
O que embalagens de pasta de dente que ficam
em pé, caixas de artigos de pesca do tipo "tudo
em um", analisadores de sangue "high tech",
prateleiras de escritório flexíveis e garrafas utili-
zadas em atividades esportivas têm em comum?
Na verdade nada, exceto que são produtos cria-
dos por uma empresa americana chamada IDEO,
inspirados na observação de pessoas e situações
reais (conf.: "A arte da inovação", ed. Futura).
Entre várias possibilidades de definição, todas
certamente criativas, criatividade pode ser defi-
nida, também, como a habilidade de resolver
problemas, ou, como preferem alguns especia-
listas, como a competência do homem para trans-
formar uma idéia, um produto, uma observa-
ção, um insight e uma intuição em algo novo,
diferenciado e agregador. Hoje, mais do que
nunca, e sempre será desta forma, saber usar o
poder criativo e inovador faz toda diferença na
vida profissional e pessoal.

A criatividade é a forma mais adequada para
encontrar soluções para fazer mais com menos,
reduzir custos, simplificar processos e sistemas,
aumentar a lucratividade, encontrar novos usos
para produtos, encontrar novos segmentos de
mercado, de diferenciar um currículo, por exem-
plo, ou ainda desenvolver novos produtos e in-
ventar algo palpável. Muitas empresas já se
conscientizaram de que a criatividade do seu
capital humano é muito superior ao seu desem-
penho ou aplicação. E que muito precisa ser re-
alizado para aproveitar esse potencial com efi-
ciência. O problema é que elas não sabem como

organizar e aproveitar todo o potencial criativo
disponível, o que pode ser comprovado pela
qualidade das idéias inesperadas que surgem de
vez em quando. Por que, então, esperar as idéias
"de vez em quando"? Por que não estimular a
produção dessas idéias no dia-a-dia?

A REVISTA T&D - INTELIGÊNCIA CORPORATIVA
foi a campo para saber como algumas empre-

Por que é tão importante ser criativo

recurso conseguem fazer diferença

 

realizam?



e como as pessoas que usam esse

OS TRABALHOS OU SERVIÇOS QUE

sas, profissionais e consultorias estão l idan-
do com a criatividade. Certas questões serão
sempre pertinentes ao tema. Afinal, como usar
a criatividade em beneficio da empresa e o
quanto ela causa de diferencial na produtivi-
dade e na conquista de mercado? Esses são
alguns exemplos de reflexões que a reporta-
gem estimula.

Para a gerente de Planejamento e Desen-
v o l v i m e n t o de RH da N a t u r a , A n d r é a
Vernacci, "a empresa vive o conceito de
criat ividade e inovação no seu dia-a-dia.
Além do conceito de sus t en tab i l i dade e
brasi l idade, um dos diferenciais da empre-
sa é a questão da c r ia t iv idade e da inova-
ção. Se não for por essas razões, não nos
diferenciamos". Segundo a executiva, es-
ses são os motivos p r imord ia i s que colo-
cam a empresa num excelente patamar no
mercado e a diferencia da concorrência. A
executiva ressalta que as pessoas em es-
sênc ia são c r i a t i v a s . "Todos p o s s u e m
cr ia t iv idade dentro de si. Dependendo da
organização e da cu l tu ra da empresa, ela
pode ser bloqueada ou incent ivada. Em lu-
gares onde existem excessos de regras,
muita r igidez, in f l ex ib i l idade , os func ioná-
rios acabam não conseguindo colocar a sua
cr ia t iv idade para fora. Na Natura, o ambi-
ente e a cu l tu ra da organização são propí-
cios à c r ia t iv idade" . Ela destaca que na
corporação as pessoas são l ivres para pro-
por e tomar in ic ia t ivas . A Natura possui vá-
rios fó runs , nos quais todos podem mos-
trar suas idéias, o que faci l i ta e as es t imula
a liberarem sua cr ia t iv idade. Os fóruns per-
mitem que todos possam conversar com o
presidente e ievav suas sugestões. "As pes-
soas aqui fazem e são ouvidas", diz Andréa .



