


Revista T&D/lC — De um ponto
de vista conceituai, como o
senhor define criatividade e como
o diferencia da inovação?
Adrián Cottin -- Para mim,
criatividade é fazer com que duas
coisas independentes se unam.
Duas ou mais coisas que são in-
dependentes se unam e criem
uma nova. A essência da
criatividade pode ser inútil, sim-

plesmente divertida e, outras ve-
zes, é inovação, se se converte
em algo que pode ser posto em
prática e melhorado. A qualidade
é um produto, pois pode ser co-
locada em prática. Inovação para
mim tem a ver com criatividade
posta em prática, de forma disci-
plinada. Se não há criatividade
disciplinada não há inovação.

A inovação decorre da
criatividade, portanto?
Sim, o ponto é que a inovação é
um produto.

Um produto da criatividade?
Sim, da criatividade.

Isto quer dizer que a criatividade,
por si, não leva necessariamente
ninguém a lugar nenhum?
Às vezes temos que fazer isso.
Às vezes temos que ser criativos
só para sermos criativos. Quan-
do você pesquisa, por exemplo,
você não pesquisa por um resul-
tado, você pesquisa para ver o
que há ali, e às vezes as investi-
gações conduzem à uma nova
tecnologia, e, outras vezes, con-
duzem a nada, ou conduzem a
algo como: "ah, que bom que nos
metemos por aqui!" Nós vemos
isso muitas vezes em processos
criativos de novos produtos: de
repente há produtos que termi-
naram sendo simplesmente um

das pessoas, o da estrutura, o da
tecnologia e dos sistemas que
funcionam dentro dela. Enquanto
a cultura não seja uma cultura de
desenvolvimento de talentos, de
manejo de benefícios e recom-
pensas à inovação, nenhuma ini
ciativa de criatividade tem valida-
de. Se a cultura da organização
não tem apelo à inovação, qual-
quer programa de inovação é
completamente inútil. Por outro
lado, se a estrutura da organiza-
ção é rígida, como você diz, pro-
vavelmente a inovação aconteça
de forma epiléptica, quer dizer,
dando um grande susto. As estru-
turas que hoje se requer na em-
presa são dinâmicas, círculares e

documento, uma tentativa guar-
dada num arquivo que, de repen-
te, 50 anos depois, é tirada dali
por alguém que reconhece que
aquele esforço criativo se realizou
e se converte então em uma ino-
vação de grandeza super expres-
siva. Há um caso, por exemplo,
muito conhecido, que é o do mi-
croondas. O microondas foi in-
ventado e não foi útil por déca-
das. Foi, simplesmente, um acon-
tecimento que ocorreu de manei-
ra casual. A casualidade só favo-
rece a quem se prepara, a quem
tem a preparação. Algumas pes-
soas trabalhavam no desenvolvi-
mento de um sonar e, de repen-
te, uma delas tinha no bolso um
chocolate, e quando ela colocou
a mão no bolso o chocolate tinha
derretido. Foi assim que nasceu
o microondas.

Mas naquele momento não
imaginaram essa utilização?
Não, não, souberam imediata-
mente. Souberam que era uma
onda que haviam
questão é que desde que foi pro-
duzido até que se convertesse
em uma inovação, passaram-se
décadas até que inventassem o
microondas.

Falar de criatividade na área de

invenções ó interessante e :

curioso saber como isso

acontece, mas dentro das

empresas, em que o senhor tem

um trabalho formal, rígido, como

é que um processo de

criatividade pode dar certo e pode

estimular as pessoas a partirem

para um outro lado que é a

inovação de produto ou da gestão

de pessoas?

