




Criatividade e o papel do líder

foi abrupta. Hoje, a capacidade de execução está longe de ex-
clusiva e o ciclo de vida de uma novidade é curto. À medida
que a competição vira uma disputa para ver quem gera mais
e melhores idéias, quem estuda a criatividade começa a ouvir
perguntas incisivas sobre sua pesquisa. O que isso significa?
Qual a relevância? Serve de base para decisões que um líder em
empresas que dependem da criatividade precisa tomar?

Para ajudar a criar a ponte entre teoria e prática, fizemos
há pouco na Harvard Business School um colóquio de dois
dias com a presença de dirigentes de empresas cujo sucesso
depende da criatividade — como a consultoria de design IDEO,
a firma de inovação tecnológica E Ink, a gigante da internet
Google e a farmacêutica Novartis. No encontro, acadêmicos
de destaque apresentaram os avanços mais recentes e mais
importantes de sua pesquisa. No todo, reunimos cerca de cem
indivíduos com profundo interesse no papel da criatividade na
organização — e deixamos sua imaginação voar.

No decorrer desses dois dias, começou a se esboçar uma
nova agenda para a liderança empresarial. A princípio, a tese
de que deveria haver uma gestão da criatividade foi recebida
com desconfiança. Scott Cook, um dos fundadores da Intuit,
questionou, por exemplo, se era "positiva ou negativa" a contri-
buição final da direção para a criatividade. "Se há um gargalo
na criatividade organizacional, não seria no topo da garrafa?",
indagou. Ao fim do evento, no entanto, a maioria dos partici-
pantes concordava que há, sim, um papel para a gerência no
processo criativo — mas um papel distinto do que poderia
sugerir a atividade tradicional de gestão. Os imperativos de
liderança que discutimos, e que expomos aqui neste artigo,
refletem um ponto de vista que acabou sendo consensual: não
há gestão da criatividade, mas uma gestão para a criatividade.

Atraia os cérebros certos
A primeira prioridade da liderança é envolver no trabalho
criativo a gente certa, na hora certa e na medida certa. Esse
envolvimento começa quando o líder revê o papel dos funcio-
nários. Em vez de simplesmente arregaçar as mangas e execu-
tar a estratégia ditada pelos superiores, cada indivíduo deve
contribuir com sua imaginação. É como disse Cook, da Intuit:

"A gestão tradicional prioriza projetos e destaca gente para
tocá-los. Mas, cada vez mais, a idéia não brota de gerentes".

Busque idéias em toda parte. Cook contou o caso de uma
análise reveladora de inovações na Google: os fundadores
da empresa foram conferir o progresso de idéias que haviam
apoiado e o de idéias que haviam sido postas em prática pelas
bases sem o apoio dos superiores — e descobriram que o índi-
ce de sucesso dessa última categoria era maior. Na mesma veia,
foi observado que Philip Rosedale, fundador e presidente do
conselho da Linden Lab — a empresa de crescimento acelera-
do que opera o ambiente virtual Second Life —, diz dar enor-
me autonomia à maioria dos funcionários, e que os maiores
êxitos da firma são fruto de iniciativas do próprio pessoal.

Um estudo de Israel Drori, professor da College of Manage-

ment, em Israel, e de Benson Honig, professor da Wilfrid Laurier
University, no Canadá, expõe os perigos de não distribuir por to-
da a organização a responsabilidade por criar. Os dois observa-
ram uma empresa de internet que oferecia uma modalidade no-
va e sofisticada de computação gráfica desde o surgimento, em
1996, até o colapso, sete anos depois. Embora tenha tido sucesso
no começo, o empreendimento se provou insustentável por de-
pender demais da genialidade de seu premiado artista-fundador
— e por dar pouca atenção à criatividade organizacional.

Incentive e viabilize a colaboração. Ao olhar além dos altos
escalões em busca de direção criativa, o líder precisa combater
aquilo que Diego Rodriguez, sócio da IDEO e chefe da filial da
empresa em Palo Alto, Califórnia, chama de "mito do inventor
solitário". Embora no passado a inovação possa ter vindo de
um gênio isolado, a maioria das novidades, hoje, é fruto da con-
tribuição de muitos. "Basta ver o exemplo da InnoCentive, da
Mozilla, da Wikipedia", disse. "São contextos que reúnem muitos
colaboradores. E a estrutura básica dessas organizações em rede
não é centralizada, nem tem um comando no topo. Ali, ninguém
faz o que faz porque alguém mandou. Contribuir para uma re-
de interdependente é, em si, a própria recompensa." Rodriguez
foi veemente ao dizer que, mesmo no mundo atual, altamente
interligado, é comum uma organização não tirar pleno proveito
de tecnologias da internet para explorar a criatividade de todos
os cérebros às voltas com um mesmo problema (veja o que Scott
Cook pensa sobre aproveitar idéias de gente de fora da organiza-
ção em "A revolução da contribuição", ainda nesta edição).