O diretor de design do Estúdio Zinne, Fellipe

Rocha, empresa de design gráfico que tem, en-

tre outros, clientes como a Kaiser (área de trei-

namento e endomarketing); a Danisco do Brasil

e a Mais Comunicação, afirma que criatividade

é um conceito relativo: "Não é apenas o dom da

pessoa ser inventiva em determinada situação

que conta, depende também da situação e do

contexto em que ela é exigida. Criatividade para

um médico pode ser uma manobra diferente

numa cirurgia, e para um fotógrafo, uma luz que

ele percebe na natureza. Criatividade é uma so-

lução inesperada, repensada, para um determi-

nado problema". Para Rocha, quanto mais exi-

gido e estimulado, mais o indivíduo se torna

criativo. De acordo com ele, existem pessoas

que são mais criativas com gente, outras com

gestão, outras com música, outras quando es-

crevem. "Cada um de nós é mais criativo em um

determinado assunto", observa.

Rocha chama atenção para o fato de que, num

estúdio de criação gráfica, criatividade é trans-

formar o que se observa ao redor em algo mais

atraente, porque, ao contrário do que possa pa-

recer, ser criativo não é somente inventar, mas

refazer melhor. "Nós estimulamos os nossos

designers", explica o diretor de arte, "a produ-

zir o que eles pensam objetivamente baseados

no briefing, mas sem limitação para criar. Essa

postura tem dois objetivos: o primeiro é obser-

var se o profissional é realmente criativo e o

segundo é que, na medida em que cada profissi-

onal desenvolve seu trabalho e cresce, adquiri

identidades diferentes num mesmo conceito e

aprende a lidar com várias situações diferentes.

Em uma empresa como a minha, que vive de

produzir design, não se pode produzir uma peça

igual à outra. Como diretor de criação, devo es-
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emoção e a intuição, elementos

É indiscutível a importância e relevância que o

tema criatividade ganha no mundo de hoje. Para

o consultor e especialista em criatividade John

Kon, da Facilita Criatividade, "estamos vivendo

um mundo em acelerado processo de mudan-

ças, e sem precedentes. A cada mês aparecem

novos conceitos, novas descobertas, em todos

os campos. Para que vivamos neste mundo, é

importante à utilização da criatividade. Ou seja,

dar luz ao novo, porque as situações são novas".

No entanto, e por mais contraditório que pa-

reça nos dias de hoje, pouco usamos a

criatividade. Há muitas explicações para isso.

Uma delas pode ser que, num certo sentido, vi-

vemos como se fôssemos vítimas do excesso de

criatividade que nos rodeia. Certamente isto nos

facilita muito a vida, mas também nos conforma,

ao fazer com fiquemos à espera de novidades

alheias e diárias. A nossa contribuição, nesse sen-

tido, é muito pequena, individualmente falando.
Para John Kon, seria fundamental resgatar a

imaginação infantil do homem, sem barreiras e

medos. "Para enfrentar este mundo, é preciso

resgatar o sentimento, a emoção e a intuição.

Isso porque a cada dia existe uma novidade e

um desafio". E ele tem razão, já que abdicamos

com facilidade de nossas melhores possibilida-

des de contribuição criativa em nome do confor-

to que, estranha e paradoxalmente, esse exces-

so de criatividade nos proporciona.

Por mais gritante que seja a criatividade a

nossa volta (basta ir a um shopping center para

conferir), é difícil defini-la em termos concretos,

substantivos. Afinal, o que são aquelas estranhas

e maravilhosas luzes que brilham pela cidade em

telões eletrônicos? Ou os comoventes malaba-
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rismos que meninos de ruas exibem em faróis?

