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z Teremos a audácia e a coragem de criar

o futuro, explorando desafios e opor-

tunidades? Ou quantos primeiros passos

deixamos de dar por temer o risco ou a

crítica?

Que passos temos de dar para desen-

volver aquela ideia que sempre nos pa-

receu impossível; para nos desafiamos

até ao limite das nossas forças e capa-

cidades, para sairmos da zona de con-

forto e falharmos…?

Peter Druker, o pensador considerado

o pai do marketing e da gestão moder-

na, afirmou que “a melhor maneira de

prever o futuro é criá-lo”. Estou em

crer que esta é a visão das empresas do

distrito de Leiria, pois doutra forma es-

tagnámos e somos excluídos do merca-

do por falta de inovação e arrojo para

questionar paradigmas, formas, rumos,

perceções e emoções. 

Associada ao desafio de conseguir

produzir de forma mais competitiva

produtos/serviços diferenciadores e

provocadores com qualidade, reduzin-

do custos de produção e do produto do

mercado, impõe-se a criação de novo co-

nhecimento num processo de inovação

e de aquisição contínua de competên-

cias. 

A questão é então a de como criar o fu-

turo? A minha resposta é simples. Com

muito trabalho, capacidade para ob-

servar de forma ativa o que se passa à

nossa volta, de captar o que é invisível

aos olhos e testar hipóteses, exploran-

do caminhos e a descobrir os menos pro-

váveis. 

Estamos sempre no campo das hipó-

teses, pois a única certeza é a incerteza.

Por isso, a solução é fazer ouvidos mo-

cos aos “velhos do restelo” e explorar,

como fizerem os nossos antepassados há

mais de 500 anos. 

Cristina Barros, 

Licenciada em Eng. Química e Mestre

em Instrumentação, Manutenção In-

dustrial e Qualidade
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Teremos a audácia 
de criar o futuro?