Um estudo de Victor Seidel, da Said Business School, da
University of Oxford, identificou uma prática que todo líder
faria bem em promover: o uso de um "totem de coordenação"
na conceitualização de novos produtos. Seidel examinou o pro-
blema de como promover a colaboração em inovações radicais;
na falta de antecedentes óbvios, é difícil uma visão ser compar-
tilhada. Sua análise de seis produtos premiados (de três setores
bastante distintos) mostrou como equipes de desenvolvimento
de produtos empregavam não só protótipos, mas também me-
táforas, analogias e narrativas, para coordenar suas idéias.

Robert Sutton, professor da School of Engineering da Stan-
ford University, observou que a maioria das empresas tem
uma estrutura hierárquica e que a diferença de status entre
as pessoas impede a troca de idéias. Qual o remédio? Sutton
não resistiu em apontar para a enorme disparidade de salários
na empresa moderna e sugeriu que, se houvesse maior equilí-
brio, o número de gente que dá sua opinião e é ouvida talvez
aumentasse. Para Sutton, o líder deve considerar um astro de
primeira grandeza aquele que ajuda outros indivíduos na or-
ganização a triunfar também. Sardônico, lembrou de reuniões
em que quem tinha poder prevaleceu, embora oütras pessoas
presentes tivessem idéias muito melhores para solucionar um
problema. Devia caber à gerência, sugeriu, "achar um jeito de
fazer as pessoas calarem na hora certa".

Abra a organização a perspectivas variadas. Frans Johans-
son, autor de O Efeito Mediei, falou sobre sua constatação de que



é mais provável haver inovação quando há troca de idéias entre
gente de disciplinas, formação e áreas de conhecimento distin-
tas — constatação feita a partir de entrevistas com indivíduos
envolvidos em atividades altamente criativas em muitas arenas.
Às vezes, a complexidade de um problema exige diversidade;
foi preciso, por exemplo, uma equipe de matemáticos, médicos,
neurocientistas e cientistas da computação no programa de
ciência do cérebro da Brown University, nos Estados Unidos,
para criar um sistema que permitisse a um macaco mover o
cursor de um computador apenas com o pensamento. Às vezes,
a aplicação dos métodos ou do jeito de pensar de um campo a
problemas de outra arena é o que acaba produzindo o avanço.

Mesmo na mente do indivíduo a diversidade acentua a
criatividade, segundo estudo de Jeffrey Sanchez-Burks, pro-
fessor da University of Michigan, Fiona Lee, outra acadêmica
da instituição, e Chi-Ying Cheng, da Columbia University. A
investigação do trio se concentra em gente com identidade
social múltipla — caso de alguém que é tanto oriental quanto
americano, ou da mulher que é engenheira. Em geral, há um
conhecimento distinto associado a cada identidade social — e,
na medida em que se sentir à vontade para integrar várias
identidades, a pessoa pode mesclar de forma produtiva todos
esses conhecimentos. Com efeito, em dois experimentos os três
acadêmicos descobriram que indivíduos com níveis maiores de

"integração de identidade" exibem mais criatividade quando
um problema exige que explorem seus distintos universos de
conhecimento (um experimento pediu a asiático-americanos
que inventassem novas formas de cozinha fusion asiático-ame-
ricana, enquanto o outro pediu a engenheiras que imaginas-
sem novos recursos para um celular feito para a mulher). Esse
estudo despertou bastante interesse pessoal e tem implicações
para a gestão. Se fizer as pessoas abafarem parte de sua iden-

tidade, o gerente estará limitando uma fonte potencialmente
valiosa de criatividade. Já se incentivar a integração de identi-
dades — imagine as engenheiras trabalhando num ambiente
no qual não sintam que precisam se vestir como um homem

—, as pessoas podem ser mais inovadoras.
Outra maneira de acentuar a diversidade é buscar fontes de

criatividade fora da organização. A colaboração não precisa
ficar restrita aos limites da empresa, como observou Rodriguez,
apontando novamente para organizações em rede como a
Wikipedia. Muitos, aliás, vêem o recente fenômeno do desen-
volvimento com código aberto como o futuro da inovação.

