
Resumo
 

mundo global. Neste contexto, a capacidade de comunicar e trabalhar com diversas culturas de 
-

terísticas individuais parecem facilitar a criatividade, tornando alguns indivíduos naturalmente 
mais aptos para obter mais ou melhores resultados criativos, não devemos esquecer que a 

-

combinados podem facilitar o trabalho criativo. Este permitirá encontrar novas soluções para 

como base de trabalho para políticas de gestão de recursos humanos que possam efetivamente 
-

cia quer no campo da criatividade quer no da integração em ambientes multiculturais, a abertura 
-

nais no apoio à criatividade, multiculturalidade e expatriação.
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Abstract

-

-
tional level. Even considering that some individual characteristics seem to facilitate creativ-
ity, thus rendering those individuals more apt for creative results, we should not forget that 

CRIATIVIDADE NAS ORGANIZAÇÕES: OU COMO SOBREVIVER  
NUM MUNDO EM CONSTANTE MUTAÇÃO.

 

Maria Luisa Marques Peralta Ribeiro1  

JANEIRO - DECEMBER DEZEMBRO

1  Centro de Investigação em Psicologia, CIP-UAL, Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal. E-mail: mribeiro@ual.pt

63



Maria Luisa Marques Peralta Ribeiro

64

factors that can be combined in order to facilitate creative outcomes. These will allow for 
finding new solutions for previously non-existing challenges, adequately suited to growing 
international and expatriation contexts. The mentioned characteristics and conditions can 

-

for both creativity and multicultural environments integration of openness to experience, 

creativity, multiculturalism and expatriation.

Keywords: creativity, organizations, work, empowerment, multiculturalism, expatriation

Criatividade Organizacional num Mundo Global

-

Frequentemente, pretendem-se resultados criativos com impacto mundial, e não apenas inova-

como algo que ocorre no indivíduo, estando inserido este geralmente a trabalhar num grupo 

multicultural. O objetivo deste trabalho consiste em apresentar fatores destas diferentes dimensões 

que operam em contextos internacionais.
-

investigadores nesta área. Entender as características individuais permite-nos desenvolver 
intervenções individuais centradas nas que estão associadas a um desempenho mais criativo. 
Num nível grupal, podemos criar ações, políticas e normas que estimulem os processos subja-

e o desempenho adequado ao ambiente externo. Uma boa conjugação destes níveis de 
funcionamento num olhar multidimensional face ao mercado de atuação permite que cada 
um reforce os restantes, sem que os vários níveis criem entropia. 

Apesar de o estudo da criatividade ter começado pelos fatores individuais, é mais fácil 
-

aspetos assumem maior relevância. Os contextos são mais instáveis e a cada momento uma 

-



Creativity in Organizations: Or how to survive in a changing world
Criatividade nas Organizações: Ou como sobreviver num mundo em constante mutação

65

-
mente à sua realidade interna. Além do aspeto da criatividade, a competência e a consciência 
multicultural são geralmente tidas como muito importantes, dado o atual e rápido aumento da 

atingidos, existem vários níveis de intervenção que a gestão de recursos humanos pode assumir: 
conhecer as características dos seus colaboradores, e contribuir para desenvolver as mais 

-

multiculturais, que necessitem de operar em mercados culturalmente diversos, ou nos casos 
de expatriação. As intervenções multidimensionais permitem a construção de soluções mais 
integradas e cujas diferentes componentes se reforcem, sem contradições ou entropia.

Fatores Individuais

Para Maslow (1970/2003), a criatividade acaba por ser o resultado do desenvolvimento 

torna-se mais ela própria, aceita-se como é, torna-se mais independente dos outros e da sua 
aprovação. Neste caso, não se conseguirá evitar a criatividade, pois essa pessoa não está 
a defender-se nem a tentar superar os outros, mas sim simplesmente a crescer. A criatividade 
é um epifenómeno da saúde. Assim sendo, a criatividade desenvolve-se de forma holística, 
pois aparece ao desenvolver-se a pessoa como um todo, de forma completa e integral.

