
Até onde e como podemos simplificar?
Se a simplificação é uma condição sine qua non para inovar,
as organizações devem descomplicar a evolução, envolver
as pessoas e enfrentar os medos e os riscos implícitos no
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Paulo
Carvalho, director-geral da

SAP Portugal, não tem dúvidas
de que a crise trouxe aos negócios
um «sentido progressivo muito

útil», assinalando que muita da inquietude
registada no mercado terá sido gerada nos
círculos de empreendedores. «Temos de de-
safiar conceitos, simplificar e inovar», reco-
menda o responsável.

Mas, estaremos todos preparados para adop-
tar uma postura inovadora com base na sim-

plificação? Filipe de Botton, CEO da Logo-
plaste, hesita neste ponto. «Simplificar dá

muito trabalho e a inovação exige organiza-
ção, algo a que somos muito avessos», justi-
fica o executivo.

Filipe de Botton defende que os actos de

inovar e simplificar passam pela organiza-
ção de procedimentos que existem nas orga-
nizações, permitindo antecipar o que serão

as práticas de inovação futuras. Segundo ele,
este processo só se consegue através de uma

interacção plena com tudo o que nos rodeia.

«Simplificar é uma escolha e a inovação é

um risco», sustenta Carlos Coelho, presi-
dente da Ivity Brand Corp. De acordo com
este especialista em marcas, este movimento
de simplificação deve atender a alguns cui-

dados, uma vez que o velho medo da simpli-
ficação poderá conduzir os gestores a uma

estratégia de simplificação básica que não

será a mais correcta. «Simplificar não é mi-

nimizar; exige que se aprofunde e descubra

o mínimo denominador comum que nos faz

mover», sustenta Carlos Coelho.

Tecnologicamente, Paulo Carvalho garante

que estão disponíveis todos os recursos ne-
cessários para que as empresas conduzam os

seus processos de simplificação rumo à ino-

vação e destaca que este contexto tecnológi-
co está alinhado com o que está a ser dispo-
nibilizado a todos os indivíduos, nomeada-

mente em matéria de tecnologia móvel e de

redes sociais.



Paulo Carvalho diz que a evolução não pas-
sa apenas por digitalizar o que é físico.
O grande desafio, defende, está em simplifi-
car as TI e em ouvir o que os clientes têm
a dizer, uma vez que só assim as organiza-
ções conseguirão quantificar o que vão ga-
nhar com a mudança e como ela vai melho-

rar a relação com o cliente final. Na prática,
o director-geral da SAP Portugal recomenda

que as empresas se detenham na gestão da

relação com o cliente, independentemente
do canal que estes utilizam para se relacio-

narem consigo. «É preciso tomar a decisão

de agir e fazer-muito melhor», assume Paulo

Carvalho.

Partindo do princípio de que mais do que
tecnologia ou máquinas a base da sustenta-

bilidade dos negócios está cada vez mais
centrada nas pessoas, Filipe de Botton con-
firma isso mesmo. É das pessoas que
«dependem os sistemas e as organizações»,
afirma.

Sem retirar protagonismo ao pendor ex-
traordinário da tecnologia, também Carlos
Coelho acentua a importância do elemento

humano nas organizações, mais concreta-
mente na fórmula que alia a criatividade e a

simplificação em prol da inovação. De
acordo com o presidente da Ivity Brand

Corp, a inclusão de jovens nos processos de

mudança, o chamado sangue novo, poderá
ser um risco que as organizações deverão

correr para dar novo alento à inovação. Um
alento que deverá ser estimulado no mundo

académico, também ele automaticamente
envolvido no processo de simplificação que
lhe é imposto por burocráticas normas de

prestação de contas e de redução de custos.

João Duque, professor catedrático do Ins-
tituto de Economia e Gestão (ISEG), con-

sidera que o contexto competitivo e de

grande mobilidade que existe no mundo
académico obriga as instituições a uma

adaptação pela inovação, t