Para quem acha que a inovação no esquema de código
aberto ainda não se provou e é relevante apenas na arena do
software, Peter Meyer, economista do Bureau of Labor Statis-
tics dos EUA, colocou a questão em perspectiva. Meyer anali-
sou a invenção do avião — que, pela definição atual, poderia
facilmente ser considerada uma inovação de código aberto.
Nos anos que antecederam o reconhecimento do potencial
comercial da aviação, os irmãos Wright eram apenas dois dos
muitos inventores que partilhavam idéias e descobertas livre
e freqüentemente, com a avidez do entusiasta. Essa espécie de
amador não era movida pela vontade de enriquecer, mas pelo
desafio técnico e pelo sonho que seria fazer o homem voar.

A abertura da rede, mostrou Meyer, contribuiu muito para o
desenvolvimento do avião; os irmãos Wright tiveram participa-
ção ativa nela de 1900 a 1902. Contudo, quando percebeu o quão
importantes suas descobertas seriam na criação de aeronaves
comerciais e militares viáveis, a dupla de americanos resolveu
registrar patentes e buscar um jeito de ganhar dinheiro com o
invento. Colaboradores viraram potenciais concorrentes — e o
sigilo, a nova norma entre eles. A dupla implicação dessa pesqui-
sa é curiosa. A inovação com código aberto, com sua capacidade
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de explorar a paixão e a engenhosidade de amadores, abre um
potencial enorme para resultados criativos; disso podem surgir
setores novos, com tecnologia exclusiva ou secreta. Mas proces-
sos de código aberto talvez funcionem apenas em certos tipos
de empreitada ou por um período limitado de tempo.

Adote processos — com cuidado
Criatividade ganha escala? A pergunta foi feita por Kim Scott,
e por um bom motivo: ela trabalha na Google, onde é diretora
de vendas e operações online do trio AdSense, Doubleclick e
YouTube. Sua opinião é que a criatividade numa organização
depende da colaboração contínua e vibrante e do livre fluxo
de idéias — algo que tende a desaparecer à medida que cresce
o número de funcionários e de projetos. Scott, que já foi em-
preendedora (esteve em três start-ups antes de entrar para a
Google), odeia o fato de que mais camadas de gestão não raro
geram mais burocracia — e acabam com o espírito empreen-
dedor, com a tomada de riscos e com o aprendizado a partir
do erro. Ao mesmo tempo, reconhece que não faz sentido
achatar a organização a ponto de cada gerente ter dezenas de
subordinados diretos. "Como ganhar impulso em vez de peso
com o acréscimo de níveis?", perguntou. Uma solução que ela
mesma sugeriu foi investir mais em infra-estrutura, de alta ou
baixa tecnologia, para facilitar a colaboração.

A resposta clássica ao aumento da escala de uma operação
é recorrer mais a processos — à padronização e ao constante
aprimoramento do "jeito de trabalhar" da empresa. No co-
lóquio, porém, muitos rejeitaram a idéia de que era possível
engessar de tal forma a criatividade. "Se há uma coisa que
destruiu mais inovação do que qualquer outra, é o Six Sigma",
declarou o médico Mark Fishman, presidente da Novartis Ins-
titutes for BioMedical Research. Robert Sutton fez eco a essa
opinião, citando estudos que indicam que o foco excessivo da

organização em aprimorar processos prejudica a inovação no
longo prazo. "O melhor exemplo aqui é a Kodak, que insistiu
em tornar mais eficiente o processo de produção e distribui-
ção do filme de base química em vez de ir cuidar da transição
para a fotografia digital", disse. "Em outras palavras, foi ficando
cada vez melhor na coisa errada." Para Kim Scott, o problema é
quando a ênfase na eficiência leva gestores a tentarem evitar a
duplicação do esforço. "Na atividade criativa", observou, "é pre-
ciso ter gente abordando um problema de ângulos distintos."

