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Idéias simples só se tornam óbvias depois de terem sido concebidas. Então, porque 
não colocar a cabeça para funcionar e arriscar-se em pequenas invenções no seu 
universo cotidiano de trabalho? Esta é a base das teorias do professor Edward de 
Bono, que antes de tudo, quer ser um formador de pensadores. Mas será que é 
possível do dia para noite se tornar uma pessoa mais criativa e cheia de idéias? Bono 
garante que sim. Alguns duvidam.  

O que esse maltês, de 69 anos, vem pregando anos a fio nas mais renomadas 
universidades do mundo, como Cambridge, Oxford e Harvard, é muito simples. Ele 
acredita que qualquer um, se for devidamente treinado e estimulado se tornará mais 
criativo. Uns mais que outros, é claro, mas o fato é que não é preciso ter nenhum 
talento especial para desenvolver esta habilidade. Ele inclusive empresta dados da sua 
formação em medicina para afirmar que o cérebro não foi feito para ser criativo, mas 
para estabelecer padrões. Portanto, precisa ser treinado. 

Especialista no que chamou de "Lateral Think" (pensamento paralelo), Bono diz que é 
o primeiro professor de "Thinking" (pensamento) do mundo. A Universidade de 
Pretoria, na África do Sul, criou inclusive uma disciplina com esse nome, especialmente 
para ele ensinar. O professor esteve em São Paulo na semana passada para ministrar 
um seminário, promovido pela HSM, e concedeu uma entrevista exclusiva ao Valor. A 
seguir, alguns trechos dela: 

Valor: O que significa "Lateral Think" (pensamento paralelo) ? 

Bono: É deliberar de maneiras formais caminhos para a geração de idéias. Resolver 
problemas de uma forma criativa não é uma coisa que demande um talento místico, 
uma inspiração divina. Existem coisas que podemos fazer e uma delas é produzir 
idéias. Baseado no meu trabalho em medicina eu sei que sistemas auto-organizados 
funcionam. O cérebro assimila a informação, faz com que ela seja operacionalizada. O 
cérebro não foi projetado para ser criativo, ele foi desenhado para estabelecer 
padrões, critérios. "Lateral Think" é o resultado de estarmos olhando pela primeira vez 
na história a criatividade como uma habilidade que você pode aprender. 

Valor: O senhor quer dizer que não é preciso ter um talento especial para ser criativo? 

Bono: Não é este o ponto. Tradicionalmente dizemos que as pessoas criativas são 
especiais. Mas todo mundo pode aprender a ser criativo, como todo mundo pode 
aprender a cozinhar, a falar inglês, mas algumas pessoas serão melhores do que as 
outras, como em qualquer atividade. 

Valor: É possível formar e treinar pessoas para serem mais criativas dentro das 
organizações? 

Bono: A primeira coisa a fazer é dizer que a criatividade é importante. A segunda é 
dizer que já que é importante precisamos fazer algo por ela. A terceira coisa é 
organizar um treinamento para suas equipes e criar métodos. A quarta coisa é erguer 



alguma estrutura na sua organização, criando um espaço onde as pessoas possam 
levar suas idéias e se focar nisso. Essas são as coisas necessárias: o reconhecimento, 
a vontade, o treinamento e a estrutura. A intenção hoje não é dizer apenas que uma 
organização é competente. Só a competência não é mais um diferencial para o 
sucesso. Ela é uma base que todos devem ter. O valor que você adiciona a ela é que 
vai importar no futuro. Vai ser cada vez mais difícil competir apenas no custo. Na 
China, o salário médio é de US$ 100 por mês. Você não vai conseguir produzir coisas 
mais baratas do que os chineses, mas poderá produzir coisas com um valor maior. 

Valor: Qual o melhor método para formar pessoas mais criativas? 

Bono: É difícil explicar rapidamente. Existe o treinamento formal com provocações e 
mentalizações ocasionais. Existem várias técnicas que podem ser aplicadas. Na 
organização, precisa existir uma pessoa que seja apontada, encarregada mesmo da 
criatividade. Ela irá organizar o treinamento, encorajar pessoas a serem criativas, 
ouvir idéias e encaminhá-las para as pessoas certas. 

Valor: Em algumas companhias até se paga com prêmios e bônus as melhores idéias. 
O senhor acha que esse é um caminho para estimular os funcionários a pensarem?  

Bono: Eu não concordo com isso. Se você paga por elas, a empresa pode julgar que 
uma idéia não é boa o suficiente para ser comprada e a pessoa pode levá-la para outro 
lugar. Mais importante do que pagar é reconhecer que alguém teve uma boa idéia. Nos 
EUA, a General Electric certa vez fez uma pesquisa para saber o que os funcionários 
queriam mais: dinheiro ou tempo para fazer o que gostam. Eles responderam que 
queriam mais reconhecimento. Se você paga e as pessoas acham que isso garantirá 
um extra no fim do mês, elas não sentirão que ter idéias faz parte do seu trabalho. 

Valor: A pessoa criativa é aquela que traz soluções diferentes para problemas antigos? 

Bono: Existem dois tipos de criatividade. Uma é fazer melhor o que você já está 
fazendo. Mais rápido, de um jeito mais barato. O outro tipo é quando você cria novos 
valores, produtos, métodos de marketing. É quando você cria coisas novas. 

Valor: Implantar novas idéias na companhia pode contrariar alguns princípios culturais 
da organização. Como fazer isso de uma forma eficiente e menos danosa?  

Bono: Você tem que desenhar uma idéia para que ela seja fácil de implementar. Você 
nunca deve aceitar idéias que ofereçam um risco muito grande na hora da 
implementação. Se quiser fazer de qualquer jeito, você terá que desenha-la com 
passos simples para que as pessoas consigam implementa-la. 

Valor: Suas teorias sobre o estímulo ao pensamento, já entraram nas universidades. 
O senhor diz que é o primeiro professor de "Thinking". Como aconteceu isso? 

Bono: Dei aulas em Cambridge, na London, Harvard, Oxford. Agora fui apontado na 
Universidade de Pretoria, a maior da África do Sul, como o primeiro professor de 
"Thinking" no mundo. Isso mostra o quanto esse assunto vinha sendo negligenciado 
até recentemente. E ele é a característica humana mais importante. Isso ilustra que a 
qualidade do nosso futuro depende inteiramente da qualidade do nosso pensamento. 
Alguns países nos quais eu trabalho com o sistema de educação agora estão ensinando 



meus métodos em escolas. A Venezuela é um deles. As escolas acabam perdendo 
alunos talentosos por subestimar sua capacidade de pensar. Os jovens que não vão 
bem na escola são encarados como estúpidos, mas eles não são. Inclusive eles podem 
ser muito bons pensadores. Muitos acabam deixando a escola se sentindo estúpidos. 
Por isso, é fundamental ensina-los a importância de se pensar. 

Valor Econômico 05/05/2003 
 
 
 
 
 
 
 
 