—apenas para ficarmos em exemplos cotidianos

e urbanos. Para John Kon, é realmente difícil,

senão impossível, como e e diz, definir algo sub-

jetivo como criatividade —subjetivo mas não in-

visível. Kon diz que criar é dar luz ao novo. Afir-

ma que as pessoas criativas, aquelas que mobi-
lizam e têm bom humor, agregam valor para a

organização, como, por exemplo, energia, novos

produtos, novas soluções administrativas, etc. E

tudo, quando apoiado no uso da criatividade,
quase sempre se traduz em produtos ou servi-

ços mais agradáveis, mais eficientes, mais cria-

tivos, certamente.

Nos seminários conduzidos pela Facilita,

John Kon enfatiza o intenso trabalho que faz

através do corpo e com a energia das pessoas,

o qual estimula os participantes a realizarem

uma verdadeira viagem pela imaginação. "Apre-

sento temas para grupos de sete a oito pesso-
as resolverem situações e desafios complica-

dos, dentro de uma metodologia. Até na hora

das refeições isto acontece, e também aí é pre-
ciso ser criativo", diz.

Kon é direto ao dizer que pessoas criativas

fazem a diferença numa empresa. E este é um

dos focos de seu seminário, fazer a diferença.

Ele cita o caso de uma corporação conservado-

ra (sem mencionar o nome), que precisava de-

senvolver um novo modelo de desodorante. Os

participantes saíram do seminário com treze so-

luções diferentes e bem fundamentadas. Esses

resultados têm muito a ver com o estilo empre-

gado pelo consultor. "Os cursos são realmente

muito puxados, tanto que muitas vezes os faze-

mos num hotel, onde.as pessoas passam dois,

dias isoladas para que o trabalho renda mais.

Com isto, a absorção do conteúdo é melhor, por-

que, isoladas de problemas externos, as pesso-

as ficam mais ligadas nos conteúdos", explica.

John Kon diz também que as grandes em-

presas não gostam de expor a sua criatividade à

concorrência antes do tempo. Por outro lado, elas

precisam se antecipar para vencer, e não fazer

disso um paradoxo. Sem reduzir o uso da

criatividade à uma fórmula, John Kon diz que há

um tripé de sustentação da criatividade: o pri-

meiro é a informação, que não é apenas acumu-

lar dados; o segundo é a flexibilidade; e o tercei-

ro é a prontidão, "porque as coisas passam rápi-

do e não podemos ficar para trás". Essas três

bases, aliadas à emoção e ao sentimento, são

os princípios da criatividade", conclui.

Os depoimentos de John Kon se baseiam em
sua prática e conhecimentos: o especialista é

arquiteto, consultor em criatividade para empre-

sas, montador e curador de exposições de artis-

tas plásticos nacionais e estrangeiros no Brasil e

no exterior. Foi também co-fundador e facilitador

do Ilace (Instituto Latino-Americano de
Criatividade e Estratégia) de 1978 a 1994. Des-

de 1994, comanda a Facilita Criatividade, em-
presa que implementa programas de criatividade

em empresas. Desde que participou de um dos

principais cursos do mundo sobre criatividade,

realizado em Buffalo, nos Estados Unidos, John

Kon começou a dar seminários sobre o tema, e

não parou mais. "Hoje, praticamente, é só isso

que faço. Especializei-me em seminários e dou
por ano quatro seminários abertos", revela. Nas

empresas, os cursos duram dois dias, e, de acor-

do com ele, costumam ser mais efetivos.



timular os designers e dar ferramentas e condi-

ções para que o conteúdo dele seja explorado ao

máximo no trabalho", diz.

"Em momentos de transformação como o
atual, a criatividade ganha ainda mais impor-
tância, uma vez que fornece a quem a usa armas
para enfrentar as ameaças". Quem faz essa afir-
mação é Edward de Bono, um dos mais concei-
tuados e renomados especialistas internacionais
em criatividade e inovação, responsável pelo
revolucionário conceito de pensamento lateral
(a geração de soluções novas para os problemas.

