
Criatividade
Veja os desafios em se tornar uma empresa com

uma cultura organizacional que valoriza a
criatividade e conheça o que algumas empresas

têm feito para estimulá-la

De acordo com Maria Inês Felippe, consultora de RH
com foco em inovação, em seu livro "4Cs para Competir
com Criatividade e Inovação", "a criatividade, atualmente,
trata-se de uma competência pessoal valorizada, mas ao
mesmo tempo desprestigiada, porque percebe-se que as
empresas desclassificam candidatos criativos, ao mesmo
tempo em que encaminham seus funcionários para o de-
senvolvimento dessa competência".

Ou seja, essa afirmação mostra só uma parte das con-
tradições encontradas nas empresas no que diz respeito a
ações de estímulo à criatividade. O recrutamento, como foi
citado por Felippe e outros fatores como cultura que não
permite o erro, pouco incentivo à inovação, medo de se
arriscar, etc. são as incoerências facilmente encontradas em
muitas organizações, que não permitem que a criatividade,
de certa forma tão debatida, entre de fato na cultura de
muitas empresas.



E qual o verdadeiro papel do RH em prol da criativi-
dade? É função dele estimular as pessoas a terem mais
idéias? De acordo com a consultora, o RH deverá ser um
agente articulador e facilitador através das ferramentas
avançadas de recursos humanos. "Para isso, o investimento
em preparar gestores e equipes nesta competência é funda-
mental", diz ela.

O mesmo pensa a
superintendente de
gestão de RH do Labora-
tório Sabin, Marly Vidal,
que diz que o papel da

"O ato de criar é um ato de coragem,
provoca o sentimento de autorrealização

e, consequentemente, de prazer".
Pablo Picasso

capacidade criativa de seus profissionais com comporta-
mentos como a falta de estímulo da liderança sobre a sua
equipe para a melhoria de processo, o não cumprimento
das sugestões dadas pelos colaboradores, a falta de feed-
back para aquela sugestão que não foi aplicada, a baixa
exploração das habilidades das equipes e a falta de desen-

volvimento de uma cul-
tura empowerment -
onde cada colaborador
sinta-se responsável pela
idéia de dar às pessoas o
poder, a liberdade e a in-

área é criar um ambiente
organizacional que pos-
sibilite a manifestação da criatividade dos profissionais no
seu dia-a-dia, uma liderança receptora que valorize a con-
tribuição das pessoas, desenvolver colaboradores para que
tenham uma visão ampla, assim como criar novas formas de
realizar seu trabalho.

Para o diretor de RH da Philips, Marcelo Weguelin, esse
não é um papel da área de RH. "Não diretamente", diz ele,
que considera a função do profissional de recursos
humanos em ajudar a promover uma cultura organizacional
que permita condições para criar, mas não limita à área a
responsabilidade sobre esse processo.

Outra questão importante é como as empresas que pre-
tendem estimular a criatividade têm montado seus progra-
mas direcionados a essa capacidade. A famosa "caixinha de
sugestões" é um exemplo clássico de ação feita por muitas
empresas, mas caracterizada por especialistas como pouco
efetivas, ou como Felippe diz: "não é um programa de ino-
vação e criatividade". A justificativa da consultora é que
deve existir um programa realmente estruturado para que a
caixinha de sugestão dê certo, caso contrário, ela se torna
uma "caixinha de lamúrias", onde as pessoas só reclamam
dos processos da empresa e pouco ajudam com idéias real-
mente impactantes no negócio. De acordo com Felippe, um
dos principais erros das organizações é justamente esse:
"trabalhar o tema isoladamente".

Vidal também afirma que muitas empresas inibem a

formação que lhes per-
mitem tomar decisões e

participar ativamente da organização. "Muitas empresas
trabalham a criatividade só em workshops, só no planeja-
mento estratégico e não aproveitam os acontecimentos do
dia-a-dia para irem transformando a realidade a todo
instante", diz.

