – no nosso trabalho, nas brincadeiras, na culinária, na
jardinagem (Craft, 2006).
Ora, há autores que defendem que os dois tipos de criatividade se baseiam em fenómenos
diferentes e que numa distribuição populacional, originaria uma divisão assimétrica, pois,
haveria muitos indivíduos muito pouco criativos e muitos muitíssimo criativos (Feist, 2006).
Outros, por outro lado, acreditam que o processo criativo nos dois casos, não é radicalmente
diferente, obviamente admitindo diferenças enormes entre os dois casos de manifestação
criativa, provenientes da conjugação e da intensidade das ferramentas cognitivas, emocionais,
motivacionais e sociais (Weisberg, 2006ª).
Por sua vez, Feldman (1988), considera que a criatividade é rara e difícil, pois assemelha-se a
um fenómeno de co-incidência, e que esta não ocorre se não estiverem reunidas ao mesmo
tempo vários requisitos, tais como as aptidões, a motivação, o conhecimento, a personalidade,
os processos e ainda o olhar de outrem.
De entre estes requisitos, convêm ainda salientar a importância das características da
personalidade que mais frequentemente estão associadas à criatividade, e
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(Morais 2001), se trata da autonomia, tomada de risco, auto confiança, sensibilidade estética,
abertura à experiência, paixão pelo que se faz, curiosidade, atração pela complexidade,
sentido de humor, persistência e a tolerância à ambiguidade.
Mas estas características por si só, não são suficientes para originarem uma maior
manifestação de criatividade, é necessário que os indivíduos tenham também, um conjunto
típico de processos cognitivos, que passam por ter uma forma de tratar e processar a
informação, desde que a recebem até à resposta aos problemas, tais como, o do pensamento
analógico e metafórico (Sternberg & Lubart, 2003; Starko, 2010) ou da criação e da
descoberta de problemas (Starko, 2010).
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2.1.2 – Evolução Histórica do conceito de criatividade

Na História do ser humano, inúmeros fenómenos individuais e coletivos, estão direta ou
indiretamente relacionados com o processo de criatividade.
Mas, interessa-nos, aqui, fazer emergir como este conceito tem evoluído na sua
complexidade, tecido pelos contextos e valores de factos que vão predominando no tecido
social ao longo das últimas décadas, assim como entender o caminho que foi fazendo até à
atualidade.
Na antiguidade, sob o ponto de vista da filosofia, a criatividade era vista, como fazendo parte
da natureza humana, como sendo um dom divino, um “estado místico de recetividade a algum
tipo de mensagem proveniente de entidades divinas”(Alencar, 2001).
A criatividade era vista como uma espécie de loucura, divulgada por filósofos e poetas da
Grécia Antiga (Starko, 2010), em que os génios deviam as suas características a uma herança
exclusivamente genética, (Gould, 2004), ou mesmo sob uma perspetiva mística, como sendo
um processo meramente espiritual, não podendo, por isso, estar sujeito a um estudo racional
ou científico, o que só viria a acontecer no séc. XX.
Surge assim, uma conceção de criatividade associada a uma força vital, que traz
inevitavelmente, evolução e originalidade, baseada na Teoria evolucionista de Darwin;
desenvolveu-se a ideia de que apenas os grandes artistas ou inventores são os recipientes desta
qualidade criativa, estando os restantes indivíduos condenados a uma vida estéril, na qual não
criam nem produzem nada de novo, usufruindo apenas das criações de outros (Weisberg,
2006 a).
Da qual resulta numa questão polémica entre uma distribuição normal da criatividade pela
população e uma distribuição assimétrica (Feist, 2006), tal como vimos anteriormente, entre o
que é herdado versus o que é adquirido pelo meio.
Os anos 50 foram muito importantes, pois surge uma visão mais pragmática e economicista
da produção criativa em que o criador é produtor, e o processo criativo não implica uma
revelação ou inspiração divina (De La Torre, 1993), mas é passível de ser construído; tornavase então, possível explorar o potencial criativo e inovador de cada um, surgindo autores com
trabalhos onde se definiam métodos que estimulam o pensamento criativo e que viriam a
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obter muito sucesso, de que é exemplo, a técnica criativa de brainstorming, na qual se produz
um número elevado de soluções criativas através de uma grande e livre interação de ideias e
da estimulação mútua de vários indivíduos.
Foi também nesta época, que surgiram alguns testes que pretendiam avaliar as competências
cognitivas e que, no domínio da criatividade se viriam a impor, sobretudo os testes de
Guilford (1956), o qual nos deu um contributo fundamental para o estudo do pensamento
divergente e sobre a relação deste com a criatividade, e os de Torrance (1998), os quais têm
ainda uma forte aplicação atual, sobretudo os que utilizam medidas-padrão para avaliar
competências criativas - os chamados testes de papel e lápis - e que viriam a marcar
fortemente a investigação neste domínio.
Desenvolveu-se em simultâneo, uma outra perspetiva na Psicologia - a Gestalt -, que foi, por
sua vez, levada por autores europeus, tais como Koffka (1935), para a América. Nesta,
procurou-se então compreender as estruturas mentais que constituem o suporte do
pensamento criativo, como sejam a associação, a transformação, a síntese ou a transferência.
Assim, e de acordo com a orientação desta, a inspiração resultaria do aparecimento de
produtos criativos através do insight associado habitualmente à ideia luminosa, a qual ocorre
de forma repentina e em circunstâncias por vezes estranhas que o inconsciente dita (Goodwin,
2005).
Na década de 60, com o fenómeno da globalização, assistiu-se à expansão de uma série de
atividades ligadas ao sector terciário e à difusão das Novas Tecnologias de Informação
(NTI’s) e da cultura de massas.
Começa então, a dar-se particular relevância ao aparecimento de teorias que valorizam e se
direcionam para a criatividade, assim, com Mednick (1962) conheceu-se uma nova evolução
que não se limitou à interpretação clássica da tradição behaviorista.
Este, considerou que as informações estão organizadas cognitivamente em hierarquias e em
agrupamentos, sendo a resposta criativa a que mais se afasta das associações mais usuais e
mais esperadas entre a informação disponível, obtendo-se nessa resposta criativa uma
combinação original, mas que cumpra os requisitos exigidos (a eficácia face ao pedido).
Já nos anos 70, com a Teoria do Processamento da Informação (Newell & Simon, 1972), a
sequencialidade de etapas presentes no processamento criativo envolveria uma descodificação
de informação (input), o seu armazenamento, recuperação e tratamento e, por último, a
emissão de resposta (output).
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Aceitando que a resolução criativa de problemas corresponde a um espaço cognitivo (space
problem), com início, etapas, estratégias, e um final, compreende-se, assim, a semelhança
entre o funcionamento cibernético e o processamento criativo do ser humano.
Nos anos 80, as relações entre os países intensificaram-se, pelo que, a diversidade e a
mudança tornaram-se, deste modo, um imperativo de sobrevivência.
A orientação da análise passou a ser mais holística e multidisciplinar, dado que o objeto
passou a ter várias dimensões, a ser interativo, multidimensional e a desenvolver-se no tempo
(Feldman 2005), surgem assim as perspetivas integradoras ou de confluência que são as
perspetivas mais recentes, e agregam elementos de diferentes índoles abordados isoladamente
em teorias anteriores, e dar-lhes-emos pois, uma maior ênfase neste espaço.
Segundo alguns autores (Amabile 1996; Sternberg & Lubart 2003); são múltiplas as
componentes necessárias para que possa ocorrer uma manifestação criativa.
Amabile (1996), focou que a motivação para a tarefa, determina a ação final dos indivíduos e
é a mais importante para o processo criativo e constitui, por si só, motor e consequência da
invenção criativa, para além de realçar ainda, outras duas componentes do desempenho
criativo: os conhecimentos factuais no domínio em questão (seja em arte, na ciência ou em
outra área) e as competências criativas relevantes.
Para esta, a motivação pode ser extrínseca (e.g. recompensas monetárias) ou intrínseca (e.g.
paixão ou interesse), pois quando os indivíduos estão intrinsecamente motivados, ficam
comprometidos com o seu trabalho devido ao desafio e ao divertimento da tarefa.
A motivação intrínseca, por sua vez, interage com um quarto elemento: o ambiente social
exterior no qual a pessoa opera, influenciando assim a criatividade de cada indivíduo.
No que se refere ao segundo fator, as competências de cada indivíduo num determinado
domínio, o expertise, (segundo a autora, engloba tudo o que uma pessoa conhece e utiliza no
domínio do seu trabalho (inclui o conhecimento técnico, de procedimento e intelectual), e este
pode ser adquirido pela educação formal, experiência, prática ou na interação com outros
profissionais.
As competências para um pensamento criativo (competências criativas relevantes), dizem
respeito à forma como as pessoas lidam com problemas e soluções, um conhecimento de
estratégias heurísticas (inclui a capacidade de utilizar ideias pré-existentes e, reorganizá-las,
no sentido de criar novas combinações).
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Por sua vez, a existência destas competências varia segundo a personalidade pessoal, do
treino e da própria experiência em inovar (Amabile, 1996).

Figura 1: Fatores fundamentais à criatividade

Fonte: Adaptado de Amabile 1997

Algumas teorias centram-se nos processos que levam à criatividade num determinado
indivíduo inserido num contexto grupal ou social (ou organizacional).
Assim, tendo em conta a sua experiencia de mais de trinta anos de estudo da criatividade,
(Amabile 1996 b), propôs um modelo de criatividade (Fig. 2), neste, esta refere o modo como
os aspetos cognitivos, motivacionais, de personalidade e sociais influenciam o processo
criativo, dando especial importância ao papel da motivação e aos fatores sociais.
De acordo com esta teoria, a criatividade é influenciada tanto por fatores externos como
internos ao indivíduo.
Relativamente aos fatores internos podemos referi a motivação intrínseca para a tarefa, a
expertise e as habilidades para a criatividade - todas elas já referidas anteriormente - ; o fator
externo é o ambiente de trabalho (ou ambiente social).
Aqui estão incluídos todos os aspetos motivacionais extrínsecos, bem como os estímulos e
barreiras à criatividade.
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Figura 2: Modelo de criatividade de Amabile

Fonte: Adaptado de Amabile e Mueller 2008

Csikszentmihalyi (1990), por sua vez, afirma que a criatividade é um fenómeno com uma
vertente muito mais cultural e social do que apenas um evento psicológico.
Este considera que, tanto o indivíduo como o ambiente em que este se insere, são importantes
para a criatividade, definindo, ainda, o ambiente de acordo com dois aspetos, um cultural,
simbólico ao qual chama domínio, e o outro que define como domínio social da organização.
A criatividade surge, então, quando acontecem mudanças de domínio através do tempo, pois
ele entende que a criatividade depende de determinados padrões, e esta só possui um
significado, quando são adotadas e validadas por um grupo social.
Este afirma que, o modelo de sistemas, representado na Fig. 3, ajuda a explicar os processos
de evolução, e refere que esta “ocorre quando um organismo individual produz uma variação
que é selecionada pelo ambiente e transmitida para as gerações futuras”.
Como tal, a criatividade é uma consequência de uma relação estreita entre três fatores, o
indivíduo, que serve como uma força de variação e mudança introduzida em determinado
campo, e que transforma a informação pela sua personalidade, interesses, motivações e
processos cognitivos; as pessoas que compõem o campo e personificam o domínio,
selecionam e retêm os atos criativos que consequentemente elaboram o domínio, e o domínio
(definido como o conjunto de regras, linguagem, experiência passada de uma área de ação)
que, ao atuarem conjuntamente, podem produzir atos criativos.

13

O campo e o domínio representam a situação ou contexto que influencia as ações dos
indivíduos (e.g. contexto organizacional).

Figura 3: Visão da criatividade de Csikszentmihalyi

Fonte: Csikszentmihalyi, 1999

Já Woodman, et al. (1993), por sua vez, apresentam um modelo multinível de criatividade que
se baseia numa perspetiva de interação.
Segundo estes autores, a criatividade é um fenómeno ao nível do indivíduo., o qual é
influenciado por aspetos situacionais e disposicionais Fig. 4, que podem facilitar e influenciar
comportamentos criativos na organização.
Como características individuais referem a motivação intrínseca, o conhecimento e a
personalidade.
Já os aspetos do grupo, dizem respeito ao tamanho, coesão, diversidade e normas.
Por fim, no que diz respeito aos aspetos da organização, estes referem, por sua vez, a
estrutura, a cultura organizacional, a estratégia e os sistemas de recompensas.
Este modelo tem a particularidade de nos trazer uma visão ampla do fenómeno da
criatividade.
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Figura 4: Modelo de criatividade organizacional de Woodman, Sawyer & Griffin

Fonte: de Woodman, Sawyer & Griffin (1993)

Por sua vez, Sternberg e Lubart (2003), na sua teoria do investimento na criatividade, que se
baseia numa teoria economicista da criatividade, afirmam que os indivíduos criativos vêm o
potencial de desenvolvimento que existe em determinadas ideias, muitas vezes
desvalorizadas, impopulares ou consideradas inadequadas, consistindo o processo criativo na
valorização dessas ideias, mais tarde reconhecidas socialmente.
Nesta teoria, como recursos pessoais são enfatizadas as componentes cognitivas, de
personalidade, a motivação, o conhecimento, assim como o suporte sociocultural.
Todas estas leituras reforçam a complexidade do conceito de criatividade, que tornam
impossível defini-la ou explica-la de uma forma redutora, contudo, é um facto inabalável que
esta é uma componente essencial na vida das organizações.
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2.2 - Criatividade Organizacional

Podemos dizer, que atualmente a criatividade é vista como uma competência essencial, quase
de sobrevivência, neste século marcado pela imprevisibilidade, pela mudança, rapidez e
consequente necessidade constante de adaptação e de inovação das nossas organizações em
que a resolução criativa de problemas é progressivamente mais enfatizada e as carreiras
profissionais cada vez menos previsíveis e lineares (Starko 2010).
Ela tem sido apontada como uma “habilidade humana crítica, que deve ser canalizada e
fortalecida a favor do sucesso da organização" (Alencar 1998).
Então, como podemos transferir todos estes conceitos abstratos ligados à criatividade para o
contexto diário das nossas organizações? Quais os ingredientes fundamentais necessários ao
seu desenvolvimento? Que tipos de criatividade queremos nas nossas organizações?

2.2.1 - Tipos de criatividade

Há quem defenda que a criatividade surge através da interação entre os pensamentos de uma
pessoa e um contexto sócio cultural, há casos em que pode exteriorizar-se naturalmente da
própria personalidade humana, por se tratar de uma função da mente humana, outras vezes,
necessita de ser ativada através de estímulos externos e internos. Segundo Gardner (1999)
cada indivíduo, também apresenta o seu perfil criativo distinto, daí a dificuldade na definição
do termo.
Certo parece ser, a criatividade constituir uma parte fundamental de todo o ser humano todos somos naturalmente criativos, imaginamos e inventamos no nosso dia-a-dia, novas
formas de resolver os problemas com que nos deparamos, com o intuito de nos adaptarmos
constantemente ao ambiente que nos rodeia - mas, que pode ser representada de múltiplas
maneiras.
Para uma melhor compreensão do conceito de criatividade é possível realizar uma distinção
entre vários tipos de criatividade.
Uma das formas de classificação, sugere ser a forma como se manifesta e o lugar de origem,
que por sua vez se define de uma forma criativa expressa por um só indivíduo - e como tal é
denominada por criatividade individual -, e a criatividade expressa por uma organização,
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equipa ou grupo, denominada por criatividade coletiva e que se manifesta como resultado da
interação de um grupo com o seu exterior ou de interações dentro do próprio grupo, e que tem
como objetivo principal otimizar ou criar produtos, serviços e processos.
Nas organizações modernas, a "criatividade em equipa" é o caminho mais curto e mais rápido
para a modernização e atualização dos seus diversos métodos de gestão e de produção.
Michael Kirton (1980), faz ainda, uma distinção entre criatividade adaptadora – aquela que
não se conforma com as regras e procura soluções dentro delas – e a criatividade inovadora.
A criatividade adaptadora, por sua vez, pode estar voltada para as pessoas e dependente das
habilidades interpessoais, da sensibilidade e da intuição do indivíduo - possibilita as
mudanças comportamentais exigidas na era em que vivemos -, ou para as coisas, neste caso o
trabalho em equipa torna-se extremamente benéfico, pois o que se requer é uma maior
amplitude de perceção de ideias.
Por sua vez, a criatividade inovadora voltada para as coisas, é um tipo de criatividade que se
desenvolve através do treino, cabe pois, às organizações propiciar espaço para a ousadia e
formas de administração do risco.
Scott (1995), por sua vez, dividiu a criatividade em dois tipos: a criatividade pura – tratandose de um processo orientado para um produto e que não tem uma meta, servindo como base
para a expressão de um indivíduo (e.g. artista) e a criatividade aplicada - orientada para um
produto em que as atividades criativas têm um objetivo específico.
De acordo com Boden (1998), existem três tipos principais de criatividade, dependendo das
várias maneiras de gerar novas ideias:
A criatividade "combinatória", que envolve novas combinações de ideias já existentes; a
criatividade "exploratória" que envolve a geração de novas ideias pela exploração de
conceitos já estruturados e a criatividade "transformadora", que envolve já uma transformação
de alguma dimensão, de modo que possam ser criadas novas estruturas.
Dentro das organizações, os colaboradores, também podem (e devem) eles próprios ser
criativos independentemente das funções que exerçam, do nível hierárquico que ocupam e da
área de negócio em que estejam inseridos,
Assim, tal como ao nível do indivíduo, como já anteriormente vimos, também ao nível das
organizações se pode caracterizar existir uma criatividade organizacional de alto nível, que
ocorre raramente, focada em outcomes organizacionais que são externos aos indivíduos,
dando origem a novos produtos ou serviços e que, em última instância, o criador pode nem ter
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um contacto direto com esses mesmos outcomes (Mayfield & Mayfield, 2008); e uma ação
criativa comum ou garden variety creativity, que pode ser definida como o desempenho
criativo de um colaborador comum, com o objetivo de resolver problemas diários, focado em
outputs relacionados diretamente com o seu trabalho: os seus clientes, colegas ou ele próprio
(Amabile, 1996; Mayfield & Mayfield, 2008),é este tipo de criatividade que deve ser prática
comum do dia-a-dia de um trabalhador e que pode ser materializado em conhecimento tácito
que posteriormente é passível de ser partilhado e utilizado, melhorando ou facilitando
progressivamente as tarefas organizacionais.
A criatividade, quando utilizada diariamente, aumenta a competitividade e o nível de
desempenho organizacional (Mayfield & Mayfield, 2008), cabe pois, às organizações criar
todos os mecanismos para que os seus colaboradores possam desenvolver um maior número
possível de processos criativos nas suas atividade.
De acordo com Majaro (1991), a criatividade pode ainda, ser dividida em três categorias,
dependendo da sua origem.
A criatividade normativa, a criatividade exploratória e a criatividade por acaso.
A criatividade normativa concentra-se na geração de ideias para resolver necessidades,
problemas e objetivos específicos, ou seja, baseia-se num resultado orientado.
Já a criatividade exploratória, baseia-se em oportunidades, ou seja, não se concentra em
encontrar nada específico, centra-se na geração de um amplo espectro de ideias, e assim, pode
descobrir uma ampla seleção de ideias e sugestões das pode surgir uma solução viável. Esta, é
particularmente útil para extrapolar o conhecimento e a tecnologia atual para o futuro.
A combinação entre criatividade normativa e criatividade exploratória pode, potencialmente,
fornecer uma combinação equilibrada de objetivos de orientação e liberdade imaginativa.
Por último, diz-se que a criatividade e inovação ocorrem por acaso, quando a ideia que está
subjacente à inovação é descoberta por acidente.
Proctor (1999), no entanto, sugere que a geração de ideias é um processo que não ocorre por
acaso, e sustenta que as ideias ocorrem apenas "simultaneamente " para aqueles que revelam
curiosidade ou estão envolvidos numa difícil busca de oportunidades, possibilidades,
respostas ou invenções.
Pois, o pensador criativo deve estar suficientemente imerso no problema de modo a facilitar a
receção de conhecimentos criativos, mas ao mesmo tempo distante para que possa vê-lo.
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2.2.2 – Clima organizacional para a criatividade

Os autores que se debruçam sobre o estudo da criatividade, referem-se ao clima que se
respira numa organização como um fator influenciador dos resultados criativos de uma
organização,
É importante, contudo, fazer uma distinção entre clima e cultura organizacional, pois são
conceitos, que embora tenham definições diferentes, se complementam entre eles.
O clima organizacional é definido como uma qualidade relativamente duradoura do ambiente
interno de uma organização, que resulta do comportamento e das políticas dos membros da
organização, é pois, tido como algo mutável, sujeito a uma fiscalização mais direta por parte
dos líderes, incluindo os aspetos do ambiente social que são conscientemente percebidos
pelos membros da organização.
Para se fazer a sua avaliação, recorre-se a padrões de comportamento, atitudes e sentimentos
que caracterizam a vida na organização. (Ekvall in Isaksen & Akkeermans 2011)
Por outro lado, Denison (1996), definiu cultura organizacional como a estrutura profunda de
uma organização que está enraizada nos valores, crenças e suposições realizadas pelos seus
membros.
De acordo com esta distinção, a cultura fornece a base para os padrões de
comportamento que são mais facilmente observados, descritos e alterados, e são estes padrões
do comportamento observados numa organização, juntamente com muitas outras variáveis,
que ajudam a estabelecer o clima dentro da organização.
Por outro lado, pode definir-se o clima, como o resultado daquilo que os membros da
organização experienciam, enquanto a cultura reflete os valores da própria organização. As
teorias de criatividade referem que, quando o ambiente de trabalho facilita a geração de
ideias, a partilha do conhecimento e a resolução criativa dos problemas - considerados como
um aspeto fundamental para o incremento de comportamentos criativos por parte dos
membros de uma organização - os indivíduos, são mais capazes de gerar ideias criativas que
envolvam conceitos únicos, ou novas aplicações de conceitos existentes (DiLiello &
Houghton, 2008).
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Assim sendo, é imperiosa a existência de organizações como uma estrutura integrada, com
um enfoque na diversidade, nas recompensas, no suporte emocional, no orgulho e na fé nos
talentos organizacionais, no trabalho em equipa e flow de informações.
Então, como podem as organizações dos nossos dias tornar os seus colaboradores seres
capazes de contribuir com mais e melhores processos criativo? Com mais e melhores ideias?
A neurocirurgia tem tido um contributo fundamental no estudo da criatividade, relativamente
ao que é experienciado pelos colaboradores.
Lehrer (2013), refere que quando a nossa mente está descontraída – quando as ondas alfa se
espraiam pelo cérebro- temos maiores probabilidades de dirigir o foco de atenção para dentro,
para o fluxo de associações remotas que emanam do hemisfério direito.
Pelo contrário, quando estamos profundamente concentrados, a nossa atenção tende a ser
dirigida para fora, para os pormenores dos problemas que estamos a tentar resolver. Embora
este padrão de atenção, seja necessário durante a resolução de problemas de forma analítica,
na realidade ele impede-nos de detetar as ligações que gerem intuições. O elemento que pode
estar na base disto é um ritmo constante de ondas alfa que são emanadas pelo hemisfério
direito.
Embora a função precisa das ondas alfa continue a ser um mistério, elas estão intimamente
ligadas às atividades relaxantes, como tomar um duche quente.
Segundo Beeman e John Kounios, (in Lehrer (2013), o hemisfério direito está
excecionalmente ativo nas primeiras horas da manha, pouco depois de acordar, pois o cérebro
sonolento está desorganizado e descontraído, aberto a todos os tipos de ideias não
convencionais.
Mas como podem ser aplicados todos estes conhecimentos adquiridos ao longo de décadas de
investigação?
As organizações mais criativas, procuram inserir no dia-a-dia de trabalho procedimentos com
vista a estabelecer padrões que levem os seus colaboradores e serem mais criativos e mais
eficazes, é exemplo disso a 3 M, que embora exija um elevado nível de produtividade,
incentiva uma política de atenção flexível, incentiva os colaboradores as a arranjarem tempo
para atividades que à primeira vista, podem parecer improdutivas, tais como dar um passeio
pelo campus, deitar-se num sofá ao pé de uma janela banhada de sol, jogar flíperes.
Inventou a regra dos 15 por cento, um conceito que permite a cada investigador gastar 15 por
cento do seu dia de trabalho em busca de novas ideias especulativas, a única exigência é que
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os investigadores partilhem as suas ideias com os colegas, ou seja promove a partilha
horizontal, criando um fórum em que as pessoas partilham conhecimento entre as diversas
áreas (estimulam a mistura conceptual, que é uma parte extremamente importante do processo
intuitivo)
Estas ideias foram depois imitadas, nomeadamente pelo Google.
Considera-se ainda, que medir o retorno de investimento feito em criatividade é difícil e
subjetivo, por isso as corporações o fazem por medidas de lucro, satisfação dos clientes e
aceitação dos produtos, assim, a ligação entre custos, lucro, qualidade e criatividade é o
principal foco de atenção das empresas de vanguarda.
Lehrer (2013), refere que as empresas inovadoras precisam de montar verdadeiras “Fábricas
de Ideias a todos os níveis".
Mas para tal, é necessário saber quais são os fatores que encorajam e influenciam a
criatividade, e por outro lado, quais são os fatores que a podem inibir, para que possamos
atuar com o objetivo de melhorar o clima e a cultura das nossas organizações.
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2.2.3 - Fatores que incrementam a criatividade nas Organizações