A essência do pensamento lateral é que muitos
problemas requerem uma perspectiva diferente
para serem resolvidos com sucesso). Edward de
Bono diz que a arrogância e a prepotência de
alguns gerentes são alguns dos elementos mais
nocivos à criatividade. Segundo ele, "muitos
chefes não escutam as idéias de seu pessoal, ou
desdenham delas". Ele cita uma empresa que,
anos atrás, considerou tola a idéia de um telefo-
ne celular descartável, o mesmo celular que hoje
é moda nos Estados Unidos. De Bono recomen-
da, por exemplo, que se objetive a criatividade
com metas, focos e diretrizes. Aconselha, po-
rém, a não dar ouvidos às idéias sugeridas por
clientes, pois o cliente, de acordo com ele, tem
uma visão limitada e imediata. Não ouvi-lo na
hora da criação, no entanto, não s ignif ica
desconsiderá-lo, muito pelo contrário. Como
exemplo de empresa criativa, Edward de Bono
cita a Dupont, e diz ainda que o fato de o Brasil
ter abundância de recursos acaba limitando a
criatividade, afirmação que pode ser polêmica
e discutível.

Rosely Boschini, diretora da Editora Gente,
afirma que "a criatividade é uma manifestação
do potencial ou da capacidade criativa, através
de uma ação ou expressão. É a ferramenta mais
adequada para se fazer mais com menos". Ela
ressalta que os livros da Editora (muitos deles
bestsellers no mercado) são essencialmente fei-
tos por pessoas que buscam soluções criativas.
"Todas as pessoas nascem criativas, mas ainda
na infância as fazem acreditar que não podem
tudo, que não é certo, e elas se bloqueiam. A
criatividade precisa ser executada diariamente.



Nesse aspecto, os líderes tem a função de in-
centivar seus liderados", enfatiza Rosely.

Já o designer gráfico Rodrigo Lima, diretor
da Núcleo 3, empresa que desenvolve embala-
gens, displays e signos visuais para clientes como
Marillan e Kinder Ovo, conta que "criar é, a par-
tir de uma idéia, um objetivo, de uma proposta,
desenvolver um conceito, método ou produto.
Com certeza a criação passa pela resolução de
um problema de trabalho ou de cunho pessoal.
Aqui na empresa, nosso trabalho é eminente-
mente criativo, porque temos que apresentar
soluções inéditas e diferentes que impactem e
sejam melhores do que a dos concorrentes". Ele
diz ainda que a criatividade, mais do que nunca
na história da humanidade, é importante e es-
sencial, porque é o que faz a diferença entre o
sucesso e o fracasso. Lima também entende que

todo mundo nasce com o mesmo potencial cria-
tivo. "Nascemos iguais, com o mesmo potenci-
al criativo. Desenvolver a criatividade vai depen-
der de muitos fatores internos e externos. Edu-
cação, estudo, ambiente, etc. No nosso ambien-
te corporativo, a criatividade é desenvolvida
pelos funcionários diariamente, no próprio tra-
balho que produzimos. Aqui, quem não for cri-
ativo não tem espaço, e essa criatividade é livre
para ser expressa através de idéias e em suges-
tões nas nossas reuniões".

Um bom exemplo de empresa criativa é a A
W. L Gore. Ela foi eleita pela revista americana
"Fast Company" a corporação mais criativa dos
Estados Unidos. A W.L. Gore é relativamente
pouco conhecida no B r a s i l . P roduz e
comercializa mais de mil produtos, desde fio
dental e cordas para guitarras até filtros de uso
industrial , passando por enxertos e próteses
vasculares. Seu produto mais famoso é o Gore-
Tex, um tecido impermeável que, muito antes
de a Intel criar o slogan "Intel Inside", apareceu
nas etiquetas de roupas e calçados para climas
extremos com o texto "Guaranteed to Keep You
Dry" ("garantido para manter você seco"). Seu
marketing é criativo, arrojado, potente; sua área
de engenharia é criativa, mas a raiz de tanta
criatividade está em outro lugar: sua cultura é
criativa. A W.LGore mais parece uma universi-
dade; não há chefes nem regras. A exceção é que
as equipes devem manter-se pequenas para fa-
vorecer a comunicação cara-a-cara. A empresa
foi fundada em 1958, possui 6,3 mil funcionári-
os e fatura US$ 1 ,580 bilhão por ano.