A diretora de RH da Giovanni Draftfcb, Sandra Denes,
também abre os olhos para a importância do "conceito de
criação e inovação". Segundo ela, nos últimos anos muitas
empresas procuraram freneticamente desenvolver progra-



mas com a finalidade de estimular essas competências, mas
não tiveram sucesso. "Muitas vezes, corriam atrás de algo
que não sabiam exatamente como definir e nem que sub-
produto esperavam destas iniciativas. Este alinhamento de
expectativas é fundamental para o sucesso desses progra-
mas, uma vez que estes temas são muitos amplos", e com-
plementa: "Talvez o principal erro de muitas empresas
tenha sido delegar somente aos criativos a função de criar".

E para quem pensa que a crise pode de alguma maneira
diminuir a criatividade dentro das organizações, está
enganado. As respostas de todos os RHs perguntados sobre
o assunto são unânimes em dizer que a crise é um momen-
to ainda melhor para estimulá-la. "A organização que foi
transparente e manteve a confiança de seus colaboradores
conseguiu despertar nas pessoas a necessidade de se criar
alternativas para garantir a perenidade das práticas já exis-
tentes, promover a discussão em equipe para pensar quais
os gargalos de consumo desnecessário existiam na empresa
e puderam fazer mais com menos", comenta Vidal.

Inovação é um valor
no Laboratório Sabin

De acordo com a superintendente de Gestão e RH do
Laboratório Sabin, Marly Vidal, inovação é um dos sete valo-

rés da empresa e foi definido pelos próprios colaboradores.
As ações dentro desse valor são várias e elas começam pelos
canais de comunicação da empresa. "Temos o Tale com a
Diretoria', onde os colaboradores podem falar de tudo e
muitos identificam locais para novas unidades e passam a
dica pra diretoria, e muitas coisas implantadas da empresa
vieram desses recados', explica Vidal.

Além disso, o Sabin também faz uso da 'Caixa de
Sugestões', assim como também tem um prêmio chamado
"Melhor Idéia", que é um incentivo financeiro para que o
colaborador dê boas idéias à empresa. "A própria política da
empresa chamada de Tortas Abertas' incentiva os colabo-
radores a participar de tudo, os novos projetos são divulga-
dos no sistema interno e todos podem opinar. A diretoria
sempre anuncia o início do planejamento estratégico e pede
que todas as equipes se reúnam, façam uma análise do ano e
do futuro, passando sugestões", comenta a superintendente.

Na empresa também existe o 'Núcleo de Apoio à Pes-
quisa', projeto que apoia o desenvolvimento de pesquisas
junto com as universidades e muitos dos colaboradores rea-
lizam suas teses de mestrado e doutorado internamente. E
recentemente foi criado um 'Núcleo de Inovação', compos-
to por colaboradores de diversas áreas para discutir projetos
e idéias.

A empresa também acredita que fazer uso da Pesquisas
de Satisfação do Cliente é uma forma de usar a criatividade a
seu favor. "Os clientes opinam, dão sugestões e muitas ino-
vações foram implantadas a partir desses comentários, que
são lidos pela própria diretoria". E, por fim, o Sabin busca o
conhecimento, por meio do investimento em educação e
congressos, para manter as pessoas atualizadas e a busca de
consultorias especializadas. "É preciso dar as ferramentas
necessárias às pessoas para que possam direcionar seu pen-
samento e conhecimento", diz.

Marly também comenta que o Laboratório procura iden-
tificar no processo seletivo "o diferente", aquele candidato
que é considerado curioso, que não fica no usual, fala de
assuntos diversos, descreve suas experiências em caminhos
alternativos e consegue aprender com a experiência vivida.
"Isso é medido por meio de testes que visam mapear suas
competências. O profissional ideal, que demonstra ter essas
competências, tem uma rápida curva de aprendizado e
capacidade de adaptação a novas realidades, e por isso é
capaz de inovar", explica.



Troca de experiências
é a chave para a criatividade

Uma das iniciativas da área de RH na agência de publici-
dade Giovanni Draftfcb é trazer gente de fora e com conteú-
do para estimular o conhecimento. A empresa já levou para
conversar com os seus colaboradores: profissionais de cine-
ma, filósofos, especialistas em branding, artistas plásticos,
enfim, busca promover eventos que propiciem aos fun-
cionários pensar fora da caixa.

