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CCrreeaattiivviittaatt  aa  llaa  ffeeiinnaa  

"Tot acte de creació és en primer lloc un acte de destrucció” 

Pablo Ruiz Picasso 
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Què és? 

ü La creativitat és la capacitat humana per generar idees o connexions 
imaginatives en un determinat camp, ja sigui mitjançant la recombinació 
d’idees preexistents o mitjançant idees rupturistes que suposin un cert nivell 
d’originalitat o, fins i tot, un canvi de paradigma. 

ü Per tal que la creativitat es tradueixi en aportació de valor cal que 
l’organització fomenti la innovació, és a dir, que disposi de la capacitat 
organitzativa per convertir una bona idea en un producte, servei, procés, 
etc. 

ü A nivell teòric, el debat sobre la creativitat s’ha centrat en aclarir si en el 
nivell de creativitat tenen més influència les qualitats individuals o bé 
l’entorn organitzacional. La majoria de teòrics coincideix, però, en una sèrie 
de qualitats dels entorns organitzatius que estimulen la creativitat dels 
seus membres: 
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§ Autonomia en la gestió de projectes 

§ Accés a recursos suficients 

§ Estímul i reconeixement mitjançant una retroalimentació positiva o 
les recompenses adequades 

§ Concessió de temps suficient per pensar en els problemes 

§ Abraçar els reptes i l’ambició de fer coses importants 

§ Permetre la diversitat d’opinions dins l’organització 

§ Tolerar un cert grau de fracàs (o ningú proposarà idees arriscades) 

§ Afavorir que es comparteixi el coneixement 

ü Els beneficis per a una organització que estimula la creativitat en els 
seus treballadors són: 

§ Impactes positius sobre els costos, els avantatges competitius de 
l’organització i la creació de nous productes o millora dels ja 
existents 

§ Les polítiques de formació que implantin una cultura d’innovació 
poden estimular una millora qualitativa de les aptituds laborals i el 
desenvolupament de vocacions professionals 

§ Increment de la motivació i, per tant, del sentiment de pertinença 

§ Millora del clima laboral 

ü La retribució de les idees que es tradueixen en innovació pot anar des 
de la simple felicitació o el reconeixement en la comunicació interna a una 
retribució salarial o extrasalarial (premi, viatge, etc.). 

Eines 

Algunes eines que estimulen la creativitat són: 

ü Espai i temps per pensar: Google ha esdevingut el paradigma 
d’aquesta filosofia, amb els seus espais de relaxació i la seva política de 
permetre als treballadors dedicar un temps de la jornada a projectes 
personals o projectes experimentals, sense la pressió d’una immediata 
aplicabilitat. 

ü Bústia de suggeriments: un clàssic que no és efectiu si no forma part 
d’una estratègia global que comuniqui els resultats dels suggeriments i 
n’estimuli la presentació. Organitzacions com Bayer o TNT han demostrat 
que encara és possible treure un bon rendiment d’aquest mecanisme.  
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ü Esmorzars informals: les reunions i altres entorns formals són 
contextos altament estructurats que sovint ofeguen la creativitat. Permetre 
trobades en contextos més informals permet un intercanvi transversal 
d’experiències que estimula la creativitat. 

ü Eines basades en les TIC: permeten canalitzar la intel·ligència i la 
creativitat col·lectiva; en són exemples els fòrums de debat, el 
crowdsourcing i els wikis. 

ü Eines de reflexió en grup:  

§ Brainstorming: tot un clàssic que permet que les idees flueixin 
lliurement sense crítica. (Veure Materials per a consells sobre com 
millorar la seva efectivitat) 

§ Tècnica del Grup Nominal: permet a cada membre del grup 
contribuir individualment, mitigant el risc que els membres més 
forts i més persuasius del grup dominin el procés de presa de 
decisions 

§ Sis barrets per pensar: tècnica ideada per Edward De Bono per 
ajudar un equip a veure un problema des de moltes perspectives 
diferents, permeten als integrants fer d’advocats del diable (Veure 
Bibliografia) 

§ Tècnica Delphi: permet als integrants de l’equip la contribució 
individual, sense coneixement previ de la postura del grup i sense 
penalitzar la dissidència 

ü Tècniques basades en l’atzar: des de la penicil·lina, passant pel velcro 
i fins al post-it, en moltes creacions que han canviat el món ha intervingut 
decisivament l’atzar. La tècnica més senzilla per introduir el factor atzar és 
la de la paraula aleatòria. Acarats a un problema, escollim una paraula a 
l’atzar d’un diccionari i intentem llistar les connexions, per laterals o 
inversemblants que siguin, entre la paraula i el problema sobre el qual 
reflexionem. La paraula serveix com agent provocador i sovint 
desembussa un bloqueig o ens ofereix una perspectiva nova. La raó és que 
el cervell sempre intenta trobar connexions i patrons fins i tot quan està 
enfrontat amb inputs aleatoris. Aquesta eina forma part de les recomanades 
per Edward de Bono per aconseguir un pensament lateral. 