Mapeie as fases do trabalho criativo. A gestão de processos,
explicou Mark Fishman, é adequada para certas fases do traba-
lho criativo, mas não para outras. A função do líder é mapear
os estágios da inovação e identificar os processos, a capacitação
e o suporte tecnológico distintos que cada fase requer. A ges-
tão voltada à eficiência, por exemplo, "não serve para a fase
da descoberta", disse. Embora reconhecendo que laboratórios
farmacêuticos desejam resultados previsíveis das operações de
P&D, Fishman citou uma declaração do prêmio Nobel Peter
Medawar: "Prever uma idéia é ter uma idéia". Já que é impos-
sível saber de antemão qual será o próximo grande achado, "é
preciso aceitar que a fase de descoberta na inovação farmacêu-
tica é inerentemente nebulosa". Pior de tudo, modelos como o
Six Sigma são feitos para reduzir a variabilidade e atingir uma
conformidade maior com uma norma desejável. Mas, na incer-
teza dos estágios iniciais da inovação, disse Fishman, "a idéia é
que as pessoas trabalhem nos extremos da distribuição gaussia-
na. Modelos eficientes fazem sentido para os estágios interme-
diário e final do processo de inovação, quando a meta deixa de
ser a descoberta e vira o controle e a confiabilidade". Fishman
deu três conselhos para o líder em atividades criativas: saiba
qual sua posição no todo, aprecie a diversidade de indivíduos
criativos na equipe e entenda que uns são melhores em certas
fases do que outros. E tenha bastante tolerância com os subver-



sivos. Assim como Huck Finn, o personagem de Mark Twain, o
trabalho criativo deve evitar toda influência "sivilizadora".

Administre a passagem à comercialização. Pouca gente é
igualmente capacitada para a geração de idéias e a comerciali-
zação de idéias — daí grandes empresas em geral separarem as
duas funções. O consenso é que, cedo ou tarde, uma inovação
atinge um ponto em que estaria melhor nas mãos de gente
que sabe como levá-la ao mercado. Infelizmente, já que a pai-
xão pela idéia é maior entre aqueles que a tiveram, o projeto
costuma perder fôlego na passagem do bastão. O papel da ge-
rência é limitar a perda de embalo com uma gestão habilidosa,
e na hora certa, dessa transição.

Em ambientes empreendedores, o autor da idéia muitas ve-
zes é obrigado a se envolver na atividade comercial muito além
de sua zona de conforto. Bob Litan, vice-presidente de pesquisa
e diretrizes da Kauffman Foundation, que dá apoio ao em-
preendedorismo nos EUA, observou que esse é um obstáculo
imenso para muitos inventores. Litan descreveu um programa
da fundação que faz a ponte entre cientistas de pós-doutorado
a comercializadores — em vez de tentar ensinar o inventor a
detectar oportunidades de mercado para suas idéias. Contudo,
muitos investidores conseguem, sim, fazer sua empresa prospe-
rar (é só pensar na Google). Opostos, esses modelos sublinham
a tensão sempre presente na gestão de gente criativa — a ten-
são entre preencher lacunas em sua capacitação ou permitir
que o indivíduo invista naquilo que já o destaca e equilibre
esses pontos fortes com recursos complementares.

Abra caminhos na burocracia. Quando o tema da discus-
são foi burocracia, houve unanimidade entre os participantes
do colóquio: ela tolhe a criatividade. Para entender por quê,
Clayton Christensen, professor da Harvard Business School, fez
a seguinte analogia: comparou a vida de uma idéia numa gran-
de empresa à de um projeto de lei apresentado ao Congresso
americano. Ao longo do caminho, a idéia sofre alterações em di-
versos pontos para se ajustar aos interesses daqueles cujo apoio
é necessário para sua aprovação. "Não passaram nem duas se-
manas do anúncio [do projeto] e o pessoal de vendas, finanças
ou engenharia já está avisando que vai obstruir o andamento
se o projeto não for ajustado a suas necessidades", disse. "A ação
coletiva desses grupos poderosos dentro da empresa acaba dei-

xando tudo num formato mais ajustado ao modelo de negócios
atual do que à oportunidade no mercado." A solução? Christen-
sen aconselhou gerentes a entender o impacto desse processo
sobre uma idéia e a tomar a decisão deliberada de contê-lo.

Kim Scott, da Google, disse que o gerente precisa agir como
o pastor de um rebanho — analogia também usada por Chris-
ty Jones, fundadora da Extend Fertility. As duas acham que
o gerente deve proteger de um ambiente hostil quem faz o
trabalho criativo e abrir caminhos para que esse pessoal possa
contornar obstáculos. Scott deu um alerta aos executivos na
sala: ao criar novas estruturas para sustentar a colaboração
entre unidades, o gestor pode, sem querer, estar criando ou-
tras formas de burocracia. Basta instituir novos protocolos de
gestão e pontos de verificação, afirmou, para que "o Dilbert
entre em cena". Outros executivos e pesquisadores frisaram a
necessidade de criar uma cultura na qual a criatividade possa
florescer — voltando sempre à imagem de um jardineiro que
prepara o solo criativo e cuida do germe das idéias.

