
disponível e fácil. A forma co-
mo será direcionado ou utiliza-
do, porém, é que vai fazer a di-
ferença e pode significar para a
empresa”, conta. 

Sócia da Argumentare, que
desenvolve programas de coa-
ching, gestão de carreira e trei-
namento de gestores, Claudia
Klein analisa que hoje a ques-
tão do ser criativo não é mais
um diferencial das empresas,
mas uma necessidade de ne-
gócios. “Uma vez que os públi-
cos são diversos, é preciso ser
criativo”, ressalta. 

Para ela, um dos grandes pa-
radigmas contemporâneos é a
criatividade versus a busca pela
maior produtividade. “É o desa-
fio de tornar o funcionário cria-
tivo e, ao mesmo tempo, que
ele traga resultado. Este é o dile-
ma do mundo corporativo.” 

Sem barreiras

Depois de investirem alto
em tecnologia, as organizações
agora se voltam para a valoriza-
ção do capital intelectual de
seus funcionários. A multina-
cional L’Oréal, por exemplo,
promove programas que esti-
mulam a troca de ideias dos
funcionários. O diretor de re-
cursos humanos da empresa
no Brasil, Marco Dalpozzo, afir-
ma que a cultura empreende-
dora faz parte do DNA da com-
panhia. “Estamos em um am-
biente propicio para a criativi-
dade, pois a empresa cresce
com isso.  Faz parte do nosso
dia-dia promover este espírito
de excelência e inovação.”  

Programas como o Beauty
Shaker, criado em 2010, são ci-
tados pelo executivo como
ações para incentivar o espíri-
to inovador dos empregados e
reconhecer, com prêmio em

dinheiro, a excelência de suas
ideias para o crescimento do
negócio. “Todos podem parti-
cipar propondo ideias que são
avaliadas por um a comissão
especifica. As melhores são
premiadas”, explica. 

De abrangência mundial, a
iniciativa já teve 3,5 mil projetos
inscritos nas sedes dos Estados
Unidos, França, Reino Unido e,
agora, no Brasil. A versão local
do Beauty Shaker Awards teve
882 inscrições, nas categorias
Excelência e Inovação.

Internet

Empresários  gaúchos tam-
bém são exemplo de que a
aposta em criatividade no
modelo de gestão pode ser
uma das alternativas para
conquistar mercados. Sócios-
diretores do Zero Correta-
gem, portal voltado para a
compra e venda de imóveis,
Gustavo Rech e Cézar Rodri-
gues acreditam que se preo-
cupar com o bem-estar dos
funcionários é sinônimo de
maior produtividade.

Segundo eles, a saída com
custo baixo e que tem deixado
os funcionários bem é a utiliza-
ção da criatividade. “Ela permi-
te enxergar sob diversos ângu-
los. Na Zero Corretagem isso é
medido a partir dos resultados
alcançados”, explicam. Desde o
nome da empresa, até mesmo
as pausas para intervalo, tudo
foi  pensado para estimular a
criatividade. “Uma vez por se-
mana, sempre às sextas- feiras,
um funcionário fica encarrega-
do de trazer um lanche da tarde,
para integrar mais a equipe.”

Em linha com as dicas dos
especialistas, a dupla de em-
presários dá voz aos seus fun-
cionários e cada ideia criativa é
contemplada com uma bonifi-
cação. “Chamamos de ‘minha
ideia, meu final de semana fe-
liz!’ Quem se destaca é con-
templado com um final de se-
mana no hotel fazenda em Gra-
mado. E, ao término do mês,
são convidados a sugerir novas
ideias em relação à empresa,
clientes, colaboradores e con-
correntes”, explicam. 

A decoração do ambiente de
trabalho não foge à regra. O lo-
cal é moderno e bem colorido.
Outra curiosidade é que, exce-
to o banheiro, o  escritório não
tem portas nem barreiras físi-
cas. “Também criamos um es-
paço diferenciado para um
descanso no meio da tarde. É o
ócio criativo, fundamental pa-
ra fomentar ideias”. Para eles, a
receita para o sucesso é o in-
vestimento em criatividade na
busca pela motivação e o bem
estar da equipe.
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» ANA PAULA SILVEIRA

A criatividade é a chave
do sucesso no mundo
empresarial e vem ca-
da vez mais sendo exi-

gida em empresas de todos os
portes. Organizações de su-
cesso na têm em sua raiz a ino-
vação como meio para con-
quistar mercado. Especialistas
em gestão de pessoas afirmam
que uma equipe focada e cria-
tiva gera bons resultados. Se-
gundo pesquisa da consulto-
ria Gallup, ter funcionários
criativos pode aumentar em
22% a lucratividade.

