
TESTE SUA CRIATIVIDADE

Um processo

Tento adiar a realização o má-
ximo possível, e sofro com isto

Ouço tantas opiniões que aca-
bo ficando confuso e perden-
do os prazos

Não tenho tempo para pesqui-
sa, mas sei que deveria fazê-lo

Eu me sinto pressionado - pre-
feria não sair da minha rotina

Sinto-me bem, mas os telefo-
nes tocando, as mídias so-
ciais, os colegas e as reuniões
me impedem de mergulhar
num estado mais criativo

Sinto que terei de ganhar a
confiança de minha chefia ou
meus clientes para começar
a propor mudanças

Vejo e faço sempre as mes-
mas coisas, mas tenho cons-
ciência de que precisaria am-
pliar meu leque de referências

Imagino que sim, mas não
tenho paciência para aguardar
o melhor momento para fazer
minhas propostas e às vezes
sou precipitado ao fazê-lo

Eu sei que eu deveria, mas
simplesmente não consigo
me organizar para tal

Uma coisa de gênio

Planejo, dentro do possível,
realizá-la

Procuro a ajuda de colegas –
várias cabeças pensam me-
lhor do que uma

Procuro ver o que foi feito
antes sobre o assunto

Angustiado em alguma fase
do processo, mas sei que no
final tudo dará certo

Agonia: quero que tudo aca-
be logo

Ideias novas são natural-
mente bem-vindas

Tento circular por ambien-
tes, conversar com pessoas,
fazer programas culturais...
Sei que vida pessoal e profis-
sional estão interligadas

Desisto ao primeiro obstácu-
lo – sempre acho que o pro-
blema sou eu

Sei que tudo é treino. Reser-
vo cerca de três horas por
semana para me aperfeiçoar

Algo que acontece de
repente, como um raio

Espero até o último momen-
to, pois a pressão ajuda

Faço tudo sozinho

Acho uma perda de tempo:
criatividade tem a ver com
coisas novas e não passadas

Angustiado

Como uma criança entretida
numa brincadeira

Criatividade é uma ameaça.
Toda novidade é rechaçada

Sou devotado ao trabalho e
me sobra pouco tempo para
fazer outras coisas

Sei que o novo assusta e que
é preciso apresentar a mes-
ma ideia algumas vezes até
emplacá-la

Ah... Dá muito trabalho e eu
não tenho tempo sobrando

1. Para mim,
criatividade é:

2. Quando te-
nho uma tarefa:

3. Ao realizar
uma tarefa:

4. Você pes-
quisa o assunto

antes de reali-
zar algo?

5. Como você
se sente ao ser
instado a fazer

algo criativo?

6. O que você
sente no auge

do processo
criativo?

7. No traba-
lho você sente

que:

8. Em que fon-
tes você bebe?

9. Você é persis-
tente?

10. Quanto ao
exercício para
ser melhor no

que faz:

Resposta B Resposta C

24 a 30
Sinal verde
Avance!
Você está consciente de que a
criatividade é importante para a
vida pessoal e profissional. Cui-
de apenas para não ficar obceca-
do em ser criativo. Boas ideias
pedem trabalho duro, mas rela-
xar no momento certo é vital
para obter bons resultados.

17 a 23
Sinal amarelo
Atenção!
Por algum motivo, você não se
sente muito confortável. Sabe
que poderia fazer isto ou aquilo
melhor – e ter consciência da
situação é um ótimo sinal. Talvez
seja a hora de se colocar metas
bem práticas e graduais para vo-
cê incrementar sua criatividade.

10 a 16
Sinal vermelho
Pare e pense!
Você parece se encontrar numa
zona de conforto, talvez dema-
siadamente seguro de que está
fazendo tudo bem ou contando
apenas consigo mesmo para
dar conta dos desafios do coti-
diano. Mas será que está tudo
tão certo mesmo?

A inventividade está ao seu alcance
Saiba como se tornar um profissional que tem boas ideais e seja cada vez mais disputado pelas empresas

Ligia Aguilhar
ESPECIAL PARA O ESTADO

O matemático Arquimedes
(287-212 a.C.) estava em uma ba-
nheira quando teve o insight que
o levou a percorrer as ruas de Si-
racusa, na Itália, gritando heure-
ca – termo que significa “achei”,
em grego. Foi durante o momen-
to de descanso que ele se deu
conta de que o volume de um cor-
po pode ser medido pela quanti-
dade de líquido que ele despeja
ao ser mergulhado na água. As-
sim, ele solucionou um desafio
proposto pelo rei de Siracusa,
que desejava saber se sua coroa
era mesmo feita de ouro maciço.

A história mostra como para
se ter uma grande ideia não é pre-
ciso ser necessariamente um gê-
nio. Com um pouco de descan-
so, treino, técnica, persistência e
organização, qualquer pessoa po-
de se tornar mais criativa, a pon-
to de inovar até durante o banho.

E o mercado de trabalho está
de olho em quem tem potencial
para inovar. “Principalmente os
setores de alimentos e bebidas,
telecomunicações, energia e as
grandes construtoras já estão
buscando pessoas com essa ca-
racterística”, diz Valter Pierac-
ciani, sócio-fundador da Pierac-
ciani, consultoria de gestão com
foco em inovação, Segundo ele,
os profissionais criativos são sen-
síveis, sonhadores, têm capaci-
dade de arriscar e de transfor-
mar. “Nos últimos 20 anos, o
mercado de trabalho baniu pes-
soas com esse perfil e hoje os con-
trata a peso de ouro.”

