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Em que medida a criatividade convive com o controlo de gestão 
num ambiente empresarial? A tese que parece saltar à vista é a 
de que o controlo da gestão pode assumir um papel limitador 
da criatividade numa empresa e que a relação entre criativos 
e gestores pode ser complicada, tendo em conta os diferentes 
pontos de vista de cada um. O que muitas vezes não se percebe 
é que essa aparente contradição, quando bem gerida, pode ser 
complementar de forma positiva.

A competência criativa é inerente a todas as pessoas. Há pessoas 

mais experientes que desenvolvem essa competência de forma 

mais estruturada e profunda através de formação e aplicação 

prática, e há outras desenvolvem menos essa competência logo, 

possuem menos experiência.  Essa diversidade é importante 

nas organizações pois quanto mais diverso for o ecossistema 

organizacional mais diferenciada será a qualidade do output e 

mais amplo o poder de entrega. Saber gerir as competências 

criativas dos diferentes setores é como a atividade de um 

maestro numa orquestra, onde cada instrumento tem seu 

momento e todos tocam juntos a mesma música.

CRIATIVIDADE X CONTROLO DE GESTÃO

A CRIATIVIDADE É UMA 
COMPETÊNCIA

CREATIVITY X MANAGEMENT CONTROL

To what extent does creativity coexist with management control 
in a business environment? The seemingly common thesis is 
that management control can play a role in limiting creativity 
in a company and that the relationship between creatives and 
managers can be complicated, given their differing points of 
view. What is often missed is that this apparent contradiction, 
when well managed, can be positively complementary.

CREATIVITY IS A 
COMPETENCE

Creative competence is inherent in all people. There are more 

experienced people who develop this competency in a more 

structured and thorough way through training and practical 

application, and there are others who develop this skill less, 

so they have less experience. This diversity is important in 

organizations because the more diverse the organizational 

ecosystem, the more differentiated the quality of output and 

the greater the power of delivery. Knowing how to manage 

the creative skills of different sectors is like the activity of a 

conductor in an orchestra, where each instrument has its 

moment and everyone plays the same song together.
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A EQUIPA CRIATIVA

As diferentes valências de uma empresa devem coexistir, compreender-se 

entre si e perceber o valor de cada uma. Os processos criativos organizacionais 

bem-sucedidos são o resultado de equipas de trabalho que se ligam, que 

comunicam de forma plena, que partilham e que compreendem e respeitam 

a função de cada elemento da equipa. Para isso, os diferentes colaboradores 

têm de se conhecer, saber a função e o perfil de cada um, para poderem explorar 

da melhor forma as oportunidades que podem surgir. O objetivo da equipa tem 

de ser comum e residirá no cumprimento ou até na transcendência dos objetivos 

traçados, na satisfação do cliente, na qualidade do serviço prestado, no bem-estar 

de todos, na sustentabilidade do negócio e no sentimento de que cada um é 

parte de um todo maior.

PRAZO E LIBERDADE

A criatividade provoca e potencia momentos de maior liberdade para 

improvisar, gerar ideias, explorar novos caminhos, mas depois, deve 

assumir os momentos de convergência, onde deve focar, concretizar e 

garantir a execução. Sendo assim, o controlo de gestão deverá estar 

consciente da importância desses diferentes momentos e contemplá-los 

quanto a previsão e planeamento para se atingir os objetivos de entrega. 

Para que que não ocorram atrasos e ruídos, a comunicação entre todos 

os elementos da equipa torna-se fundamental e isso também deve ser 

garantido pelo controlo de gestão.

Mesmo para os momentos de entrega, fecho ou apresentação pública 
em que há uma validação, um enriquecimento e uma eventual iteração 
que conduz a um novo futuro, a criatividade é fundamental dentro desse 
processo, para criar novas visões e fertilização do processo.

CREATIVITY X MANAGEMENT CONTROL

THE CREATIVE TEAM

The different skillsets of a company must coexist, understand each other 

and realize the value of each. Successful organizational creative processes 

are the result of work teams that connect, communicate fully, share, and 

understand and respect the role of each team member. For this, the 

different collaborators have to know each other, to know each other’s role 

and profile, so that they can best explore opportunities that may arise. 

