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"A empresa que se recusa a ser criativa, não aprimorando os seus produtos e sua estrutura, ou não
estando atenta a novas descobertas desenvolvidas em outras partes
do mundo, está fadada a ser superada rapidamente." Alberto Duailibi
De forma incomparavelmente mais intensa do que em qualquer outra época da História, vivemos
hoje um momento de aceleradas transformações tecnólogicas - decorrentes de um acúmulo de
conhecimentos sem precedentes -, cujos limites são impossíveis de visualizar. Por sua vez, esse
processo está conduzindo a rápidas, contínuas e profundas mudanças econômicas, políticas e
sociais.
Tudo isso reflete como sucessivos choques no gerenciamento das organizações, em especial nas
empresas que lidam em um ambiente competitivo. Para elas, o reconhecimento desse cenário e a
imediata adaptação à sua realidade constituem uma questão de sobrevivência. Novas estruturas,
novos procedimentos administrativos, novas formas de liderança já estão se fazendo necessários e
o serão muito mais num futuro imediato.
O próprio conceito de executivo moderno está se transformando velozmente, sobressaindo a
demanda crescente de novas competências. Nesse particular, o papel do pensamento criativo se
apresenta de fundamental importância para a solução de questões para as quais a previsão e, por
conseguinte, o estabelecimento de padrões a seguir tendem a ser cada vez mais difícies. Na
resolução de muitas dessas questões, está se tornando impossível fazer uso de normas existentes,
por se tratarem de problemas totalmente novos ou com conotações originais, que surgem a todo
momento.
Com o desenvolvimento científico e tecnológico, em seu sentido amplo, o conhecimento tem se
tornado obsoleto em um período muito curto de tempo, exigindo uma aprendizagem contínua e
permanente. Como é impossivel prever o conhecimento que será necessário no futuro, torna-se
indispensável o desenvolvimento de habilidades que ajudem as organizações a se adaptarem com
facilidade ao novo e às circustâncias marcadas pela mudança, pela incerteza e pela complexidade.
É em razão deste contexto que a criatividade tem sido apontada como o recurso mais valioso que
as organizações dispõem para sua sobrevivência no próximo milênio.
Por essa razão, obeserva-se nas empresas, um interesse cada vez maior em implantar o
pensamento criativo em seus quadros. No sentido de promover as inovações indispensáveis à sua
sobrevivência e expansão, as organizações tem apelado para o treinamento de criatividade de seus
funcionários, como forma de compensar a educação anticriativa que predomina hoje na maior parte
das instituições de ensino, os processos de condicionamento da sociedade e dos sistemas
educacionais que levam a maior parte dos profissionais a subestimar e a subutilizar os seu recursos
criativos.
Concomitante ao treinamento de seus funcionários, é preciso que as organizações adotem uma
postura de trabalho voltada para o incremento de novas ideias. É preciso que a empresa fomente o
gosto pelo desafio e passe a encarar o problema como parte integrante da solução. Uma
organização criativa é uma organização que valoriza o potencial para a competência,
responsabilidade e ação, indo de encontro com a prática presente em nossa sociedade de
promover um constante desperdício de potencial criativo. Ela se caracteriza por uma cultura que
reconhece o potencial ilimitado de seus recursos humanos, que cultiva a harmonia do grupo, que
estabelece expectativas apropriadas, que tolera as diferenças e que reconhece as habilidades e
esforços de cada indivíduo.

Portanto, para se implantar com sucesso o pensamento criativo nas organizações é preciso, em
primeiro lugar, que deixemos de lado todos os estímulos não criativos que recebemos ao longo do
nosso desenvolvimento, e isto só se consegue através do treinamento. Em segundo lugar é preciso
que as organizações adotem um ambiente onde verdadeiramente se valorize a criatividade. Para
finalizar, gostaríamos de dizer que as organizações que queiram se ver inseridas com condições de
sobrevivência neste novo mundo, terão que ter a criatividade como principal ferramenta de trabalho
a sua disposição.