O projeto é chamado de "Projeto Evolução" e o objetivo
é promover palestras para ativar a inovação e criação da
equipe. "Nós como profissionais de RH também nos obri-
gamos a uma renovação contínua para acompanhar o ritmo
dos criativos", explica a diretora de RH, Sandra Denes.

De acordo com Denes, o principal desafio no estímulo à
criatividade é criar uma cultura onde o 'fazer diferente'
devesse ser premiado e o 'erro' nunca ser punido. "Acredito

que as estruturas flats, menos hierarquizadas e burocráticas,
facilitem o processo de criação. Espaços de lazer 'praze-
rosos', arquitetura dean e 'solta', onde os colaboradores tro-
quem experiências, curtam os amigos e relaxem nos interva-
los do trabalho ajudam na liberação da inovação", explica.

Premiar idéias criativas aumenta a
motivação interna dentro da SH

Para estimular a criatividade dos colaboradores, a SH,
empresa do segmento de andaimes e escoramentos, tem um
prêmio para reconhecer as melhores idéias inscritas pelos
funcionários. A sugestão passa por uma avaliação da direto-
ria, que verifica se ela é realmente criativa e depois de aprova-
da é encaminhada para os gerentes das unidades, que vão
verificar se ela é viável de ser implantada na organização. Se
eles chegam a essa conclusão, ela é implantada na empresa e
o colaborador ganha uma bicicleta ou um aparelho de DVD. *
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Há pelo menos duas inscrições por mês dentro da SH e
90% delas vêm da equipe que trabalha com equipamentos e
manutenção, que está sempre tentando desenvolver idéias
para facilitar o desenvolvimento de suas atividades. "O RH
não é responsável pela ação na SH, que geralmente cuida de
ações mais operacionais", diz a gerente de marketing, Saman-
ta Costelha, que explica que a equipe do marketing interno é
a responsável por ações como essas dentro da empresa.

A organização também tenta trabalhar internamente o
feedback para que as pessoas saibam exatamente o motivo
pelo qual suas idéias não foram escolhidas. "E incentivamos
os colaboradores a mandarem outras sugestões ou a melho-
rarem as que não foram aprovadas. Nós sempre insistimos
para que eles continuem a participar", explica Costelha.

A divulgação das idéias implantadas na intranet, jornal
interno e fotos do colaborador criativo também ajudam a
empresa a dar mais credibilidade ao programa e é uma
forma de fazer o colaborador se sentir mais valorizado e
reconhecido na organização.

Criatividade está na base, tanto
que a Philips se reinventou

De acordo com o diretor de RH da Philips, Marcelo
Weguelin, embora a maioria das pessoas ache que a Philips
é uma empresa de eletrodomésticos, ela também é uma
empresa de saúde e qualidade de vida. "A Philips se rein-
ventou e como ela tem o foco no cliente, isso exige neces-
sariamente uma postura inovadora e criativa", explica.
Segundo Weguelin, ela tem um cultura de inovação tão
forte, que é senão a maior, é uma das empresas que mais
possuem patentes no mundo e, para conseguir isso, a em-
presa trabalha com diversas ações.

A inovação é trabalhada sobre três vertentes na empresa:

pesquisa formal, melhorias de processos e criatividade pura.
"Nós fazemos algumas pesquisas com nossos funcionários
mundialmente, onde eles emitem suas opiniões sobre diver-
sos pontos e, com base nessas opiniões, nós fazemos um
exercício onde as pessoas formam times de trabalho e procu-
ram soluções para alguns problemas que foram encontrados.
E a idéia é focar em algumas coisas principais que o Grupo
decidiu como prioritário naquele momento", explica o dire-
tor, que também ressalta uma outra característica dos projetos
na empresa: "eles são sempre apoiados em uma metodologia
de trabalho, possuem um responsável e têm começo, meio e
fim. Ou seja, somos muito focados na solução".