-
rapia. Ser criativo é ser-se verdadeiramente saudável, e advém da unicidade de cada ser humano. 
Ao sermos nós próprios deixamos de tentar assemelharmo-nos aos outros, e distinguimo-nos 
enquanto indivíduos.

em cada criança, e vai sendo perdida pela maioria de nós, à medida que crescemos (Maslow, 

que aumente o nível de autoconhecimento profundo, que permitirá que a pessoa se liberte 
do senso comum, da vida tal como se apresenta no dia a dia. É ao jogar com ideias e fantasias, 

a criatividade com a capacidade para lidar espontaneamente com ideias, cores, formas, rela-

 Para Maslow (1970/2003), as pessoas criativas apresentam como características a não 
convencionalidade, a indisciplina, a emotividade, e até a infantilidade, teimosia, irregularidade 
e descontrolo. Porém, não o são desta forma em qualquer circunstância – são-no quando neces-
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sário, de forma controlada e desejada. A pessoa criativa vive no imediato, no presente, para 
quem o futuro e o passado não existem – é inocente, tal como uma criança, sem deixar de ser 
uma pessoa madura. Este foco no aqui e agora é representado na capacidade que estes indiví-

conhecer previsões, pois vão-se adaptando ao longo do tempo. Os criativos são revolucionários 
e insatisfeitos.

-

biológicos, mesmo quando isso implica desrespeitar os horários mais comuns. Sabem aproveitar 

a capacidade de olhar o mundo e as situações com alguma ingenuidade. São responsáveis mas 

menos usuais. São conhecedores dos constrangimentos inerentes ao mundo real, mas possuem 

de momentos mais recatados. Reconhecem a sua alta competência, mas mantêm uma postura 
humilde. São apaixonados pelo seu trabalho. Apresentam pouca estereotipia de género. São 

e emotivos.
-

e imaginativos, por exemplo), e adequando o seu funcionamento às suas necessidades e à situa-
ção. Também McCrae (1987) refere que existe alguma evidência de que existem características 
de personalidade relacionadas sistematicamente com as capacidades criativas, e que as pessoas 
criativas serão pessoas produtivas, sociáveis e ajustadas, além de abertas.

Apesar desta capacidade de bom ajuste social, Maslow (1970/2003) alerta que muitas 

mundo, existe uma grande preocupação em cumprir ordens de forma prevista, e estas pessoas, 
ao serem curiosas e exploradoras, podem ser vistas como desajustadas ou inadequadas ao 
estrito cumprimento de funções. Goncalo (2009) refere a mesma preocupação – atualmente 
as empresas afirmam-se defensoras e promotoras da criatividade, mas submetem os seus 
trabalhadores a uma pressão ao conformismo e às regras estabelecidas, não apresentando geral-
mente reais condições que permitam às pessoas serem criativas. Assim, a escolha de trabalhado-

-
mento por parte dos gestores (nomeadamente os de Recursos Humanos) não só sobre 
as características de personalidade que podem favorecer o surgimento da criatividade, mas 

-
boradores encontrem condições que suportem o desenvolvimento do seu potencial criativo.

a ensinar, etc., ou seja, em qualquer atividade a que uma pessoa se dedique. A pessoa criativa 
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vive apenas o momento, está totalmente presente na situação vivida, totalmente absorvida 

do assunto, de forma a descobrir a resposta que se encontra dentro do próprio problema 

Condições internas.

Tanto os fatores cognitivos como os de personalidade apresentam grande importância 
para o desenvolvimento da criatividade, tal como atesta o trabalho de Barron e Harrington 
(1981). Num estudo de 1987, McCrae aponta para que a criatividade tenha um papel de interme-
diário entre a inteligência e a personalidade, pois a originalidade da produção criativa implica 

controlo, método ou crítica, todo o tipo de ideias deve ser permitido. Apenas posteriormente 
devemos avaliar da qualidade e utilidade das ideias obtidas. Se o tentarmos antes, por temer 
errar, ou ser criticados, não teremos êxito em ser criativos, em ter ideias brilhantes (Maslow, 
1970/2003).