Nós vivemos a empresa com
seus grandes pilares. Há o pilar



flexíveis, e devem ser pensadas
para suportar o crescimento. Se
nós não tivéssemos, por exemplo,
neste edifício (referindo-se ao cen-
tro de convenções de Orlando)
uma estrutura dinâmica, quando
chegasse um furacão, dos mara-
vilhosos que há nesta zona, este
edifício desapareceria. Se este
centro de convenções não tives-
se a estrutura dinâmica que tem,
não teria agüentado as 15 mil pes-
soas que estiveram circulando por
aqui durante estes dias que pre-
cederam o dia de hoje. Você vê
que, hoje mesmo, já diminuiu o
fluxo de pessoas. Já há muitos lu-
gares fechados. Quando fomos à
conferência magna final, em vez
de encontrar aquele salão monta-
do para 6 mil pessoas, tínhamos
um salão montado para 3 mil pes-
soas, e era a mesma estrutura, só
que flexibilizada. O mesmo vale
para as empresas: as empresas
têm que ter estruturas flexíveis
que as permitam adaptar-se de
maneira rápida em função das mu-
danças do ambiente que aconte-
cem hoje em dia de maneira mo-
mentânea. Quando perguntaram
ao ministro das Finanças do Japão
sobre uma estratégia financeira,
ele disse que dependia se seria
em curto, médio ou longo prazo.
Então um jornalista lhe perguntou
o que ele considerava um longo
prazo, e ele respondeu: "dez mi-
nutos". Em um mundo onde o lon-
go prazo são 10 minutos, as es-
truturas não podem ser rígidas,
porque é certo que se romperão.

Isto do ponto de vista da

empresa. Se o senhor põe isso na

perspectiva pessoal, de um

indivíduo, de um profissional,

como é que ele se prepara, como

deve se postar para ter esse tipo

de comportamento, quer dizer,

estar aberto e ser flexível para a

criatividade?

Há coisas muito simples de se
fazer. Por exemplo, na educação:
tudo bem que se especialize em
uma área, mas também tem que
observar as outras áreas. Se você
tem, por exemplo, uma carreira
em engenharia, vá ver a parte hu-
mana. Vá ver outras coisas que
tenham a ver com saúde, vá co-
nhecer outros temas que não te-
nham a ver com sua própria car-
reira, ou seja, tome-se uma pes-
soa multidisciplinada. Por outro
lado, há coisas tão simples como,
por exemplo, ler freqüentemente

publicações que não tenham
nada a ver com a sua carreira,
assistir a eventos que não te-
nham nada que ver com o seu
negócio principal, visitar páginas
da internet de maneira aleatória,
que o levem a conhecer mundos
que não lhe são familiares, co-
muns. Essa atitude de estar per-
manentemente visitando o des-
conhecido ajuda a manter uma
flexibilidade intelectual.

Isto ajuda a estimular a

criatividade?

Acabamos de assistir a uma pa-
lestra muito interessante a respei-
to da fotografia, uma metáfora
fotográfica. Perceba que a maio-
ria das fotografias vinha de mun-
dos muito diversos e, mais que
isso, os ângulos das fotografias
eram quase sempre com foco
muito aberto. O mesmo se apli-
ca para a atitude pessoal, que
deve fazer com que você veja o
mundo não por uma lente co-
mum, nem com uma lente de
foco microscópico, onde tudo se
especializa, mas com uma lente
que seja capaz de dar uma volta
de 360 graus ao redor de si.
Quanto mais vemos o mundo
com filtros diferentes, mais pos-
sibilidades teremos de conhecer
o pensamento religioso, o pen-
samento filosófico, o pensamen-
to político de outras pessoas que
pensam diferente de você. Quan-
to mais isso acontecer, mais uma
pessoa estará preparada para
aceitar mudanças como elas de
fato têm de ser aceitas, isto é,
como algo natural. Hoje, por
exemplo, trocamos nossos líqui-
dos e nossos fluídos corporais
pelo menos algumas vezes. Já os
trocamos algumas outras vezes.
Por que é tão distinta a mudança



biológica e a mudança organiza-

cional? A mudança organizacional
deve comportar-se como a mu-
dança biológica: ao mesmo ritmo

da troca diária.

