


uantas gargalhadas você deu 
ou ouviu esta semana no escri
tório? Você se sente à vontade 

para dar palpites - inclusive ao chefe 
do seu chefe? Está espantado com es
sas questões? Bem, preocupe-se. Muito 
provavelmente, a empresa onde você 
gasta a maior parte do seu tempo não 
estimula um clima de descontração e 
espontaneidade. Seria reprovada no 
termômetro de criatividade do consul
tor e escritor americano Bill Capoda-
gli, autor dos best-sellers Nos Bastidores 
daPixare O Estilo Disney. Fã de Mickey 
Mouse, que tem gravado em seu relógio 
de pulso, Capodagli afirma que somen
te uma empresa que se preocupa com 
a diversão dos funcionários é capaz de 
garantir um fluxo de ideias e de energia 
positiva. O resultado disso é lucro, como 
demonstra o caso da Pixar, que transfor
mou seus 11 lançamentos em 11 sucessos 
mundiais, já arrecadou US$ 5 bilhões 
com bilheteria e arrematou 21 Oscar. 

Gerar um ambiente descontraído 
pode parecer fácil quando a empresa 
é uma produtora de desenhos anima
dos. Mas o que dizer de um hospital, por 
exemplo? "Qualquer companhia pode 
e deve assegurar um clima criativo que 
induza à inovação", afirma Capodagli, 
para quem a criatividade resulta de um 
ambiente no qual as pessoas confiam nos 
chefes e colegas a ponto de arriscar suges
tões que parecem estapafúrdias, como 
cantar num caraoquê. Foi exatamente 
isso, uma noite no caraoquê, que ele pro
moveu ao conduzir uma consultoria com 
executivos de um hospital americano que 
não se entendiam. "Na manhã seguinte, 
já eram diferentes", diz. "Quando as pes
soas se sentem à vontade umas com as 
outras a comunicação flui, o que intensi
fica a colaboração." Divertir-se pode co
meçar por você se levando menos a sério. 

É assim na Pixar. Segundo Capo
dagli, essa usina criativa forjou uma 
cultura em que ninguém se intimida 
para dar sugestões com o receio de ser 
humilhado - convenhamos, algo co
mum no mundo corporativo. O respeito 
e a dignidade mútua, na Pixar, são va
lores ensinados na universidade cor
porativa, tida como a verdadeira arma 
secreta da produtora. Quem entra na 
escola depara-se com o lema em latim: 
alienus non diutius (sozinho não mais). 
Ou seja, saber trabalhar em equipe, cri
ticando de forma construtiva a opinião 



dos outros, é condição elementar para 
trabalhar com criatividade. Uma em
presa deve dar autonomia para que as 
equipes tomem suas decisões. Capoda-
gli é um crítico daquelas com excessivo 
controle. Na Pixar, é garantido a todos, 
independentemente do posto, exter
nar opiniões. Mas isso não gera o caos 
na tomada de decisões? "Não", afirma 
ele. "No início, todos dão ideias. Com o 
amadurecimento do projeto, as decisões 
começam a ser tomadas por poucos." 

Com tantas propostas pipocando, é 
natural que alguma fracasse. "Quando 

isso acontece, os erros devem ser docu
mentados, para servirem de referência 
no futuro", afirma Capodagli. Para ele, 
quem evita errar já está errando. Por
tanto, ao iniciar um projeto, lembre-se 
de Buzz Lightyear, o astronauta de Toy 
Story, que, mesmo sem poder voar, mira 
o céu e brada: "Para o infinito e além". Ti
rar os funcionários da zona de conforto 
e expô-los a um ambiente ou situação 
inusitada costuma criar um choque po
sitivo. Foi por essa razão que a direção 
da Pixar levou toda a equipe para a len
dária rodovia Rota 66 antes de iniciar o 
filme Carros. "Vá com sua equipe a um 
museu e questione como a arte está re
lacionada ao projeto ou à empresa. Boas 
ideias surgirão", diz Capodagli. Como 
defende o caubói Woody, protagonista 
de Toy Story, o sucesso se deve ao espíri
to de equipe. O pessoal da Pixar forma 
grupos multidisciplinares, em vez de 
departamentais. É como também opera 
a catarinense Embraco. "Empresas ino
vadoras como Embraco, Bematech e Ne-
ogrid [outras duas brasileiras que o consultor 
contatou para diagnosticar o nível de cria
tividade] possuem os mesmos valores 
corporativos da Pixar. Mas não chegam 
a ser divertidas", diz Capodagli. A exem
plo do que faz o Google, convém reservar 
um espaço para que os funcionários pos
sam tomar um café e conversar. Ações 
simples podem gerar resultados surpre
endentes. Por que chamar de "grupo de 
trabalho para redução de custos" a ini
ciativa que pode ser batizada de "opera
ção porquinho", ilustrada com um cofri-
nho? Ele também sugere usar a técnica 
do storyboarding. Encha a sala de reu
niões com cartazes para que todos es
crevam sugestões. Isso os incentivará a 
construir uma solução coletivamente. 
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