Como uma das condições internas de criatividade, Rogers (1985) refere a abertura à expe-

devem surgir de si próprio, não da apreciação dos outros. Alguns estudos posteriores sugerem 
que a criatividade está intimamente relacionada com a abertura à experiência, como é o caso 
do trabalho de McCrae (1987).

Este estudo testa a hipótese da criatividade estar unicamente associada à dimensão da 
personalidade de abertura à experiência. Para tal, as capacidades de pensamento divergente 
foram consistentemente relacionadas apenas com a abertura à experiência, o que o autor defende 
suportar a hipótese de que a criatividade lhe está unicamente relacionada (McCrae, 1987).

-
periência como solicitada sistematicamente em anúncios de emprego que explicitamente tam-
bém pretendiam pessoas criativas, indicando assim uma aproximação das teorias implícitas 
sobre a criatividade às teorias explícitas académicas. Os autores sugerem que na prática esta 

Já em 2009, Shalley, Gilson, e Blum referem o peso decisivo da necessidade de crescimento 
no trabalho que os indivíduos sentem para o desenvolvimento da criatividade no trabalho de 
forma mais forte que a personalidade, a motivação intrínseca ou o estilo cognitivo.

Indivíduos que apresentem abertura à experiência, combinada com necessidade de cres-
cimento a nível laboral, estão assim em condições mais propícias para desenvolverem a sua 
criatividade. Notamos que, apesar da estabilidade da personalidade ao longo da vida, mudanças 
a estes níveis podem ser promovidas por processos de desenvolvimento pessoal. Estes podem 

-

Fatores Organizacionais

-
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hierarquicamente superiores, quer pelos colegas, mais provável se torna que este persista nos 

para a criatividade obterá os melhores resultados quando existe um clima para a excelência 
(nível de preocupação com a excelência), sendo esta uma variável moderadora.

-

Analisou também de que forma esta era mediada pela abertura à experiência do trabalhador 
e pelo suporte obtido pelos seus superiores hierárquicos e colegas.

Os resultados apontam que para que as pessoas obtenham maior criatividade durante 

o que leva a maior exploração e experimentação, gerando ideias criativas. Uma investigação 
anterior sugere que os trabalhadores com maior abertura à experiência possuem acesso a várias 
perspetivas (McCrae, 1987) e por isso mais provavelmente exibirão maior criatividade como 
resposta à pressão de nível intermédio (Oldham, 2006).

Este estudo indica que, de forma a desenvolver a criatividade no local de trabalho, deva 
existir alguma pressão no tempo de produção, que o indivíduo deva apresentar características 

no esforço criativo (Oldham, 2006). No entanto Amabile et al. (1996) e Amabile (1997) alertam 
para o facto da pressão exercida por uma excessiva carga de trabalho apresentar resultados 
contraprodutivos, quando se pretende fomentar a criatividade.

criativa, bem como um funcionamento pouco controlador. Mesmo no caso de atividades 
com alta sensibilidade no acesso e tratamento da informação, o controlo deve ser adequado 

(Alge et al., 2006).
É reconhecida a importância do empowerment

empowerment (crença individual na capacidade de escolha), sentem liberdade para gerar ideias, 

de controlo rígido, restringindo a liberdade e dignidade pessoais podem ainda inibir a partilha 

O estudo de Alge et al. (2006) apresenta alguma evidência de que a forma como os traba-

importante resultados psicológicos e comportamentais, e de que a privacidade de informação 
está diretamente associada com o empowerment psicológico.

A privacidade de informação é um constructo que pode ser representado em três subdi-
mensões: controlo de recolha de informação, controlo de tratamento de informação e legitimi-
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-
tiva à performance criativa – níveis elevados de privacidade de informação estão associados 
a maior empowerment

-
cidade dos trabalhadores, e à medida que as pessoas se sentem com menos empowerment, 

e criar vantagens competitivas (Alge et al., 2006).
A sensibilidade das pessoas ao nível de privacidade também depende da indústria 

de que falamos (os níveis académicos e de investigação serão mais sensíveis, por exemplo), 

Modelos organizacionais.