2.2.3.1 – Ao nível do Indivíduo

Existem certos comportamentos e fatores individuais, que por si só, são passíveis de acelerar a
criatividade e inovação nas empresas, tais como os que nos são transmitidos por Alencar
(1998), que são, a auto motivação ou paixão pelo que se faz; as habilidades cognitivas
especiais (pensamento divergente, raciocínio analítico e crítico); o conhecimento e a
experiência na área; o desenvolvimento do espírito de equipa e os traços especiais de
personalidade - tais como a iniciativa, independência, flexibilidade, a persistência e a
autoconfiança.
Amabile (in Alencar, 1998) afirma ainda, que a ocorrência de níveis mais altos de criatividade
surge nas pessoas com um elevado background de conhecimento e em pessoas flexíveis, que
gostam do que fazem e que trabalham num ambiente onde se sentem desafiados e encorajados
a correr os riscos que a implementação de uma nova ideia implica e apoiados na sua
autonomia.
Por sua vez, (Guilford in Bonani et al, 1997), vem ainda dizer-nos, que os atributos cognitivos
e afetivos que favorecem a criatividade nas pessoas, passam pela flexibilidade, a fluência, a
curiosidade, a originalidade, a imaginação, a mente aberta, a independência, a capacidade de
visualizar uma ordem no caos e a tolerância à ambiguidade.
Outros autores, contribuem ainda, para engrossar a lista dos fatores e comportamentos do
indivíduo que contribuem para que a criatividade floresça nas nossas organizações, sendo
elas, a autonomia (não há criatividade sem autonomia, pois esta permite a individualidade e a
singularidade do projeto) e a auto confiança, que são ambas características pessoais
fundamentais para que exista criatividade (Fautley & Savage 2007), pois, as pessoas criativas
normalmente acreditam mais em si mesmas.
Seguindo esta linha, também (Cropley 2009) vê a auto confiança como um protetor para os
riscos que determinados rasgos criativos podem implicar.
Sternberg (1988) por sua vez, vem dizer-nos que a tolerância à ambiguidade é condição sine
quo non para a realização criativa, pois permite resistir à pressão natural de tomar uma
decisão precipitada face a um problema aparentemente sem solução, permitindo mante-lo em
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aberto por mais tempo, e assim as soluções serem potencialmente mais criativas e banais
(Simonton 2006).
Podemos ainda, associar a esta lista de fatores potenciadores da criatividade, a curiosidade
que impele à busca de informações, o aprofundar de um tema, ou a diversificação das fontes
(De la Torre, 2006), o expertise e as associações remotas (Dineen, 2006), o sentido de humor
- que pode englobar, ainda, a paixão pelo que se faz (Torrance 1983) ou a sensibilidade
estética.
Por fim, alguns autores referem ainda, relativamente às características do individuo, passíveis
de fazer a diferença nas organizações, a persistência, a qual pode ser considerada um fator
essencial ligado à criatividade, pois pode considerar-se uma competência fulcral para a
resolução de problemas em geral e a criatividade em particular (Faultley & Savage, 2007).
Nos últimos anos, os psicólogos têm vindo a estudar a relação entre a persistência e o sucesso
criativo, e descobriram que a capacidade de não desistir – o nome técnico para esse traço é
determinação – é um dos mais importantes preditores do sucesso.
Em muitos casos a determinação consegue explicar uma percentagem maior de variação
individual do que o quociente de inteligência.
Também a vontade de correr riscos por parte do indivíduo, é crucial para a existência de
processos criativos nas organizações, e os líderes têm de ter este facto como uma certeza.
(Lehrer 2013)
Por último, mas não menos importantes, podemos referir os processos individuais cognitivos
que, por si só, podem levar a um aumento da criatividade, tais como, as possibilidades de
facilitação da flexibilidade percetiva (Smith & Amner 1997), dos pensamentos analógico e
metafórico (Sternberg & Lubart, 2003), e ainda, da criação e descoberta de problemas ou o
processo vulgarmente referido na língua inglesa como problem-finding (Starko, 2010).
Pois, sabe-se que as pessoas criativas, não só procuram respostas para problemas, como todos,
mas também os descobrem e criam (Starko, 2010).
Estes fatores e comportamentos intrínsecos ao indivíduo, são passíveis de por si só,
incrementar a criatividade e inovação nas organizações, mas, não nos podemos esquecer dos
fatores que influenciam o clima organizacional que são de grande importância e também
passíveis de influenciar todo o processo criativo.
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2.2.3.2 – Ao nível da Organização

Também ao nível da Organização podem ser encontrados determinados fatores que são
passíveis de influenciar o clima organizacional para a criatividade, que são traduzidos por
(Amabile et al., 1996) em três vertentes: o encorajamento, a disponibilidade dos recursos e a
pressão.
O encorajamento organizacional (e.g. encorajamento para o risco e para a geração de ideias);
o encorajamento do supervisor (e.g. claridade dos objetivos; suporte do supervisor para novas
ideias) e o encorajamento do grupo de trabalho (e.g. aceitação das diversas perspetivas,
comprometimento com o trabalho) da criatividade; a liberdade ou autonomia, que enfatizam a
perceção dos colaboradores acerca do seu poder de escolha sobre como atingir as tarefas
propostas; a disponibilidade de recursos, estes têm vindo a ser considerados, por um lado
como indispensáveis para ultrapassar as limitações das tarefas e, por outro, como
desencadeadores de uma perceção de adequação de recursos, afetando psicologicamente os
indivíduos através do valor intrínseco dado aos projetos (Amabile et al. 1996); e a pressão,
que embora seja vista como um fator que tem um impacto negativo na criatividade
(especialmente a pressão devida a excessiva a carga de trabalho), parece que, quando
desencadeadas de forma correta, têm um impacto positivo no trabalho criativo, pois dessa
forma, os indivíduos consideram as tarefas como urgentes e desafiantes, é a chamada pressão
para o desafio. (Amabile, 1988).
Robinson & Stern (1997) definiram seis princípios que quando aplicados são passíveis de
alavancar os processos criativos nas organizações:
1. O primeiro princípio é o alinhamento, no qual toda a organização deverá compreender e
contribuir para os objetivos da mesma.
2. O segundo princípio, baseia-se na atividade auto iniciada, que comporta as sugestões de
melhoria organizacionais dada de uma forma livre por todos os membros da organização.
3. A atividade não - oficial, é o terceiro princípio, que se baseia em todos os membros da
organização associarem a sua vida diária à organização sob uma visão crítica, encontrando
novas soluções e alternativas com facilidade, e assim, favorecerem todo o sistema.
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4. Serendipity, 1 é o nome dado ao quarto princípio, e compreende acidentes agradáveis e
proveitosos para a organização, embora os autores compreendam que o seu real significado
esteja algo corrompido (vamos abordar este princípio de uma forma mais aprofundada em
secção própria).
5. O quinto princípio refere-se aos diversos estímulos internos e externos à organização, dos
quais se tira algum tipo de vantagem para aplicar na organização.
6. Por último, o sexto princípio, sugere a melhoria da comunicação interna.
Para obter resultados novos e úteis, não basta gerir bem novas ideias, mas sim juntar as várias
pessoas capazes de contribuir para a sua criação.
Outra forma de potenciar a criatividade organizacional, segundo Amabile (1996) é através de
um conjunto de ações, que passa por fomentar a autonomia individual, promover situações em
que os indivíduos possam desenvolver novas ideias e cultivar o seguimento de valores
organizacionais, substituir as recompensas pela valorização pessoal, cultivar o gosto pela
aprendizagem, alimentar a visão crítica, utilizar o feedback, apresentar várias opções para que
exista a liberdade de escolha e ainda, apresentar pessoas criativas como modelos a seguir.
Também Steve Jobs, (in Lehrer 2013) quando fundou a Pixar, teve especial atenção aos
fatores organizacionais que poderiam incentivar ou influenciar a criatividade, seguindo para
isso, a filosofia de pôr a função mais importante no coração do edifício, essa função tratava-se
da “interação dos nossos colaboradores”, assim, criou um átrio espaçoso, mudou as salas de
reuniões para o centro do edifício, seguidas pelo refeitório, pelo bar e pela loja de presentes, e
como se isso não bastasse acabou por decidir instalar as únicas casas de banho do edifício no
átrio.
“Toda a gente tem de se encontrar”, foi o seu princípio para incrementar a criatividade, pois
esta é uma das lições mais fortes acerca da criatividade de grupo - as equipas mais inovadoras
são uma mistura do que é familiar e do que é inesperado -, devido ao facto de os indivíduos

1

A palavra serendipity teve a sua origem em 1557, no livro de Michele Tramezzino intitulado“Os Três Príncipes de

Serendip”. Narra a história, que o rei Giaffer que governava a ilha de Serendip no extremo oriente, tinha três filhos que
enviou fora da ilha de modo a completarem a sua formação. Durante a sua viajem e de forma sagaz, os três príncipes faziam
constantes descobertas por acidente, o que contribuiu para a sua sabedoria como fututros reis de Serendip. O uso do termo
serendipity foi inspirado pela história de Michele Tramezzino e os seus primeiros registos foram encontrados numa das
cartas escritas por Horace Walpole (1717-97), filho do primeiro ministro Robert Walpole ao rei George II (Florença).
Wikipedia
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serem estimulados a conversar com colegas que estão envolvidos em projetos completamente
diferentes.
Para reforçar este princípio, criou ainda, um lugar em que fosse permitido às pessoas interagir
livremente, nascendo assim, a Universidade Pixar, com um conjunto de 110 cadeiras
diferentes, da escrita criativa à improvisação cómica, acessíveis a todos os colaboradores.
Steve Jobs seguiu ainda, o princípio de que para maximizar a criatividade do grupo- fazer
com que o todo seja mais do que a soma das partes - é fundamental incentivar uma discussão
livre de erros -, pois segundo ele, nós só conseguimos acertar quando falamos sobre o que
corre mal.
Por isso, todas as manhãs na Pixar – foi implementada também esta metodologia na Apple –
começavam com uma sessão de grupo com um momento de divergência, para aumentar
drasticamente o potencial criativo, pois ao tentarmos compreender a estranheza de uma
resposta, obriga-nos a pensar no problema de uma outra perspetiva.
Mas, importa dizer, que a Pixar esforça-se por garantir que as críticas sejam feitas segundo
uma técnica que permite às pessoas melhorar as ideias sem utilizar uma linguagem demasiado
dura ou fazer juízos de valor – a esta técnica foi dado o nome de positivar.
Quando a positivação funciona, ela é incrivelmente eficaz a gerar avanços criativos, pois, a
crítica é sentida como uma surpresa, e isso aumenta as probabilidades de todos na sala
inventarem algo positivo, uma nova ideia, que pode ser inclusive, após a reunião, quando
ainda estamos “a positivar”.
Mas, isto parece contradizer tudo aquilo que temos como um dado adquirido, em que é
importante as pessoas sentirem que se podem exprimir sem terem medo de dizer coisas
erradas ou de serem criticadas, haver o lugar ao erro; princípio este, que é usado no que é
considerado ser a forma ideal para a criatividade de grupo: o brainstorming, em que os
princípios básicos de uma sessão de brainstorming bem-sucedida, é a ausência de crítica e a
estimulação das associações “em roda livre” (Lehrer 2013).
Nestas seções, a premissa subjacente é simples: se as pessoas tiverem medo de dizer coisas
erradas, acabam por não dizer nada, nestas reuniões a quantidade é o mais importante, a
qualidade virá depois. É a técnica mais popular de todos os tempos, pois é muito apelativa, a
maioria das pessoas sai de uma seção de brainstorming orgulhosa, mas “décadas de
investigação têm demonstrado que os grupos de brainstorming geram muito menos ideias do
que o mesmo número de pessoas a trabalharem individualmente, partilhando as suas ideias”
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refere Keith Sawyer (in Lehrer 2013), psicólogo da Universidade de Washington, pois há uma
ausência de crítica e discussão.

2.2.4 - Fatores que inibem a criatividade nas Organizações

Para vencer as barreiras que possam inibir a criatividade, as organizações devem focar a sua
atenção em medidas que facilitem a comunicação, o trabalho multidisciplinar, a auto
iniciativa, a liberdade pessoal e a não competitividade interna.
Também, o facto de os colaboradores não se sentirem apoiados para transmitir e colocar em
prática ideias originais, acaba por fazer com que possam acomodar-se e executar as tarefas da
forma habitual, com a perceção que as mesmas poderiam ser realizadas de forma diferente (e
assim poder ver aumentada a produtividade), e atingir estados emocionais de frustração e
irritabilidade (Zhou & George 2003).

2.2.4.1 – Ao nível do Indivíduo

Alencar (1995) diz que “as fronteiras mentais, mais do que as geográficas, condicionam e
aprisionam possíveis expressões da criatividade “, pois para se ser criativo é quase imperioso
divergir de pensamentos comuns ou inovadores, e este comportamento pode ser mal visto aos
olhos dos outros, até porque, nos nossos dias a necessidade de segurança impede ousadias
maiores por parte dos colaboradores, que possam pôr em risco a carreira ou o emprego.
Neste sentido, Alencar (1998) refere a falta de motivação, a falta de habilidade - saber fazer -,
a inflexibilidade - pessoas que não aceitam a mudança -, e uma baixa sociabilidade como
barreiras pessoais à criatividade.
Por sua vez, Bonani et al (1997) também relaciona alguns bloqueios pessoais tais como, a
falta de confiança - que leva ao medo de errar e correr riscos - ; a tendência para o
conformismo; a dificuldade em usar o pensamento divergente, ou seja, a dificuldade em
visualizar mais do que uma solução para os problemas, ou pelo contrário, a fixação apenas
numa solução, sem se preocupar com outras que podem ser melhores; os julgamentos
prematuros; e também a falta de controlo da imaginação e o excesso de entusiasmo, que
podem levar ao comprometimento das ideias devido a uma precipitação.
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O indivíduo é uma parte fundamental das organizações, mas não pode ser visto apenas na sua
individualidade, mas sim como um elemento, que faz parte de um todo que constitui essa
mesma organização.

2.2.4.2 – A nível da Organização

Podemos então dizer, que uma organização é um sistema composto por vários elementos
(pessoas, máquinas, informações), que interagem entre si, para o alcance de um ou mais
objetivos; mas o elemento humano é o único provido de sentimentos e de um incrível
potencial para criar e inovar, pelo que as organizações – não descurando os outros elementos
– devem investir nas pessoas e propiciar um ambiente favorável para que as soluções criativas
possam surgir com facilidade.
Van Gundy (Alencar, 1995) classifica as barreiras existentes nas organizações em cinco
grandes grupos:
• As estruturais, relacionadas com a ênfase na formalidade e na centralização;
• As sociais e políticas, relativas às normas e influência de poder;
• As processuais, ligadas aos excessos de procedimentos e regulamentações;
• As de recursos, relativas a carências (de profissionais, financeira, técnica etc.);
• Individuais e de atitude, pertinentes ao clima organizacional e às atitudes dos seus
membros.

Bonani et al. (1997) enfatizam que existe culturalmente, uma tendência ao exagero na
necessidade de se obedecer à autoridade, sob o argumento de que uma sociedade eficiente e
bem-organizada, só pode existir quando há uma hierarquia razoavelmente estável, o que faz
com que exista uma relutância generalizada entre os subordinados em desafiar as decisões
superiores e tentar cumprir exatamente o que lhes é solicitado.
Por sua vez, Alencar, (1995), contribuiu para a lista das barreiras à criatividade organizacional
acrescentando, a centralização do poder, o excesso de autoritarismo, a baixa recetividade a
novas ideias, a busca excessiva de certezas, a rigidez da organização, a hostilidade às pessoas
com ideias divergentes, a falta de apoio a novas ideias, e ainda, a falta de cooperação e
confiança entre os colegas.
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Ficando, muitas vezes esquecido o facto de que a nível das organizações, a criatividade pode
surgir em qualquer setor e de qualquer cabeça, para o aperfeiçoamento de produtos já
existentes ou para novos produtos, para a solução de problemas e ainda para a otimização de
rotinas.
É então, facto inultrapassável, tal como já referimos no início desta secção, de que um dos
principais inibidores à criatividade organizacional é o facto de os vários elementos –
incluindo as pessoas – não interagirem entre si para o alcance de um ou mais objetivos.
Cumpre-nos então, questionar. Como devemos trabalhar em conjunto? Qual é a estratégia
ideal para a criatividade de grupo?
Brian Uzzi sociólogo da Universidade de

Northwestern, (in Lehrer 2013) ajuda-nos a

responder a esta questão, este estudou quase todos os musicais da Broadway -entre 1877 e
1990- criando uma forma de medir a densidade das relações entre os atores - a que chamou o
fator Q, que mede a “intimidade social” entre as pessoas.
E verificou que, quando o Q era baixo (inferior a 1,7), os musicais tinham muito mais
probabilidades de serem um fracasso, mas por sua vez, quando o Q era demasiado elevado
(acima de 3,2) isso também afetava o trabalho. Concluiu então, que o tipo de equipa que deu
origem aos musicais melhor sucedidos foram os espetáculos que foram produzidos com níveis
intermédios de intimidade social (Q de 2,6).
A explicação é de que, os artistas eram tão próximos que pensavam todos de forma
semelhante, o que arruinava a inovação teatral.
Isto leva-nos ao encontro da necessidade de haver uma mistura de pessoas com características
e conhecimentos distintos, que podem levar a descobertas afortunadas do acaso.
Enquanto os processos subjacentes à criatividade no emprego são complexas, parece que os
gestores podem ser importantes para o processo criativo, e na geração de novas ideias, como
vamos ver na próxima seção.
Assim, as práticas no domínio da liderança nas organizações, podem ser vistas como um fator
do clima de trabalho que podem ter uma enorme influência no conhecimento e na criatividade
das organizações.