Nos fóruns promovidos pela Natura para que



os colaboradores desenvolvam sua criatividade,
as idéias sempre aparecem. "Como as decisões
aqui são muito em consenso e compartilhadas",
conta Andréa, "ninguém tem medo de errar.
Todos são chamados para dar uma nova idéia e
emitir sua opinião, os funcionários ficam muito
à vontade". Na Natura, o lançamento de um pro-
duto é baseado no que ele pode propiciar de
bem estar para as pessoas. "Tudo o que as em-
presas fazem para lançar um produto, a Natura
também faz", informa a executiva. "Um exem-
plo de nosso diferencial pode ser visto na linha
'Ekos'. Desenvolvemos essa linha com produ-
tos extraídos de matérias-primas essencialmen-
te brasileiras. Isso faz uma diferença grande, prin-
cipalmente na França e na América Latina. Os
estrangeiros gostam dos nossos produtos natu-
rais". De acordo com Andréa, essa percepção
da empresa transformou-se num grande dife-
rencial, no qual, em relação à qualidade técnica,
a criatividade entrou com 90% na composição
da linha.

Todos os funcionários da área de desenvol-
vimento de produtos são, na Núcleo 3, a todo
momento, pela própria natureza do trabalho,
incentivados a buscar soluções criativas. "O de-
senvolvimento da criatividade na nossa empre-
sa", enfatiza o designer Rodrigo Lima, "é leva-
da em consideração desde a contratação do pro-
fissional, porque além do conhecimento técni-
co, nosso pessoal precisa, acima de tudo, ser
altamente criativo". Lima conta que na empre-
sa, de três em três meses, acontece uma compe-
tição interna para se criar um produto fictício —
embalagens, pôsteres, displays, etc.. Os autores
das melhores criações são premiados.

Rosely é enfática ao afirmar que "na Editora
Gente a criatividade é um exercício diário, uma
liberdade de expressão. No lançamento de um
produto, no nosso caso, o livro, vários aspectos
precisam ser observados. Em primeiro lugar o
assunto: analisamos o que pode acrescentar ou
mudar na vida das pessoas, e qual público que-
remos atingir. Um lançamento como o de
Cadinhos de Jesus, por exemplo, fala um pou-
co da sua trajetória e de lições simples de vida
a partir da dança. Na Editora Gente só lança-
mos livros que realmente acreditamos, saben-
do a diferença que irá fazer na vida de quem o
lê". A diretora ressalta: "Temos uma abertura
muita grande para ouvir e receber as sugestões
de nossos funcionários. Eles são incentivados
a expor suas idéias e recebemos isto com mui-
to respeito".

Segundo Rocha, do Estúdio Zinne, a criação
de um produto está ligada à necessidade de ele
ser concebido e utilizado. "O produto tem que
ser criativo no nascimento", diz. "No caso do
designer, nos preocupamos primeiro em obser-
var se a idéia é compatível com o desejo da mai-
oria das pessoas que consomem o produto, por-
que às vezes uma boa idéia pode ser invendável.
A segunda preocupação é transformar um pen-
samento intangível em algo tátil, um material
que você possa converter em consumo. O design
é pensado desde como o produto vai aparecer
até como ele vai ser vendido", diz.