Alguns modelos foram já desenvolvidos no sentido de integrar algumas destas variáveis, 
-

-

negativas para a obtenção de resultados criativos. Assim, promover um clima de apoio e aceitação, 

resultados criativos.

-

complexidade das tarefas e objetivos atuais, que necessitam de perícia em várias áreas, tornando 
impossível o desenvolvimento de soluções criativas por um único indivíduo (R. E. West, 2014). 

-

o trabalho, assente numa satisfação intrínseca e no valor para terceiros, numa forma de trabalhar 
apaixonada e lúdica e com partilha de informação e ferramentas. Também um desejo contínuo de 

-
nho das funções, contribui para o desenvolvimento da criatividade em Comunidades de Inovação. 

das ideias de forma iterativa. A equipa deve também conter uma diversidade de capacidades 
cognitivas e de skills

os seus processos.

de comunidade e de segurança psicológica para os seus colaboradores (R. E. West, 2014). 
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-

dos líderes é fundamental no desenvolvimento da criatividade das suas equipas, nomeadamente 

e não apenas equipas ou departamentos isolados a quem se exige que sejam criativos (Rivera, 2014).

Fatores Culturais

-
tadas com a necessidade de terem que lidar simultaneamente com várias culturas, inclusive 

resultados criativos de impacto social.
Rogers (1985) considera que não só a nível do indivíduo mas também a nível da nossa 

cultura, teremos de ter um comportamento criador, de forma a adaptar-nos ao mundo, e a sobre-

os acontecimentos, pessoas ou circunstâncias da sua vida. Esta interatividade entre indivíduo e 
o que o rodeia, essencial para o surgimento, reconhecimento e implementação da criatividade, 

A obtenção de resultados criativos necessita de conhecimentos e capacidades técnicas na 

e reconhecidos pública e socialmente, devem submeter-se à avaliação dos pares e posteriormen-

-

de uma nação ajuda a uma integração crescente, a nível da educação, defesa, política e emprego 

a criar um olhar indiscriminado, centrado nas semelhanças, o que constitui um obstáculo 
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limitar a nossa criatividade. A exposição a uma nova cultura permite conhecer novas ideias, 
perceber diferenças de função nas mesmas formas – por exemplo o mesmo facto, acontecimen-

dos obstáculos à comunicação humana (Monteiro et al., 2006).
-

exigentes no caso das equipas virtuais, pois estas dispõem de menos contacto e informação con-
textual para entenderem as normas implícitas das várias culturas envolvidas (Krumm, Terwiel, 

diversidade cultural, os líderes necessitam frequentemente de formação adequada para a gestão 

A exposição a múltiplas culturas pode por si só aumentar tanto a criatividade – a nível 
insights, associação remota e geração de ideias – como os processos 

cognitivos de suporte à criatividade – obtenção de conhecimento não convencional e expansão 
de ideias, aproveitando ideias de culturas não familiares. A forma como estas experiências 

à cultura estrangeira, e da possibilidade de não serem necessárias respostas estáticas, ou de não 
existirem preocupações existenciais (Leung et al., 2008).

Além da cultura de um país ou nação de onde provêm ou onde laboram os colaboradores 

ainda que partilhando uma mesma cultura é um passo essencial para que a criatividade possa ser 

isolado ou reservado a especialistas, e a própria cultura transforma-se numa cultura para a criatividade. 