29

2.2.5 - Liderança para a criatividade

Devido ao constante crescimento do mercado concorrencial, à globalização, e ao aumento da
tecnologia, as organizações atuais para assegurarem a sua permanência no mercado, têm de se
tornar cada vez mais competitivas.
Tal facto só é possível, se existir uma preocupação na contratação de líderes que possuam
valores, personalidades, emoções e comportamentos, capazes de enfrentar este desafio.
Estes fatores, requerem dos líderes capacidades muito além das competências associadas à
tarefa ou know-how técnico (George, 2000); mostram ainda, que a competência do líder para
levar os seus liderados a serem criativos depende do clima e cultura da organização (Mumford
et al., 2002).
Assim pode considerar-se, que os líderes possuem um papel crucial no ajustamento destes
estados de ânimo dos liderados, utilizando como suporte uma gestão eficaz das próprias
emoções, levando a que os respetivos subordinados sintam que existe a liberdade de
demonstrar e partilhar novas ideias dentro da organização em que trabalham.
Sendo então que, deve ser dada aos líderes das organizações, uma cuidada atenção, pois estes
têm um papel fundamental na organização, na união e na motivação da equipa que lideram.
Para tal, as organizações necessitam de assegurar líderes que consigam através do
comprometimento dos colaboradores um incremento da motivação, inovação, performance,
desenvolvimento de talento, aumento de confiança, qualidade de serviço e trabalho em equipa
(Zeidner, Matthews & Roberts, 2004), com o objetivo de atingir a excelência; pois a liderança
e os comportamentos de supervisão têm uma comprovada influência nas componentes da
criatividade dos indivíduos, em contexto organizacional, (Mayfield & Mayfield, 2008;
Mumford et al 2002).
Neste sentido, Bonani (1997) critica o que acontece nas instituições em geral, pois pode-se
concluir que muito pouco se faz para alcançar o pleno potencial criativo dos líderes e dos
liderados.
Para Amabile (1997), a criatividade depende fundamentalmente de três fatores:
A experiência pessoal, o uso do pensamento divergente e a motivação, que se podem
manifestar em qualquer área da empresa e em que os gestores, com a sua atuação, podem
influenciar diretamente os comportamentos e atitudes das pessoas, principalmente quanto à
motivação.
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Por sua vez, Alencar (1998) também segue a mesma linha, afirmando que um dos principais
requisitos para uma organização criativa é a presença de líderes criativos e o cultivo de um
ambiente criativo, com o objetivo de criar as condições que facilitam o surgimento de novas
ideias, promovendo um ambiente de abertura e apoio à criatividade e inovação.
"As empresas necessitam de reinventar-se, utilizando todo o potencial criativo dos seus
talentos humanos em todas as áreas, e não apenas no topo “…” geniais serão aqueles líderes
capazes de arquitetar e construir formas de organização que permitam que sejam inventados
novos produtos e que os insights sejam transformados numa vantagem competitiva” (Souza,
1998).
O que se conclui, que todas as pessoas são potencialmente criativas, e que com uma liderança
favorável e com treino específico, podem as ideias inovadoras fluir com mais intensidade e
trazer benefícios para as organizações.
Tem sido demonstrado, que certas características pessoais dos líderes têm efeito na criação de
liderados com skills criativos, cumpre então, analisar quais são essas características e
competências, para assim as podermos analisar e fazer valer nas nossas organizações.
Antes de mais, como fator primordial, o líder deve possuir expertise técnico, deve ainda, ter
comportamentos empáticos, pois estes são considerados como possíveis desencadeadores de
atitudes otimistas, aumentando as reflexões criativas e a resolução inovadora de problemas
em liderados (Zhou & George, 2003).
Por outro lado, sabemos que o auto encorajamento emocional dos líderes tem vindo a ser
associado ao incremento de ideias criativas, levando os liderados a assumir riscos (George,
2000); sendo que este é um dos requisitos que leva os colaboradores a saírem da sua esfera de
segurança e adotar comportamentos criativos, e consequentemente, é o medo associado ao
receio de falhar, que pode fazer com que eles não adotem esse tipo de comportamentos.
Razão pela qual, é competência dos líderes fazer com que seja comunicado aos seus
colaboradores que as possíveis consequências negativas do processo fazem parte de um
trabalho criativo.
Assim, a motivação, o estímulo intelectual, o suporte, a liberdade, a elaboração dos objetivos,
o feedback e a disponibilidade de recursos, são ferramentas que se encontram à disposição
dos líderes, para que estes aumentem os comportamentos criativos entre os seus
colaboradores e os enquadrem com as expectativas organizacionais (Mayfield & Mayfield,
2008; Mumford et al., 2002)
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Visto de outro ângulo, é também imprescindível que os líderes tenham em conta as
características das pessoas que lideram – a sua autonomia, curiosidade e área de atuação, para
que possam retirar delas, aquilo que têm de melhor.
Mas, para que a liderança tenha sucesso no incremento da criatividade, é ainda necessário que
os líderes tenham competências sociais, tais como, a persuasão, inteligência social, coaching e
competências de comunicação (Mumford et al., 2002), o líder deve ser progressivamente mais
facilitador, assumindo uma posição de background, fornecendo assim o suporte e a confiança
necessária para o trabalho dos seus subordinados; esta efetiva comunicação leva a que os
líderes demonstrem que é possível ser criativo no local de trabalho e, consequentemente, os
subordinados se sintam mais motivados para a realização de tarefas inovadoras (Mayfield &
Mayfield, 2008).
Tal como a liberdade e autonomia fornecida pelos supervisores (Amabile et. al. 1996), o
suporte (suporte de ideias, suporte de trabalho e suporte social) tem vindo a ser mencionado
como influenciador na propensão dos colaboradores para processamentos criativos (Mumford
et al., 2002), temos pois que, os líderes devem usar os objetivos, o feedback e os recursos
existentes como ferramentas, para conseguirem com que os seus liderados prossigam um
maior número de processos criativos.
Para isso, devem elaborar objetivos realistas, específicos e apropriados de modo a
aumentarem a motivação e a sensação de auto eficácia criativa (Mayfield & Mayfield, 2008).
Os líderes podem ainda, fomentar a criatividade, direcionando os colaboradores para as
estratégias, metas e resultados esperados pela organização.
Devem proceder, tal como já referimos, ao fornecimento de feedback como meio de ajudar os
colaboradores a desenvolverem o seu potencial criativo e incrementar a sua motivação, este
deve centrar-se no processo e não nos outcomes, pois só dessa forma, os liderados diminuem
a ansiedade, aumentam a confiança e percebem quais as melhores formas de atuação nas
várias etapas da tarefa (Mayfield & Mayfield, 2008).
Como último fator, os recursos, que podem ser materiais (e.g. computadores, software,
ferramentas), formativos (e.g. competências, trabalho, criatividade) ou até mesmo a
autoridade e permissão para a implementação de mudanças, levam a que os colaboradores se
sintam apoiados para enveredar por processos criativos (Tierney et al. 1999).
A eficiente gestão de todos estes fatores requer dos líderes competências e capacidades
próprias, estes devem aceitar e fomentar as ideias dos colaboradores, permitindo desta forma,
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a iniciativa, a autonomia, a colaboração, a abertura a diversas perspetivas, o desafio
intelectual e o sucessivo desenvolvimento de paixões profissionais individuais (Amabile &
Khaire, 2008), facto que se reveste de especial importância, pois muitos dos estímulos e
obstáculos ao ambiente de trabalho estão dentro do controle ou influência dos líderes.
Pois, tal como nos referem Tierney e Farmer (2004) que concluíram, que quando os
funcionários vêm que os seus líderes são favoráveis à criatividade, há um efeito positivo
correspondente no comportamento criativo.
Mas, para que isso aconteça, é necessário analisar outra prática, que pode também ser vista
como um fator do clima de trabalho que tem uma enorme influência na criatividade das
organizações, que é a comunicação nas organizações.
Os líderes, no entanto, precisam de reconhecer a comunicação como algo estratégico na
gestão, pois, só através dela é possível formar uma verdadeira equipa, harmoniosa e motivada
a promover a interação e o relacionamento entre as pessoas e os departamentos.
As organizações que reconhecem a comunicação como um forte elemento para aumentar a
competitividade, constroem uma boa imagem institucional e de credibilidade pública,
estreitando um relacionamento ético e de responsabilidade social.
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2.2.6 - Comunicação para a criatividade

Sabemos que atualmente, os fluxos de comunicação estão a intensificar-se em todos os
sentidos, trazendo relevância num contexto amplo de discussões que envolvem aspetos
teóricos e conceptuais do qual fazem parte.
Sendo a comunicação organizacional, considerada como um processo dinâmico através do
qual as organizações se relacionam com o meio ambiente, e por meio do qual as subpartes da
organização se conectam entre si, a comunicação organizacional pode ser, então, vista como o
fluxo de mensagens dentro de uma rede de relações interdependentes. (Kunsch 1997).
Segundo Dubrin (2003) “a comunicação é o processo básico pelo qual, os gestores e os
profissionais realizam as suas tarefas; e as pessoas em posição de autoridade consideram a
habilidade de comunicação como algo vital para o sucesso.”
Nas organizações do séc. XXI a comunicação reverte-se de primordial importância, pois, o
montante total do conhecimento é cada vez maior, o que faz com que as pessoas possam
sofrer de uma sobrecarga de informação, e as relações pessoais podem ser essenciais para
vasculhar a enorme quantidade de conhecimento disponível.
Um estilo de trabalho criativo distingue-se por uma comunicação, que segundo Mabry Barnes
(1980), são “os mapas de comunicação entre os participantes”, que se faz através de uma
comunicação suportada na confiança mútua, e na experimentação e assunção de riscos, os
quais fazem aumentar a quantidade e qualidade das contribuições.
O fenómeno da comunicação é cristalizado como a força motriz para a criatividade
colaborativa (Sonnenburg 2004).
Pois, o conhecimento só vai “significar algo”, através da interação entre os vários sujeitos,
que tem como finalidade transferir esse mesmo conhecimento pelas organizações, o qual pode
revestir um caráter tácito ou explícito.
No entanto, sabe-se que a atividade base do conhecimento e da experiência nas organizações,
onde o conhecimento evolui de uma forma contínua através de um processo contínuo de
prática, aplicação e experiência, faz com que a transferência do conhecimento tácito se possa
revestir-se de grande dificuldade, pois pode ser muito difícil de explicar, ou muito incerto, ou
considerado sem importância, muito variável, politicamente sensível ou muito valioso para o
indivíduo ou grupo em questão (Gardner, 1996).
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Mas, para a transferência do conhecimento tácito são necessárias as interações pessoais, há
pois, uma série de razões pelas quais o conhecimento tácito mais valioso de uma organização
não pode prestar-se a ser capturado de formas explícitas, porque o conhecimento tácito não
pode ser comunicado, compreendido ou utilizado sem o "sujeito conhecedor" (Popper, 1972)
Podemos então dizer, que as interações pessoais não só permitem a transferência do
conhecimento tácito, como também ajudam as pessoas a avaliar a qualidade do conhecimento;
estas, são ainda importantes, para gerar confiança, o que leva a um aumento da troca de
conhecimento, o que torna as trocas de conhecimento menos onerosas, e aumenta a
probabilidade do conhecimento adquirido ser suficientemente compreendido e absorvido
(Jolink & Dankbaar 2010).
Hoje em dia, considera-se que o networking, pode ter um papel muito importante na forma e
velocidade como são construídos os relacionamentos, e do efeito que tem sobre a
aprendizagem, inovação e capital intelectual (Wright, Dunford e Snell, 2001).
Sendo, um dos principais desafios no desenvolvimento de uma rede, o de motivar a produção
do conhecimento "coletivo" ou ideias, o qual pode ser benéfico para todos, e assim contrariar
a tendência natural que as pessoas podem ter para proteger o seu conhecimento.
Podemos dizer, que a partilha do saber e o conhecimento existente nas organizações, seja qual
for a sua origem e o meio usado, deve ser percebida como sendo mais benéfica do que
proteger o conhecimento de cada um.
A comunicação interna vai depender em larga medida do trabalho em equipa, ou seja, entre os
vários departamentos da organização, logo, o planeamento de uma política de comunicação
interna deve integrar as ações dos vários departamentos existentes.
Podemos então dizer, que as estratégias devem ser bem definidas e transparentes, isto
significa, que deve ser mantido um diálogo aberto entre a direção e os empregados e propiciar
a existência de canais de comunicação livres e eficientes (Kunsch, 1997).
A comunicação interna “deve apontar os sucessos, valorizar os aspetos positivos, reconhecer
os esforços individuais e coletivos; com isso, a empresa pretende aumentar a coesão (...), a
solidariedade, a competência, a eficiência”. (Kunsch, 1997)
Assim, compete às lideranças assumir como parte integrante das suas competências, o
processo de comunicação interna, motivando os colaboradores para que estes se sintam como
parte do processo, dando-lhes as ferramentas, o treino e os recursos (tempo, gente e dinheiro),
para que possam construir um relacionamento de confiança.
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Assim, vimos que a comunicação interna, favorece um ambiente de trabalho com eficácia, no
entanto, ela pode fluir de três formas: descendente, ascendente e lateral.
A comunicação descendente acontece dos níveis mais altos para os níveis mais baixos; a
ascendente quando a comunicação é dirigida para os mais altos escalões proporcionando um
feedback sobre metas e planeamento e a comunicação lateral é quando a comunicação
acontece com pessoas de um mesmo grupo.
Todos os três níveis são importantes, porém a ascendente deve acontecer de forma bem clara,
inovadora, proporcionando um ambiente aberto à comunicação.
A ascendente e a lateral devem favorecer um ambiente harmonioso e influenciar na motivação
dos funcionários.
As organizações que reconhecem a comunicação como algo competitivo, constroem a sua
imagem institucional e de credibilidade pública, mantendo um relacionamento ético e de
responsabilidade social.

2.2.7 – Serendipidade e práticas organizacionais e da gestão

A serendipidade é definida como a descoberta acidental de algo que acaba por ser valioso, é ''
a arte de fazer uma descoberta unsought '' (Van Andel 1994), por sua vez, Denrell et al.(
2003),definiu-a como um esforço do acaso “ e sorte acompanhada pela agilidade e
flexibilidade “.
Merton & Barber (2004), por sua vez, vêm a serendipidade quando alguém tropeça em algo ''
inesperado, anómalo, que se torna numa ocasião para o desenvolvimento de uma nova teoria
ou para estender uma teoria já existente “, trata-se, pois, de uma descoberta acidental,
fortuita, uma observação inesperada e anómala.
Só alguém que está fortemente focado, mas ao mesmo tempo, preparado para mudar de rumo,
pode tirar proveito de ideias diferentes e circunstâncias que possam surgir (Mansfield 2006) .
No contexto organizacional, a sua relevância tem sido sugerida em campos tão diversos como
a geração de ideias (Govier 2003), e parece ser, um ingrediente essencial para a criatividade.
Cumpre então, verificar quais os processos organizacionais que podem facilitar a sua
ocorrência.
Já vimos anteriormente, que estar focado em algo - atento - é importante, pois aumenta as
hipóteses de aprendizagem inesperada, porque o acaso prospera em estados de alerta.
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Assim, o esforço exploratório cria a vontade de aprender, que acaba por se traduzir em
descobertas inesperadas, então, podemos dizer que um desenho organizacional apropriado ou
inapropriado pode aumentar ou reduzir as oportunidades para que isto ocorra.
Como concluiu Miyazaki (1999), a serendipidade desempenha um papel importante no início
do esforço exploratório quando o estado de alerta e a atenção são mais elevados.
Também a importância do conhecimento e um fluxo livre de informação, estão entre os
facilitadores do acaso.
Num processo criativo a questão-chave não é se alguém é especialista - todos dentro da
organização são especialistas em alguma coisa -, mas sim, haver um número suficiente de
pessoas com recursos suficientes para lidar com projetos significativos, mantendo uma
comunicação face- to-face.
Quando a informação flui livremente, podem ser estabelecidas associações entre informação
não previamente articulada, e podem surgir relacionamentos entre as pessoas que
anteriormente não estavam ligadas, o que facilita o carinho do capital social e aumenta ainda
mais os intercâmbios.
As organizações podem assim, ser mais criativas, através do desenvolvimento de certas
habilidades dos seus colaboradores, nomeadamente, a comunicação interpessoal, a
compartimentação de tarefas, o networking e a crítica.
Pois, as pessoas que trabalham nas bases, usam abordagens indutivas que envolvem a
tentativa e erro, os contactos informais, as experiências e a heurística, ao contrário daqueles
que estão no núcleo, que tendem a confiar em abordagens dedutivas, relatórios formais, e
outros meios que desencorajam os resultados fortuitos .
Quando as organizações cultivam uma propensão para explorar as bases, poderão estar melhor
posicionados para descobrir algo através do acaso (Kornberger et al. 2006).
As descobertas acidentais, também podem ser facilitadas por conexões e interações sociais,
pois, como nos refere o cofundador da Pixar, que '' a maioria dos edifícios são projetado com
uma finalidade funcional, mas o nosso é estruturado para maximizar os encontros
inadvertidos.'' (Catmull in Lehrer 2013)
As pessoas podem imaginar mais facilmente a solução para um velho problema, quando estão
em contato com especialistas de diferentes campos (Lovas e Ghoshal, 2000), que permite
descobrir possibilidades inesperadas.
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Mas também, como refere Davis et al. (2009) “ uma menor estrutura abre à organização a
possibilidade de tratar uma ampla gama de possibilidades que acontecem por acaso”.
Vemos na nossa história, que as dinâmicas específicas das equipas podem estabelecer o
destino de uma dada descoberta, tendo como exemplo a descoberta da importância e da
aplicabilidade da penicilina, em que foi resultado não só das descobertas iniciais de Alexander
Fleming, mas também a utilização das referidas ideias por um grupo de pessoas (o chamado
grupo de Oxford), que lhes deu um uso completo na prática médica (Meyers 2007).
A serendipidade, também pode beneficiar de atributos mais gerais associados às equipas, tais
como, elevados níveis de confiança organizacional, o apoio, a confiança e os sentimentos de
segurança psicológica (Edmondson 1999) que podem levar a que as pessoas explorem mais
facilmente novas e ambíguas oportunidades, enquanto que na sua ausência, elas podem
preferir seguir as regras e evitar caminhos não testados e ações informais.
A vontade de expor resultados intrigantes, só ocorrerá se as pessoas se sentirem num
ambiente seguro, onde as suas inseguranças não serão expostas ou totalmente ridicularizadas,
em

que

a

tentativa

e

erro

sejam

bem

vistas.

Van Andel (1994) sugeriu que as características para se ter a possibilidade de ter um processo
de serendipidade, é ter uma mente aberta, ser perspicaz, curioso, intuitivo, flexível, artístico,
bem-humorado, inteligente e diligente, assim como ser competente e bem preparado, e
embora estas características ainda estejam para serem provadas, podem desempenhar um
papel importante no processo.
Como a famosa frase de Louis Pasteur que diz: '' onde a observação está em causa, o acaso
favorece apenas a mente preparada '' (in Meyers 2007).
A combinação destas disposições individuais e habilidades podem expressar-se numa
combinação de intuição, imaginação e criatividade, mas, estas combinações podem
ter uma maior dificuldade em florescer e prosperar em ambientes burocráticos
que

não

favorecem

o

desvio

à

regra

–

o

hábito

de

questionar.

A importância do trabalho em equipa durante todo o processo acidental é ainda mais claro
quando se considera o indicado pela literatura, de que os processos de variação são
potencialmente vistos como tendo falta de legitimidade, ou porque foram desenvolvidos de
uma forma informal (Gwynne, 1997), ou porque contradizem os paradigmas existentes
(Kuhn, 1970).
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O apoio às descobertas não convencionais ou “ ideias estranhas “ (Sutton, 2001) pode
depender da forma como são interpretadas pelos seus stakeholders mais imediatos
(inicialmente os membros da equipa), e como podem ser integrados na organização, pois,
(Meyers 2007) defende que as ideias que se desviam do normal podem ser recebidas com
indiferença ou mesmo com desprezo por uma instituição.
As organizações com culturas que proporcionam uma sensação de segurança psicológica
(Edmondson 1999) e uma capacidade de lidar com a ambiguidade proporcionam um bom
espaço por acaso prosperar.
Ao nível do contexto organizacional, os pesquisadores podem analisar as empresas ou
unidades onde as descobertas valiosas deste tipo surgem com regularidade e perguntar por
que este deve ser o caso.
Quanto ao processo, os gestores precisam de aceitar que a aprendizagem e a descoberta
podem ser programadas em certos casos, mas não em todos, pelo que, a criação de uma
abertura da organização para o não- programado, por exemplo, e incutir a segurança
psicológica às pessoas para falarem sobre '' descobertas estranhas”, pode ser uma primeira
necessidade .
Em termos de contexto, os gestores podem facilitar as conexões estranhas, misturar as redes
que normalmente não se misturam e assumir que a organização tem tanto de libertador como
de controlador.
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2.2.8 – Mecanismos de suporte à criatividade: Sistemas de ideias

As organizações modernas e competitivas têm a perceção do valor que a criatividade tem para
atingir o sucesso e um exemplo desta realidade prende-se com a implementação de inúmeros
mecanismos com vista ao incentivo deste fenómeno.
Mas importa referir que não é pelo simples facto de uma organização implementar alguns
destes mecanismos que consegue, por si só, fomentar que os colaboradores usem a sua
criatividade com o objetivo de gerar novas ideias, estes necessitam de sentir que há uma
cultura implícita de estímulo à criatividade, aliada à atenção e ao reconhecimento que lhes é
dado, e à oferta de recursos necessários para transformar as ideias em realidade.
Hoje em dia, um dos mecanismos de suporte mais utilizados no estímulo à criatividade
organizacional são os sistemas de sugestões, mais conhecidos por caixas de ideias, e é
essencial que todas as organizações tenham um bom sistema de ideias que torne o processo
organizado e produtivo.
Ao encorajar o livre fluir de ideias, ter-se-á a oportunidade de trazer uma profunda
transformação às organizações, alterando a qualidade de vida dos seus funcionários, e trazer
um crescimento real à própria organização.
Quando os funcionários vêm que as suas ideias são valorizadas, as suas atitudes passam de
um sentimento de frustração para um sentimento de envolvimento, satisfação e compromisso.
Muitos gestores acreditam que a estrutura e formalidade podem dificultar o livre fluxo de
ideias, todavia, a existência de um sistema bem definido -cujo desempenho possa ser medido
e gerido-, e bem integrado na rotina diária da organização passa a tornar-se central para o
trabalho de todos e ajudar a melhorar a cultura corporativa.
Saber como promover ideias dos funcionários irá tornar-se uma competência crítica para os
gestores, pelo que o domínio desta competência irá distinguir os gestores mais eficazes dos
gestores menos ineficazes.
O conceito de geração de ideias, visto de uma forma ampla, pode dar aos colaboradores uma
maior perspetiva sobre a organização e sobre o seu trabalho.
Por exemplo, Koji Kobayashi, (in Robinson & Schroeder 1994) ex-presidente da NEC,
acredita que “ a rotação do trabalho é a droga milagrosa para a produtividade”, esta dá aos
funcionários, diferentes perspetivas sobre como a empresa funciona, isto permite-lhes fazer
ligações que de outra forma não poderiam fazer (Robinson & Schroeder 1994).

40

O funcionamento dos sistemas de sugestões pode ser dividido em três fases: idea extraction,
idea landing e idea follow-up (Van Dijk & Van Den Ende 2002).
A primeira fase é a fase do encorajamento, que se baseia na vontade do colaborador dar a
conhecer a sua ideia e partilhá-la com a organização, tem de haver por parte da organização
um estímulo para que isto aconteça, ou seja, um ambiente cultural de abertura e confiança.
A segunda fase é a fase do suporte organizacional, em que o colaborador tem de ser apoiado
para o estabelecimento da ideia.
A terceira fase é a fase da disponibilização dos recursos, pois requer-se aqui que haja uma
estrutura de regulação deste processo, para que depois de avaliada a ideia, esta se transforme
numa proposta de projeto.
As caixas de ideias são, assim uma excelente ferramenta para transformar o conhecimento
tácito (subjetivo, prático e simbólico) em conhecimento explícito (objetivo, teórico,
sistematizado), pois, sendo um facto que a criatividade parte da conexão entre os vários
elementos, então o conhecimento não deve ficar “retido” no departamento que o criou, deve
haver um esforço por parte da organização para que esse conhecimento seja disseminado e
partilhado por toda a organização.
A revista Management (1998) (in Robinson & Schroeder 1994) destacou o caso da 3M, uma
das maiores empresas do mundo, que investe profundamente no potencial criativo de seus
funcionários, que "são estimulados a desenvolver soluções inovadoras para os problemas e
necessidades dos clientes e chegam a apresentar mensalmente cerca de 150 ideias novas".
Para isso, a empresa estabeleceu a inovação como foco principal de sua ideologia e criou todo
um clima favorável ao desenvolvimento de novas ideias: seleção cuidadosa de pessoal (devem
ser práticos, curiosos e criativos), liberdade para a criação, tolerância ao erro, aproveitamento
das diferenças culturais para ideias nascidas em diversos países, diversificação total de
produtos, investimentos e estímulos em alta escala.
Desta forma, a 3M lança em média 50 novos produtos no mercado todos os meses.
Robinson & Schroeder no seu livro Ideas Are Free, definiram os oito princípios para um
sistema de ideias ser altamente produtivo:

1) As ideias devem ser sempre bem recebidas e encorajadas.
É vital transmitir aos funcionários que a empresa quer mesmo receber as suas ideias, mostrarlhes que as suas ideias são levadas a sério, usadas e reconhecidas.
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Nenhuma ideia deve ser rejeitada logo à partida, por muito desajustada que pareça.

