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Se você é daqueles que associam criatividade ao
meio artístico (e por sorte ou azar você não faz
parte deste meio) ou a grandes iluminados,

como Einstein ou Beethoven, o mundo hoje certa-
mente é um lugar estranho.

Agora, com o mercado de trabalho cada vez mais
explorado e saturado sob todos os aspectos, a sobre-
vivência, seja de um profissional, uma empresa ou
um serviço, está nos diferenciais. Isto é, na capacidade
para inovar.

A criatividade não está apenas nos grandes vôos,
nas iniciativas notórias. Ela é muito mais comum
do que se imagina. Está em todas as profissões —
empregada doméstica, médico, profissional liberal,
líder — e entranhada em todas as rotinas, na busca de
uma solução para um entrave legal, na organização de
uma agenda, na argumentação durante uma nego-
ciação, etc.

A criatividade está mais presente do que você
imagina. Quantas vezes você já ouviu: "dê um jeito",
"encontre uma solução", "resolva!", "arranje um exce-
lente argumento", "procure o melhor caminho", "seja
convincente", "saia do lugar-comum". Todos esses
apelos pedem uma única coisa: criatividade.
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NÃO APRENDA!
E verdade. Você não precisa aprender, porque já é

muito criativo. Quem ensinou? Ninguém. A criativi-
dade faz parte do ser humano. Você nasceu criativo. O
que acontece é que a educação que recebemos em casa,
na escola, na sociedade e — mais tarde — (pasme!) nas
empresas acaba inibindo essa criatividade.

Na escola, você aprende que só tem uma resposta
certa. Em casa, quer expor uma idéia, sua mãe diz para
você não se meter em conversa de adulto. Na empresa,
quando você quer fazer alguma coisa diferente é barrado
(só existe um jeito certo, o que está em vigor).

"A sociedade padroniza o comportamento das
pessoas, e elas vão perdendo a individualidade. Per-
dendo a individualidade, elas perdem também os seus
talentos natos, mas é do exercício desse talento que
nasce a criatividade", explica a palestrante Leila Navar-
ro, autora do livro "O que a universidade não ensina
e o mercado de trabalho exige" (Editora Saraiva).

Com o passar do tempo, o que acontece é que
você, já habituado a presenciar o "assassinato" das suas
idéias, por condicionamento você mesmo providencia
o óbito de suas invenções. E isso! Você tem muitas
idéias. Mas você mesmo as destrói. Quando se con-
segue burlar esse cerco condicionado, a idéia surge.
Mas a insegurança gerada pelo condicionamento
ainda está lá. Então, por medo, você não a coloca em
prática. O que, convenhamos, dá na mesma.

DEIXE QUE VENHA!
A dica é: valorize todas as suas idéias e inovações.

A nossa mente trabalha com quatro funções básicas:
ela absorve a informação, retém o que interessa, cria
com base nessas informações e depois julga. O que
freqüentemente acontece é que tumultuamos essa
ordem. Ao mesmo tempo em que estamos criando,
começamos a julgar, e isso inibe o processo criativo.
Quando você está tendo a idéia, começam a vir ou-
tros pensamentos como, por exemplo, "se ninguém fez
ainda é porque não dá certo". Pronto, lá se foi a idéia.

O correto é relacionar todas as idéias e só depois
iniciar o julgamento. A chave para o sucesso desse
exercício (por sinal, a mesma máxima para quem
quer ser feliz no mundo) é: não leve tudo tão a sério.

Só para você ter um parâmetro de como essa téc-
nica funciona, essa atividade faz parte da rotina dos
"criativos" da publicidade. É o chamado "brain-

storm" (traduzindo, é algo próximo a tempestade de
idéias). Todos vão falando e alguém vai tomando
nota. Depois, em grupo, eles avaliam cada idéia e
selecionam as melhores.

Leila afirma que no julgamento das idéias o que
atrapalha é o medo do ridículo. "Nas minhas pales-
tras, proponho exercícios para que as pessoas experi-
mentem o ridículo. Depois da experiência, elas
percebem que o que pensavam que era ridículo na ver-
dade é divertido. É uma virada feliz, porque criativi-
dade e bom humor andam de mãos dadas", conclui.