Em um mundo tão veloz; em constante trans-

formação e com exigências cada vez mais



abrangentes, o peso da criatividade em relação
a competências técnicas é muito significativo.
Uma das áreas em que a criatividade e a técnica
mais devem se completar é no uso do rádio e da
TV. O profissional de rádio e TV é, acima de
tudo, o responsável pela produção e quali-
dade técnica dos programas de j o r n a l i s m o ,
esportes e de entretenimento em emissoras
de rádio e televisão. Em seu t raba lho diário,
ele c r ia , coordena, dir ige e escreve roteiros,
diferentemente do j o r n a l i s t a , que checa as
informações antes de d ivulgá- las . Na práti-
ca, porém, mui t a s vezes o p ro f i s s iona l da
área acaba exercendo as mesmas funções do
jo rna l i s t a . Para isso, exige-se boa formação
técnica e c u l t u r a l e mui t a cr ia t iv idade dos
profiss ionais e candidatos a cargos, especi-
almente pelo grau de i n f luênc i a que os veí-
culos de comunicação exercem na opinião
públ ica .

"Quem pensa em fazer rádio e TV preci-
sa ter capacidade crítica e ref lexiva sobre o
papel da imagem e do som na comunidade,
ao mesmo tempo em que deve ter domínio
de toda área ins t rumenta l para produzir ,
criar , edi tar e d i r i g i r programas ao grande
públ ico" , diz Mauro Wilton de Sousa, pro-
fessor da USP. Segundo Sousa, a In terne t
também ampl iou o mercado de t raba lho ,
além da expansão das FM's, TVs por assi-
na tura e produtoras independentes. Vanessa
Nunes Viveiros, 20, a luna do 3° ano do cur-
so de rádio e TV da Universidade São Judas
Tadeu, a f i r m a que o que mais a atraiu para
o curso foi a fac i l idade de conhecer todas
as etapas de um programa de rádio e TV.
Nos primeiros anos do curso, o a luno tem
disciplinas de comunicação social , sociolo-
gia, l íngua portuguesa e m u i t a s at ividades
práticas em laboratórios. Na USP, o curso
de rádio e TV foi recentemente integrado ao
curso super ior do audiovisual , que engloba
cinema e vídeo.

Rádio e TV, assim como a Internet e outras
mídias, exigem, como pressuposto, criatividade
nas funções exercidas pelos profissionais dessas
áreas. No entanto, por que será que isso não acon-
tece, formalmente, em áreas como engenharia,
direi to ou medic ina? Há quem diga que a
criatividade é um talento que prescinde de defi-
nição; não é lógico nem formal, e muito menos
pode ser medido. De fato, a criatividade carrega
altas doses de subjetividade. O que pode parecer
criativo, para alguns, pode soar espalhafatoso para
outros. Mas há pontos que podem ajudar: a) o
resultado f inal é positivo?; b) agrega?; c) causa
boa impressão?; d) é agradável? Enfim, estas e
outras mais são questões simples de responder
por qualquer um, e não necessitam de explana-
ções filosóficas sobre a origem da criatividade.
Há ainda um aspecto que pode decidir tudo: é o
que especialistas criativos chamam de harmonia
lógica de um trabalho, evento ou apresentação.
A harmonia lógica trata do entrelaçamento das
inúmeras variáveis que compõem um determina-
do projeto. Esse entrelaçamento lógico, por exem-
plo, poderá ser lúdico, assim como a interposição
dos elementos poderá reforçar a mensagem que
se deseja passar. Isto envolve, por exemplo, iden-
tidade técnica, conceituai, visual e metodológica.
E tem um nome bem simples e conhecido: cha-
ma-se organização.

Ocorre que a organização, nos meios mais
rígidos, é conhecida como uma severa senhora
de costumes, quando, na verdade, ela é apenas
a criatividade vestida de fraque (um traje mais
cerimonioso). A questão, portanto, é que os
puristas acabam ficando só com os trajes, des-
d e n h a n d o do con teúdo travesso que a
criatividade possa engendrar. E isso gera, mui-
tas vezes, um rigor técnico que se sobrepõe ao
espírito da criação. No fundo, um não deveria





andar sem o outro, sob o risco de parecem es-
queletos sem músculos.