2) O processo de submissão de ideias deve ser simples.
Devem eliminar-se formas longas, complicadas e procedimentos que consumam muito tempo.

3) A avaliação de ideias é rápida e eficaz.
O sistema deve permitir que a avaliação das ideias seja efetuada desde o nível mais baixo da
organização, pelas pessoas que estão mais familiarizadas com o assunto, e que sabem do que
se trata, que por sua vez leva a uma mais rápida e eficiente implementação.

4) O feedback deve ser rápido, construtivo e informativo.
As pessoas devem saber o que se pensa das suas ideias, oferecendo feedback construtivo,
mesmo que a ideia venha a ser rejeitada.

5) A implementação é rápida e suave.
Devem existir recursos suficientes para implementar todas as ideias.
Isso exige uma preparação prévia: tomar notas do tipo de ideias que surgem e tornar
disponíveis os recursos para as áreas que mais precisem de melhorias.

6) As ideias devem ser revistas para aumentar o seu potencial.
Após o processo de implementação, que é um passo no sistema de ideias, estas devem
ser revistas para se retirar mais potencial e verificar se sugerem outras ideias, ou se
podem ser replicadas para outra áreas da empresa/grupo.

7) As pessoas devem ser reconhecidas e o sucesso deve ser celebrado.
Os funcionários já consideram uma recompensa ver as suas ideias implementadas, não só pelo
reconhecimento mas pelas mais-valias que trazem à empresa e ao seu trabalho em particular.
Mesmo assim não fará mal se a empresa puder celebrar com um almoço de vez em quando
para exprimir a gratidão e o apreço.

8) A performance do sistema de ideias deve ser medida, revista e melhorada.

42

Com o objetivo de identificar as áreas em que o sistema precisa de melhorias, é necessário
monitorizar a performance, tendo em conta a quantidade de Ideias, A sua origem, a rapidez
com que são processadas e o “lucro” que trouxeram à empresa.

2.3 Conclusões

Através deste enquadramento teórico, podemos constatar ser necessário que as organizações
dos nossos dias, vejam a criatividade com a mesma atenção com que definem a estratégia,
pois aquela deve ser entendida como uma forma de adquirir o conhecimento e a
competitividade, através de um processo contínuo, apoiado por sua vez, na geração de ideias
por parte dos colaboradores, com o objetivo de encontrar soluções rápidas e práticas que
permitam enfrentar a contante transformação e pressão dos mercados.
A criatividade concorre, assim, lado a lado e com igual importância, com a necessidade das
organizações possuírem uma estratégia bem definida relativamente aos seus produtos e
serviços.
Os investigadores que estudam a criatividade, nas suas inúmeras vertentes, nomeadamente, no
contexto das organizações, demonstram-nos sem qualquer equívoco, a importância da
criatividade e da geração de ideias como condição não apenas de desenvolvimento e
crescimento do negócio, mas sim da sua própria sobrevivência no mercado.
Pois, com os constantes desenvolvimentos tecnológicos, as alterações económicas e sociais
que se fizeram sentir nos últimos anos, as organizações necessitam, cada vez mais de fazer a
diferença na forma como atuam e como concorrem no mercado, e essa diferença pode e deve
ser feita através da valorização do potencial criativo dos seus colaboradores.
Assim, a prioridade das nossas organizações, deverá ser implementar mecanismos ou
processos que levem geração, desenvolvimento, recolha e avaliação de ideias por parte dos
seus colaboradores.
Mas para isso, não basta implementar mecanismos formais de estímulo e recolha das ideias
dos seus colaboradores, é fundamental que exista ainda, um mecanismo de in formalidade
para que as ideias possam brotar, é ainda necessário que as organizações reconheçam quais
fatores intrínsecos ao indivíduo e à própria organização no sentido de passíveis de
incrementar os processos criativos, e por outo lado quais os que por sua vez podem levar à sua
inibição.
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De entre os inúmeros fatores, o clima organizacional, é preponderante para que possam surgir
um maior número de processos criativos.
Pois, fatores como, existir uma abertura à criatividade, dar autonomia aos colaboradores, dar
feedback construtivo, fazer com que o erro seja visto como uma forma de aprendizagem,
haver uma motivação positiva por parte das diversas lideranças, assim como, a existência de
uma boa comunicação entre toda a organização e entre os vários níveis e departamentos, é
fundamental para que o conhecimento seja transmitido, abrindo assim, maiores possibilidades
à criatividade.
Pois, sabemos que o processo criativo tem lugar, quando um indivíduo, detêm uma grande
variedade de informações, permitindo que as associações de ideias ocorram e que daí surjam
novos conceitos.
Sendo de extrema importância a motivação das lideranças e a comunicação.
Também vimos a importância do conhecimento e de um fluxo livre de informação, pois
quando esta flui livremente, podem ser estabelecidas associações entre informação não
previamente articulada, e podem surgir relacionamentos entre as pessoas que anteriormente
não estavam ligadas, o que facilita o carinho do capital social e aumenta ainda mais os
intercâmbios, os quais estão entre os facilitadores do acaso, pois para existir um processo
criativo é fundamental haver um número suficiente de pessoas com recursos suficientes para
lidar com projetos significativos, mantendo uma comunicação face-to-face.
As organizações podem ser mais criativas, através do desenvolvimento de certas habilidades
dos seus colaboradores, nomeadamente, através da comunicação interpessoal, da
compartimentação de tarefas, do networking e da crítica positiva, assim como da motivação
dada pelos líderes.
Vimos ainda, que para se obter a maximização de todos os colaboradores envolvidos
relativamente à geração de novas ideias, é necessário haver um processo contínuo de apoio à
geração de ideias baseado num sistema simples e rápido de recolha das mesmas, que possa ser
gerido, melhorado e que os criadores de ideias possam ser recompensados.
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Parte II

Análise de um Caso de Estudo

3. PROBLEMÁTICA E METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO

Neste capítulo expomos o objetivo que esteve na base do presente trabalho de investigação e a
metodologia utilizada, fundamentando-a.
Apresentamos, também, todo o processo de recolha, sistematização e análise dos dados.

3.1. Problemática de Investigação

Pretende-se, neste trabalho, fazer uma avaliação da visão, do conhecimento e da necessidade
dos processos criativos, assim como o lugar que o tema da criatividade ocupa na empresa e as
formas que esta utiliza para a fomentar, desenvolver e recompensar,
A presente da investigação debruça-se, assim, sobre a análise das respostas dos colaboradores
entre as várias hierarquias e funções da empresa e ainda, entre a teoria e a prática.
A hipótese teórica subjacente a esta investigação prende-se com o facto de a criatividade ter
cada vez mais um papel de extrema e inequívoca importância na competitividade e
sobrevivência das empresas do séc. XXI, pelo que, uma das premissas mais importantes para
se atingir essa vantagem competitiva ser a capacidade criativa e inovadora das organizações
em que o capital humano pode ser visto como o grande motor diferenciador.
A forma como a criatividade se desenvolve numa organização relaciona-se diretamente com
as características e condicionalismos dessa mesma organização, nomeadamente com o clima e
cultura que se respira no seu dia-a-dia.
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3.2. Fundamentação Metodológica

A fundamentação metodológica e as opções utilizadas têm de ser o produto de uma
articulação entre objeto de estudo e objetivo de investigação.
Assim, sendo a criatividade um fenómeno multifacetado, envolvendo aspetos individuais
(habilidades cognitivas, traços de personalidade), sociais e ambientais (que se traduzem
posteriormente em fatores potenciadores e inibidores), todos eles de difícil avaliação.
Pelo que, o uso de uma metodologia qualitativa é a opção mais adequada como forma de
conseguir decifrar da melhor forma, o contexto e as perceções dos indivíduos através de um
exame intensivo, profundo e interpretativo dos dados. Este trabalho de investigação centra-se
num único case study, contudo, tendo presente que, por um lado, como se referiu acima, o
objetivo deste trabalho de investigação é estudar em profundidade e detalhe uma determinada
realidade, logo, não se pretende comparar com outras realidades e generalizar as conclusões,
por outro lado, a empresa alvo da investigação tem uma forte implantação nacional e integra
um grande grupo mundial, sendo líder nacional e mundial no seu sector, pelo que, este
trabalho constituirá um contributo empírico importante para o estado da arte.
Hartley (1994) refere-se ao case study como sendo “uma investigação profunda e detalhada
muitas vezes com dados recolhidos durante um certo período de tempo, de uma ou mais
investigações, ou grupos dentro de organizações, com o intuito de fornecer uma análise do
contexto e dos processos do fenómeno em estudo”, sendo que se reveste de especial
importância estudar a criatividade dentro de um determinado contexto (neste caso as
características e condicionalismos da empresa).

3.3. O Processo de Recolha de Dados

Tendo presente o objetivo do trabalho, neste case-study foram considerados adequados os
seguintes métodos de pesquisa que nos garantiram obter os dados primários e secundários
sobre necessários para o projeto:

• Os dados primários foram obtidos através de entrevistas semiestruturadas com recurso a um
guião previamente construído, o qual funcionou como eixo orientador do desenvolvimento da
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entrevista, uma vez que, era composta pelos temas de interesse relacionados com o fenómeno
em estudo.
Assim sendo, não foi estabelecida uma ordem rígida na colocação das questões, tendo a
aplicação das mesmas ocorrido de forma adaptada no decorrer da entrevista.
Como declara Ruquoy (1995), este tipo de entrevista “não é inteiramente aberta nem
encaminhada por um grande número de perguntas-guia, relativamente abertas, a propósito das
quais é imperativo receber uma informação da parte do entrevistado” .
Estas foram diretamente administradas pela investigadora a colaboradores da empresa, de
diferentes níveis hierárquicos e diferentes funções (marketing, vendas, recursos humanos,
assistência ao cliente), o que permitiu à investigadora obter com este tipo de amostragem
distintas subjetividades dos atores envolvidos, obtendo assim, um trabalho mais rigoroso e
uma perceção das diferentes leituras que são feitas de uma mesma realidade, no sentido de
perceber se há homogeneidade.
Estas foram efetuadas em estruturas da empresa (tanto na sede na Amadora em Lisboa, como
na delegação do porto em Gondomar.

• Os dados secundários basearam-se na recolha e análise de documentação da empresa (e.g.
apresentações, artigos, mensagens da gestão), recorrendo aos canais de comunicação e
informação que a empresa disponibiliza (e.g. intranet, newsletters).

Para além disso, como técnica complementar, a investigadora recorreu à observação direta e a
toda a sua vivência diária de forma a confrontar a informação do “dizer” com o “fazer”, ou
seja, com as práticas observadas, visto que a investigadora é simultaneamente colaboradora da
empresa.

No entanto, não pode a imparcialidade da investigadora ser questionada pelo facto de ser
colaboradora da empresa, ainda que a análise possa revelar, de facto, a própria vivência da
investigadora, pois é-o à um curto período de tempo, não tendo antes da fase de recolha de
informação no âmbito deste trabalho de investigação, acesso a qualquer informação
privilegiada sobre mesmo.

Para suporte às entrevistas foi definido um guião, Anexo 1 - Guião das entrevistas.
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No entanto, as questões definidas serviram apenas de orientação, já que a abordagem a cada
entrevistado teve presente a função de cada um, a sua antiguidade na empresa, o tipo de
função que desempenha e a própria dinâmica das entrevistas.
Foi realizado um total de 20 entrevistas, divididas entre os vários níveis hierárquicos e
departamentos da empresa, que decorreram no mês de Junho a Julho de 2013.
Todas as entrevistas foram gravadas, à exceção de três (por dificuldades técnicas),
A entidade dos entrevistados foi protegida, tendo procedido à sua categorização atribuindolhes a letra “E” de Entrevistado e um número (de 1 a 20).

Figura 13: Distribuição das entrevistas por hierarquias e departamentos

Áreas
Marketing
Comercial
Apoio cliente
Rec. humanos

Lideranças de topo
1
1
1
1

Lideranças intermédias
3
3
0
1

Operacionais
0
6
3
0

Não foi entrevistado o Diretor Geral pelo facto de se encontrar a empresa em interregno, o
Diretor Geral, que o foi pelo período de 3 anos, saiu para a India e o atual, apenas iniciou as
suas funções em Portugal em agosto de 2012, tendo vindo do Panamá.
Este trabalho de investigação recuou ao ano de 2011, para permitir o enquadramento do tema,
e estendeu-se até Julho de 2013.

3.4. O Processo de Sistematização e Análise de Dados

A partir dos dados primários obtidos, foi feita uma transcrição das entrevistas, procurámos
sistematizar as ideias de cada entrevistado, numa base de dados através do agrupamento por
temas:
Ø Por dimensões de análise (ver figura 14)
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Figura 14 – Dimensões de análise

Abertura à
criatividade

• Lideranças de topo
• Lideranças intermédias
• Operacionais

Feed-back

• Lideranças de topo
• Lideranças intermédias
• Operacionais

Lugar ao erro

• Lideranças de topo
• Lideranças intermédias
• Operacionais

Autonomia

• Lideranças de topo
• Lideranças intermédias
• Operacionais

Motivação das
lideranças

• Lideranças de topo
• Lideranças intermédias
• Operacionais

Comunicação

• Lideranças de topo
• Lideranças intermédias
• Operacionais

Ø De acordo com a seguinte estrutura (ver figura 15)
Figura 15: Estrutura da Análise
Visão institucional

Visão não institucional
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A partir da documentação e informação diversa (e.g. apresentações, artigos, mensagens da
gestão) recolhida, começámos por contextualizar o estádio em que a empresa se encontrava
relativamente ao tema da Criatividade.
Depois, procurámos perceber as diversas fases de abordagem ao tema, identificando os
respetivos eixos de atuação, formas de comunicação e informação, assim como alguns
discursos relevantes.
Conforme se pode verificar na figura seguinte (Figura 16), algumas dimensões de análise são
comuns e outras divergentes relativamente às vertentes de chefias de topo, intermédias e não
chefias, o que permitirá fazer o confronto de ideias, subjacente à problemática deste trabalho
investigação.

Figura 16: Análise por dimensão

Abertura à criatividade
LT- “Há espaço para pequenas alterações” (E6)

LI – “Tem havido progressão na abertura do ambiente de trabalho” (E14)

O.- “Há abertura e liberdade de exposição de ideias” (E20)
“Não há mais criatividade por preguiça (E12), as pessoas estão acomodadas” (E13)

Feedback
LT - “É importante dar feedback às pessoas (E3) (E6)

LI - “Estão focados (chefias) nos seus objetivos imediatos e não têm tempo” (E10)

O.- “Deveria haver mais feedback por parte das chefias” (E1) (E18)
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Lugar ao erro
LT – “É fundamental que as chefias permitam que se corra erros “ (E6)

LI –“ O erro faz parte da filosofia da empresa, mas é possível fazer mais” (E19)

O.- “Temos receio de errar”…“empresa aceita que se erre”…”o erro não é discutido” (E15)
“Nas áreas mais jovens existe uma aprendizagem conjunta (E13)

Motivação das lideranças
LT – “É necessário estimular as pessoas” (E6)

LI – “Na minha equipa os membros partilham os sucessos” (E9)

O. – “As chefias incentivam novas abordagens discussão de casos (e16)
“ As chefias preocupam-se com atingimento de objetivos e não como…(E12)
“A criatividade não faz parte da sua agenda “ (E12)
“ Dar coragem( chefias) para sermos mais criativos” (E15)

Autonomia
LT- “É necessário dar liberdade às pessoas (”E5)

LI- “Dou muita liberdade porque acho que controlar muito as pessoas inibe a criatividade (E14)

O.- “ Tenho alguma autonomia” (E15), “tenho muita autonomia” (E20)

Comunicação
LT - “ A comunicação entre as lideranças e as bases é um ponto de desenvolvimento da RD” (E6)

LI - “ A comunicação é um problema e tem havido um esforço para alterar a situação” (E14)
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O.-“Deveria haver uma melhor comunicação na empresa, principalmente entre departamentos” (E 13)
“ Às vezes parece que as próprias equipas não querem passar a informação umas para as outras…mas está
melhor” (E16
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4. CRIATIVIDADE NA ROCHE

4.1 Roche e Roche Portugal

4.1.1 Grupo Roche

O grupo Roche conta com mais de 100 anos de experiência em Pesquisa e Desenvolvimento e
caracteriza-se por ser:
• Número 1 mundial na área de Diagnóstico
• Número 1 mundial na área de Diabetes Care
• Número 1 mundial na área de Oncologia
• Líder mundial em biotecnologia (filiais Genentech/USA e Chugai/Japão)
• Pioneiro e líder em virologia (HIV, hepatite, gripe)
• Pioneiro nos medicamentos personalizados (Herceptin)

4.1.2 – Roche no Mundo: A história

Fritz Hoffman – La Roche era um pioneiro no domínio empresarial. Ele previa um grande
futuro para as especialidades farmacêuticas e estava convencido que a industrialização dos
medicamentos estandardizados significaria um grande progresso na luta contra as doenças.
Estas considerações conduziram à criação de F.Hoffmann-La Roche & Cª a 1 de Outubro de
1896 em Basileia.
Desde o início, La Roche deu muita importância à informação sobre o produto, como laço
entre os fabricantes farmacêuticos por um lado, e os médicos e doentes, por outro.
A Roche é uma empresa líder na indústria da saúde, oferecendo um leque único de soluções
terapêuticas inovadoras, em 100 anos de existência, o Grupo Roche assumiu uma posição
ativa na descoberta, desenvolvimento, conceção e marketing em soluções inovadoras na área
da saúde.
Os produtos desenvolvidos visam a prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, tendo
por base um compromisso sério com o bem-estar e qualidade de vida das pessoas.

53

Fundada em 1896, o Grupo Roche evoluiu de uma pequena empresa na área farmacêutica
para um dos líderes mundiais em soluções de cuidados de saúde.
Atualmente, é líder na área de diagnósticos e no fornecimento de medicamentos nas mais
importantes áreas terapêuticas, incluindo a oncologia, a virologia e a transplantação.
Com mais de 70 000 profissionais em 100 países, os produtos da Roche são vendidos em mais
de 250 países.
Todavia, o maior contributo para a sociedade centra-se no fornecimento de produtos e
serviços a um leque abrangente de necessidades de saúde, detetando previamente as doenças e
a sua prevenção, facto que permite evoluir para a terapia eficaz e monitorização do
tratamento.
A abordagem da Roche não se centra exclusivamente no diagnóstico e tratamento da doença
manifesta. Ao ter uma abordagem integrada e abrangente dos cuidados de saúde, o grupo
rege-se de forma responsável e ética, baseia a sua ação no desenvolvimento sustentável e no
respeito pelas necessidades individuais, da sociedade e do ambiente.
Ir ao encontro das necessidades dos seus pacientes e clientes exige uma pesquisa e produção
de serviços e produtos de alta qualidade, através dos quais é possível prevenir, diagnosticar e
resolver problemas de saúde, bem como antecipar necessidades futuras.
Para cumprir este objetivo central, a Roche mantém um contacto e um respeito pelos direitos
individuais dos pacientes.
O compromisso com a sociedade exige que sejam mantidos elevados padrões éticos e sociais
nas trocas comerciais, na abordagem à ciência médica e nos esforços para proteger o
ambiente, bem como assegurar uma boa cidadania.
Estes padrões são mantidos através da adesão aos regulamentos locais, nacionais e
internacionais, da cooperação com as entidades reguladoras e da comunicação proactiva com
os públicos.
O grupo Roche atua com uma atitude de respeito pelos direitos humanos na sua esfera de
influência.
O Grupo Roche integra duas divisões distintas que baseiam as suas ações diferenciadas numa
missão global, no presente e no futuro, criando mais-valias na área da saúde.
Por questões internas, esta análise centra-se apenas na Divisão Diagnóstica em Portugal.
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4.1.3 – Valores e Competências Core da Roche

“Há mais de 100 anos que o nome Roche é sinónimo de inovação e espírito empreendedor.
Integridade, coragem e paixão, têm sido os valores instrumentais que lideram os nossos
colaboradores até hoje. Estes valores têm também um papel chave no que diz respeito aos nossos
sucessos futuros. São os pilares da cultura Roche.
Para que os nossos valores corporativos e competências de liderança tenham impacto, cada um de
nós tem que lhes atribuir um significado pessoal. Sá ao fazê-lo, conseguiremos identificar-nos com
eles e medir as nossas ações de acordo com os seus princípios”.

Severin Schwan, CEO Roche Group

A RD tem como valores:
• A integridade - Aceitar as diferenças e serem consistentemente abertos, honestos,
éticos e genuínos;
• A Coragem - Serem empreendedores e como tal, correr riscos, ir além-fronteiras e
experimentar.
• A Paixão - Recorrem ao empenho como forma de inspirar e envolver os outros.
São competências core da Roche:
• Agilidade Estratégica;
• Tomada de decisões;
• Conhecimento técnico e do negócio;
• Comunicação;
• Gestão da mudança;
•

Inspirar e influenciar;

• Colaboração e trabalho em equipa;
• Obtenção de resultados;
• Coaching e feedback.
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4.1.4 – A Divisão Diagnóstica

A RD é uma divisão da F. Hoffmann-La Roche, Lda., sita em Basileia, na Suíça onde se
encontra a sua sede mundial, onde se centra a coordenação das suas atividades de suporte
globais, tais como o desenvolvimento de negócios, finanças, recursos humanos,
comunicações, gestão da qualidade, logística e tecnologia da informação.
A RD está organizada em cinco áreas/unidades de negócios (Roche Applied Science, Roche
Diabetes Care, Roche Molecular Diagnostics, Roche Professional Diagnostics, Roche Tissue
Diagnostics) e divide-se por sua vez em quatro regiões geográficas:
• EMEA – (Europa, Middle East, Africa) & LATAM (América Latina), com sede na
Suíça
• América do Norte, com sede em Indianápolis nos EUA
• Japão, com sede em Tóquio no Japão
• Asia-Pacifico, com sede em Singapura
Cada área/unidade de negócio é responsável pela direção estratégica global e
desenvolvimento de negócios na sua área.
Outras responsabilidades incluem pesquisa e desenvolvimento, marketing estratégico do
produto e fabrico.
A RD está presente em Portugal desde 1973 e emprega atualmente cerca de 117 pessoas, os
seus profissionais atuam em todo o País a partir dos escritórios na Amadora e Gondomar,
cooperando ativa e permanentemente com investigadores, profissionais de saúde e doentes, no
sentido de desenvolver soluções que vão ao encontro das necessidades individuais de cada
cliente. ´
Consolidar a sua posição no mercado do diagnóstico in vitro e da informação na saúde,
integrando os resultados dos testes com a informação clínica para apoiar os decisores e
proporcionar uma melhor gestão dos pacientes são os grandes objetivos da RD em Portugal.
O desenvolvimento da medicina personalizada exige ainda um papel inovador, e a
colaboração com a Divisão de Produtos Farmacêuticos permite a criação de ferramentas para
a seleção de terapias eficazes para problemas de saúde complexos.
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A RD é uma empresa certificada de acordo com a norma NP EN ISSO 9001:2008 e distinguese pela sua inovação, amplitude da oferta, colaboração e serviço ao cliente.
• Inovação: Medicina Personalizada – A experiência de 111 anos da RD permite utilizar
a inovação como forma de dar resposta a problemas médicos ainda não resolvidos,
contribuindo para uma melhoria efetiva da qualidade de vida das populações.
As suas soluções inovadoras acrescentam eficácia médica e/ou eficiência nos
processos das organizações onde se inserem.
Hoje, a RD pretende contribuir ativamente para tornar a medicina personalizada uma
realidade.
• Amplitude da oferta: a RD garante o acesso a uma ampla gama de produtos próprios e
de parcerias; desde o simples teste para utilização não profissional, até ao mais
sofisticado sequenciador de ácidos nucleicos, passando pela informática e robótica, a
RD tem a capacidade real de implementar projetos, seja a construção de um mini
laboratório ou de uma complexa rede de diagnóstico.
• Colaboração: Com o seu pragmatismo e responsabilidade, a RD é o parceiro ideal na
definição da visão, objetivos, projetos e vida quotidiana dos seus clientes.
A RD partilha os riscos com os seus clientes, celebrando os seus êxitos e apoiando-os
quando é necessário.
• Serviço ao Cliente: com mais de 60% do seu quadro de pessoal em funções de serviço
ao Cliente, a RD reúne know-how, recursos técnicos e humanos para compreender e
solucionar os desafios quotidianos dos seus clientes. O seu departamento de
Consultoria e de Soluções Integradas utilizam os mais modernos conceitos de
organização laboratorial, recomendações de “boas práticas” e tecnologias de
informação e de automação para projetar e implementar soluções de gestão e produção
da informação de diagnóstico.
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4.1.5 - Organização da Roche Diagnósticos

A RD em Portugal é constituída por três níveis hierárquicos, tendo cinco diretores que
reportam ao diretor geral, que são constituídos por uma diretora de recursos humanos e
qualidade, um diretor de marketing, um diretor de vendas, um diretor financeiro, e ainda, um
diretor do serviço ao cliente.
Reportando-lhes, por sua vez, as chefias intermédias, e sucessivamente os operacionais da
empresa, tal como se pode ver no Organigrama. (Figura 5).