Crie um mecanismo de filtragem. Como seria de esperar,
houve certa reação. Soa maravilhoso, disse alguém, mas todo
jardim tem ervas daninhas; cabe ao gerente não só regar e
fertilizar, mas também eliminar aquilo que não tem potencial.
Para cada idéia que realmente traz promessa comercial, há
dezenas que não compensam o esforço. Em que ponto — e por
quem — isso deve ser determinado?

Uma corrente de pensamento reza que aqueles mais próxi-
mos da idéia são os mais equipados para tomarem essa decisão
— mas somente se for possível romper seu compromisso com
o sucesso da idéia, bem como ramificações profissionais. É
o que a gigante farmacêutica Merck busca fazer ao oferecer
o que chama de kill fee. Como publicado em reportagem da
Business Week, o diretor de P&D do laboratório, Peter Kim, pre-
mia com opções de ações "cientistas que desistem de projetos
sem futuro". Sem esse tipo de incentivo, é difícil alguém jogar
a toalha. Kim Scott admitiu que "estabelecemos uma meta na
Google para cortar uma parcela de nossos projetos este ano, e
foi um verdadeiro desafio".

Numa discussão animada sobre como peneirar idéias, Jo-
hansson sugeriu que os filtros precisam ser diversificados. Se
não representarem uma variedade de disciplinas, funções e
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pontos de vista, os responsáveis por decidir dificilmente to-
marão uma decisão sábia. Russ Wilcox, um dos fundadores
e presidente da E Ink, sugeriu que a filtragem poderia até
ocorrer fora da organização. Talvez o melhor jeito de explorar
a sabedoria do mercado lá fora seja conferindo a ele o poder de
aprovar ou rejeitar novas possibilidades comerciais. Essa abor-
dagem encontrou repercussão entre fundadores de empresas
presentes. "O barato de ser um empreendedor", disse um deles,
"é que você lança uma idéia no mundo real e é nele que ela
vive ou morre, não num comitê. O comitê é letal para a criati-
vidade." Bob Litan falou de dois desdobramentos recentes que
permitem essa avaliação externa logo cedo: o uso crescente de
mercados de projeções e o surgimento de "aceleradores" de ne-
gócios como Y Combinator e Foundry, "que basicamente apli-
cam a abordagem do American Idol ao empreendedorismo".

Alimente a chama da motivação
Dar motivação para que o indivíduo atinja seu rendimento
máximo é particularmente vital no trabalho criativo. Um tra-
balhador sem inspiração para mergulhar a fundo num proble-
ma dificilmente chegará a uma solução original. O que promo-
ve a criatividade, contudo, há muito é motivo de debate.

Garanta o desafio intelectual. Uma análise convincente
foi feita por Henry Sauermann, então candidato ao doutora-
do na Duke University (e hoje na Geórgia Tech). Sauermann
apresentou um novo estudo feito em colaboração com Wesley
Cohen, professor da Duke. Para descobrirem os motores da
produtividade criativa os dois examinaram dados de mais de
n mil trabalhadores de P&D em empresas manufatureiras e
prestadoras de serviços que tinham respondido a uma pesqui-
sa rotineira da National Science Foundation. As sondagens
revelavam quais desses trabalhadores tinham mais motivação
intrínseca — se empolgavam, por exemplo, com o desafio in-
telectual ou a independência — e quais eram extrinsecamente
motivados — por coisas como salário, benefícios e segurança
no emprego. Como indicador razoável das inovações geradas,
a dupla foi conferir o número de patentes registradas pelos en-
trevistados. A conclusão foi clara: trabalhadores da fase inicial
da P&D mais motivados pelo desafio intelectual tendiam a ser
mais produtivos (curiosamente, isso não valia para quem tra-
balhava em estágios posteriores da pesquisa). Um forte desejo
de independência também era vinculado a uma produtividade
um pouco maior. Não é que a motivação extrínseca não seja
importante — uma ênfase maior no salário pelo indivíduo
também era associada a uma produtividade maior. Mas a liga-
ção com o desejo de desafio intelectual era muito mais forte.

Deixe a pessoa fazer o que gosta. Se o segredo para obter
resultados criativos é mesmo desafio intelectual e indepen-
dência, a gerência precisa achar maneiras de garantir ambas
as coisas. Para isso, é preciso saber quais são os interesses e as
habilidades do indivíduo. Scott Cook observou que certas pes-
soas são, simplesmente, mais revolucionárias em seu jeito de
pensar do que outras, sendo, portanto, mais aptas para projetos



radicais."Embora o grande interesse seja uma mudança radical
de paradigma", disse Cook,"o executivo vai e instala nos novos
projetos o pessoal que se saiu bem trabalhando na versão 15
da última grande novidade. Só sendo louco para achar que vai
conseguir uma mudança radical com a equipe da versão 15."