EXPERIMENTE O MUNDO!
Aqui, entramos em outra camada da criativi-

dade: a prática. Muitas pessoas atrofiaram o processo
criativo. Se você não se expõe, não busca conheci-
mento, não busca informação, a sua capacidade cria-
tiva certamente será prejudicada. Não se trata de não
ser criativo. Falta repertório. Adianta alguém ter uma
voz linda e não saber a letra de nenhuma canção?
Renove e atualize constantemente seu banco de
dados. Como? Experimente tudo que é novo, fique
atento às novidades e busque uma coisa que você não
sabia que não sabia. Você precisa estar continuamente
municiando a sua cabeça com idéias novas.

Para que esta lição não fique apenas na teoria e
contrarie a idéia da pessoa criativa que você é — e tam-
bém para mostrar que você aprende rápido (eu acre-
dito!) — inicie já a prática. Pegue a sua agenda e esta-
beleça o seguinte plano de ação: todos os dias faça
uma coisa diferente. Vale tudo! Visite um amigo que
você não vê há muito tempo, vá a um novo restau-
rante, leia livros totalmente fora da sua área ou opos-
tos ao seu gosto, leia um romance russo... pode ano-
tar na agenda (veja quadro).

A INICIATIVA DEVE SER SUA
Procure coisas que façam você pensar diferente.

E preciso aprender a observar o mundo. Procure ficar
atento e observar coisas que você normalmente não
percebe. Treine. O atleta é bem-sucedido porque
treina. Geralmente, 90% do tempo é gasto com
treino e o jogo corresponde a apenas 1% do seu
tempo. O profissional faz o contrário. Compete em
90% do seu tempo e treina 1%.

Mais uma coisa! Para aumentar a sua capacidade
criadora, jamais dispense exercícios mentais. Reserve
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um horário para pensar, reveja
pontos de vista, mude alguns con-
ceitos já formados, traga coisas novas para
a sua cabeça. Sabe o momento ideal para isso?
Durante as caminhadas.

E já que toquei no assunto... alimentação, sono
e atividade física são fundamentais para liberar a cria-
tividade. (Esporte de novo? Não é possível!) Para que
você não fique pensando que é perseguição da minha
parte, o autor da recomendação destes três ingredi-
entes é Peter Drucker. É preciso dizer mais alguma
coisa? Não esqueça que o seu cérebro vive em cons-
tante pressão e necessita de válvulas de escape.

Todos os dias, trabalhe para que a sua mente
esteja sempre afiada. Afinal, ninguém cria por obri-
gação. Quando você perceber, as boas idéias — devido
ao excesso — estarão transbordando. Vai ser um arra-
so. Seus amigos vão arregalar os olhos diante da sua
genialidade, seu chefe ficará boquiaberto, totalmente
surpreso com a sua performance, e a concorrência, de
quatro, catando cacos.
SEJA INTEIRO!

Você já percebeu que tudo que se fala hoje é
complementado com atividade física. É um conceito
moderno. Especialistas já chegaram à conclusão de
que não dá mais para separar cabeça de corpo. Ê por
esse motivo que cresce tanto o número de terapeutas
corporais, profissionais que tratam ó 4ndivíduo como
um todo (corpo e cabeça). Você! duvida? Preste
atenção na postura física das pessoas que você co-
nhece. Repare. Geralmente combina com a persona-
lidade. Como se senta, anda, gesticula, se é expansi-
vo, se é introvertido.

Há alguns terapeutas que começam a tratar um
problema de postura, por exemplo, e o paciente
começa a sentir os reflexos em seu comportamento,
em sua atitude em relação à vida. Não dá para sepa-
rar! Então, quando falamos em criatividade, também
não podemos negligenciar esse aspecto.

Leila Navarro explica que algumas empresas
focadas em criatividade já dispõem de salas e mobi-
liário fora do padrão para que o corpo experimente
outra "visão" do ambiente. É uma cadeira de forma-
to ovalado, uma mesa sinuosa. É uma proposta
para que o corpo tenha experiências diferentes.
São vias de duas mãos. O corpo também
influencia a mente.
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"A estrada se bifurcou
no meio da floresta.
Tomei o caminho menos
trilhado e foi isso que
fez a diferença."
Robert Frost

dam a melhorar a concentração e a superar limites. A
força e o equilíbrio que se adquire com essas práticas
não tem preço.

