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A capacidade criativa de uma empresa é, fundamentalmente, a sua
capacidade em descobrir problemas (oportunidades, desafios), de os
equacionar e de os resolver, de conseguir que as decisões sejam aceites por
todos, e de avaliar a sua rentabilidade. Tal implica uma atitude de investigação
perante o mercado e perante o funcionamento da própria empresa.
Ora, desde que a gestão de topo esteja disposta a partilhar a decisão
com colaboradores que dominem áreas de conhecimento fundamentais, muito
se pode avançar se a empresa montar um sistema de transformação da
criatividade em inovação rentável. Para isso torna-se crucial combinar dois
elementos: de um lado, a criatividade individual, que funciona na base das
competências em definir e resolver problemas, dos conhecimentos do campo
em causa e da motivação necessária para persistir para além dos erros e dos
insucessos; do outro a concretização dessa criatividade em algo julgado
original e útil pelo utilizador final, a que chamamos inovação, e que tem a ver,
sobretudo, com sistemas de poder e de comunicação. Daí a necessidade de
integrar a criatividade individual num sistema de equipa, devidamente apoiada
pela administração, instituindo, assim, um sistema de inovação organizacional.
E porque a crise actual complica bastante a prioridade dada aos
financiamentos de I&D e as indústrias de alta tecnologia, está-se a dar cada
vez mais importância à inovação no sector dos serviços (co-produção entre
clientes e fornecedores), que representa perto de 70% do valor bruto
acrescentado, nos países da UE. Com efeito, e mesmo que a crise financeira
se atenue, o que acontecerá, muito provavelmente, é que os países ocidentais
continuarão a ser ultrapassados por outros com menos dinheiro mas com uma
mão-de-obra especializada mais barata, como a Coreia, Taiwan ou Singapura,
ou por outros com mais dinheiro, como é o caso de alguns países produtores
de petróleo.

Pareceria, assim, que uma solução a encarar pelos organismos oficiais e
os corpos gerentes das PMEs, em Portugal, fosse dar o devido realce à
existência de sistemas que incentivassem a inovação da empresa como um
todo, a partir do empenho de colaboradores e administração. No entanto, como
se referiu a princípio, tal teria de passar por uma relação de confiança entre
ambas a partes, bem como por uma maior partilha da decisão entre a gestão
de topo e as equipas de projecto.
E aqui é que as coisas se começam a complicar. Com efeito, da nossa
experiência com as empresas, tem sido muito difícil encontrar casos em que as
questões de poder estejam de tal forma clarificadas que seja possível ao
administrador avançar com equipas de projecto sem daí recear criar situações
que coloquem embaraços à administração. É claro que não é por não haver
projectos de inovação que essas insuficiências deixam de ser do conhecimento
de todos mas, pelo menos, se não se falar delas pode ter-se a ilusão de que
não existem. Por outro lado e dada a flutuação constante dos mercados e das
tecnologias disponíveis, a administração terá sempre tendência a adaptar-se
dispensando

colaboradores

ou

contratando

especialistas

que

controle

directamente, em vez de tentar trabalhar com as pessoas de que dispõe, o que
complica bastante a relação de confiança, indispensável para que todos se
empenhem na melhoria contínua de uma organização a que sentem pertencer
plenamente.
Sendo assim, que fazer para desenvolver a tal capacidade criativa da
empresa? Pois a solução é tão simples que se torna dificílima de aplicar –
adoptar uma atitude ética perante o mercado e perante a própria empresa -,
isto é, partilhar o poder, desenvolver a confiança e anular as agendas
escondidas. E como esta estratégia tão simples é, ao mesmo tempo, muito
difícil de encontrar, diz a nossa experiência com as empresas que a
percentagem das que podem conseguir um sistema sustentável de inovação
organizacional não é maior que a percentagem dos indivíduos reconhecidos
como criativos num determinado sector profissional – cinco a sete por cento.
E para que conste é no aumento desta percentagem que reside, para
nós, a solução fundamental para o desenvolvimento económico e social de um
País.
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