4.2 - Praticas para a Criatividade na Roche

Como foi referido atrás, no capítulo sobre a revisão da literatura, a cultura e o ambiente
organizacional constituem-se como adjuvantes da criatividade, daí que, para que esta brote é
necessário existir um clima e uma cultura organizacional que a estimule e crie mecanismos,
formais ou informais, que favoreçam o aparecimento de ideias e iniciativas dos colaboradores.
Nesta secção tentaremos perceber e analisar a existência de um clima propício à criatividade
na RD, assim como qual a importância das práticas organizacionais implementadas na RD
que podem contribuir para a estimulação ou inibição da criatividade dos seus colaboradores.
Pensamos, deste modo, ser importante começar esta análise com a análise dos elementos
existentes, estruturados ou não, para o incremento da criatividade, nomeadamente a nível do
espaço físico e das suas ferramentas.

4.2.1 – As origens da Criatividade na Roche Diagnósticos

4.2.1.1 - O Edifício
Alguns investigadores, referem haver evidências de que diversas características físicas do
ambiente de trabalho podem ter um impacto substancial na criatividade dos indivíduos.
Entendem-se como características físicas do ambiente de trabalho, os elementos físicos
presentes, tais como janelas, luz, cores ou plantas, bem como a densidade do ambiente de
trabalho (por exemplo, o número de indivíduos por unidade de área), a distância entre os
indivíduos ou a presença de barreiras físicas.
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Dul e Ceylan, (2006), na sequência de investigações realizadas, concluíram que uma boa
iluminação, cores claras e a presença de plantas e janelas estão associadas de uma forma
positiva ao potencial criativo do ambiente num escritório.
Relativamente à Roche, podemos aferir que todo o espaço físico do edifício assenta numa
estrutura de “open space”, em que os colaboradores se movimentam e trabalham num espaço
com muita luz, em que todas as paredes exteriores são em vidro, e em que o “espaço de
trabalho” de cada um se encontra partilhado pelas secretárias dos outros colaboradores que se
encontram muito próximas fisicamente.
Convém referir, que o edifício é composto por três pisos, sendo um reservado ao
estacionamento, o qual tem acesso aos pisos por um elevador “panorâmico”.
Os restantes pisos são também partilhados pela Roche Pharma e pela Roche Diagnósticos, que
possuem estruturas hierárquicas completamente autónomas.
Estas encontram-se em laterais opostos do edifício, partilhando ambos as partes comuns.
Num primeiro piso, o “Piso 0” encontram-se a receção, onde se situam duas telefonistas,
tendo ainda numa lateral algumas “salas de reunião” envidraçadas, e na lateral oposta situamse o “refeitório” que se encontra aberto todo o dia e que é constituído por um amplo espaço
coberto e ainda por um espaço descoberto com mesas e cadeiras - a “esplanada”.
A área exterior envolvente é ampla, de fácil acesso e encontra-se ajardinada.
Refira-se ainda, que existem nos dois pisos vários pontos com uma pequena “copa” onde
existem máquinas de café e um balcão sem cadeiras.
Ou seja, toda a ergonomia do espaço facilita e incentiva à interação dos colaboradores, através
de um espaço que permite a circulação e a visualização dos vários colaboradores.
O próprio “gabinete” do General Manager, encontra-se integrado no espaço de trabalho
comum, embora tenha uma barreira física – parede em vidro – estando, assim, extremamente
visível a todos os colaboradores.
As casas de banho também estão localizadas por forma aos colaboradores terem de circular
pelo edifício.
Trata-se, pois de um edifício com uma estrutura física “aberta” que permite e incentiva a troca
e partilha entre os colaboradores, sendo que, como já vimos na revisão da literatura, ser um
fator de extrema importância para a criatividade.
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Existe ainda, no exterior um ginásio e um campo de futebol, onde os colaboradores se podem
exercitar e conviver, assim como atividades lúdicas, fora do espaço e do local de trabalho, em
que os colaboradores podem participar, se assim o desejarem.

4.2.1.2 - Cultura e Ambiente Organizacional

Em Setembro de 2011 foi realizado o primeiro Inquérito global de Opinião dos Colaboradores
GEOS 2011.

Figura 6: Imagem internacional do inquérito de satisfação Geos 2011

Fonte: Retirado da apresentação PowerPoint do projeto na intranet da empresa

Que consistiu num inquérito a realizar por todos os colaboradores a nível Mundial com o
objetivo de medir o grau de envolvimento e opinião dos colaboradores tanto a nível global
como local (nas várias subsidiárias).
Com este inquérito, a Roche procura saber o que os colaboradores pensam e como se sentem
a trabalhar na Roche.
As áreas abrangidas no inquérito são: a carreira e oportunidades de formação e
desenvolvimento; compensação e benefícios; eficácia da gestão; reputação e sustentabilidade;
respeito e bem-estar; liderança de topo; trabalho, suporte e recursos.
Todos os colaboradores foram amplamente informados do objetivo do inquérito, tal como da
importância para todos os elementos da empresa.
Assim como de como se iria desenrolar o inquérito, “no início do mês de setembro receberá
um e-mail com um link para o inquérito on-line. Demorará aproximadamente trinta minutos
a responder às setenta e sete perguntas. O inquérito será disponibilizado em 20 idiomas.
Em Portugal o Inquérito estará disponível em Inglês e Português (Brasil).
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De forma a garantir o anonimato, a Roche informou trabalhar com um parceiro externo, Aon
Hewitt, o qual, realizará o inquérito e analisará os resultados, assim como, o facto de todas
as respostas permanecerão anónimas e confidenciais 2”.
Tendo sido ainda, os colaboradores informados de que os resultados iriam ser partilhados por
todos, inicialmente numa perspetiva global, seguida por resultados locais mais específicos,
após os quais iriam ser definidas ações e planos de implementação específicos que vão ao
encontro das áreas identificadas de acordo com um processo de Results-to-Action com
diretrizes claras, que permitem, estruturar e facilitar a análise e o follow-up do plano.
Posteriormente foram conhecidos os resultados globais numa reunião, em que foi criada uma
Geos Task Force, com um grupo de seis colaboradores voluntários que tinham como objetivo
discutir e propor um plano de ação com vista a obter soluções sobre as áreas que foram
consideradas haver uma necessidade de melhoria.

Figura 7: Resultados do inquérito de satisfação Geos 2011

Fonte: Retirado da apresentação PowerPoint dos resultados do Geos 2011

Na sequência destes resultados, concluiu-se quais eram as áreas passiveis de ser melhoradas.

2

Retirado da intranet da empresa.
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Figura 8: Resultados e áreas de foco

Fonte: Retirado da apresentação PowerPoint dos resultados do Geos 2011

Figura 9: Resultados e áreas de foco

Fonte: Retirado da apresentação PowerPoint dos resultados do Geos 2011

No decurso da avaliação deste inquérito de opinião, esteve ainda, a decorrer um trabalho
implementado por um colaborador da empresa, no âmbito de um projeto internacional, que foi
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baseado na premissa de que para os colaboradores serem criativos necessitam de “tempo para
pensar”.
Assim, este consistiu em criar dois grupos, com cerca de 20 colaboradores cada um, de áreas
transversais à empresa, e teve a duração de 8 semanas.
Destes dois grupos, um era considerado o grupo ativo e o outro grupo de controlo, a cada um
dos colaboradores foi entregue uma pequena caixa com 8 cartões cada, uma caneta e um
calendário.
A cada um dos elementos do grupo “ativo”, foi-lhes pedido que durante cada uma das
semanas, os participantes escrevessem no cartão -um cartão por semana- pelo menos um
ponto de melhoria, relativamente ao que correu menos bem nessa semana, ou seja, ideias ou
sugestões que achassem por bem reportar.
O grupo de controlo não tinha a obrigatoriedade de escrever nos cartões.
Para a realização desta avaliação, todos os participantes poderiam “tirar cerca de 10 minutos
todos os dias para pensar”, num local dentro ou fora da empresa conforme achassem melhor.
Findas as oito semanas, foram reunidos todos os cartões de cada um dos grupos, e feita uma
análise dos mesmos, ou seja, quantos os colaboradores e cartões que foram preenchidos e
destes, quantos e quais tinham sido preenchidos com ideias construtivas.
O resultado final, foi o de que não houve uma diferença significativa entre os dois grupos, ou
seja, no grupo que tinha a obrigatoriedade de preencher os cartões todas as semanas, não
foram preenchidos os cartões todos.
“Eu fui do grupo dos ativos e não preenchi as oito cartões, mas o que preenchi foi com toda a
atenção que podia, porque acabava por achar que era uma obrigação e as pessoas não
gostam de obrigações, e depois acho que não foi realçada a importância que poderia ter para
futuro, pois foi-nos dada a sensação de que era temporário e era só para submeter lá fora
para um projeto, as pessoas acabaram por achar que não era para a empresa, era para o
Carlos Martins”. (E13)
Ou seja, os entrevistados que participaram nesta análise ficaram com a perceção de ter havido
aqui um problema na forma como foi comunicado o projeto e da sua importância e
aplicabilidade para a empresa, assim como, na forma como foi feito o acompanhamento do
próprio projeto, o que poderá explicar, juntamente com o facto de decorrer ao mesmo tempo
que a análise do Geos, não ter daí saído um resultado mais expressivo.
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4.2.1.3 Mecanismo de apoio à criatividade – 2 Improve

Na sequência da análise do inquérito Geos 2011, e como resposta à área de melhoria do item “
Foco nas Pessoas”, foi ainda, criado um plano de ação, cujo objetivo era obter todas as boas
ideias por parte dos colaboradores e assim aumentar a satisfação e motivação dos mesmos, foi
então, criada a ferramenta “2 Improve”.

Figura 10: Plano de ação

Fonte: Retirado da apresentação PowerPoint do Geos 2011

Cuja imagem institucional é:

Figura 11: Imagem institucional do 2 Improve

Fonte: Retirado da apresentação PowerPoint do Geos 2011
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Cuja apresentação visual é a seguinte:

Figura 12: Sistema de recolha de ideias 2 Improve

Fonte: Retirado da intranet da empresa

Esta é, assim, o mecanismo de recolha de ideias existente na empresa, passível de ser usada
pelos seus colaboradores, no sentido de fazer a recolha e tratamento de uma forma estruturada
das suas ideias criativas
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4.3 Análise do caso empírico

Tendo o título da tese “Análise de práticas e procedimentos para a criatividade - Um caso de
Estudo”.
Neste segunda parte, tentaremos analisar qual a visão dos diversos colaboradores da Roche
Sistemas de Diagnósticos, Lda. - por nós denominada RD -, relativamente à visão que têm
referente ao tema da criatividade, ou seja qual o lugar que a criatividade tem na empresa e
qual a visão da mesma relativamente às várias hierarquias, se existe um entendimento
cristalino, ou se, pelo contrário existe alguma discrepância que possa levar a uma certa
ambiguidade por parte das diversas hierarquias relativamente à criatividade.
Pois, se é indiscutível que a criatividade é um fenómeno que beneficia de determinados
mecanismos estruturais, ambientais e processuais, a finalidade deste capítulo é compreender
qual o espaço e a importância que a criatividade tem para a empresa, através de uma análise
da forma que esta tem de a favorecer e incrementar.
As entrevistas tiveram como objetivo apurar qual a visão das diversas hierarquias da empresa
relativamente à existência de abertura e diálogo para a criatividade, relativamente ao
feedback, ao erro, à motivação por parte das lideranças, à autonomia e à comunicação.
Como Framework a ser seguida, iremos analisar a perspetiva existente nos vários níveis da
organização, ou seja, a visão por parte das chefias de topo, das chefias intermédias e dos
restantes colaboradores sobre estes pontos passíveis de incrementar ou inibir a criatividade.
Assim no capítulo seguinte, vamos explicar a metodologia que foi seguida, entrando depois
na análise do caso empírico propriamente dito.
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4.3.1 - Abertura ao diálogo e à criatividade

Alencar (1998) afirma que um dos principais requisitos para uma organização criativa é o
cultivo de um ambiente criativo, com o objetivo de criar as condições que facilitam o
surgimento de novas ideias, promovendo um ambiente de abertura e apoio à criatividade e
inovação.
Como tal, achamos por bem iniciar esta análise, com a opinião dos entrevistados
relativamente ao facto da existência de um clima de abertura e diálogo que favoreça a
criatividade.
Assim, pode referir-se de uma forma perentória, que a RD é uma empresa que embora tenha
uma hierarquia bem definida, em que os vários departamentos se encontram bem definidos
relativamente às atividades que desenvolvem, assim como, pelo facto de estar inserida num
mercado extremamente regulado – Saúde – e lhe ser exigido ter processos muito rígidos e
com um enorme rigor na sua implementação, nomeadamente a nível da qualidade; tal facto,
não é de todo, impeditivo da existência de um clima de abertura.
O ambiente de abertura e informalidade, é referido de uma forma transversal por toda a
hierarquia da empresa, sendo que por parte das chefias de topo inúmeras são as referências a
este facto, “ abertura ao diálogo…faz parte da política da RD tanto a nível corporativo como
local, abertura, transparência” (E5), “o que estimula as pessoas a mudar e melhorar é a
abertura por parte da empresa…há espaço para pequenas alterações aos processos” (E6), “
existe muita abertura e recetividade na RD para a criatividade” (E 3).

Mas, embora haja uma unanimidade no facto de haver uma abertura e uma necessidade no
incremento da criatividade, e no facto de não existir nenhum procedimento definido para a
criatividade – com exceção do sistema de recolha de ideias 2 Improve, do qual falaremos mais
à frente em capítulo próprio-, não parece haver, no entanto, uma unanimidade de opinião
relativamente ao facto de haver ou não uma necessidade de haver procedimentos e práticas
definidas para a criatividade, pois, se de acordo com a opinião de uns, fazer “ todo o sentido
haver um processo para isso, dar um passo além do 2 Improve para estimular a criatividade”
(E6), para outros, o facto de existirem “muitos processos e KPI`s muito apertados…se
arranjarmos mais um vai ser difícil encontrar espaço” (E5), ou seja, não vêm com bons olhos
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a implementação de novas normas e procedimentos, pois vêm-nas como um acréscimo de
trabalho.
Relativamente há hipótese da existência destes procedimentos, a opinião é de que se
“deveriam seguir três passos, que consistia num primeiro passo deixar claro qual seria o foco
da criatividade, num segundo passo criar o ambiente, pois este é importante, juntamente com
a personalidade e num terceiro passo usar as pessoas mais díspares”. (E6)
Também como já foi referido anteriormente, as chefias intermédias, referem que “as pessoas
não se inibem de dizer o que pensam, não há censura… há um lugar onde as pessoas podem
dar ideias” (E11), “temos um diretor “porta aberta…antes tivemos uma diretora americana
que almoçava com todos os colaboradores e pedia sugestões e foi muito engraçado porque as
pessoas não estavam habituadas a isso, e muitas sugestões foram ouvidas…implementou o
projeto de “Poupómetro” em que era medida a poupança que se faziam em certos
componentes no final do ano. (E7), ou seja, que há de facto uma preocupação para a criação
de um clima de abertura“ a Roche tem progredido muito no ambiente, quando eu entrei as
pessoas reagiam bruscamente às ideias diferentes e agora não, mesmo que não concordem,
não o dizem de uma maneira brusca”(E14).

Também contribui, em larga medida para esta informalidade, o espaço físico no qual as
pessoas trabalham, pois, com já foi referido no ponto 4.2.1.1., pois, este é uma espaço em
“open space”, em que todos os colaboradores de todas as hierarquias e departamentos
convivem de uma forma aberta, em que existem espaços comuns, amplos, acessíveis e
agradáveis para que os colaboradores sejam “visíveis” enquanto circulam pela empresa e
interagem entre si, e possam assim, ter ideias criativas.
Contribui ainda, para esta informalidade e abertura o facto de não existir um código de
vestuário “rígido” que influência uma forma prática e “aberta” de estar e de se relacionar, o
que pode contribuir para que não haja entraves entre as diversas hierarquias.
Tendo sido implementado, inclusive, as sextas-feiras passariam como um casual day, em que
se permite que neste dia da semana os colaboradores possam usar um traje ainda mais
informal (uso de jeans, t-shirt e sapatilhas), desde que não haja um contacto com os clientes
externos, naturalmente.
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Esta informalidade é tida de uma forma consciente por parte da empresa, convivendo de uma
forma pacífica com uma grande formalização relacionada com a documentação, existindo
uma grande burocratização nos processos existentes.
A qual é vista pelos colaboradores intermédios e inferiores como “muito pesada” e como um
fator que “rouba” muito tempo e disponibilidade para se ser criativo.
Também as chefias intermédias consideram não haver um procedimento definido para
incrementar a criatividade- com exceção mais uma vez do 2 improve -, e também aqui não
existe uma opinião cristalina quanto à necessidade da existência ou não da sua
regulamentação, havendo quem refira que “se calhar devia haver no desenvolvimento das
pessoas o desenvolvimento para a criatividade…não sei…” (E14), ou “ tenho algumas
duvidas sobre o que vou dizer…mas não sei até que ponto não deveria haver uma
metodologia para ajudar as pessoas a seguir este caminho…” (E9).
Isto porque, parece haver também, alguma dificuldade em encontrar uma forma de medir esta
atividade “será que funcionava colocar os MBO`s dos managers fazer brainstormings para
aumentar a criatividade? Como se media? Pelo número de reuniões? Como medir o início e
o fim dos planos de ação? Os resultados? Acho que ia ser mal recebido, que ia ser muito
impopular” (E10).
Parece-nos assim, ser a grande dificuldade na medição e seguimento, uma das causas
prováveis, para que não haja uma implementação de mais processos estruturados na empresa.
Também aqui, tal como na opinião das lideranças de topo, se analisa a referência, no caso de
haver processos para incrementar a criatividade, da necessidade de se seguir certos passos
fundamentais, tais como ser necessário primeiro criar o ambiente e serem fornecidas
guidelines sobre os pontos específicos em que se quer fazer focar os colaboradores. (E9). O
que nos parece bastante compreensível.
Relativamente aos colaboradores que não possuem qualquer posição de chefia - aos quais
vamos denominar por operacionais ao longo desta análise, por uma questão de mera
necessidade de denominação - os quais, estando mais longe dos meios de decisão, são
também de opinião quase unanime, que existe por parte da companhia um interesse pelo tema
da criatividade (E1), que “este tipo de preocupação (promover a criatividade nas pessoas)
tem aumentado nos últimos anos na Roche…há softwares que permitem que possamos dar
ideias…eu já trabalho aqui há mais de 20 anos e acho que as pessoas estão mais abertas à
criatividade…e que essa preocupação é também promovida a nível internacional” (E19), e
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também que existem lugares, como por exemplo as reuniões de equipa em que “há uma
grande abertura e liberdade de exposição de ideias, a empresa tem vindo a mudar “(E20),
assim como existe alguma abertura para “fazer diferente”, “acho que nos últimos anos e
devido à crise, os mercados estão saturados e todos começaram a fazer a mesma coisa (igual
à Roche)…e para nos distanciarmos temos de fazer diferente, sermos criativos…os recursos
são escassos e aí temos de apelar à criatividade, e nestes últimos tempos têm-nos dado
alguma liberdade para a criatividade, para fazermos diferente…noto que a Roche já nos dá
alguma flexibilidade para colocar-mos o nosso cunho pessoal…a própria estrutura da Roche
está mais recetiva a colocarmos o nosso cunho” (E15) .
Isto, revela a capacidade dinâmica dos operacionais, que advém da necessidade de se
adaptarem aos tempos modernos e às constantes necessidades e pressões do mercado e dos
clientes, o que demonstra uma confiança nas potencialidades humanas e materiais e ainda à
força de vontade dos colaboradores em ser e fazer melhor.
Mas contudo, e apesar desta consciencialização do esforço por parte da empresa em ser mais
aberta e flexível, ainda é sentida uma necessidade de maior abertura, pelo facto de haver um
sentimento de pouca criatividade no seio da Roche Portugal, ou seja, ser referido existir”
muita pouca possibilidade na Roche para a criatividade, pois vem tudo feito de fora, tanto
quantos aos materiais, como ao que é para ser feito, às ações para se chegar aos
objetivos…apenas têm de implementar, não existem aquelas reuniões para se ver como
vamos aplicar isto, como vamos trabalhar estes materiais…só somos chamados para falar
sobre o que está feito, embora algumas vezes nos peçam a opinião para validar as ideias…a
Roche ainda é uma empresa um bocado cinzenta…e embora haja abertura, as pessoas falam
em grupos pequenos mas depois em público ninguém diz nada…por cultura…mas está
preocupada com isso, está atentar encontrar uma forma de resolver isso…” (E15).
Isto remete-nos para a revisão da literatura, onde fizemos a distinção entre clima e cultura, em
que Denison (1996), definiu cultura organizacional como a estrutura profunda de uma
organização que está enraizada nos valores, crenças e suposições realizadas pelos seus
membros, assim pode dizer-se que a cultura fornece a base para os padrões de comportamento
que são mais facilmente observados, descritos e alterados, e são estes padrões do
comportamento observados numa organização, juntamente com muitas outras variáveis, que
ajudam a estabelecer o clima dentro da organização, em que este, por sua vez, pode ser
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definido, através daquilo que os membros da organização experienciam, enquanto que, a
cultura reflete os valores da própria organização.
Sendo por isso, mais facilmente mutável, obviamente, o clima do que a cultura.
Pode, com isto concluir-se que embora haja um clima de recetividade e abertura por parte da
organização, relativamente à cultura, ainda há um longo caminho a percorrer.
Existindo a noção de que, embora sendo a RD uma empresa de investigação, não tem
cimentado no seu ADN “a cultura da criatividade”,(E12) havendo ainda a opinião de que a
“Roche

global

será

criativa,

a

Roche

Portugal

não

é

criativa”.(E15)