Pesquise com controle remoto - A televisão
pode ser uma aliada da criatividade, desde que vista
com bom senso. O segredo? Mude de canal. Veja
vários tipos de canais e diferentes programas de TV.
Não fique bitolado sempre na mesma programação.
E mais importante: veja tudo de forma consciente,
com reflexão. "Isso não serve, isso é bom, etc."

Arrume as gavetas - Não é só a TV que precisa
ser vista com consciência. Todos os tipos de infor-
mação precisam ser avaliados. Selecione tudo que
chega ao seu cérebro. É exatamente como limpar
gavetas. Você pega o que interessa, ordena e guarda.
O que não presta... Lixo!

Por quê? "O excesso de informação paralisa as
pessoas e pode até bloquear", diz Leila Navarro. É o
mesmo que acontece com os computadores. O exces-
so de informação dá lentidão e pane. Não é à toa que
já se fala em ginástica cerebral.
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TOQUES CRIATIVOS
A gora que você já está atento ao seu abastecimento interno (é preciso cuidar

Ada fonte), não perca a chance de exercitar a sua criatividade. Veja alguns pon-
tos relevantes do processo, de acordo com especialistas.

Qual o meu resultado hoje? - De uma forma
geral, independentemente da área da criatividade, as
pessoas não têm hoje muito foco em resultados. Elas
nem sempre perguntam: Que resultado eu trouxe
hoje para a minha empresa, para a minha vida?

As pessoas são excessivamente focadas em tarefas
e hoje, principalmente, as empresas precisam de
resultados quantitativos. Tanto do ponto de vista
econômico (macro) como financeiro (micro), ainda
estão muito centradas no cargo, nas tarefas do cargo.

Hoje, cada vez mais se fala em gestão de com-
petências e a busca de resultados faz parte de qualquer
cargo. É um cenário novo. E atenção: isto é conteú-
do de currículo. Nele não pode faltar a informação de
sua contribuição para o crescimento do negócio no
seu último emprego.

Cuidado com os cursos e treinamentos cria-
tivos! - Atenção quando escolher um treinamento
nesta área. A maioria dos cursos é só festa. Jogos e
dinâmicas que atuam apenas no desbloqueio de
idéias, mas não vão além. É a criatividade pela cria-
tividade. Poucos dos cursos e treinamentos no merca-
do envolvem todas as etapas: desbloqueio, criação,
medição de resultados, inovação.

Ame O equívoco - De acordo com o livro O
espírito criativo (Cultrix-Amana Key), escrito por
Daniel Goleman, Paul Kaufman e Michael Ray, o
equívoco é uma lição, uma informação valiosa sobre
o que se deve tentar em seguida.

"Inúmeras invenções se devem ao equívoco.
William Perkins, químico britânico, descobriu a fór-
mula dos corantes artificiais quando tentava criar um

quinino sintético - o que não conseguiu. Entretanto,
notou que o composto utilizado na experiência dei-
xava uma mancha púrpura. Mais pesquisas com essa
mancha assinalaram o início da indústria dos
corantes artificiais. Muitas vezes as pessoas desistem
porque têm medo de errar. Esses erros podem ser
embaraçosos, mesmo humilhantes. Todavia, se você
não se arriscar e não errar, deixará de aprender ou de
criar alguma coisa nova e original."

Nunca, nunca desista! - Sabe qual deve ser o
guru do criativo? Wile E. Coyote (isso mesmo: aque-
le coiote que passa 24 horas perseguindo o Beep
Beep), personagem da Warner Bros. O que admi-
ramos nesse animal é o fato de ele continuar tentan-
do. É massacrado, humilhado e continua tentando. A
postura do criativo deve ser essa, tentar sempre
(porém, procure sofrer menos do que o coiote) e tra-
balhar em muitas idéias simultaneamente.

Muitos dos grandes criadores da história tinham
as mãos ocupadas com várias idéias. "Dedicavam-se a
várias coisas ao mesmo tempo. Deparavam-s.e com
obstáculos numa área, deixavam provisoriamente o
assunto de lado e partiam para outra atividade.
Quando você tem várias idéias, aumentam as proba-
bilidades de que descubra uma solução em algum
ponto... por onde esteve transitando" (O espírito
criativo).