The team’s goal must be a common one, and will reside in the meeting or 

even the transcending of the set goals, of customer satisfaction, quality 

of service, the well-being of all, the sustainability of the business and the 

feeling that each one is part of a larger whole.

DEADLINE AND FREEDOM

Creativity provokes and enhances moments of greater freedom to 

improvise, generate ideas, explore new paths, but then it must assume 

moments of convergence, where it must focus, materialize and ensure 

execution. Therefore, the management control should be aware of the 

importance of these different moments and contemplate them regarding 

the forecast and planning, in order to achieve the delivery goals. To avoid 

delays and noise, communication between all team members is essential 

and this must also be ensured by management control.

Even for the delivery times, closing, or public presentations, where there 
is validation, enrichment, and eventual iteration leading to a new future, 
creativity is critical within this process to create new visions and fertilize 
the process.
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A CRIATIVIDADE É UM BEM QUE 
ESTÁ SEMPRE AO SERVIÇO 
DA EMPRESA

Sabe-se que os mecanismos de geração de novas ideias promovem a inovação 

e contribuem para o sucesso da empresa como um todo. Essa competência 

potencia e alimenta as ferramentas de apoio à decisão, e promovem cada 

vez mais, soluções competitivas, alternativas e menos comuns, que só a 

criatividade aplicada pode trazer.

Cabe salientar, que a própria gestão precisa, em si mesma, de criatividade. 

Pode-se gerir os diversos campos da organização com o auxílio de técnicas 

criativas que facilitam o controlo da gestão. Dessa forma, além do controlo 

em si, há uma aprendizagem e exercício da aplicação da criatividade durante 

o processo em que os ganhos são muitos, tanto para a organização como 

para os colaboradores.

Ainda aconteçam momentos de maior liberdade, pode não estar subjacente 

uma liberdade criativa total dentro da organização. Por muito que pareça 

estranho, a criatividade vive principalmente das restrições, pois são esses 

limites que desafiam a mente a gerar soluções criativas.

Por esse motivo, os criativos mais ou menos experientes, terão de 

explorar o desconhecido, ao mesmo tempo que procuram questionar o 

terreno conhecido para provocá-lo, contrariá-lo e transformá-lo em algo 

com significado para viver com ele de forma positiva e mais aberta a 

novas oportunidades. 

RESTRIÇÕES

CREATIVITY X MANAGEMENT CONTROL

CREATIVITY IS A COMMODITY 
THAT IS ALWAYS AT THE SERVICE 
OF THE COMPANY

New-idea generation mechanisms are known to promote innovation and 

contribute to the success of the company as a whole. This competence powers 

and feeds decision support tools, and increasingly promotes competitive, 

alternative and less common solutions, that only applied creativity can bring.

It should be noted that management itself needs creativity within itself. You 

can manage the various fields of the organization with the help of creative 

techniques that facilitate management control. Thus, beyond the control in 

itself, there is a learning and an exercise of application of creativity during 

the process, where the gains are many, both for the organization and for the 

employees.

RESTRICTIONS

Even though moments of greater freedom happen, total creative freedom 

within the organization may not be underlying. Strange as it may seem, 

creativity lives primarily on constraints, for it is these limits that challenge 

the mind to generate creative solutions.

For this reason, more or less experienced creatives will have to explore 

the unknown, while seeking to question the known terrain to provoke it, 

counteract it and make it meaningful to live with it in a positive way that is 

open to new opportunities. 
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SOBRE A IDEIA.M

Gostamos de pensar em coisas que ainda não existem. 

Essas coisas podem ser produtos, serviços e experiências que impactam a vida das pessoas de forma 

positiva, que facilitam a vida e as deixam mais felizes. A nossa história, conhecimento e experiência 

habilita-nos a perceber, identificar e prever de forma profunda os comportamentos, desejos, tensões 

e necessidades das pessoas.  

Aprendemos e partilhamos com os nossos clientes. Esta relação próxima que criamos, leva-nos 

a ver o mundo com perspetivas diferentes, propor coisas simples e com estilo que atendam a 

complexidade e proporcionem a mudança.

Acreditamos que a criatividade e o design aliados à engenharia possuam as capacidades ideais 

para criar as melhores coisas de forma tangível, com potencial, significado e valor para as pessoas.
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