Parece haver, tal como já referimos, uma perceção consciente por parte dos membros da
organização de uma certa abertura, que resulta dos seus comportamentos e das suas políticas,
que os faz recorrer a padrões de comportamento, atitudes e sentimentos que caracterizam a
vida dessa mesma organização.
São encontradas expressões tais como, “o que existe é expontâneo, eu falo muito com as
pessoas, com a minha chefia e procuro reuniões com os colegas quando sinto necessidade “
(E12) , e ainda “ninguém nos diz para perder X tempo em brainstormings e no entanto nós
fazemos porque nos é permitido…temos abertura para nos dirigirmos ao chefe de vendas e
também para ir acima dele, ao management team falar diretamente…o marketing tem
disponibilidade de falar e ouvir os colaboradores, mesmo aqueles que estão num grau
hierárquico inferior”(E13)
No entanto, este clima de grande abertura e reciprocidade, parece fazer-se sentir de formas
distintas nas várias equipas e áreas da empresa, pois parece existe uma maior motivação e
liberdade para que brotem os processos criativos com níveis diferentes.
Ou seja, há colaboradores que referem haver abertura para alterar os processos - desde que se
prove que haja vantagens – ou seja, as chefias permitem e apoiam muito a criatividade (E20),
outros que referem que na sua função a criatividade está sempre presente (E18), mas outros
referem o facto de a criatividade estar mais presente nas áreas novas da empresa e nas pessoas
que trabalham à menos tempo na empresa, e que “quando queremos mesmo que uma coisa
aconteça, arranjamos maneira de fazer com que aconteça, portanto tudo depende das
pessoas e da motivação com que elas estão”. (E13)
Pode dizer-se que existe um bom relacionamento entre colegas e hierarquias, nomeadamente,
uma grande abertura para a criatividade, embora tenha sido referido o facto de serem as
pessoas mais novas na empresa as mais dinâmicas e criativas, e o facto de haver por parte das
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pessoas mais antigas uma cerca acomodação e “preguiça”, o que leva a que , apesar do clima
de abertura que existe, não haver mais criatividade “por preguiça…as pessoas estão
acomodadas, acham que não vale a pena “(E12) e (E13)
Podemos então concluir que existe uma opinião generalizada do esforço que a RD tem vindo
a desempenhar no aumento da criatividade dos seus membros, tento através de mecanismos
informais de fomento à criatividade como pela tentativa da sua formalização.
No entanto, e peso embora este esforço, a maioria afirma que a criatividade brota, pela própria
atividade do dia-a-dia e pela colaboração que existe entre os diversos colaboradores – alguns
dos quais já trabalham juntos á muito tempo na empresa -, assim como, devido ao clima de
entreajuda e partilha do conhecimento a nível informal e que deriva de haver um bom clima
de trabalho em equipa e de se tratar de um negócio com uma componente técnica muito
grande e de os próprios clientes e o mercado assim o exigirem, pois surgem normalmente
problemas muito desafiantes no dia-a-dia, que exigem muitas vezes a intervenção de vários
colaboradores e uma dose de criatividade para que possam ser ultrapassados.
Pois, embora existam processos muito rígidos, nomeadamente de qualidade, a forma como
estes processos decorrem, ou seja, todos os procedimentos usados pelos colaboradores tanto
antes da implementação como numa fase posterior de acompanhamento, são compostos de
grande liberdade, onde a criatividade pode e deve aparecer para que sejam resolvidos os
problemas da melhor maneira “ (a criatividade) está sempre presente, não se nota porque são
pequenos passos, até se podem tornar impercetíveis”(E18)
Por outro lado, os colaboradores afirmam que embora a criatividade seja vista por parte da
empresa como necessária e algo a desenvolver, e alvo de um esforço por parte da empresa
para a sua incrementação, alguns afirmam que existe um grande entrave para que esta ocorra
com a frequência desejada devido à pressão do dia-a-dia a que estão sujeitos, pois a
criatividade necessita de tempo, e se algumas pessoas conseguem ser criativas mesmo com
uma pressão de burocracia e de tarefas, (a ocupação constante com muitas tarefas e a escassez
de tempo para pensar) a perceção comum é de que esta pressão constante inibe a
disponibilidade dos colaboradores para a utilização do pensamento divergente, condutor da
criatividade, facto que foi referido tanto perlas chefias intermédias como pelos operacionais.
Relativamente aos primeiros, foi referido ser a carga de trabalho a que estão sujeitos, a
responsável por “ ter de responder às solicitações da mesma maneira porque não tenho
tempo para pensar, mesmo sabendo que não é a melhor maneira…nós trabalhamos muito em
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conjunto, o que funciona muito bem, pois temos melhores ideias devido à discussão…os
planos de marketing são uma boa altura para termos ideias diferentes, mas depois
“esbarramos” porque não temos tempo para implementar aquilo que pensamos e voltamos a
fazer as coisas como sempre fizemos...”,((E8) e ainda “ aborrece-me ter de andar para cima
e para baixo com um dossier para mudar apenas uma letra…”(E8) , esta ideia de que os
processos burocráticos são um grande inibidor para a criatividade, ficou demonstrado na
opinião de outros colaboradores, nomeadamente, “ o que muitas vezes inibe a criatividade é o
pensarmos que podemos simplificar as processos, mas não fazemos porque há uma série de
processos legais que têm de ser acautelados e dizemos “oh, isso vai dar muito trabalho”,
assim como o excesso de tarefas que temos para fazer todos os dias”. (E11)
Também na opinião dos operacionais, o excesso de burocracia é um inibidor à criatividade, o
qual foi referido por vários dos entrevistados que “ o que inibe a criatividade é o excesso de
burocracia (papeis para preencher) fora do horário de trabalho, que deixa pouco tempo para
pensar”. (E1), e “temos pouco tempo para pensar” (E20), e ainda “ “eu noto na empresa uma
ligeira abertura, por outro lado há uma série de processos rígidos que nos levam a ficar no
nosso canto, a inibirmo-nos um pouco mais”. (E16)
O que acontece é que o tempo para pensar, quando existe, é realizado nas reuniões de equipa
programadas e naquelas que os próprios colaboradores por vezes sentem necessidade de
realizar, mas não estando institucionalizado e não havendo grande margem para o inserir no
horário normal de trabalho, tende a ficar um pouco ao critério e livre arbítrio dos
colaboradores, o que faz com que dependa da capacidade e motivação dos próprios
colaboradores, e se há uns mais pró ativos “ eu falo muito com as pessoas, procuro reuniões
com os colegas de outras áreas quando sinto necessidade”, (E12) outros há que não o fazem
“ as vezes nós próprios pensamos que é melhor nós estarmos calados do que estarmos a
emitir uma opinião ou ideia nova, porque não vai levar a nada” (E16) e outros que sentem
necessidade de um incentivo “ se a empresa nos “obrigasse” a parar talvez fosse vantajoso”
(E20)
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4.3.2 – Feedback

A literatura considera haver uma tipologia de feedback do superior hierárquico que deriva de
várias dimensões, (Jaworski e Kohli 1991), sugerem a existência de quatro tipos de feedback
do superior hierárquico, designadamente: o feedback sobre o desempenho (e.g. sobre as
vendas), que pode ser por sua vez um feedback positivo ou negativo; e o feedback
comportamental (e.g. interações com os clientes), que pode também este ser um feedback
comportamental positivo ou um feedback comportamental negativo.
Estudos prévios sugerem uma relação positiva entre um feedback positivo, de apoio e
incentivo por parte dos supervisores e a criatividade dos funcionários (Frese et al., 1999), e a
pesquisa feita por (Deci e Ryan, 1985), que sugerem existir uma relação negativa entre um
feedback negativo, de natureza não solidária e controladora e a criatividade dos funcionários.
Relativamente à opinião dos gestores de topo, esta é favorável à importância de ser dado o
feedback a todos os colaboradores e que de facto é uma preocupação, e aqui, parecem ser de
opinião a que este seja dado de uma forma individual.
Relativamente às chefias intermédias, estas são da opinião de que não existe uma cultura de
feedback na RD, mas que existe a consciência de que se deve proceder à sua melhoria, até
porque devido aos resultados do inquérito de opinião realizados em 2011, este faz parte do
processo de desenvolvimento dos líderes, e que “temos melhorado a cultura de feedback da
empresa” (E10).
Foi ainda referido, “ser extremamente importante dar feedback às pessoas, para que estas
sintam que são ouvidas”. (E9)
E ainda, que “as chefias tem de dar abertura e feedback, mas o que acontece é que muitas
vezes estão focados nos seus objetivos imediatos (demasiado foco nas suas funções imediatas
e não têm tempo…)”.(E10)
O que nos leva a concluir, que dar feedback aos colaboradores, se trata de uma preocupação
transversal de todas as lideranças da empresa, as quais sentem ter havido um esforço e que a
empresa tem melhorado neste aspeto.
O que nem sempre é fácil, pois uma cultura de feedback não se constrói de um dia para o
outro, sendo ainda referido, ser um elemento constrangedor o facto de os líderes terem
agendas muito ocupadas, o que faz com que muitas vezes, faz com que se foquem noutros
objetivos e o dar feedback passe para um segundo plano.
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Já relativamente à opinião dos operacionais é de que embora sintam que a empresa demonstre
uma maior preocupação com o que os colaboradores pensam, e em ter o feedback e
necessidades dos próprios clientes, o facto é que “acham que deveria haver mais feedback por
parte das chefias” (E1)
Alguns acham inclusive que, existe uma abertura por parte das chefias, mas depois não existe
o feedback correspondente, “as chefias dão-nos atenção, escutam, mas cai tudo em saco
roto…é muito difícil saber se a nossa ideia teve impacto…não sabemos…” (E18)

4.3.3 - Lugar ao erro

Sabemos que o auto encorajamento emocional dos líderes tem vindo a ser associado ao
incremento de ideias criativas, levando os liderados a assumir riscos (George, 2000), sendo
este, um requisito fundamental para os colaboradores saíam da sua esfera de segurança e
adotem comportamentos criativos, logo, o medo associado ao receio de falhar e de errar, pode
fazer com que eles não adotem esse tipo de comportamentos.
É pois fundamental, que uma organização que pretenda incrementar a criatividade nos seus
colaboradores tenha uma política de aceitação do erro e que consiga transmitir que errar faz
parte de todo um processo de aprendizagem.
Na verdade, pelo testemunho dos empregados, a RD é uma empresa líder de mercado, que
tem vontade de arriscar e que quer ter sempre os melhores resultados e que para isso, tem
obrigatoriamente de correr riscos, tentando implementar este espírito nos seus colaboradores.
A opinião geral dos entrevistados é de que a RD é uma empresa que não culpabiliza e
sanciona o erro, e que é uma empresa que aprende com os erros.
Nomeadamente, a tentativa erro é vista por parte das chefias de topo como uma
aprendizagem, um acumular de experiências, e que para se incrementar a criatividade é
fundamental que as “chefias permitam que se cometa erros” (E6), mas têm consciência de
que “muitos colaboradores não gostam de correr riscos” (E4).
Também as chefias intermédias têm consciência da importância do erro para o incremento da
criatividade, referindo que é necessário tolerar o erro e fazer com que as pessoas sintam que
fazem parte da companhia, (E9) e que embora o lugar ao erro faça parte da filosofia da
empresa, “é possível fazer mais coisas com o incentivo das chefias e do marketing” (E9)
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Já ao nível dos operacionais, é considerado ser difícil, para eles próprios, lidar com o erro,
referindo que “numa empresa como esta (multinacional), é preciso ter uma grande auto
estima para assumir o erro, porque temos de ter isso na mentalidade – que errar é uma
oportunidade de melhoria, e não vemos o erro desse prisma, o erro é visto como culpa,
irresponsabilidade…e que falta coragem aos colaboradores para se exporem (com medo de
serem mal interpretados e mal avaliados)…” (E15).
Embora considerem que existe por parte da empresa o espaço ao erro, que esta aceite que se
erre, e que há uma preocupação de ouvir as pessoas “o marketing tem tido a preocupação de
ouvir as pessoas e aceita que se erre.” (E12)
Evidentemente, que está implícito, que os erros não tenham grande impacto financeiro, ou
seja, que não se percam grandes negócios, pois como foi referido por alguns entrevistados a
empresa não penaliza os grandes erros, mas sim, aprende com eles para o futuro.
Assim, há uma identificação do erro, o “erro é conhecido”, mas relativamente à forma como
o erro é visto pela própria empresa, a opinião dos entrevistados é de que o erro passa por uma
aprendizagem da própria empresa, “a empresa também aprende com os erros (são
identificados, ficam no subconsciente, ficam associados à história da empresa), e depois,
quando vem uma nova estratégia, as coisas são repensadas com base naquele erro…não
acho que seja uma empresa que repete erros… (E15), mas a opinião é de que a RD seja uma
empresa que embora aceite, assuma e permita o erro…não o discute, o que pode dar origem a
que, com esta falta de “discussão” se possam perder oportunidades muito importantes de
crescimento dos colaboradores e da própria organização, ou seja, é considerado que “a
empresa dá uma segunda oportunidade, uma possibilidade de melhoria…e que há espaço ao
erro embora não seja discutido…que o erro é conhecido, é identificado muitas vezes, mas
depois falta coragem para se fazer a alteração porque pode criar algum “atrito” nas
pessoas…eu acho que a Roche tem alguma dificuldade na gestão do conflito (do conflito
saudável), acho que foge um bocado ao conflito…” (E15), daqui pode advir uma certa
desresponsabilização do erro.
Mas, pode verificar-se pelo testemunho dos colaboradores, que em certas áreas mais “jovens”
na empresa, há uma nítida atitude de abertura onde o paradigma da aprendizagem conjunta e
da tentativa erro, está bem presente e de que é um dos fatores apresentados como sendo a
causa de uma certa área da empresa apresentar um perfil de “sucesso dentro da Roche” (E13).
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E isto é referido especificamente, “estou há pouco tempo na Roche, vim de uma área de
investigação, e a área onde eu trabalho é uma área nova que não existia, e o que tem
acontecido é que existe uma aprendizagem conjunta, foram-nos perguntado o que achávamos
que era importante para que a área fosse desenvolvida, tínhamos diretivas globais e depois
em Portugal, o que era importante focar e onde…” (E13), e onde a tentativa e erro é usada
como aprendizagem para toda a empresa, e para aplicação em situações futuras…”mas não
tenho a certeza se noutras áreas já estabelecidas houve a mesma sorte…” (E13).

4.3.4 – Motivação da liderança

A liderança e os comportamentos de supervisão têm uma comprovada influência nas
componentes da criatividade dos indivíduos, em contexto organizacional, (Mayfield &
Mayfield, 2008), assim, pode considerar-se que os líderes possuem um papel crucial no
ajustamento nos estados de ânimo dos liderados, e que utilizando como suporte uma gestão
eficaz das próprias emoções, podem levar a que os respetivos subordinados sintam que existe
a liberdade de demonstrar e partilhar novas ideias dentro da organização em que trabalham,
neste sentido, Bonani (1997) critica o que acontece nas instituições em geral, pois conclui
que muito pouco se faz para alcançar o pleno potencial criativo dos líderes e dos liderados.

As lideranças de topo consideram que o fator mais importante para incentivar a criatividade, é
o estímulo, sendo portanto “necessário trabalhar as chefias, para os funcionários não terem
medo de se expor, de falhar, de errar” (E3), pois o estímulo das chefias pode fazer com que
os seus liderados tenham uma maior vontade de arriscar e de se exporem.
Para tal, os líderes devem ter capacidades para além das competências associadas à tarefa ou
know-how técnico (George, 2000), as quais, são fundamentais para levar os seus liderados a
serem criativos, assim como, estar também essa criatividade depende do clima e cultura da
organização (Mumford et al. 2002).
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É de referir que embora haja por parte dos líderes uma necessidade de motivar os liderados,
também foi afirmado por parte de um líder de topo que “eu nunca dou os parabéns mesmo
que seja espetacular” (E4). Tal facto faz-nos recorrer à literatura, em que (Mumford et al.,
2002), referem que para a liderança ter sucesso no incremento da criatividade, é necessário
que os líderes tenham competências sociais, tais como, a persuasão, inteligência social,
coaching e competências de comunicação - o líder deve ser progressivamente mais facilitador,
assumindo uma posição de background, fornecendo assim o suporte e a confiança necessária
para o trabalho dos seus subordinados; esta efetiva comunicação leva a que os líderes
demonstrem que é possível ser criativo no local de trabalho e, consequentemente, os
subordinados sentem-se mais motivados para levar a cabo as tarefas inovadoras (Mayfield &
Mayfield, 2008).
Ao nível das chefias intermédias, também é considerado haver um estímulo das lideranças
para dar tempo para pensar, criar, sendo referido ser o nível das equipas bom, mas haver todo
um espaço para melhorar.
Nas entrevistas foram ainda referidas práticas seguidas para fomentar a criatividade ao nível
das equipas, tendo como exemplo” nas reuniões a minha equipa, cada elemento partilha um
sucesso que tenha tido no último mês” (E9).
O que vem ao encontro do que é referido na literatura, que uma eficiente gestão da
criatividade dos liderados, requer dos líderes competências e capacidades próprias, e que estes
devem aceitar e fomentar as ideias dos colaboradores, permitindo desta forma, a iniciativa,
autonomia, colaboração, abertura a diversas perspetivas, desafio intelectual e o sucessivo
desenvolvimento de paixões profissionais individuais (Amabile & Khaire, 2008), facto que se
reveste de especial importância, pois muitos dos estímulos e obstáculos ao ambiente de
trabalho estão dentro do controle ou influência dos líderes.
Pois, quando os colaboradores vêm que os seus líderes são favoráveis à criatividade, há um
efeito positivo correspondente no comportamento criativo.
Mas, também sabemos, que para fazer face ao ambiente competitivo dos nossos dias, as
empresas necessitam de reinventar-se utilizando todo o potencial criativo dos seus talentos
humanos em todas as áreas, e não apenas no topo “…” geniais serão aqueles líderes capazes
de arquitetar e construir formas de organização que permitam que sejam inventados novos
produtos e que os insights sejam transformados numa vantagem competitiva” (Souza, 1998).
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O que se conclui, que todas as pessoas são potencialmente criativas e que com uma liderança
favorável e com treino específico, podem as ideias criativas fluir com mais intensidade e
trazer benefícios para as organizações.
Assim, podemos referir que relativamente à opinião dos operacionais que foram
entrevistados, existem diferentes perspetivas, se por um lado foi referido por uns que “ as
chefias incentivam nas reuniões de equipa, novas abordagens e a discussão de casos, e que
dentro da equipa não há inibição para apresentar ideias novas” (E16), foi por outro lado
referido por outros que “as chefias preocupam-se com o facto de atingirmos os objetivos e
não como o fazemos, estão muito ocupadas a responder ao que lhes pedem, a criatividade
não faz parte da sua lista de prioridades, porque não faz parte da cultura da empresa” (E12).
É ainda referido, haver uma abertura por parte das lideranças de topo para ouvir os
colaboradores, mas já em relação às chefias intermédias a opinião é de que varia muito de
chefia para chefia “ todos têm uma maneira diferente de encarar a sua equipa e há os que não
querem arranjar problemas e calam… a equipa trabalha bem, o seu básico é cumprido, o que
se nota é que já não estão a fazer algumas coisas de modo confortável, mas que vão fazendo
…e aqueles que querem melhorias e quanto mais crítica houver melhor, incentivam as
pessoas” (E13).
São ainda de opinião que deveria haver maior disponibilidade e um maior acompanhamento
no trabalho, tanto por parte das chefias diretas, como dos chefes seniores, “ falta
acompanhamento no terreno para perceber se os materiais estão a ter sucesso…e saem muito
pouco connosco (3/4 vezes por ano) (E15), e que deveria haver uma partilha por parte das
lideranças quando alguém fizesse algo de diferente, “se as lideranças (chefes diretos) fossem
de partilhar essas coisas (coisas que são bem feitas), valorizar…isso acaba por ser falado
nas reuniões de avaliação entre os chefes e as pessoas, mas depois não passa cá para fora”
(E12).
Tendo sido, inclusive referido a título de exemplo, “numa reunião ser falada uma certa
dinâmica que se criou com as pessoas de uma determinada equipa e explicar as suas
práticas, talvez fosse um incentivo, poderia ser uma motivação…e era importante partilhar
isso…se calhar dava-nos mais coragem para sermos mais criativos” (E15).
Foi ainda referido, como justificação para essa deficiente comunicação o facto das boas
práticas não serem partilhadas, um ponto referido como importante para que a criatividade
fosse incrementada na empresa foi o de “as chefias de topo deveriam desafiar mais as chefias
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intermédias a partilhar as soluções criativas, fazer uma análise dentro das suas equipas e
identificar os bons exemplos e partilhar” (E12) e ainda o facto de as reuniões serem muito
formais, e ser fundamental as pessoas sentirem que fazem parte do processo, e ainda haver
uma necessidade de fazer mais fazer mais brainstormings dentro das próprias equipas e
também entre as várias equipas. (E12)

Podemos dizer, que os líderes devem usar os objetivos, o feedback e os recursos existentes –
que podem ser materiais (e.g. computadores, software, ferramentas), formativos (e.g.
competências, trabalho, criatividade) ou até mesmo a autoridade e a permissão para a
implementação de mudanças, como ferramentas para fazer com que os seus colaboradores se
sintam apoiados para enveredar em processamentos criativos (Tierney et al., 1999), ou seja,
com que prossigam um maior número de processos criativos, mas para isso, precisam de
reconhecer a comunicação como algo estratégico na gestão corporativa, pois é através dela
(comunicação) que conseguimos formar uma verdadeira equipa harmoniosa e motivada e
promover a interação e o relacionamento entre as pessoas e os departamentos.
Visto de outro ângulo, é também imprescindível que os líderes tenham a capacidade de ter em
conta as características das pessoas que lideram – a sua autonomia, curiosidade e área de
atuação, assim, a motivação, mas também a estimulação intelectual, suporte, liberdade,
elaboração dos objetivos, feedback e a disponibilidade de recursos são ferramentas que se
encontram à disposição dos líderes, para que estes aumentem os comportamentos criativos
entre os seus colaboradores e os enquadrem com as expectativas organizacionais (Mayfield &
Mayfield, 2008; Mumford et al., 2002).
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4.3.5 – Autonomia