Falando um pouco dos grandes
blocos: como o senhor vê o

processo de criatividade, cultural,

dos povos latinos-americanos,
sobretudo em relação às

demandas do mundo global que
temos hoje, e comparando com

Estados Unidos, Europa, a própria
Ásia, que têm países que inovam
o tempo todo? Dizem que somos

muito criativos, mas colhemos
rnuito pouco esses frutos. O que

acontece?
Eu sinto que nós, latino-america-

nos, somos um mundo muito cri-
ativo, mas sem disciplina. Veja,
por exemplo, o caso do Brasil: o
Brasil é um país que melhorou
notavelmente e que hoje compe-
te em muitos negócios, porque

as pessoas aprenderam a ser dis-
ciplinadas, talvez pelas influênci-

as e contribuições que recebe-
ram das muitas culturas presen-
tes em seu território: temos gen-
te de origem portuguesa, mas

"também temos gente de origem
alemã, de origem italiana e mui-

to disso mesclado com a disci-
plina indígena —os indígenas,

surpreendentemente, são mais
disciplinados, por isso têm mais

respeito ao meio ambiente e ao
ser humano. Essa mescla do eu-

ropeu com o indígena torna o Bra-
sil um país com uma disciplina
maior agora que a que tinha há

30 ou 40 anos. Agora, se esta dis-
ciplina se estende pelo país, já
não somente ao mundo empre-

sarial, mas também ao mundo
governamental, que é onde te-
mos muito pouca disciplina, e se,

além disso, estendermos essa
disciplina ao resto dos países da

América Latina, sem dúvida, o
poder do lado emocional que tem
a América Latina levará a uma

vantagem. Nós estamos cada ver

mais ampliando a distância que
existe entre o mundo desenvol-

vido e os países latino-america-
nos. A única forma de superar

essa distância é, primeiro, com
uma disciplina feroz e, em segui-

da, com uma capacidade
tecnológica onde invistamos a

cifra (a soma) que temos hoje.
Hoje investimos muito mais em

material de guerra, em defesa, do
que investimos em pesquisa e

desenvolvimento. Se essa cifra

não muda, teremos muito poucas
possibilidades. O valor que se in-
veste em educação nos países

latino americanos, em geral, é
dirigido à burocracia educativa e
não à pesquisa e ao desenvolvi-

mento educativo. Se essas cifras
não mudam, as

competir em um mundo futuro

são quase nulas. Educação, pes-
quisa e desenvolvimento são os.
segredos para superar as diferen-

ças. Estamos vendo isso na Eu-

ropa e na Ásia. Países como
Hungria, por exemplo, que tinha

um grande atraso, produto de sua
própria condição de estar meti-

do no bloco soviético, e agora nos
surpreende com a liderança que
está exercendo no mundo dos
negócios. Estamos vendo isso na

Ásia, com países como Malásia,
Cingapura, Coréia do Norte. Faz

40 anos que a Coréia é um país
com renda per capita de aproxi-

madamente menos de 100 dóla-
res. Hoje são livres de embargo
em vários negócios no mundo.
Aqui mesmo vimos que a maior

delegação que veio a este even-

to dentre as delegações estran-

geiras foi a da Coréia do Sul. En-
tão, com educação e desenvolvi-

mento, em 30, 40 anos, a Améri-

ca Latina pode estar perfeitamen-
te bem, competindo em um mun-

do globalizado.

No mesmo plano desses países?