ü Estratègia de l’oceà blau: estratègia de negoci basada en la 
creativitat. L’exemple més exitós és Nintendo, que ha descol·locat la 
competència amb la seva consola Wii inspirada en aquesta estratègia. En 
comptes de seguir refinant una idea antiga (millors gràfics, velocitat...), 
apostar per idees que creïn tot un mercat nou (moviment físic). 
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La dada 

Segons un estudi d'Ideas4all.com, actualment el 85% de la innovació mundial 
es concentra en quaranta regions, on viu el 20% de la població, però on es 
genera el 66% del desenvolupament econòmic global. La globalització ha 
implicat que alguns països rebin més afluència de població creativa. Les ciutats 
creatives de referència a nivell mundial serien Nova York, París, Londres, 
Xicago, Tòquio, Los Àngeles, Milà, Frankfurt, Hong Kong i Singapur. 

Guia de Treball 

 
LES 7 ESTRATÈGIES CREATIVES 

 
THINK PO THINK 

OPEN 
THINK 
FLOW 

THINK& 
DRAW 

THINK 
HAPPY 

THINK 
TEAM 

 
 

Raonar 
provocativament. 

 
Pensar 

alternativament. 
 

Provocar i 
qüestionar les 

idees i els tòpics 
establerts. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Obrir-se a 
d’altres 
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Mirar 
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Pensar amb 
fluïdesa. 

 
Canviar de 

perspectiva. 
 

No pensar 
únicament 
en termes 
d’esforç o 

tensió 
creativa. 

 
 

Fer visibles 
les idees, 

les imatges 
i les 

sensacions. 
 

Dibuixar 
mapes 

mentals. 
 
  

 
 

Incorporar 
elements 

de 
motivació i 

passió. 
 

Gaudir del 
procés. 

 
Despertar 

tots els 
sentits. 

 
 

 
 

Sumar 
energies. 

 
Multiplicar 
esforços. 

 
Compartir 

coneixements. 

THINK ZEN 
 

La base de totes les estratègies és partir d’una tranquil·litat espiritual des d’on 
dedicar-se al treball creatiu. 

 
La ment s’ha de veure com un receptacle buit, apte per contenir idees noves, no 

com un magatzem ple d’antigues concepcions i idees rebudes. 
 
 

Adaptat de: Ponti, Franc. “Siete estrategias de creatividad”.  
Capital Humano, núm. 199 de maig de 2006 
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L'experiència 

 

ü Les fàbriques de Renault Espanya intenten que totes les persones 
treballadores estiguin al servei de la creativitat mitjançant un sistema 
d’innovació participativa, anomenat Idees Concretes de Progrés (ICP). 
Forma part del sistema general de producció del grup i estableix les bases i 
mecanismes perquè el col·lectiu operari aporti suggeriments que millorin els 
resultats i solucionin problemes del treball quotidià a canvi d’una 
compensació. 

ü Abans que la idea sigui aplicada, el/la treballador/a l’ha de presentar al 
seu comandament immediatament superior, emplenant un formulari amb 
tots els detalls. El comandament és el primer a avaluar el benefici que la 
proposta pot generar en el procés de producció i, sobretot, les possibilitats 
d’aplicar-la. Un cop que la idea té el primer vist-i-plau, un jurat l’analitza 
amb major profunditat i pren una decisió final que la majoria de les vegades 
és afirmativa. 

ü La taxa d'aplicació de les ICP presentades és del 96%, un punt per sobre 
de l’objectiu marcat per l’organització. La multinacional també està per 
sobre de l’objectiu pel que fa a la mitjana de suggeriments presentats per 
treballadors i treballadores, que el 2007 va ser d’11,2. Una altra dada sobre 
l’èxit del projecte arriba des de la fàbrica de caixes de canvis de Renault a 
Sevilla. Allà van aconseguir un estalvi de 900.000 euros durant l’any 2009 
gràcies a aquest sistema d’innovació participativa. 

ü Aquesta participació massiva s’explica en part gràcies al treball d’una 
sèrie d’animadors i animadores que tenen com objectiu fomentar la 
presentació de propostes. Els resultats del sistema són positius, amb un 
97% de la plantilla implicada en el sistema de millora i un estalvi anual al 
voltant dels cinc milions d’euros atribuïble a la implantació de les ICP. 

 

 

ü La filial espanyola de la multinacional de l’alimentació Nestlé va posar en 
marxa de 1998 fins l’any 2005 el programa Nestlé Innova amb l’objectiu 
d’adaptar els seus productes als gustos i a les necessitats del mercat local. 