-
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empresarial global. No entanto nem todos os trabalhadores obtêm sucesso em experiências 
multiculturais, pelo que é importante conhecer quais os fatores que podem criar mais hipóteses 
de sucesso nestas situações. Estes podem de forma geral ser agrupados em dois níveis: os fatores 
pessoais e os contextuais. Como fatores preditores de ajuste a uma diferente realidade cultural, 

Implicações para a Prática da Gestão dos Recursos Humanos

-
veis pela gestão das pessoas podem ajudar a criar melhores condições para que os resultados 

é importante que ao ter como objetivo a criatividade, se dê lugar a questionar as regras e o funcio-
namento estabelecido, pois ser criativo é descobrir novos caminhos, e não apenas cumprir o decidi-

-
ca efetiva, em que os colaboradores possam sugerir ideias e novas formas de funcionar, sem receio 

e que efetivamente saiba ouvir sem sentir ameaça, e aceitar sugestões que podem ser melhores 
do que as suas. Também o erro deve ser aceite como parte do processo criativo. Esforços para criar 

processo criativo algo verdadeiramente novo e útil surgirá. Se o erro for punido, os colaboradores 
não desejarão desenvolver esforços para atingir resultados criativos. Estas tentativas devem por 

et al., 2008). É necessário que os colaboradores não estejam demasiado pressionados pelo trabalho 
a desenvolver. A carga de trabalho deve ser controlada pela gestão – os colaboradores demasiado 

empowerment

de recursos. Estes devem ser vistos como um investimento na criatividade, e não como um custo 

 As equipas devem ser encorajadas a funcionar de forma cooperante (Amabile et al., 

dentro. O papel do líder deve ser o de desenvolver a sua equipa, aproveitando a diversidade 

importância, devido ao seu papel facilitador, e não controlador (Castro et al., 2012).
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a cultura dos interlocutores é essencial para evitar problemas de comunicação, que podem gerar 

a face, e sim virtualmente (Krumm et al., 2013).

Conclusão

O ser humano habita naturalmente um complexo mundo cultural que lhe é habitual, cheio 

(1970/2003) e Rogers (1985) defendem que para que o ser humano possa desenvolver a sua 
parte criativa, é importante que se permita libertar dessas suas regras culturais e convencionais, 
assim como da crítica e julgamento (quer do próprio quer dos outros), num contexto de liberdade 
e segurança psicológica.

Se os colaboradores apresentarem abertura à experiência e à diversidade cultural, a expo-

West, 2002). No caso de trabalhadores expatriados, a gestão de recursos humanos deve preocu-
-

-
-

bilidade cultural, sobretudo se apoiados por políticas de gestão de recursos humanos adequadas.

dimensões que potenciam um trabalho criativo em ambiente multicultural. Inevitavelmente 
algumas variáveis não foram mencionadas, mas optámos por aquelas que consideramos essen-

-
ria integração num mundo laboral multicultural, em particular nos casos de expatriação cada 

Salientamos a nível individual a abertura à experiência, pela sua fundamental relação com 

em contextos diversos (Leung et al., 2008). A nível grupal, emerge a importância do apoio 
do grupo e do líder, mantendo uma postura de fomento de um trabalho em equipa aceitante, 

-

no trabalho em equipa (R. E. West, 2014). Desta forma o nível institucional posiciona-se para 

integrada de suporte à criatividade, caso se queiram recolher os seus benefícios (Rivera, 2014).
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A criatividade está na base da resolução de problemas em contextos diferentes dos até 
então considerados e conhecidos. O mundo do trabalho está em mudança, nomeadamente por 

o atual contexto global, independentemente da área de atuação e do mercado.
Este artigo reúne sugestões para que a gestão de pessoas possa contribuir a vários níveis 

para o desenvolvimento de colaboradores criativos e que contribuam para os desejados resultados 

-
cional e multicultural, consideramos pertinente colocar para futuros trabalhos outras questões. 
Uma seria que variáveis, estando presentes, se revelam fundamentais, substituindo parcial 
ou totalmente outras. Por exemplo, compreendendo o relativo peso do apoio institucional na 
ausência de apoio do líder, ou a interrelação entre o apoio dos pares e do líder em experiências 
de expatriação. Outro caso que nos parece relevante seria o diferente entendimento e perceção 

o trabalho em equipas multiculturais.
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