Outra ação praticada pela empresa é uma atividade
voltada para a melhoria de processos, onde as pessoas se
juntam em grupos e buscam pensar em soluções para uma
área específica. Nasce aí um projeto, que é apresentado
dentro de uma competição, que primeiro acontece dentro
dos países, depois passa para uma escala regional - que no
Brasil é América Latina - e depois, os melhores vão disputar
uma competição mundial. A final é realizada em lugares
paradisíacos, como Tailândia, por exemplo, e as pessoas
apresentam suas idéias e o Grupo escolhe o vencedor.

E por último há uma ação de reconhecimento, que se
chama "Bravo", onde as pessoas indicam colegas que tiveram
soluções novas, que estejam fora do escopo de trabalho, ou
seja, idéias e soluções que foram além da atividade formal do
colaborador e essa pessoa concorre a um prêmio. "Ele acon-
tece trimestralmente em todo o Brasil e a idéia é que ele não
seja tão esporádico, já que a intenção é que 5% da população
receba essa indicação", explica Weguelin e complementa: "O
objetivo principal da ação é gerar reconhecimento. Mas se
você não reconhece, ninguém gera nada de novo".

Perguntado sobre como as novas gerações trabalham a
criatividade, Weguelin diz que a geração Y tem maneiras
diferentes de enxergar o mundo, mas não é necessaria-
mente mais ou menos criativa. Por outro lado, ele diz que a
geração Y tende a ser mais superficial "na minha per-
cepção". "Para ser realmente criativo e fazer um diferencial
você tem que fazer, além do superficial, algo mais profundo.
Por que você pode ter uma ótima idéia, mas eu não quero
construir 'castelos de areia'. Ou seja, não basta ter só uma
boa idéia, ela precisa ser viável e implementada. Não adi-
anta ser só criativo, você precisa materializar isso de alguma
maneira", explica.



Criatividade é usada na Eucatex
para melhoria de processos no RH

Na Eucatex, empresa que desenvolve produtos para a
construção civil, indústria moveleira e agroindústria, a idéia
foi fazer um projeto que incentivasse a capacidade criativa
dos colaboradores para desenvolver melhorias de proces-
sos na área de recursos humanos. A empresa escolheu a
unidade de Tintas e Vernizes, que possui 250 funcionários e
é a mais nova de todas para ser o palco de uma ação que
causou um impacto enorme na empresa. O subsistema de
recursos humanos foi descentralizado e foram montados
gaipos multidisciplinares, onde se tinha diretores, gerentes,
operador de máquina, ajudante; vários profissionais de
diversas funções, que discutiam sobre remuneração, treina-
mento, benefícios, responsabilidade social, etc. Ao todo
eram oito grupos, que desenvolveram durante um ano e
meio vários projetos, sendo que 30 deles já foram imple-

mentados. "Isso deu impacto gigantesco na unidade. Ima-
gina um ajudante de produção sentado ao lado de um ge-
rente ou diretor e pensando junto com eles em projetos para
a melhoria do ambiente de trabalho. Pessoas diferentes
aprendiam com a diversidade", explica o gerente de recur-
sos humanos, Carlos R. Miranda Salla.

Quando perguntado por que não desenvolveu o case
em todas as unidades, Salla é verdadeiro em admitir que
cada unidade tem uma cultura específica e que a intenção
foi montar primeiro na unidade que oferecia o melhor am-
biente de trabalho. "Agora meu desafio é implantar a mes-
ma metodologia em Botucatu, até chegar a todas as uni-
dades, sendo que a localizada em Salto será a última, que
por ser a mais antiga, ainda possui muitas resistências e
barreiras. O choque da mudança é complicado. Tenho que
preparar muito bem a população antes de incluir o projeto,
senão ele nasce morto", explica o gerente.