Como estimular a criativida-
de no dia a dia das organiza-
ções? A consultora de gestão
empresarial e coaching de exe-
cutivos, Dayse Gomes, dá uma
boa dica. Segundo ela, ouvir os
empregados sobre suas expec-
tativas e apontar os caminhos
para realização delas é uma
boa recomendação. "As em-
presas não são criativas, as pes-
soas é que são. Elas é que vão
trazer o diferencial, chamar
atenção e antecipar demandas.
Isso é que vai trazer um dife-
rencial no mercado", avalia.

A especialista destaca  que é
preciso criar um ambiente fa-
vorável para o desenvolvimen-
to do  potencial de criação. De
acordo com Dayse, ações sim-
ples e práticas, como estimular
profissionais a executar um
novo trabalho ou projeto, é um
caminho. “Líderes devem con-
ceber uma estratégia que en-
globe múltiplos pontos que
impactem em quanto um em-
pregado se engaja com a com-
panhia. É preciso espaço para
o diálogo", pontua.

Com essa liberdade de pen-
sar e atuar, o engajamento
naturalmente vai acontecer,
diz a especialista. Construir
um ambiente de criação faz
com que o funcionário se sin-
ta parte do contexto, pois en-
xerga que pode contribuir do
seu jeito no desenvolvimento
da empresa. "Organizações
que desfrutam do engajamen-
to genuíno da sua força de
trabalho transformam seu
potencial humano em resul-
tados sustentáveis." 

Em pleno século 21, a con-
sultora avalia que as empresas
que não acompanharem esta
mudança ficarão para trás. “Ho-
je, as empresas precisam ter
uma linguagem diferenciada
para falar e fazer com que diver-
sos públicos e gerações se iden-
tifiquem com aquela marca ou
serviço.” Dayse  explica que, no
meio empresarial, o termo cria-
tividade ainda é visto como algo
para poucos, mas que, na ver-
dade, a capacidade de criar está
na natureza de todos.

A consultora avalia que mui-

tas empresas ainda se questio-
nam até que ponto um am-
biente extremamente criativo
pode ser prejudicial. Ela tam-
bém alerta que ser criativo não
significa a ausência de proces-
sos. "Até a criatividade deve
ser, de certa forma, planejada.
Por isso, as pessoas tem que
estar acima de tudo engajadas
com a proposta", diz.

A  sócia-fundadora da con-
sultoria executiva Unique
Group, Alexia Franco, destaca
que se, no  passado, o que im-
perava era o valor da padroni-
zação dos processos de traba-
lho e a utilização das novas tec-
nologias,  agora a gestão está fo-
cada nas pessoas, como assimi-
ladoras e criadoras do conheci-
mento que as organizações pre-
cisam para serem competitivas.
"O acesso a informação está

Atalho para o sucesso 
e para a lucratividade 
Pesquisa mostra que empresas que estimulam a criatividade da equipe podem aumentar
em 22% o seu faturamento. Antes, no entanto, é preciso engajá-la, dizem especialistas

INOVAÇÃO

LEITOR PERGUNTA

Antigamente as famílias eram formadas de pai, mãe e fi-
lhos. O pai saía de manhã, trabalhava e voltava à noite. A
mãe ficava em casa. Fazia tudo. Lavava, cozinhava e cui-
dava dos filhos. Mas não há bem que sempre dure nem
mal que nunca se acabe. Os papéis mudaram. Com o mo-
vimento feminista, o que era deixou de ser. As famílias ga-
nharam caras novas.
Ao lado da tradicional, outras se multiplicam. Numas, pai
e mãe trabalham fora. Uma doméstica cuida dos afazeres
da casa. Noutras, a mãe trabalha fora. O pai se ocupa da
casa e dos filhos. Em outras, ainda, o casal é separado. Às
vezes, dividem a guarda das crianças. Noutras, os peque-
nos ficam com a mãe. Ela, então, acumula as funções ma-
terna e paterna. Vira mai. Em outras, o pai responde pelos
cuidados da meninada. É pãe.

Ontem e hoje
No século 16, o padre Antônio Vieira se revelou cidadão sin-
tonizado com os costumes da época em que viveu. É dele es-
ta passagem: "A mulher só deve sair de casa em três oca-
siões: no batismo, no casamento e no enterro".
Lin Yutang, mais de 400 anos depois, retratou os tempos mo-
dernos: "As mulheres são seres humanos exatamente como
os homens - iguais na capacidade de julgar e de cometer er-
ros se lhes derdes a mesma experiência do mundo e os mes-
mos contatos; na capacidade de realizar trabalho eficaz, de
conservar a cabeça fresca se lhes derdes o mesmo treino nos
negócios; no descortino social se não as trancardes em casa;
e, finalmente, na capacidade de governar, pois, se as mulhe-
res governassem o mundo, não poderiam talvez estabelecer
maior confusão nele do que o fizeram os homens".