Quando as pessoas casam bem com um projeto, há menos
risco em deixar agirem com independência. O ideal seria que o
trabalhador criativo pudesse definir, ele próprio, sua agenda —
ao menos em parte. A prática de deixar um pesquisador dedicar
parte considerável de seu tempo a projetos de sua preferência foi
notoriamente empregada pela 3M em seus dias de crescimento
acelerado. A decisão da Google de fazer o mesmo gerou coisas
novas, como o Google Scholar. Fishman contou que incentiva
cientistas da Novartis a passar parte do tempo trabalhando em
medicamentos para males de "nicho", onde a recompensa inte-
lectual costuma ser alta. Para ser aprovado, um projeto desses
precisa cumprir dois requisitos: ser cientificamente manejável e
contemplar uma necessidade médica ainda não satisfeita. Não
se pergunta "Qual o mercado?", mas "Há uma vítima desse mal
que podia ser curada com o conhecimento atual?".

Reconheça o esforço. O fato de o trabalhador criativo ter
motivação intrínseca não significa que o comportamento de
gerentes não faca diferença. Um bom líder pode fazer mara-
vilhas para desafiar e inspirar o trabalho criativo em curso.
Mark Addicks, diretor de marketing da General Mills, acha
que as pessoas estão sintonizadíssimas com a atitude de supe-
riores em relação a um projeto e a seu envolvimento nele. "O
jeito de um líder fazer uma pergunta pode ter impacto muito
positivo sobre uma equipe", disse. Russ Wilcox, da E Ink, con-
corda com essa ênfase no papel do gerente em reconhecer o
trabalho."As maiores invenções em nossa empresa", disse,"são
sempre feitas para impressionar outra pessoa." Shikhar Ghosh,
presidente da fabricante de software Verüytics, lembrou ao
grupo que o impacto do líder pode ser bom ou ruim; uma con-
duta gerencial errada, ou simplesmente negligente, pode ser
tremendamente desmotivadora. Corroborando estudos ante-
riormente divulgados na própria HBR (veja "Vida interior no
trabalho: o subtexto do desempenho da empresa", de Teresa M.
Amabile e Steven J. Kramer, Maio 2007), Ghosh sustentou que
quem trabalha em ocupações criativas é mais motivado pelo
comportamento dos superiores — mesmo por coisas aparen-
temente pequenas como uma palavra sincera de reconheci-
mento público — do que por recompensas monetárias.

Aceite a certeza do fracasso. Para muitos, a reação dos
chefes que mais influencia o trabalhador criativo é a reação ao
fracasso. Praticamente todos no colóquio concordaram que o
gerente deve diminuir o medo de errar e que a meta deve ser
experimentar constantemente, errar cedo e com freqüência e,
no processo, aprender o máximo possível.

Kim Scott observou que, ironicamente, as empresas do Vale
do Silício que sentem mais dificuldade para administrar a cria-
tividade são justamente as que tiveram o maior sucesso, por
terem adquirido uma aversão ao insucesso. Como surge essa



aversão? Um estudo com empresas de um setor emergente
por Chad Navis, da Emory University, e Mary Ann Glynn, pro-
fessora da Boston College, sugere que há períodos de tempo
específicos nos quais os envolvidos com uma empresa se tor-
nam mais sensíveis à perspectiva de um tombo. Navis e Glynn
traçaram os primeiros 15 anos da indústria de rádio via satélite
a partir da história das duas únicas empresas americanas do se-
tor, XM e Sirius. Nos primeiros anos, as duas se debateram sim-
plesmente para estabelecer a legitimidade do rádio via satélite.
Nesse período, ambas se concentraram em avançar rumo a um
modelo viável, e as vantagens de cada uma não eram muito
visíveis para quem era de fora. Foi só quando o rádio por sa-
télite virou "realidade" — levado a sério por clientes, analistas,
anunciantes e outros atores —, e quando cada uma canalizou
sua energia para competir com a outra, que todo triunfo ou
tombo passou a ser examinado com atenção por gente de fora.
A avaliação do desempenho já não era do setor como um todo,
mas de cada empresa. Ironicamente, o sucesso de empresas em
estabelecer a viabilidade econômica de uma atividade pode le-
var a um escrutínio maior e, portanto, deixá-las mais sensíveis
ao erro — e com um desejo maior de evitá-lo.