Santos Dumont, só para ficar no exemplo
brasileiro, não inventou apenas o avião e o relógio de
pulso. Quem tiver a oportunidade de visitar a sua
casa em Petrópolis (RJ), hoje um museu aberto ao
turismo, poderá constatar. Quando todos der-
rubavam o morro para construir suas casas, ele
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resolveu construir no morro intacto, da maneira que
a natureza tinha deixado.

Supersticioso, na escada que conduz à casa não é
possível subir o primeiro degrau com o pé esquerdo,
o chuveiro é uma verdadeira engenhoca e há muitas
outras inovações. E sabe o que também está disponí-
vel nesse museu? Todas as etapas destas criações com
croquiá, planejamento, execução em etapas... Uma
verdadeira aula de criatividade.

Seja subversivo - Olhe como se olhasse pela
primeira vez. Você deve se perguntar: o que está aí
que eu não estou vendo? E preciso ver além, ampliar
o olhar, a percepção. Mude de cenário, desfoque sua
visão, desequilibre-se! Se tudo está no controle, no
lugar certo, você está aprisionado dentro de limites.
Não existe inovação em um cenário assim. Pessoas
cautelosas são sinônimo de poucas idéias. Ver bem
não é ver tudo, é ver o que os outros não vêem.

Você sabe por que a colméia é hexagonal? Por
que a retina da abelha é neste formato. Ela constrói o
seu mundo a partir do que ela vê. Mude seus hábitos,
preste atenção na sua rua, desenvolva a sua sensibili-
dade, pratique arte, aprenda algo novo.

Fuja para as montanhas - Se você está em uma
empresa onde o que impera é "você é executivo, está
aqui para executar e não para pensar. Se pensar, não
fale. Se falar, não escreva. Se escrever, não assine. Se
assinar, você será demitido".

Pule fora enquanto é tempo. O tempo de vida
de uma empresa assim é curtíssimo. O mundo não
tem mais lugar para empresas que não são criativas,
que não investem na inovação.

Sabe por que muitas empresas brasileiras faliram
quando aconteceu, na gestão de Fernando Collor de
Mello, a Abertura de Mercado? Porque as empresas
tupiniquins estavam 50 anos atrasadas e não pu-
derem competir, nem em qualidade nem em preço.
Não se modernizaram porque não tinham concor-
rência e acharam que seria assim o resto da vida.

Voe, mas tenha a corda presa em uma rocha.
Não se engane! As idéias podem surgir do nada, do
acaso, mas escolher entre as melhores exige muito
conhecimento. Na avaliação das idéias é preciso ques-
tionar: qual é a mais rápida de implementar? Quanto
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tempo? Qual a mais barata? Qual será mais bem acei-
ta no mercado (para responder a esta você precisará
conhecer muito o mercado)? Está condizente com o
menu da empresa? E ética? Quanto custará para o
mundo? É ecologicamente correta? Qual dará mais
lucro? Qual irá me realizar mais?

Para uma boa escolha, os critérios de avaliação
precisam ser muito realistas.

Sem desculpas- Se você é daqueles que vivem
dizendo que tem idéias maravilhosas, mas o proble-
ma é que não tem capital... "E preciso estar cons-
ciente de que o dinheiro é parte integrante da idéia.
O "falta dinheiro" é a segunda etapa da idéia, é outro
momento do próprio momento da criatividade e ino-
vação. Se você acredita muito na idéia, terá munição
suficiente para "vender" a sua idéia para quem tem o
capital. A busca do dinheiro também requer muita
criatividade.

Espere, espere... Tive uma idéia, preciso anotar
rápido. Não há milagres. Ninguém tem um insight
maravilhoso hoje e fica rico amanhã. É preciso muito
trabalho e persistência. O inventor Thomas Edison
dizia que suas invenções eram fruto de 1% de inspi-
ração e 99% de transpiração.

Michelangelo comentou: "Se as pessoas sou-
bessem o esforço que tenho de fazer para dominar
essa minha técnica magistral, ela não pareceria de
forma alguma tão maravilhosa".

E o espanto do violinista Pablo de
Sarasate? "Durante 27 anos pratiquei
14 horas por dia, e agora eles me
chamam de gênio."

Arme-se com entusias-
mo! - Quando alguém
expõe uma idéia nova,
muitos não têm a paciên-
cia necessária para ouvir.
Sem contar os falsos
visionários, que já dizem
que não dará certo.

A grande maioria
inibe a criatividade, diz que
não é viável. Não deixam a idéia
se desdobrar.
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