O jeitinho da língua
Paizinho ou paizão. Ambas as formas denotam carinho. O
sufixo -inho se encarrega do diminutivo. O -ão, do aumenta-
tivo. Um e outro podem se colar diretamente ao radical. É o
caso de mesa (mesinha, mesona), filho (filhinho, filhão), me-
nino (menininho, meninão). Às vezes, o radical é inamisto-
so. Não permite a união direta. Flexível, a língua dá um jeito.
Convoca um intermediário. O z funciona como ponte. É a
consoante de ligação: pai(z)inho, pai(z)ão, mãe(z)inha,
mãe(z)ona, cafe(z)inho), cafe(z)al.

Eis a questão
A palavra pai veio do latim. Na língua dos Césares, escrevia-
se pater. Antes de chegar às três letrinhas, passou por padre.
As três grafias formaram família. De pater, ficou paterno, pa-
ternal, paternidade, patrimônio, patrimonial, patrística. De
padre, padrinho, padrasto, apadrinhar, padroeiro. De pai,
paizinho, paizão, pãe.

Sem confundir
Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Certo? Cer-
tíssimo. Pai é pai. País é país. No plural, o acento faz a dife-
rença - os pais, o país. E o diminutivo? Ops! Pare. Pense. E
acerte. País tem s no radical. O sufixo -inho se cola a ele sem
pensar duas vezes (paisinho). Pai precisa da consoante de li-
gação para anexar o -inho (paizinho).

O gato não comeu
Cadê o acento de paisinho? Ele faz companhia ao de cafe-
zinho, lampadazinha, vovozinha, vovozinho. Eis a razão
do sumiço: agudos e circunflexos indicam sempre - sem-
pre mesmo - a sílaba tônica. Ora, em paisinho, cafezinho,
vovozinha, vovozinho e lampadazinha, a fortona é zi. Sem
função, os sinaizinhos batem asas e vooooooooooooooam.
Vão com Deus.

A semana foi marcada por duas notícias chocantes. Uma pra lá de
triste: a morte de cinco membros da mesma família em São Paulo. O
acusado (dá vontade de rir) é o filho do casal de 13 anos que teria se
suicidado depois. A outra é mais do mesmo: o Legislativo do Distrito
Federal aprovou lei que institui o prêmio-denúncia. Minhas perguntas:
no primeiro caso, pode-se falar em chacina? No segundo, pode-se falar
em delação premiada?
ANA MARIA SIMAS, BH

Na origem, chacina queria dizer carne seca. Por
extensão, passou a significar matança, morticínio. Não
importa se praticada por estranhos ou gente de casa.
Delatar e denunciar têm a mesma raiz. Nos exemplos
citados no dicionário, o delator aparece como
participante da ação. Não é o caso em que o
denunciante não é autor nem cúmplice do crime.
Sugestão: faça como a mulher de César. Ela não só
tinha de ser honesta. Tinha de parecer honesta. A
língua não tem de ser só correta. Tem de parecer
correta.

Novos tempos,
novas palavras

por Dad Squarise
dad.squasisi@correioweb.com.br

RECADO

"Tornar-se pai não é difícil. Difícil é
sê-lo."

Wilhelm Busch

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

COMO TORNAR O AMBIENTE MAIS CRIATIVO?

PPaarraa  ooss  ffuunncciioonnáárriiooss::
–– conhecimento: ter a visão ampla da diversidade dos
clientes e da própria empresa.
–– avaliação: negociar suas metas para que resultados
quantitativos e qualitativos andem juntos. 
–– desenvolvimento: ampliar o conjunto de suas
competências. 

PPaarraa  aass  eemmpprreessaass::
–– comunicar valores: ter a criatividade caminhando junto
com os resultados e a inovação.
–– estimular ideias: promover o surgimento de ideias em
todos os funcionários e evitar a centralização em apenas
uma área da empresa.
–– valorização: reconhecer sistemas formais de
reconhecimento e recompensa para a valorização das
ideias criativas.

DICAS

LÍDIA FABRÍCIO/DIVULGAÇÃO

Cézar e Gustavo: prêmio para os funcionário que contribuir com ideias inovadoras para a empresa
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