Mas afinal, qual o segredo para
ser criativo? Segundo a jornalis-
ta Monica Martinez, autora do
livro Tive uma ideia! – O que é a
Criatividade e como Desenvolvê-
la” e do teste de criatividade
que você confere ao lado, basta
um pouco de organização. “A

aceleração da vida contemporâ-
nea faz com que as pessoas se
sintam pressionadas e tenham a
sensação de que não sabem tu-
do, o que leva à angústia.”

O estabelecimento de priori-
dades e a adoção de algumas pau-
sas durante o dia, como para o
tradicional cafezinho, por exem-
plo, permitem a reorganização
do conteúdo mental e ajudam o
pensamento criativo. Se for pos-
sível resolver uma questão no
dia seguinte, melhor ainda.
Quanto maior o distanciamen-
to, melhores as chances de o cé-
rebro estabelecer novas e inova-
doras conexões sobre o assunto.

Ter boa cultura geral, estar

aberto a novas experiências e ter
contato com pessoas de diferen-
tes áreas é outro meio de favore-
ceracriatividade. “Ocruzamento
de dados sobre assuntos que não
têm nada a ver um com o outro
pode resultar em algo inovador”,
diz Mônica. Há, ainda, outras ati-
tudes que compõem o perfil do
criativo,comoaousadiaeapersis-
tência para apresentar uma mes-
ma ideia de formas diferentes.

Dificuldade. Apesar de a capaci-
dade criativa ser cada vez mais
importante nos processos seleti-
vos, as empresas ainda não sa-
bem como identificar essa carac-
terística com precisão. “Normal-

mente, uma análise das experiên-
cias profissionais e atividades de-
senvolvidas anteriormente aju-
da a entender o perfil do profis-
sional”, diz o sócio-fundador da
consultoria especializada em
gestão de capital humano Doers,
Marcelo Santos.

Mesmo assim, ainda é difícil
ter segurança sobre o perfil de
cada candidato e, por isso, mui-
tas companhias preferem inves-
tir no desenvolvimento dessas
habilidades dentro de casa.

É o caso da empresa de marke-
ting esportivo Elos Cross, que
desde o fim do ano passado criou
açõesparaestimular opensamen-
to ‘fora da caixa’. Além de todos
os funcionários participarem se-
manalmente de uma reunião pa-
ra sugestão de novas ideias, ainda
há um espaço de convivência on-
de os funci0nários podem rela-
xar durante o expediente e um
happy hour organizado na última
sexta-feira de cada mês. O objeti-
vo é de que a conversa informal
estimule novas ideias.

“Essas ações ajudam as pes-
soas a se integrar e a se sentir
mais motivadas, especialmente
a geração Y”, diz o diretor da
agência, Rodrigo Geammal. “Se
você não estimular essa geração
no dia a dia, ela vai buscar outras
oportunidades, porque são apai-
xonados por criatividade”, diz.

Já a Embraer, assim como mui-
tas outras empresas, criou o pro-
grama Boa Ideia, no qual todos
os funcionários podem sugerir
soluções para melhorar proces-
sos, favorecer o meio ambiente,
a segurança e a ergonomia. Os
autores das ideias que forem im-
plantadas ganham prêmios que
vão de eletrodomésticos a um va-
lor em dinheiro entre R$ 1 mil e
R$ 10 mil. “No ano passado, rece-
bemos 12 mil sugestões e implan-
tamos 5,5 mil, uma média de 25
por dia”, diz o coordenador do
programa, Hernani Ribeiro. Es-
sas ideias geraram um retorno
de US$ 23 milhões.

“Um dos empregados da fábri-
ca ganhou três vezes a premia-
ção máxima e usou o dinheiro pa-
ra pagar sua faculdade. Hoje, ele
é gestor e estimula sua equipe a
participar do programa”, conta
Ribeiro.Essas iniciativas são
aprovadaspor especialistasno as-
sunto, que apontam a importân-
cia de uma atmosfera corporati-
va saudável para que as boas
ideiaspossamflorescer. “Umam-
biente onde todos os profissio-
nais podem se expressar, trocam
defunções temporariamente e se
sentem motivados, ajuda as pes-
soas a não silenciar”, diz Santos.

Respostas: 1. a) 2 pontos. b) 1 ponto. c) 3 pontos; 2. a) 1 ponto. b) 3 pontos. c) 2 pontos; 3. a) 2 ponto. b) 3
pontos. c) 1 ponto; 4. a) 1 ponto. b) 3 pontos. c) 2 pontos; 5. a) 2 pontos. b) 3 pontos. c) 1 ponto; 6. a) 3 pontos.
b) 1 ponto. c) 2 pontos; 7. a) 1 ponto. b) 3 pontos. c) 2 pontos. 8; a) 1 ponto. b) 3 pontos. c) 2 pontos. 9; a) 3
pontos. b) 1 ponto. c) 2 ponto; 10. a) 1 ponto. b) 3 pontos. c) 2 pontos. Fonte: Monica Martinez

DANIEL TEIXEIRA/AE

Resposta A
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● Persistência
A escritora britânica J.K. Row-
ling é exemplo de que não se po-
de desistir de uma ideia no pri-
meiro obstáculo. Seu best-seller
Harry Potter foi recusado por vá-
rias editoras antes de ser aceito.

Relax. Como a descontração é fator importante para a criatividade, a Elos Cross Marketing promove happy hour com colaboradores
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● Plano
Faça uma
lista dos
fatores que
bloqueiam sua
criatividade
para identificar
os pontos que
devem ser
trabalhados.
Depois,
estabeleça
metas para
vencer esses
impedimentos.

● Sonho
Estudo feito na
Universidade
da Califórnia
em San Diego
(EUA) pela pes-
quisadora Sa-
ra Mednick
comprovou
que uma boa
noite de sono
estimula a
criatividade e a
resolução de
problemas.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 mar. 2011, Empregos e Carreiras, p. 5.