Tal como a liberdade e autonomia fornecida pelos supervisores (Amabile et. al 1996), o
suporte (suporte de ideias, de trabalho e suporte social) tem vindo a ser mencionado como
influenciador na propensão dos colaboradores de aumentar os processos criativos (Mumford
et al., 2002).
Da mesma forma, George e Zhou (2001) demonstraram existir uma relação negativa entre o
comportamento controlador dos supervisores e a criatividade exibida pelos seus subordinados,
é pois, fundamental que os colaboradores tenham capacidade de escolha e de resolução de
problemas no cumprimento das suas funções.
Assim, as lideranças de topo têm consciência de que para que exista criatividade, é
“necessário dar liberdade e autonomia às pessoas” (E5)
Foi ainda referido por outro entrevistado que” eu dou muita liberdade, autonomia, força para
mudar algo, mas chamando a atenção para os problemas que podem surgir…mesmo que a
opinião deles não seja a minha, eu deixo...mas se correr mal ele é que vai resolver. (E4)
Pelo que podemos dizer, que é da competência dos líderes, fazer com que seja comunicado
aos seus colaboradores, que as possíveis consequências negativas do processo fazem parte de
um trabalho criativo, e que para este acontecer tem de lhes ser dada autonomia e liberdade de
ação, para que estes tenham a capacidade de usar o pensamento divergente, e poderem fazer
as melhores opções relativamente às questões e problemas que lhes foram surgindo.
Também ao nível das lideranças intermédias, existe uma preocupação de dar aos
colaboradores essa liberdade “eu dou muita liberdade e autonomia às pessoas, muita
liberdade, porque acho que controlar muito as pessoas inibe a criatividade (E14)
Por sua vez, os operacionais referem de uma forma geral terem uma certa autonomia nas suas
tarefas diárias, pois, são pessoas com uma boa formação técnica e que desempenham as suas
funções na empresa há já algum tempo, tendo assim, uma maior capacidade para serem mais
autónomos.
Referindo ainda, os entrevistados, fazer parte da sua avaliação, as suas capacidades pró-ativas.
(E17).
Parece então, ser a autonomia um ponto bastante evidente nas atividades do dia-a-dia,
inclusive foi referido o facto de recorrerem às chefias diretas somente para ter uma validação
das suas ideias e das suas opções, “tenho alguma autonomia, mas como estou a trabalhar em

81

equipa dou apoio aos accounts e tentamos estar alinhados uns com os outros…gerimos o
nosso tempo e reunimos quando achamos necessário e recorremos à chefia quando
precisamos do O.K.” (E15).
Também naquelas áreas mais novas, a empresa teve a capacidade inovadora, de contratar
técnicos experientes no terreno, para assim passaram a desempenhar funções que até à data
eram desempenhadas por colaboradores com menos competências técnicas, o que também por
si só, já permite uma maior autonomia destes colaboradores.
“Estou há pouco tempo na RD e vim de uma área de investigação, … tive a sorte e a
oportunidade de poder definir com o meu colega de Lisboa que tipo de abordagem iriamos
ter, porque a área de Tissue não existia na RD, foram-nos perguntando o que achávamos que
era importante para que a área fosse desenvolvida, tínhamos diretivas globais e depois em
Portugal fomos dizendo o que era importante… e onde…era uma área nova, e fomos
ouvidos…tem sido uma aprendizagem dupla... Por isso somos uma área de sucesso. (E13.
Mas se esta autonomia existe, é devida em grande parte, às competências técnicas e pessoais
dos colaboradores, foi ainda referido, que “na nossa equipa temos à vontade suficiente,
dentro do bom senso, autonomia…somos avaliados pela autonomia, pela pró-atividade”.
(E17)
Mas, embora seja de extrema importância o facto de os colaboradores gozarem de uma grande
autonomia nas suas atividades, como é amplamente referido na literatura como já vimos, o
excesso de autonomia também pode ser sentido de uma forma negativa por parte dos
colaboradores, pois estes, queixam-se do facto de os líderes os acompanharem pouco no
terreno e nas suas atividades do dia-a-dia, sentindo necessidade que tal acontecesse com mais
frequência, tanto pelas chefias diretas, como pelas lideranças de topo.
Inclusive, podemos notar que colaboradores liderados por chefias que referem dar “muita
autonomia”, focam o facto de que “deveria haver mais disponibilidade por parte das chefias,
maior acompanhamento no trabalho por parte da chefia direta e dos chefes seniores” (E1),e
ainda foi referido haver uma “falta de alguma coragem...tempo... acompanhamento no
terreno para perceber se os materiais estão a ter sucesso...e saem muito pouco connosco (3ou
4 vezes/anos) e… no inicio do ano está tudo planeado (o que vamos fazer em cada semestre)
e nós não temos grande palavra a dizer. (E 15)
Pegando, então, na opinião de investigadores que focamos no início desta disposição,
nomeadamente de Amabile et al (1996) e Mumford et al., (2002), que referem ser” a liberdade

82

e autonomia fornecida pelos supervisores, o suporte (suporte de ideias, de trabalho e suporte
social), pontos que têm vindo a ser mencionados como influenciadores na propensão dos
colaboradores a aumentarem os processos criativos”, podemos referir que a liberdade e
autonomia pelos supervisores é vista e referida como um fator importante para que haja um
incremento dos processos criativos, mas não nos podemos esquecer que, essa autonomia deve
vir sempre acompanhada de um suporte de ideias, de trabalho e um suporte social, sem os
quais podemos dizer que essa autonomia pode correr o risco de ter um impacto negativo nos
colaboradores, ao invés do impacto positivo desejado.
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4.3.6 – Comunicação

O fenómeno da comunicação é cristalizado como a força motriz para a criatividade
colaborativa (Sonnenburg, S. 2004) e um dos fatores mais importantes para o sucesso das
organizações, pois a comunicação organizacional visa passar informações, tomadas de
decisões corretas e desenvolver relacionamentos que integram e coordenam todas as partes.
A comunicação nas organizações pode ser vista, como tendo o objetivo de melhorar os seus
conhecimentos e estratégias, assim como, para transmitir da melhor maneira possível a
importância dos seus serviços e produtos ao mercado de um modo geral, tendo como base os
stakeholders externos à empresa, ou seja, a comunicação externa.
Podemos dizer, que a comunicação externa é um fator de extrema importância, para a RD e
para o grupo Roche, por diversas razões, pois há toda uma imagem institucional de extrema
importância, pelo que a Roche tem um departamento de comunicação externa – que a par de
todos os colaboradores - , desenvolve de uma forma eficaz, toda a comunicação com os vários
stakeholders.
Mas a comunicação das organizações não se prende apenas com os fatores externos das
organizações, a estrutura de uma empresa e o bom funcionamento dela depende também de
uma boa comunicação interna, tanto a nível da comunicação dentro das várias equipas e
departamentos – intradepartamental, como entre os vários departamentos da empresa
interdepartamental.
O cruzamento das diversas áreas, é tido como importante na geração de ideias por parte dos
colaboradores nas organizações, mas quando analisamos a opinião dos entrevistados
relativamente à comunicação na empresa, existe a perceção da extrema importância de uma
boa e eficiente comunicação e da existência de um clima de grande abertura na empresa, em
que se traduz numa grande acessibilidade à comunicação com os superiores hierárquicos,
nomeadamente com as lideranças de topo “temos um diretor geral porta aberta”, mas que não
existe ainda uma partilha significativa de conhecimento, principalmente interdepartamental;
sendo um dos motivos mais apontados, o facto de existir uma fraca comunicação entre os
vários departamentos, em que há uma fraca interação, sendo este um problema antigo.
Um questionário internacional feito a todos os colaboradores – Geos 2011 – veio identificar
haver um problema de comunicação entre as lideranças e as bases, sendo um ponto crítico a
desenvolver pela empresa.
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Assim, é um ponto de preocupação das lideranças de topo, pois faz parte do plano de
desenvolvimento da empresa e consequentemente, existe um esforço da companhia para a sua
melhoria.
Ao nível das chefias intermédias, também foram referidas ser a comunicação um problema
que está identificado e ter havido um esforço para alterar a situação, através da introdução de
alguns mecanismos, nomeadamente, reforçar a comunicação por escrito e também através das
chamadas ao auditório (fórum) para conversar.
A opinião de alguns entrevistados é de que não existe inibição à comunicação, embora haja
pessoas que não dão a sua opinião ou não o façam em público por questões de personalidade,
e que “a Roche tem progredido muito no ambiente, quando eu entrei as pessoas reagiam
bruscamente às ideias diferentes e agora não”, (E14) inclusive foi referido que “eu sou
chamado muitas vezes pela minha chefia para dar feedback sobre questões estratégicas”.
(E10)
Também relativamente às chamadas ao “fórum” a opinião é de que “o fórum não funciona
bem porque as pessoas inibem-se (lá dentro não fazem perguntas e depois cá fora perguntam
ao chefe)” (E7).
Mas existe a consciência de que a comunicação interdepartamental é um problema, e que é
necessário tomar medidas com vista à sua melhoria, como se depreende da opinião de várias
lideranças intermédias que referem que“ entre departamentos a comunicação não é boa,
devemos construir um ambiente de partilha e comunicação para deixar cair traumas
antigos…” (E14), e ainda “ entre a companhia devemos melhorar a comunicação e o
conhecimento entre as equipas, já estamos a chamar outros departamentos às nossas
reuniões para partilhar o que fazemos, vamos às reuniões de outros departamentos e
transmitimos às equipas o que está a acontecer nos outros departamentos”. (E9)
A opinião dos operacionais relativamente a esta questão é de que a “Roche é uma empresa
que tem as suas hierarquias mas que permite a comunicação a cada nível e entre os níveis, e
que isso é uma mais-valia”, e que “deveria haver uma maior comunicação na empresa, existe
a consciência de que a abertura da comunicação fomenta muito que as pessoas tenham a sua
opinião e não tenham medo de a dar” e que” é necessário fomentar a comunicação e a
partilha de opinião entre as diferentes pessoas, pois, dentro dessas discussões há sempre
boas ideias que são tiradas. E que é um facto que numa reunião de vendas toda a gente tem
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sempre pontos de que não gosta, mas são raros os que dizem que não está bem, mas que
poderia ser feito isto, assim ou assado” (E13).
Sendo referido por vários dos entrevistados, a comunicação dentro da equipa funcionar bem,
mas entre os vários departamentos isto já não ser assim, pois existem sempre uma série de
entraves, questões burocráticas, relações entre chefias, que fazem com que a comunicação não
aconteça ou se torne difícil, sendo referido que “as vezes parece que as próprias equipas não
querem passar a informação de umas para as outras…dentro do meu departamento acho que
está a melhorar um bocadinho, mas entre equipas não somos tidos nem achados para dar
ideias a outros colegas, mas isso também vai mudando, quando entrei para a Roche era
pior….” (E16)
Sendo referido, como uma possível justificação para esta falta de comunicação, uma questão
de cultura nacional, no facto de as pessoas guardarem os seus conhecimentos para si “ ou
talvez por cultura que temos em Portugal, não divulgamos aquilo que andamos a fazer com
medo que alguém copie, somos muito secretistas, temos uma ideia mas até que ela seja
divulgada as pessoas guardam segredo” (E15).
Sendo esta insuficiência de comunicação (mais sentida entre alguns departamentos da
empresa do que noutros), como um fator que inibe os processos criativos na empresa, e que
segundo alguns entrevistados poder ser passível de ser ultrapassada se todos os colaboradores
da empresa tivessem uma visão global de como a empresa funciona como um todo, ou seja,
saberem o que se passa nos outros departamentos da empresa, ou mesmo no mesmo
departamento, mas em áreas geográficas diferentes (tendo sido dado como exemplo, quem
trabalha no norte do país saber o que está a ser feito no mesmo departamento mas na área
geográfica sul), o que segundo alguns dos entrevistados não acontece e que poderia ser
ultrapassado com a assunção de determinadas práticas que poderiam levar a um melhor
conhecimento da empresa como um, e consequentemente a uma visão mais global da
empresa, assim, “se calhar fazer uma rotação…de vez em quando passar lá um dia (noutros
departamentos), ver como as coisas funcionam, e aí poderíamos ter uma visão mais global da
empresa…” (E18), sendo o racional desta ideia a de que quem está de fora pode ter uma visão
que quem faz todos os dias a mesma coisa, há muito tempo, pode não ver.
O diálogo e a partilha do conhecimento, é pois, vista pelos colaboradores (de uma forma
transversal), como uma forma de incrementar a criatividade e consequentemente de melhorar
o negócio, pois permite alargar os conhecimentos de todos, através de uma maior sinergia e
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acumulação do conhecimento existente na empresa, pois permite, que os colaboradores
tenham acesso a outras abordagens e formas de trabalhar que permitem ter uma visão mais
alargada dos problemas.
Vemos pois, que a partilha de conhecimento, é feita maioritariamente, quer a nível
intradepartamental como interdepartamental, de uma forma informal, através de uma
discussões de ideias feitas em conversas de corredor, de café, no refeitório, através de pedidos
de ajuda, ou através de reuniões programadas.
Certo é que foi referido por vários colaboradores haver um esforço por parte das lideranças no
sentido de incrementar a comunicação dentro dos departamentos e entre os vários
departamentos.
Embora, alguns departamentos e equipas, pelo facto de terem líderes mais acessíveis ou de
estimularem mais a partilha do conhecimento, favoreçam a partilha de informações e das boas
práticas, tornando através deste incentivo à comunicação, as tarefas diárias mais estimulantes
e enriquecedoras.
Pelas entrevistas que foram realizadas, nota-se que a maioria das hierarquias inferiores,
quando necessitam de recorrer a alguém com o objetivo de falar sobre ideias que possam ter
surgido, o fazem dirigindo-se preferencialmente às chefias diretas, o que se deve ao facto de
terem um maior à vontade e proximidade, “resolvo as situações que me vão surgindo com a
minha chefia direta” (E17) e uma maior inibição em se dirigirem às chefias de topo.
O facto de haver um esforço, de algum tempo para cá, em incrementar a comunicação a todos
os níveis da organização, é referido de uma forma geral pelos entrevistados, nomeadamente
nos últimos tempos, sendo notado mais em alguns departamentos e equipas do que noutros.
Damos como exemplo, a opinião de um colaborador, que referiu precisamente que na prática
se nota, de facto, um esforço para melhorar a comunicação “acho que a comunicação entre
departamentos sempre foi um problema, mas acho que a pessoa que está neste momento à
frente das vendas, veio trazer vantagens nesse sentido, promovendo reuniões, o diálogo com
as pessoas e com as diversas chefias” (E19).
Outros do pontos importantes, e que já foi apontado, é a necessidade de serem
disponibilizadas ferramentas aos colaboradores, com vista ao incremento e à partilha do
conhecimento e de uma comunicação efetiva, e a RD tem vindo a desenvolver um grande
esforço para que os seus colaboradores possuam todas essas ferramentas, nomeadamente além
da existência de uma intranet, onde são colocadas informações úteis por parte da empresa,
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também os colaboradores possuem comunicações móveis que permitem a partilha em tempo
real.
Sendo que, a pressão do tempo e o excesso de burocracia, são também apresentados como
pontos inibidores à comunicação, pois os colaboradores referem andar sempre atarefados com
as atividades do dia-a-dia, sobrando pouco tempo para conversar com os restantes colegas,
embora haja uma grande comunicação informal entre os colaboradores, foi referido que
“falamos muito entre nós, mas se calhar não dizemos o que interessa” (E14) e também pelo
facto de alguns dos colaboradores serem muito próximos, já trabalharem juntos há muitos
anos o que poderá também dificultar o foco na própria comunicação.
Relativamente a este assunto, remeto para a revisão da literatura, para a seção que fala sobre
os fatores que podem ser passíveis de inibir a criatividade, a análise que foi feita por Brian
Uzzi (in Lehrer 2011) em que mediu a “intimidade social” existente entre os atores que
participaram em todos os musicais da Broadway entre 1877 e 1990, e que chegou à conclusão
de que a densidade das relações entre os atores - a que chamou o fator Q, tinha influência no
sucesso ou no insucesso desses mesmos musicais.
Este, verificou que, quando o Q era baixo (inferior a 1,7), os musicais tinham muito mais
probabilidades de serem um fracasso, mas por sua vez, quando o Q era demasiado elevado
(acima de 3,2) isso também afetava o trabalho.
Concluiu então, que o tipo de equipa que deu origem aos musicais melhor sucedidos foram os
espetáculos que foram produzidos com níveis intermédios de intimidade social (Q de 2,6).
(Lehrer 2011)
Ou seja, os artistas que tinham uma relação demasiado próxima, pensavam todos de forma
semelhante, o que arruinava a inovação teatral. Do lado oposto, também se verifica que os
artistas que estavam muito distantes uns dos outros, ou seja, com uma intimidade social
inexistente, ou quase inexistente, também não tinham dado origem a musicais bem-sucedidos.
O que levou o investigador a concluir que o tipo de relação de “intimidade social” ideal, será
a mais equilibrada, ou seja, em que haja atores que sejam muito próximos entre eles, mas
também que o grupo seja constituído por atores que não tenham um nível de proximidade tão
grande.
Transpondo este princípio para as nossas organizações, podemos dizer que parece haver uma
vantagem na criação de grupos de trabalho em que este tipo de princípio seja aplicado.
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É então, pertinente fazermos a avaliação de uma expressão que nos foi transmitida por dois
colaboradores, que fizeram referência ao facto de terem ouvido de uma terceira pessoa a frase
“ é fácil ser criativo para quem não percebe nada do assunto...", pelo que o facto de serem
colaboradores da mesma área e com uma grande proximidade e por um período alargado de
tempo, pode explicar este facto.
Uma ideia começa quando uma pessoa se torna consciente de um problema ou de uma
oportunidade, ainda que pequena, pois a maioria das ideias são de senso comum, ou seja, não
exigem conhecimento específico ou grande criatividade (Lehrer 2011).
A RD possui inúmeros projetos e atividades com vista a proporcionar o convívio e o bemestar físico e mental dos seus colaboradores, assim como, proporcionar momentos de partilha,
nomeadamente, um grupo desportivo e um ginásio, sendo ainda, realizada, pelo menos uma
vez por ano, uma reunião com a presença de todos os colaboradores –Kick Off – em que o
objetivo é reunir toda os colaboradores numa atividade conjunta.
Assim, como inúmeras parcerias com vista a obter preços mais acessíveis (divulgação de
workshops de teatro, maratonas, ginásios, etc.)
São realizados ainda, almoços mensais com os aniversariantes e várias atividades abertas a
todos os colaboradores.
Inclusive, na semana de 09.09.2012 a 13.09.2012 decorreu a semana “Live well – Find your
balance”, em que foram organizadas um conjunto de ações a decorrer tanto na sede da
Amadora, como na delegação de Gondomar.
Em que todos os colaboradores poderiam participar em atividades que iam desde o Yoga,
Massagens, rastreios, cursos de fotografia, sem custos.
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4.4 – 2 Improve

As organizações do séc. XXI, têm a perceção, que para conseguirem sobreviver num mercado
competitivo como o dos nossos dias, necessitam de ser criativas, ou seja, têm a perceção do
valor que a criatividade tem para atingir o sucesso, e o exemplo desta realidade prende-se com
a implementação de inúmeros mecanismos com vista ao incentivo deste fenómeno.
Mas não é lícito esperar, que pelo simples facto de uma organização implementar algum
destes mecanismos por si só, seja suficiente para fomentar a criatividade dos seus
colaboradores, que estes usem a sua criatividade com o objetivo de gerar novas ideias, pois, é
necessário que estes sentam que há uma cultura implícita de estímulo à criatividade, aliada à
atenção e ao reconhecimento que lhes é dado, e à oferta dos recursos necessários para
transformar as ideias em realidade.
Até porque, existido um núcleo de características do próprio indivíduo que estão intimamente
ligadas à criatividade, como já vimos na revisão da literatura, elas não são por si só,
suficientes para originarem uma manifestação de maior ou menor criatividade, é necessário
também um conjunto típico de processos cognitivos, facilmente executáveis pelas pessoas
criativas.
Isto é, as pessoas criativas privilegiam formas de tratar, de processar a informação, desde que
a recebem até que a operacionalizam em respostas aos problemas, tratando-se aqui do
pensamento analógico e metafórico, ou da criação e da descoberta de problemas (Starko,
2010)
Assim, as organizações, ao encorajarem o livre fluir das ideias, estarão a trazer um
crescimento real a elas mesmas, e a dar uma oportunidade para que exista uma profunda
transformação na qualidade de vida dos seus funcionários, pois, quando os funcionários vêm
que as suas ideias são valorizadas, as suas atitudes passam de um sentimento de frustração
para um sentimento de envolvimento, satisfação e compromisso.
Hoje em dia, um dos mecanismos de suporte mais utilizados nas organizações, no sentido de
estimular a criatividade organizacional, são os sistemas de sugestões, mais conhecidos por
caixas de ideias, é pois essencial, que todas as organizações tenham um bom sistema de
ideias, que faça com que o processo de recolha de ideias seja feito de uma forma organizada.
De um modo geral, a perceção que existe na RD relativamente aos processos criativos, é de
que existe uma acentuada abertura à criatividade e que as ideias são bem-vindas, ou seja, faz