O medo de errar também parece aumentar com a escala
da empresa. Não só a empresa fica mais conservadora à medi-
da que cresce, mas o medo também torna seus gerentes mais
propensos a negar que houve erro e a apagar toda e qualquer
lembrança da falha. Amy Edmondson, professora da Harvard
Business School, chamou a atenção para a oportunidade perdi-
da que isso representa. Qualquer empresa que está sempre expe-
rimentando vai errar uma hora — e, quando isso ocorrer, o erro
deve ser explorado para melhorar a solução de problemas criati-
vos, o aprendizado da equipe e o desempenho organizacional.

Como capitalizar os fracassos da organização? Segundo Ed-
mondson, o mais importante é que a gerência crie um ambien-
te de segurança psicológica — que convença as pessoas de que
ninguém será humilhado, muito menos punido, se der idéias,
fizer perguntas, expor preocupações ou cometer erros. Isso

posto, a professora não recomenda nenhuma abordagem mais
generalizada. "É preciso pensar sobre o fracasso de um jeito
mais específico", disse. O fracasso, ou erro, em uma organização
pode ser dividido em três tipos distintos: testes malogrados, co-
lapso de sistemas e desvios em processos. Embora todos devam
ser analisados e enfrentados, a primeira modalidade — que
traz o maior potencial de aprendizado criativo — envolve a
superação de normas profundamente arraigadas que estigma-
tizam o erro e inibem, portanto, a experimentação (para mais
informações sobre o aprendizado a partir do erro, veja "Sua
organização consegue aprender?", de David A. Garvin, Amy C.
Edmondson e Francesca Gino, HBR Março 2008).

Crie as bases para o "bom trabalho" O potencial de envol-
vimento profundo do indivíduo no trabalho é maior quando
a atividade em si é considerada nobre, disse Howard Gardner,
professor da Harvard Graduate School of Education, que fez
estudos sobre o "bom trabalho" com os professores Mihaly
Csikszentmihalyi, da Claremont Graduate University, e
William Damon, da Stanford. Por "bom trabalho" os três en-
tendem a atividade tecnicamente excelente, que é significativa
e instigante para o trabalhador, e que é conduzida de modo
ético. Embora o gerente possa fazer muito para garantir o
cumprimento dos dois primeiros requisitos, o terceiro é mais
problemático — e não porque quem mexe com negócios seja
inerentemente desprovido de ética. Em geral, a obediência
à ética é maior em áreas nas quais uma determinada ocupa-
ção virou uma profissão — quando indivíduos de formação
similar adotam um conjunto de normas que extrapolam e se
sobrepõem a seu empreendimento ou interesse pessoal. Mas
mesmo quando um domínio é regido por tais princípios, as
regras tendem a ser dobradas em situações em que as forças de
mercado são dominantes. Gardner disse duvidar que qualquer
empresa de grande porte, por mais socialmente responsável
que seja, possa compensar o fato de que a gestão em geral não
constitui uma profissão. "Mas pode haver, sim, organizações
prototípicas dotadas de um norte ético exemplar que outras



empresas queiram imitar", imaginou. "E isso poderia desenca-
dear uma espécie de contágio."

Embora Gardner não tenha citado nenhuma organização es-
pecífica, outros participantes enxergavam sinais auspiciosos de
que poderia surgir uma organização exemplar como a descrita.
O capitalista de risco Randy Komisar, sócio da Kleiner Perkins,
observou que sua firma está concentrando parte dos negócios
em sustentabilidade. Os resultados de um experimento no Peru
geraram considerável empolgacão. Em parceria com uma orga-
nização de microcrédito, o economista peruano Martin Valdi-
via e o economista de Yale Dean Karlan montaram um pacote
de educação e capital para melhorar a qualificação comercial
das mulheres que recebiam o financiamento. Com um teste
de controle randomizado, os pesquisadores mostraram que a
capacitação fez considerável diferença no sucesso dos empre-
endimentos — e, por extensão, na diminuição da pobreza.

Juntando as peças
À medida que o colóquio avançava, a maioria dos presentes
parecia aceitar o modelo de gestão que surgia — talvez porque
soasse exatamente como a liderança que nós, em nosso traba-
lho criativo, gostaríamos de ter. Uma acadêmica, porém, jogou
água fria sobre a discussão ao pedir que examinássemos o mo-
delo da perspectiva do líder. Theresa Lant, da New York Uni-
versity, perguntou: "Para o gerente, onde está a glória em ser
um 'facilitador'? Como montar uma camada de gestão feita de
gente de carne e osso que aceite esse papel e o desempenhe?".