ü Els objectius eren comercialitzar nous productes i accedir a consumidors 
més joves, augmentant el seu segment del mercat. 
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ü Per aconseguir aquests objectius, el programa Nestlé Innova s’havia de 
desplegar en 3 àmbits, cadascun acompanyat d’accions facilitadores: 

§ Entorn: crear un entorn favorable per desenvolupar una cultura 
empresarial innovadora: 

v Instaurar una bústia d’idees i convocar un concurs a la 
millor idea. Estava a disposició de les persones empleades 
en tots els centres de treball de Nestlé Espanya, incloent-hi 
les persones que havien col·laborat amb l’organització però 
ja estaven jubilades 

v Convocatòria del Premi al Millor Projecte d’innovació. 
Existien diversos Comitès d’innovació, formats per persones 
de diferents departaments que, utilitzant la tècnica del 
brainstorming, analitzaven i prioritzaven les propostes 
rebudes a través de la Bústia d’idees 

v Disseny d'un Pla de Comunicació que oferia informació 
actualitzada de forma constant sobre l’evolució del 
programa 

v Organització anual de la Fira de la Innovació per exposar 
tots els nous productes desenvolupats 

§ Creativitat: estimular la creativitat amb la finalitat de generar 
més i millors idees: 

v Tallers de creativitat, integrats per persones de diferents 
departaments 

v Cursos de creativitat 

v Intercanvis de projectes internacionals a través de les 
Strategic Business Units 

v Desenvolupaments tècnics i científics propis en investigació 
bàsica i investigació de productes 

v Tècniques d’investigació de mercats 

v Interacció cara a cara amb consumidors i consumidores 

§ Procés: estructurar i escurçar el procés de desenvolupament de 
nous productes: 

v Mitjançant un procés incorporat als procediments interns de 
treball. Aquest procediment partia de dos instruments de 
mesura basats en una matriu risc/benefici i en uns factors 
claus d’èxit 

ü Els resultats del Programa Nestlé Innova es van plasmar en 700 
projectes, dels quals gairebé la meitat foren renovacions de gammes ja 
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existents, una tercera part foren conceptes totalment nous, un 12% foren 
nous negocis i un 6% es va traduir en noves tecnologies. 

ü Segons els seus impulsors, el factor clau va ser que el programa estava 
orientat a la quantificació i priorització de la cartera de productes i a la 
consecució d’uns objectius formulats amb claredat i recolzats per la direcció. 

ü L’any 2008, després de deu anys de la posada en marxa del primer pla, 
l’empresa va renovar la seva aposta per la innovació creant el programa 
Nestlé Innova +, que va obrir la participació a agències de publicitat, 
proveïdors de matèries primeres i embalatge, i escoles de negoci. 

Materials 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

“7 estratègies bàsiques de la creativitat i la innovació”. Fundació Factor Humà, 
17/03/2010. 

Grup de debat de la XIIIª sessió plenària dinamitzat per Franc Ponti, professor 
de creativitat i innovació a EADA. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7494  

 

Coyne, Kevin; Coyne, Susan. “Seven steps to better brainstorming”. McKinsey 
Quarterly, 01/03/2011 (Article consultat on line: 24/03/2011) 

El brainstorming és una tècnica utilitzada en moltes organitzacions però amb 
mancances importants. Segons el Mckinsey Quarterly, per generar millors idees 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7494
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–i augmentar les probabilitats d’aplicació– és recomanable començar per la 
formulació de millors preguntes. 

http://www.mckinseyquarterly.com/Seven_steps_to_better_brainstorming_2767  

Traducció disponible a factorhuma.org a: 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8642 

 

Vázquez, Tamara. “És la seva empresa un entorn creatiu?”. Expansión-Empleo, 
11/12/2009. 

Els equips de treball diversos, que es recolzen en el coneixement i la 
col·laboració col·lectiva i que no penalitzen el fracàs de l 'empleat potencien la 
creativitat professional, una competència que es postula com la qualificació 
laboral del segle XXI. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=619  

 

Amiguet, Lluís. “La creativitat s’aprèn igual que s’aprèn a llegir”. La Vanguardia, 
03/11/2010. 

Entrevista de "La Contra" de La Vanguardia a Ken Robinson, expert que 
preconitza un sistema educatiu que ensenyi a innovar i col·laborador amb el 
Fòrum HSM: "Hem estigmatitzat el risc i l’error i, en canvi, incentivem la 
passivitat i el conformisme." 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=67  

 

actitudcreativa.es 

Consultora sobre creativitat i cultura de la innovació. Compta amb un blog on 
es pot fer un seguiment de les seves activitats i un servei de publicacions 
interessant. 

http://www.actitudcreativa.es 

http://www.mckinseyquarterly.com/Seven_steps_to_better_brainstorming_2767
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8642
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=619
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=67
http://www.actitudcreativa.es