Mas nessa mesma unidade a Eucatex também possui
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j e n d e n c i a s

outro case inovador, que é um projeto montado pela área
de RH para a área industrial, chamado de PCN - Programa
de Melhoria Contínua. Para coordenar o projeto, um profis-
sional da área industrial migrou para a área de RH, e hoje se
reporta diretamente para a presidência, assim como o ge-
rente de RH. Ele é responsável por coordenar oito grupos
de trabalhadores que tentam criar projetos para melhorar o
coração da empresa em Salto, que são duas linhas de pro-
dução, que enfrentam problemas atualmente. "Em dois
meses de projeto, a qualidade de oportunidades geradas
tem sido muito boa. Estamos mexendo em todos os equipa-
mentos, reduzindo a velocidade para melhorar a qualidade,
ou seja, isso também é um exemplo de criatividade que os
grupos estão tendo que gerar. Além disso, implantamos um
sistema de análise que mede, por exemplo, quanto está a
eficiência da linha, ou seja, estamos trabalhando com um
sistema diferenciado e que vai resolver o problema crônico
que temos em uma linha de produção", explica Salla.

O gerente diz que criatividade é uma característica
importante para a contratação de seus colaboradores. "Eu
tenho que ser criativo para ser um operador de máquina?
Com certeza sim, porque ser criativo é querer enxergar algo
que todo mundo enxerga de outro jeito", comenta. Por isso,
a empresa faz uso de um sistema de mapeamento de perfil
chamada Personal Profiles Analises, na qual através da
escolha de palavras-chave é possível detectar um perfil
comportamental e ter uma idéia se a pessoa tem característi-
cas de alguém criativo.

Sobrevivendo da inovação

No mês de setembro foi realizada a 21a Jornada AAPSA e
dentre as palestras que mais chamaram a atenção estava a
apresentação do diretor de RH da Google, Deli Matsuo, que
abordou o assunto "Cultura Organizacional como alavanca
da inovação e do crescimento".

Para começar, ele explica que a Google surgiu dentro de
uma universidade. E essa informação faz toda a diferença, já
que a empresa tenta transmitir esse mesmo ambiente diver-
tido e informal de um centro universitário para os seus
colaboradores. Uma crença dos sócios da companhia,
Sergey Brin e Larry Page, que acreditam ser ambientes esti-
mulantes da criatividade.

Por isso, os e-mails que circulam na rede mostrando
imagens de um escorregador que fica entre dois andares

dentro do escritório da Google não é mentira. Essas e outras
ações são totalmente pensadas para fazer da empresa um
lugar cada vez mais inovador.

Mas a principal questão abordada por Matsuo foi o
recrutamento, porque segundo ele é o segredo de toda a
operação, mas também o maior desafio da Google hoje. Por
quê? Porque a empresa dura no mínimo 6 meses para con-
tratar um pessoa. Cada currículo analisado possui 45 pági-
nas, onde são avaliadas questões como: liderança, expe-
riência profissional, habilidade cognitiva e aderência a sua
cultura. Além disso, entrevistas com cálculos fora do
comum são exigidos na primeira fase de seleção.

Outro fator de análise é o histórico escolar do candidato,
algo considerado muito importante na seleção. "Mas por
que ser tão crítico? Porque cada vez que eu trago uma pes-
soa talentosa e que sempre quis ser o melhor nas coisas que
fazia, eu estou trazendo para a empresa um sonhador.
Alguém que quer ir além, que não se contenta". Ou seja,
para a Google, que necessita ter novidades sempre, é essen-
cial cérebros pensantes e inovadores.

E por que o processo de seleção é um desafio? Porque
além de tudo o que já foi dito, a empresa tem uma média de
100 entrevistas por vaga. "No momento, temos 30 vagas em
aberto, ou seja, devo fazer cerca de 3 mil entrevistas", diz
Matsuo. Além disso, a Google também não quer só "genio-
zinhos", pois ela busca pessoas que não olhem apenas para
si mesmas, mas para o mundo à sua volta, já que seus pro-
dutos devem ser acessíveis para qualquer pessoa em qual-
quer lugar no mundo.

Para finalizar, ele deixa a frase de Page, que explicita um
pouco o que a empresa busca ser: "É preciso ter um despre-
zo saudável pelo impossível e tentar coisas que a maioria
das pessoas não tentaria".
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