Uma possível resposta foi apresentada por Elizabeth Long
Lingo, da Vanderbilt University, que descreveu sua pesquisa
sobre a produção de música country em Nashville (projeto
em parceria com Siobhán O'Mahony, professor da University
of Califórnia em Davis). A indústria da música exige a integra-
ção de várias pessoas, nem todas da mesma empresa (ou nem
da mesma equipe), incluindo compositores, editores, artistas
e funcionários de gravadoras. Quem junta isso tudo é o pro-
dutor. Essa pessoa precisa exercer a liderança num contexto
altamente ambíguo — contexto sem parâmetros claros para
definir quão bom é o produto e sem normas claras sobre quem
controla os resultados. Os melhores produtores criam um pro-
pósito comum nessas circunstâncias ambíguas — ao mesmo
tempo permitindo que cada um aplique sua expertise singular.
No estúdio, por exemplo, o produtor pode dar amostras de
canções "ruins" e "boas" para criar uma estética comum, mas,
ainda assim, deixar espaço para que cada expert experimente
com o próprio som e dê sua contribuição para o projeto. Esse
produtor opera no olho do furacão sem ser o foco da atenção
e é proativo com um grupo diversificado de experts sem ser
controlador demais. A glória vem de ajudar os outros a exercer
seu talento único e atingir um objetivo coletivo — um hit.

Christy Jones observou que sua empresa também depende
da cooperação de vários atores, cada qual com sua agenda, pa-
ra gerar valor para a clientela. "Primeiro é preciso inspiração.
Depois disso, alguém precisa promover essa visão com paixão

— conduzindo e estimulando [a visão] para que permaneça
acima das prioridades dos outros", disse.

Casando pesquisa e prática
Nem toda questão ligada à gestão da criatividade foi resolvida
durante os dois dias do colóquio. Um exemplo? Como observou
Fiona Murray, da Sloan School, do MIT, o grupo nunca chegou
a um consenso na questão de incentivos baseados no mercado.
Alguns consideraram seu avanço um problema para a criativida-
de e aconselharam executivos a proteger o trabalhador criativo
dessas pressões. Já a IDEO faz de tudo para que as forcas de
mercado exerçam impacto sobre seu trabalho — a firma usa
essas forças como ponto de inspiração e continuamente expõe
protótipos ao escrutínio da vida real. Outras questões fascinan-
tes mal foram abordadas. Jing Zhou, da Jones Graduate School
of Management (Rice University), perguntou: "Existem diferen-
ças culturais na gestão da criatividade? Será que abordagens
que funcionam em países ocidentais, como os Estados Unidos,
surtiriam igual efeito em países orientais, como a Coréia?".

Mas o grupo se despediu com a sensação de que haveria
uma combinação cada vez maior da teoria e da prática para
fazer avançar a compreensão da criatividade nas empresas.
Aqui, os participantes tiveram a renovada inspiração de uma
apresentação de Jim March, professor emérito da Stanford
University. Ao observar que nossa dificuldade em entender
como administrar a criatividade se deve à ausência de uma
teoria da novidade, March propôs o germe de uma. A seu ver,
três condições pareciam necessárias para a novidade — folga,
ousadia e otimismo —, o que sugere mecanismos que uma
organização poderia empregar. No contexto organizacional,
folga significa tempo e recursos suficientes para a exploração.
Aumentar a ousadia significa inspirar gerentes a assumir riscos.
Já o otimismo surge quando a visão de algo realmente distinto
começa a parecer mais promissora do que o status quo.

March é assumidamente acadêmico. Abriu suas observa-
ções com o porém de que sua teoria "é possivelmente útil, até
bela e justa — mas provavelmente tem mais elementos de be-
leza do que de utilidade". Quem estava ali ouvindo achou que
era útil, sim. Para que a pesquisa influencie a prática da gestão,
e para que desafios práticos norteiem a pauta da pesquisa, pre-
cisamos de arcabouços e teorias — totens de coordenação, se
o leitor preferir — em torno dos quais colaborar. E precisamos
dar continuidade a esse diálogo aberto.

Teresa M. Amabile (tamabile@hbs.edu) é titular da cátedra
Edsel Bryant Ford Professor of Business Administration na
Harvard Business School, em Boston. Mukti Khaire (mkhaire@
hbs.edu) é professor assistente da Harvard Business School. Os
autores são imensamente gratos aos participantes do colóquio

"Creativity, Entrepreneurship, and Organizations ofthe Future",
cuja contribuição forma a essência deste artigo.
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