
RECURSOS HUMANOS - A receita da criatividade 

Produzir idéias criativas não é coisa de gênio, mas o resultado de paciência e esforço continuados 

Todo empreendedor sabe que a coisa mais freqüente em sua rotina diária é ter que achar solução 
para os mais variados problemas. A monotonia está longe de ser uma característica da vida de um 
gerente ou executivo.  

Encontrar soluções é de alguma forma criar soluções onde aparentemente não existem 
alternativas fáceis ou acessíveis de imediato. Por isto, o empreendedor necessita vitalmente da 
criatividade.  

Hoje os especialistas garantem que ser criativo não é tanto uma aptidão individual, mas o 
resultado de uma postura ou atitude desenvolvida ao longo do tempo às custas de esforço e 
paciência.  

Todo mundo acha que a criatividade acontece quando você tem uma idéia genial no momento 
certo. Algo meio mágico. Mas o consultor norte-americano Harry Vardis tem opinião oposta e 
explica porque: “ Ser criativo não é ter um saco de idéias mágicas, mas ter uma postura criativa. 
Noutras palavras, é ver os problemas não como um obstáculo intransponível mas como um 
desafio que será vencido”.  

Harry oferece aos seus colegas empreendedores cinco dicas sobre como ser criativo no dia a dia 
de uma empresa:  

- Atrás de cada problema existe uma grande oportunidade – Quando alguém se queixa “não 
temos dinheiro”, reaja com a pergunta: “Como vamos arranjar dinheiro?” Isto é uma atitude 
criativa, ou seja buscar a solução em vez de lamentar a ausência dela.  

- Evite misturar a busca de uma idéia com a sua avaliação – Quando você encontrar uma solução 
procure não testá-la de imediato. Deixe-a amadurecer uma noite, por exemplo. No dia seguinte, 
ela poderá ser avaliada mais objetivamente. É muito freqüente as pessoas terem uma boa idéia 
num momento ruim, ou vice versa.  

- Examine o problema por todos os ângulos possíveis – Às vezes a solução pode ser achada 
facilmente quando se observa o problema a partir de outra perspectiva. Se o problema é de 
vendas, por exemplo, procure vê-lo com os olhos de um comprador, do funcionário, do 
fornecedor, etc.  

- Quebre a rotina – Todo empreendedor tem um jeito de fazer as coisas onde ele age quase 
automaticamente. Quando você está buscando a solução de um problema experimente proceder 
de forma contrária a aquela que você está acostumado. Vai parecer estranho, desconfortável e 
até estúpido num primeiro momento. Novas idéias sempre parecem meio esquisitas porque 
obviamente fogem da rotina. Se não fosse assim você não teria feito tanto esforço para procurá-
las. Dê uma chance delas mostrarem porque são criativas.  

Não tenha medo de parecer idiota – Muita gente fica mais preocupada com a performance do que 
com a eficiência. Ou seja, tenta ter a idéia genial através de métodos igualmente geniais. Isto é 
raro de acontecer. A maioria das grandes soluções é encontrada de forma pouco brilhante ou 
simplória. Mas como valorizamos a impressão causada nos colegas ou subordinados, acabamos 
desperdiçando possibilidades promissoras em nome de uma performance que provavelmente não 
levará a nenhuma idéia realmente criativa.  
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