
Como estimular iniciativa, criatividade e realização nas empresas  

Ter pessoas criativas é sempre bom para o negócio, mas as propostas convencionais para 
melhorar resultado por meio da criatividade ficam limitadas quando não são considerados o 
empreendedorismo e a inovação. E embora exista quem acredite que se trata de 
características inatas do indivíduo, as empresas podem sim inspirar seus colaboradores a 
serem assim. 

Segundo a consultora em criatividade e inovação Gisela Kassoy, todo mundo tem esse 
potencial em maior ou menor grau, mas é o ambiente externo que provoca o seu desabrochar. 
E faz uma comparação com a capacidade de dançar. “Quem nunca dançou ou foi tolhido toda 
vez que quis dançar vai ter mais dificuldades do que quem praticou dança, mas o que inspira é 
a música, o ambiente, o prazer em dançar e o fato de haver muitas pessoas dançando.” 

Além do estímulo e do ambiente favorável, ressalta Gisele, também existem técnicas que 
podem ser aprendidas e competências a serem desenvolvidas, o que não se limita à geração 
de idéias. É preciso também desenvolver a percepção das oportunidades e a habilidade de 
avaliar idéias, administrar o risco e monitorar as idéias implementadas. No caso das empresas, 
além do ambiente e do desenvolvimento das competências, é necessário ter uma estrutura 
que garanta que as idéias cheguem às pessoas certas – e não sejam engavetadas –, como 
programas de idéias, comunidades de prática e equipes de inovação. 

Quanto ao melhor modelo de gestão para se criar um ambiente assim inspirador, a consultora 
garante que não há regras. “Se compararmos duas empresas que são referência em inovação, 
a 3M e a IDEO (empresa americana de design), veremos modelos quase opostos: a primeira 
valoriza mais a criatividade individual enquanto na segunda se trabalha mais em equipes. E 
nos dois casos a inovação funciona.” Por outro lado, ressalva, alguns princípios são 
praticamente universais, como o respeito à diversidade, o que inclui a diversidade de opiniões. 

Gisela vai explorar o tema com profundidade no CONARH 2008 – 34º Congresso Nacional 
sobre Gestão de Pessoas, que acontece de 19 a 22 de agosto, no Transamerica Expo Center, 
na capital paulista. Ela se apresentará no primeiro dia, com a palestra “Inspirando 
Criatividade, Inovação e Empreendedorismo”. Sobre sua participação, frisa: “Tendo em vista a 
importância de RH no desenvolvimento das inovações e da cultura que as favoreça, vou 
apresentar princípios para que o profissional da área elabore as estratégias e táticas mais 
adequadas à sua organização. Quero dar também um panorama do que está acontecendo e do 
que pode ser feito”.  
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