Uma das grandes questões no campo da
criatividade é discernir entre competência téc-
nica e feitio criativo de uma idéia. É certo que a
competência técnica dá garantias seguras de re-
alização. Mas a questão muda inteiramente de
foco quando se trata de criação. "Não podemos
dissociar a competência técnica da criatividade.

Na Natura, só a competência técnica não faz a
diferença. Ao mesmo tempo, ter a criatividade e
não possuir competência técnica não serve de
nada. É necessário desenvolver bem as duas com-
petências", sublinha Andréa. Ela conta que os
cientistas da Natura são diferentes, no sentido
de que estão dispostos a ser pessoas com facili-
dade para trabalhar em grupo —também uma
competência muito valorizada— e bastante co-
municativos. "Se eles não possuem criatividade,
nós desenvolvemos na Natura, porque somos
uma empresa de relacionamento e valorizamos
isso em todos os níveis, desde o presidente até
quem trabalha no chão-de-fábrica".

Em um mundo tão veloz, em constante trans-
formação e com exigências cada vez mais
abrangentes, o peso da criatividade em relação
a competências técnicas realmente é muito sig-
nificativo. Na Editora Gente, por exemplo, é
muito importante a valorização do profissional
criativo. Mas também é muito importante o in-
centivo aos funcionários por uma qualificação
técnica melhor. "Tudo é muito rápido e não po-
demos nos descuidar, temos que nos preparar
para não ficar para trás. Na nossa empresa, os
funcionários são sempre muito incentivados a
fazer cursos, a participar de seminários, pales-
tras, para obter melhores conhecimentos, não
apenas no âmbito profissional, mas também
conhecimentos que estimulem o crescimento
pessoal. E, para mim, isto é a chave de tudo",
conta Rosely. De acordo ela, criatividade é a fer-
ramenta para entendermos e interpretar esses
desafios, enquanto a técnica é saber fazer. "Um
trabalho bem feito, com criatividade, mas base-
ado em muita seriedade, ética, profissionalismo,
respeito pelos concorrentes e amizade, é um
importante passo para conquistar respeito e
credibilidade no mercado", conclui.

Em relação ao equilíbrio entre a técnica e a
criatividade, Rocha é incisivo ao dizer que os
dois lados são importantes. No entanto, mesmo



se houver criatividade, mas sem técnica, o tra-
balho não sai. "Posso ter uma idéia genial, mas
se não sei pintar, não faço um quadro", diz. To-
dos querem ter pessoas criativas a seu lado, mas
não se pode perder de vista o lado técnico, até
porque não é muito complicado estimular a
criatividade em pessoas técnicas. No caso con-
trário, é mais trabalhoso. "Acho que a técnica
responde por 70% da realização, e a criatividade,
30%". De acordo com ele, um funcionário que
possui uma técnica apurada, cultura geral e vá-
rias referências, custa mais caro, mas é o ideal.
A compreensão de um problema, segundo ele,
exige conhecimentos diversos, muitos deles téc-
nicos. A solução vem do ingrediente criatividade,
que só aparece, com consistência, se houver
competência. "As pessoas são criativas, mas
como a maioria trabalha, dentro das empresas,

num sistema metódico, a criatividade delas ten-
de a ser limitada, e, nesses casos, elas têm que
usar ao menos esses 30% de criatividade", con-
clui.

Questão final: é imperioso ser criativo, e isto
significa olhar as coisas com outros olhos, arris-
cando e prevendo possibilidades outras que se
escondem por de trás dos biombos da burocra-
cia dos ambientes empresariais. Mas isto só não
basta. No caso das empresas, os mais sensíveis
para a questão devem estar atentos sobre a im-
portância de criar espaços para a criatividade.
Não só espaços físicos, mas entrelinhas e gaps
nos meios dos processos. A idéia é arejar, per-
mitir o questionamento, sem que isso signifi-
que que algo esteja errado —embora não exclua
a idéia de que esse mesmo algo poderá ser me-
lhorado.
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Fonte: T&D, a. 13, n. 140, p. 36-49, 2005.