Não necessariamente no mesmo
plano que eles, mas em seu pla-

no. Veja o caso da Finlândia, que
é um país de 5 milhões de habi-
tantes, mas exerce liderança em

quase 30 nichos de negócios no
mundo. Eles não são o país mais



competitivo do mundo, mas tem
o maior índice de educação su-
perior. Então, se você investe em
educação, desenvolvimento e
pesquisa, os países não têm im-
possibilidade de desenvolver-se.
Se estamos completamente
conscientes de que países como
esses que citei da Ásia e alguns
que se poderia citar na Europa,
como é o caso da Espanha, ou
até mesmo de Portugal, que ti-
veram um atraso em relação aos
seus vizinhos, e que com grande
investimento em pesquisa, de-
senvolvimento e educação estão
hoje competindo, então não é ne-
cessário ser melhor que os Esta-
dos Unidos, nem melhor que a
França. Basta ser o melhor com
o seu próprio potencial.

Esse exemplo que o senhor citou,

na Europa, com Espanha,

Portugal, Grécia e a própria

Turquia, entre outros, acontece

de certa forma por um

movimento que ocorre dentro de

uma grande comunidade, que é a

Comunidade Européia, que tem

um padrão de qualidade e

desenvolvimento, e esses países

não querem ou não podem ficar

de fora, sob o risco de serem

ultrapassados. Na América Latina,

existem alguns blocos, Mercosul,

por exemplo, quer dizer, o fato de

estar num bloco maior pode

estimular o aumento desse

investimento em educação e em

desenvolvimento que o senhor se

refere?

Um bom exemplo é o caso do
Chile e dos Estados Unidos. O
Chile está quase "no fundo" da
América do Sul, mas está envol-
vido em um acordo com os Esta-
dos Unidos. Hoje a única forma
de se pensar em um futuro me-

lhor é um mercado aberto, em
que nós nos vejamos necessari-
amente competindo. A maioria
dos venezuelanos que vieram a
este evento, mais os latino-ame-
ricanos que se juntaram aqui,
você os via aproveitando as ses-
sões e aprendendo, você não os
via passeando e fazendo com-
pras. As pessoas que vieram aqui
da América Latina vieram apren-
der, vieram estudar, vieram para
se preparar. Nas sessões de

certificação, havia muita gente da
América Latina. Ou seja, o latino-
americano que deseja competir
não vai certificar-se no seu pró-
prio país, ele vem certificar-se nos
ambientes internacionais, onde
se expõe mais. Aqui, neste even-
to, há gente de mais de 70 paí-

ses, e, só o fato de estar aqui é
uma oportunidade para a mudan-
ça de mentalidade. É a vontade
de competir não contra os outros,
mas sim com as próprias com-
petências pessoais.

Além da palestra que o senhor

deu no Fórum Ibero-americano,

por que o senhor faz questão de

estar presente neste congresso?

Nós temos um sistema de traba-
lho magnífico, porque temos uma
comunidade de aprendizagem
como forma de trabalho. Eu mes-
mo vim aqui me certificar junto
com meus colegas que traba-
lham comigo. Somos uma em-
presa que pensa que contribuir
para o desenvolvimento e para a
educação das pessoas transfor-
ma o mundo em um mundo de-
senvolvido e um mundo de paz.
Creio que nós conseguimos pen-
sar que a felicidade nas empre-
sas é uma obrigação. Ou seja,
ninguém monta uma empresa
para sofrer. E aquelas empresas
que acreditam que devem estar
fundamentadas no ganhar dinhei-
ro estão equivocadas, estão lou-
cas. O negócio está em ter uma
grande responsabilidade social e
contribuir com a felicidade dos
acionistas, e também com a dos
trabalhadores da empresa. Nós
estamos dedicados especifica-
mente a contribuir para que ou-
tros tenham habilidade para
transformar o ambiente em que
trabalham, através da utilização
de ferramentas de aprendizagem
acelerada, que são as que lhes
permitem colaborar com os ou-
tros em uma aprendizagem mais
rápida, mais fácil e mais eficaz.
Somos uma empresa dedicada
exclusivamente à aprendizagem.
Nosso foco é o da aprendizagem.

Fonte: T & D, a. 13, n. 140, p. 7-11, 2005.