90

parte da agenda de todos os colaboradores da empresa, no entanto, é não é encarada
individualmente da mesma forma pelos colaboradores.
Tendo a organização plena consciência deste facto - até pelos resultados do Geos 2011 -,e
tendo como objetivo estimular a geração de ideias, a RD criou uma caixa de ideias que
consiste num programa corporativo de fomento de novas ideias, o - 2 Improve.
Este, é um mecanismo de receção de ideias dos colaboradores, existente na Intranet da
empresa e que está dividido em quatro grandes áreas como já foi por nós referido.
Mas, tal como já foi referido, existem por parte das várias hierarquias da empresa, opiniões
diferentes relativamente à sua eficácia, utilidade e feedback.
No que concerne às chefias de topo, a opinião é que o 2 Improve é um projeto que teve início
à 2 anos e cujo formato permite “pedir às pessoas que deem as suas opiniões, ideias, para
alterar ou melhorar os processo…existem 4 temas” (E5), e que este está a ser bem sucedido
“todos os dias surgem novas sugestões das pessoas” (E3), e ainda que “as pessoas são
recompensadas com o reconhecimento da companhia e têm um prémio simbólico” (E5).
Ou seja, trata-se de uma ferramenta útil e eficaz, em que é de fundamental importância, e uma
preocupação da gestão de topo dar feedback às pessoas, pois caso contrário “as pessoas
deixam de dar ideias” (E6).
Mas também têm a perceção, de que é uma ferramenta da qual as pessoas se esquecem muitas
vezes, sendo necessário que as lideranças tenham consciência de que há necessidade de a
manter na agenda, “mas cabe-nos a nós lembrar…”(E5).
Quando inquiridos relativamente à necessidade ou importância de existirem processos ou
procedimentos para o incremento da criatividade, verificou-se dois tipos de opinião distintos,
ou seja, a opinião de “fazer todo o sentido haver um processo para isso, dar um passo além
do 2 improve para estimular a criatividade” (E6), e pelo contrário, existirem já demasiados
processos, e que se torna difícil encontrar espaço para mais.
Relativamente às chefias intermédias, a opinião dominante dos entrevistados é de que “é um
site que não tem funcionado, porque existe pouca partilha, está “esquecido” (E2),
e que “o 2 Improve por si só não funciona porque as pessoas não têm o hábito de escrever
para não se comprometerem…” (E10) e ainda a opinião de que o 2 Improve foi uma
consequência dos resultados de um inquérito de satisfação que decorreu em 2011, “derivado
do Geos, surgiu o 2 Improve e tivemos também várias reuniões onde surgiram algumas ideias
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(e.g. criar um espaço em Lisboa com poufs, televisões, jogos, etc., etc., mas depois não foi
nada para a frente…” (E14)
Embora se note uma preocupação por parte de alguns líderes, de manter um foco na
criatividade e na melhoria dos processos existentes, nomeadamente no 2 improve“ a minha
equipa fá-lo, ainda esta semana a X teve uma ideia de melhoria e eu disse-lhe para pôr no 2
Improve” (E9), esta não parece, no entanto, ser a posição dominante.
Isto deve-se talvez do facto, de alguns gestores acreditarem que o facto de haver um
formalismo pode dificultar o livre fluxo de ideias, todavia, a existência de um sistema bem
definido de recolha de ideias -cujo desempenho possa ser medido e gerido-, e bem integrado
na rotina diária da organização passa a tornar-se central para o trabalho de todos e ajudar a
melhorar a cultura corporativa da criatividade.
Saber como promover ideias dos funcionários irá tornar-se uma competência crítica para os
gestores, pelo que o domínio desta competência irá distinguir os gestores mais eficazes dos
gestores menos ineficazes.
Relativamente à opinião dos operacionais, pode dizer-se, relativamente à eficácia, utilidade e
feedback.
Parece haver uma opinião generalizada de uma visão da pouca utilidade do 2 Improve, pois os
colaboradores referem recorrer às chefias de topo quando sentem necessidade
“ falo diretamente com a minha chefia direta, nunca senti necessidade de ir ao 2 Improve”
(E17),
“ nunca usei o 2 Improve porque nunca tive necessidade” (E15)“,
“nunca usei o 2 Improve…acho que essas ideias são muito bonitas mas são tão
formatadas…não sei se foi a forma como foi apresentada…”(E18),
“no 2 improve nunca introduzi nada, vou à pessoas diretamente…como eu nunca usei, não
sei como funciona…provavelmente se de vez em quando lembrarem que existe…porque eu
sou muito honesta, às vezes até me esqueço que aquilo existe, incentivar as pessoas a irem
lá…” (E19).
E mesmo aqueles colaboradores que acreditam na utilidade do mecanismo, eles próprios
assumem não o usar muito e preferir recorrer diretamente à chefia, pois parece ter uma maior
celeridade “ eu fui dos principais defensores e promotores quando a ferramenta saiu (fiz
algumas sugestões, mas deixei-a cair no desuso do dia-a-dia)…tenho a noção de que podia
ter usado mais, mas acabei por transmitir verbalmente muitas das sugestões mais para ter um
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bocadinho de feedback (imediato), porque muitas vezes aquilo que nós queremos (e podemos)
fazer…não estamos a ver as vertentes todas que estão a acontecer…falo com a chefia sobre a
questão, acabei por substituir o 2 Improve pelas reuniões da equipa que são mensais e que
têm logo feedback…ao usar a ferramenta estamos a expor-nos…”(E13)
O facto de ser necessário escrever é um inibidor extremamente forte para que não seja mais
usada, pois os entrevistados assumiram que não gostam de escrever “porque é o assumir, e é o
ficar escrito e temos sempre algum receio.” (E15)
Relativamente à eficácia a opinião é de que é relativamente eficaz, ou seja, os colaboradores
têm a noção de que as suas ideias são lidas “ tenho a ideia de que o que foi sugerido foi lido e
foi tido em conta” (E13), e de que há ideias que são depois concretizadas “coloquei duas
sugestões, em que uma era sobre seguros que foi atendida e outra sobre matéria de trabalho
da qual não tive feedback”. (E1)
Mas, relativamente ao feedback as opiniões dividem-se, se por um lado há a perceção de que
existe feedback, embora possa este possa ser tardio “ há pessoas que já recorreram e acho
que há feedback…algumas pessoas só souberam que a ideia tinha sido aceite quando foi
posta em prática, mas eu acho que é um processo que está a evoluir” (E19) alguns
entrevistados referem ser a falta de feedback uma realidade e um fator de desmotivação, “eu
já pus lá uma ideia no início do ano e até hoje ninguém me disse nada, nós temos abertura
mas não temos feedback, se aquilo valeu alguma coisa ou não, não sei, e ninguém sabe
porque eu já perguntei”. (E16).
Parece existir uma participação baixa dos colaboradores relativamente ao 2 Improve, tendo
em conta a opinião dos colaboradores, sendo as razões invocadas, não haver o hábito de
escrever, as pessoas terem receio de escrever, assim como pelo hábito de recorrer às chefias
diretas pelo facto de obterem um feedback mais rápido.
Quanto a nós também devido ao facto de não existir nenhuma relação entre a introdução de
ideias e a avaliação de desempenho, isto, apesar de já haver alguma (pouca) pressão de
algumas chefias para que os colaboradores recorram ao 2 Improve.
Assim, se passarmos em revista os oito princípios focados na revisão da literatura,
transmitidos por Robinson & Schroeder, no livro Ideas are free, em que todos eles são
fundamentais para que os sistemas de ideias sejam bem-sucedidos e sirvam para incrementar
a criatividade dos colaboradores, parece que algo pode ser melhorado na forma como esta
ferramenta está a ser utilizada, e assim, talvez melhorar a sua adesão.
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Assim, estes referem-nos ser fundamental, que os funcionários percebam de uma forma
inequívoca que a empresa quer mesmo receber as suas ideias, mostrar-lhes que as suas ideias
são levadas a sério, usadas e reconhecidas; o processo de submissão de ideias deve ser
simples e rápido; o sistema deve permitir que a avaliação das ideias seja efetuada desde o
nível mais baixo da organização, pelas pessoas que estão mais familiarizadas com o assunto, e
que sabem do que se trata, que por sua vez leva a uma mais rápida e eficiente implementação;
as pessoas devem ter um feedback que deve ser informativo, rápido e construtivo; a
implementação das ideias deve ser rápida e suave; depois de estas serem implementadas,
devem ser revistas com o objetivo de tirar o máximo de potencial delas; embora para os
colaboradores já se sintam recompensados só pelo facto de as suas ideias serem
implementadas, deve existir uma “celebração”, nem que seja um almoço, com o objetivo de
premiar, incentivar e tornar visível a ideia; por último, mas não menos importante, o sistema
de ideias deve ser monitorizado, revisto e melhorado periodicamente.
Ora, parece-nos pela análise dos dados que algumas destas premissas não se estão a verificar,
sendo, por isso, necessário fazer a sua avaliação.
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4. 5 - Conclusões

O objetivo desta análise, partiu do interesse da autora pelo tema da criatividade desde sempre,
reforçado pela disciplina opcional do mestrado de nome criatividade e mudança
organizacional, assim como do facto de trabalhar numa empresa de investigação líder de
mercado, em que o tema da criatividade é um tema que parece fazer parte da sua agenda.
E ainda, pelo facto de este ser, atualmente um tema com um interesse crescente no âmbito da
gestão em geral e da gestão comercial em particular, pois vivemos numa era em que a
tecnologia atingiu já níveis de desenvolvimento muito elevados, e em que o grande fator
diferencial das organizações são as pessoas.
Assim, cada vez mais, as organizações têm a consciência de que é através da criatividade e do
fazer diferente que lhes vai permitir tem um lugar diferenciador no mercado global, serem
mais inovadoras e, conseguirem assim, permanecer competitivas.
A maioria dos gestores das nossas organizações gerem através de indicadores financeiros,
mas estes conferem-nos sobretudo informações sobre o histórico da empresa e do mercado,
Então, porque não utilizar indicadores que nos permitam medir o desempenho futuro da
empresa através da capacidade dos seus colaboradores de interagirem, se envolverem, de
resolver problemas, de contribuir com ideias criativas, que irão permitir que a organização
seja mais inovadora e ganhe vantagem competitiva? Indicadores que nos permitam saber
quantas ideias foram geradas pelos colaboradores numa semana… num mês…ou num ano? E
dessas ideias quantas foram implementadas? Qual foi a mais-valia para o negócio? Poderá ser
este um indicador do desempenho futuro da empresa? E se fosse para isso necessário gastar
pouco ou nenhum recurso financeiro?
Estas, e outras são questões que atualmente pairam nos nossos pensamentos, e nos fazem
refletir e procurar respostas.
Os recursos humanos, são tidos na RD como um elemento chave do seu sucesso, pois trata-se
de uma empresa com uma grande componente tecnológica, líder no seu setor de mercado, e
em que o fator humano se reveste de grande importância, fazendo a empresa um grande
investimento, tanto no recrutamento dos seus profissionais, como na sua formação inicial e
contínua.
Em que o espírito de equipa, o envolvimento dos seus colaboradores com a empresa, e a
forma como se dá a interação dos diversos aspetos materiais e imateriais da empresa, são de
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extrema importância, como se pode ver através do modelo de construção do próprio edifício e
das próprias interações como já foi referido.
Procurou-se, com esta análise, avaliar a existência ou não de processos ou procedimentos
definidos para o incremento da criatividade, assim como a visão das várias lideranças da
empresa relativamente a este tema, ou seja se existe uma visão cristalina e unânime sobre o
tema, ou se pelo contrário se pauta por uma certa ambiguidade.
Sendo que, depois de fazermos uma análise do que é referido na literatura sobre o tema, nos
focamos em vários fatores ou aspetos considerados relevantes por esses mesmos autores,
nomeadamente quanto à abertura existente na organização para a criatividade, o feedback,
como é visto o erro, como é vista a motivação dada pelas lideranças, qual a autonomia
existente para o desempenho das várias funções, e ainda, como é vista a comunicação e qual o
papel que esta desempenha na criatividade da organização.
Assim, em jeito de conclusão, podemos dizer que a RD é uma empresa que embora possua
uma hierarquia bem definida, se pauta pela existência de um clima de trabalho que se pauta
pela informalidade, pelo espírito de equipa e de entreajuda, em que os resultados são
organizacionais e não individuais.
As lideranças de topo consideram haver uma abertura e recetividade à criatividade e às novas
ideias, havendo espaço para pequenas alterações, (E5) opinião que é corroborada pelas chefias
intermédias, que consideram ter havido uma progressão na abertura ao ambiente de trabalho
(E14), onde as pessoas podem dar ideias, e não há censura (E11), relativamente ao facto da
necessidade da existência de processos definidos par incrementar a criatividade, as opiniões
dividem-se, se por um lado algumas chefias de topo consideram importante (E6), outras há
que consideram não haver lugar à existência de mais processos (E5), as chefias intermédias
não têm uma opinião formada, pois embora uns refiram que “se calhar deveria haver no plano
de desenvolvimento das pessoas” (E14), outros há que sentem o receio da dificuldade de
medição desses mesmos processos (E10).
Relativamente aos operacionais, também estes referem ter havido nos últimos tempos, uma
preocupação relativamente à criatividade dos colaboradores (E19), no entanto, referem que as
pessoas ainda falam em pequenos grupos, e depois não falam em público, e o facto de apenas
lhes ser pedida opinião sobre os materiais para validação (E15), e ainda que, a RD não tem
cimentado no seu ADN a cultura da criatividade (E12).
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Também foi referido por alguns o facto de não haver mais criatividade, ou incentivo à
criatividade “por preguiça”, pelo facto de as pessoas estarem acomodadas, e haver muitos
processos burocráticos (E12), (E13).
Relativamente à importância de existirem processos definidos para a criatividade, as opiniões
também se dividem relativamente aos operacionais, pois, se alguns consideram ser
importante, para tornar mais visível a sua importância (E12), outros consideram que iria ser
um fator inibidor (E13), e outros ainda têm algumas dúvidas quanto à sua eficácia (E 15)
É uma preocupação das lideranças de topo da empresa, o dar feedback aos colaboradores (E3)
e (E6).
Sendo no entanto referido pelas chefias intermédias o facto de não haver uma cultura de
feedback, embora esta tenha melhorado, pois faz parte do plano de desenvolvimento da
empresa (derivado do Geos), (E10), estes referem no entanto, que muitas vezes se esquecem,
pois estão focados nos objetivos mais imediatos (E10).
Relativamente aos operacionais, foi referida a necessidade inequívoca de haver mais feedback
por parte das chefias (E1) e (E18).
No que diz respeito ao erro, ou lugar ao erro na empresa, foi referido pelas lideranças de topo
ser fundamental as chefias permitiram que se corra erros (E6), embora sintam que “muitos
colaboradores não gostam de correr riscos “ (E4).
Relativamente às chefias intermédias referem existir o lugar ao erro, mas ser possível fazer
melhor (E19).
Os operacionais consideram que existe um lugar ao erro por parte da empresa, mas
consideram, que a aceitação ao erro por eles próprios, é muito difícil, pois, vêm-no como
culpa e irresponsabilidade (E15)
Referem no entanto, que a empresa aceita que se erre (E12), que o erro é assumido, mas que
não é discutido (E15).
Mas que, no entanto, a RD é uma empresa que aprende com os erros (E15).
Foi ainda referido, existir uma aprendizagem conjunta relativamente a um processo de
tentativa-erro nas áreas “mais jovens” (E13).
A motivação das lideranças, é vista pelas lideranças de topo como uma necessidade, assim
como, é referida pelas lideranças intermédias, a existência de práticas para motivação dos
liderados “na minha equipa cada membro partilha um sucesso que teve no último mês” (E9).
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Relativamente aos operacionais, as opiniões dividem-se, pois se por um lado, é referido haver
um incentivo nas reuniões de equipa para a existência de novas abordagens, outros referem
que as “chefias preocupam-se apenas com o facto de atingirmos os objetivos e não como o
fazemos” (E16), referem ainda que a criatividade “não faz parte da sua agenda” (E 12), e que
“falta de acompanhamento no terreno, falta de partilha por parte das chefias, e dar-nos
coragem para sermos criativos” (E15).
No que diz respeito à autonomia é opinião transversal de que a os colaboradores têm muita
autonomia. As lideranças de topo, consideram ser muito importante dar liberdade às pessoas
(E5), e foi ainda, referido pelas chefias intermédias que “dão muita liberdade às pessoas, pois
muito controle inibe a criatividade” (E5).
Os operacionais referem que têm muita autonomia (E15) e que gerem o seu tempo, e que
recorrem à chefia quando necessitam do seu O.K. (E20).
Não podemos deixar de referir, mais uma vez o facto de a autonomia ser um fator
extremamente importante para a criatividade, mas que os líderes devem ser sempre um
suporte de ideias, trabalho e social, salvo o risco de a autonomia ser um fator negativos e não
positivo.
A comunicação entre as bases e as lideranças foi identificado pelo Geos, como um ponto
crítico a desenvolver pela empresa, o qual foi referido pelas lideranças de topo estar a ser
trabalhado, sendo “que a abertura ao diálogo, faz parte da política da Roche, tanto a nível
corporativo, como local (E5), a abertura, transparência.
Ao nível das chefias intermédias, é considerado ser também um problema a resolver e que
tem havido um esforço grande para alterar esta situação, “já estamos a chamar outros
departamentos às nossas reuniões” (E9), e ainda, “eu sou chamado pela minha chefia para dar
feedback sobre questões de estratégia” (E10).
Já os operacionais referiram que deveria haver uma melhor comunicação da empresa (E13),
mas que às “vezes parece que as próprias equipas não querem passar a informação de umas
para as outras …mas que já está melhor” (E16), o que pode ser considerado por uma questão
de cultura “ em Portugal não divulgamos aquilo que andamos a fazer com medo que alguém
copie “ (E15).
A comunicação e partilha entre departamentos não é muito praticada, apesar de todos
afirmarem vê-la como uma mais-valia, a empresa assume ter como foco um aumento desta
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partilha mas, na verdade, os colaboradores sentem que ainda existe um armazenamento do
conhecimento a nível departamental.
Analisados os dados e feita uma análise dos mesmos, podemos passar então, à fase em que se
fornecem algumas sugestões, passíveis de incrementar o número e a qualidade dos processos
criativos, fazendo com que a criatividade possa ser vista por todos os colaboradores, como
uma mais-valia para o seu sucesso e para o sucesso do negócio.

4.6 Sugestões
• A organização tem consciência que existe um deficit de comunicação, que leva a que
haja um armazenamento e a uma retenção de informação a nível departamental, então
a solução passa pelo objetivo de promover a mobilidade interna, pelo que os
colaboradores deveriam fazer uma rotação pelos vários departamentos da empresa,
com os objetivo de conhecer o trabalho que é realizado pelos vários departamentos e
assim, conhecer melhor o negócio de uma forma global.
• Implementar e promover, medidas que fomentem a participação dos seus
colaboradores, em projetos próprios os alheios de interesse para a empresa, isto é, ser
colocado pelos colaboradores na intranet da empresa a descrição de cada projeto que
estão a realizar ou que pretendam vir a realizar, e o/os restante/s colaborador/es terem
X horas anuais para poderem contribuir para a realização desse projeto, cado seja algo
que lhe interesse.
•

Rentabilizar os espaços comuns, como um convite à partilha e troca de informações e
de conhecimento, entre os vários colaboradores da empresa. Pois, considera-se que o
networking pode ter um papel muito importante na forma e velocidade como são
construídos os relacionamentos, e do efeito que tem sobre a aprendizagem, inovação e
capital intelectual, sendo, um dos principais desafios, o de motivar a produção do
conhecimento "coletivo" ou ideias, o qual pode ser benéfico para todos, e assim
contrariar a tendência natural que as pessoas podem ter para proteger o seu
conhecimento.
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• Open days temáticos, em que certas equipas demonstram o que estão a fazer naquele
momento, de modo a que a informação circule, isto já está, de certa forma a ser feito,
mas deveria ser alargado a todas as equipas.
• Criar blogs internos de cariz técnico, onde os colaboradores podem partilhar projetos,
lançar duvidas e dar sugestões
• Sabendo a importância da informalidade, e de melhorar a comunicação entre todos,
seria vantajoso aproveitar os momentos de confraternização, em jantares, team
buildings, jogos de exterior, etc., para que os colaboradores interagissem,
principalmente com aqueles colaboradores que não trabalham juntos, como modo de
fomentar a interação, pois é um facto que neste tipo de jantares e atividades, as
pessoas tenham uma tendência natural para se “juntarem” com as pessoas que
conhecem melhor.
• Criação de um Wiki (Wikipedia) para as questões mais técnicas, com o objetivo de
acumular conhecimento e contribuir para a partilha e geração de conhecimento e
ideias.
• Sabendo nós, que uma das razões pelas quais o 2 Improve, não é mais utilizado, se
deve ao facto de as pessoas terem “receio de escrever” e “de assumirem ideias que
podem não ser viáveis” “, dever-se-ia então, criar um local prévio de discussão de
ideias pelos colaboradores, que funcionaria como um local de brainstorming, fora da
supervisão

do

management

Team”.

Neste

seriam

colocadas

ideias

pelos

colaboradores, ideias essas que poderiam ser discutidas, dadas sugestões de melhoria,
etc. Estas ideias, depois de um determinado período de tempo, seriam submetidas a
uma votação por parte dos outros colaboradores.
Os colaboradores que colocaram a ideia mais votada (vencedora), assim como aqueles
que nela votaram, ganhariam pontos, os “criativity”.
No final de um período de tempo (e.g. um ano), o colaborador que tivesse uma maior
número de “criativity”, seria o vencedor.
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Este programa pretende além de incentivar a colocação de ideias, fomentar um
brainstorming (comentários) de modo a que, as ideias gerem ideias e que se agreguem
entre si.
Existiriam temas fixos, e de x em x tempo, seria proposto um tema variável pelo
Management Team que permaneceria durante um período de tempo X, findo o qual
seria depois é avaliado.

Relativamente há existência ou não de procedimentos definidos para o incremento da
criatividade, e ao facto de alguns líderes, acreditarem que o facto de haver um formalismo
pode dificultar o livre fluxo de ideias, e colidir com o excesso de processos existente,
podemos dizer que, a existência de um sistema bem definido de recolha de ideias -cujo
desempenho possa ser medido e gerido-, e bem integrado na rotina diária da organização
passa a tornar-se central para o trabalho de todos e ajudar a melhorar a cultura corporativa da
criatividade.
•

Assim, propomos que faça parte das competências dos líderes intermédios, o
incentivo da busca de processos novos no desempenho das funções dos seus
liderados.
Pois este fator, por si só, já contribui para que a motivação e o incremento da
criatividade se tornem visíveis, e façam realmente parte da agenda.
Pois, saber como promover ideias dos funcionários irá tornar-se uma
competência crítica para os gestores, pelo que o domínio desta competência irá
distinguir os gestores mais eficazes dos gestores menos ineficazes.

• Agendar reuniões de equipa, em que os colaboradores estejam confortáveis,
sentados em círculo, sem mesas ou outros elementos físicos entre eles, e em
que o objetivo não é discutir o que está bem, mas sim discutir os que está
menos bem, em que o objetivo é fazer uma crítica positiva.
• Ressalvamos ainda, a importância de reduzir as barreiras processuais existentes
na organização, ligadas aos excessos de procedimentos e regulamentações; e
individuais e de atitude, pertinentes ao clima.
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Mas as práticas e procedimentos que levam os colaboradores a serem mais criativos e a
procurar soluções novas para o antigo, é inesgotável, e deve fazer parte da estratégia da
empresa, pois só assim se consegue que esta - criatividade - seja vista como um elemento que
faz parte da cultura e o ADN da empresa.
E que possa contribuir, para nós de uma forma inequívoca, para o sucesso da empresa.
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ANEXO 1: Guião das Entrevistas
Identificação:
- Função que ocupa
- Número de anos nessa função
- Número de anos na Roche

1 – Sabe se existe alguma prática estruturada para a criatividade na RD?
2 – No seu dia-a-dia sente a necessidade de dar sugestões para melhorar
processos/procedimentos no seu trabalho?
- Não.
- Sim. Lembra-se de alguma situação/exemplo que tenha experienciado?
O que aconteceu? Houve feedback?
3 – Na sua opinião, o que é que pode favorecer/potenciar a criatividade na RD?
4 – Na sua opinião, o que é que pode inibir a criatividade na RD?
5 – Na sua opinião, o que é que poderia ser modificado/introduzido para potenciar mais a
criatividade?
6 – A seu ver qual o papel da liderança no incremento da criatividade?
7 – A seu ver qual a importância da comunicação para a criatividade?
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