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O dicionário Houaiss define criatividade como "qualidade ou característica de quem ou do que é 
criativo". Em seguida, explicita: "inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos, para 
criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, científico, esportivo, etc.". É exatamente na 
segunda acepção que a palavra é usada pelos recrutadores de talentos e pelos especialistas em 
gestão de carreira, quando colocam a criatividade como um dos requisitos valorizados nos 
processos seletivos.  
 
Vale notar que o próprio dicionarista - que, como todos os seus colegas, trata os vocábulos da 
maneira mais seca possível - desmonta a desculpa daqueles que não ousam se arriscar a propor 
uma nova idéia, alegando que "o criativo nasce feito". Não é verdade e os especialistas 
concordam, pois criatividade é um talento que pode ser adquirido, desenvolvido e estimulado. E 
mais: numa época de mudanças tão aceleradas, que as inovações de hoje se tornarão 
conhecimentos obsoletos amanhã, a cada dia surgem problemas e oportunidades que pedem 
novas perspectivas e novas formas de abordagem. É essa realidade que transforma o potencial 
criativo dos profissionais num diferencial extremamente valorizado nas corporações, cuja 
sobrevivência dependerá das decisões adotadas para solucionar problemas e detectar 
oportunidades - e essas decisões só serão adequadas se nascerem do casamento da competência 
com a coragem de arriscar novas idéias e novos paradigmas.  
 
Ao contrário do que pode pensar a maioria dos jovens em início de carreira, seja como estagiário, 
trainee ou recém-empregado, no ambiente corporativo uma boa idéia não é necessariamente uma 
grande idéia, já que a experiência mostra que muitas vezes uma sugestão modesta produz 
resultados apreciáveis. É o caso do ventilador que, colocado ao lado da esteira da embaladora de 
creme dental, "derrubava" as caixas que não haviam recebido o tubo com o produto e, portanto, 
eram mais leves. Folclore ou não, consta que a idéia foi sugerida por um simples operário, depois 
que um grupo de engenheiros fez várias tentativas mais elaboradas, sem conseguir solucionar o 
problema, que trazia sérios prejuízos à indústria (financeiros e de ima-gem) com a devolução das 
embalagens vazias pelas lojas que os compravam.  
 
A pequena história mostra que a criatividade decorre de uma nova maneira de olhar as coisas. 
Mostra, também, que as novas idéias surgem do conhecimento da área de atuação e da 
convivência com o problema, até porque raramente os processos produtivos dão grandes saltos. 
Ao contrário, cada vez mais, os avanços são conseqüência de pequenas inovações, invenções ou 
aperfeiçoamentos que vão se acoplando e, aos poucos, resultam num produto, processo ou 
serviço melhor. Portanto, ser criativo, em inúmeros casos, não significa promover uma revolução 
no ambiente de trabalho, mas sim pesquisar, refletir, procurar descobrir novos usos para 
equipamentos em uso e otimizar os resultados.  
 
Além disso, é bom que o jovem que está dando os primeiros passos na carreira escolhida atente 
para um detalhe, que pode fazer toda a diferença. Acontece que cada vez menos os avanços se 
devem àquela figura representada no imaginário infantil pelo Professor Pardal: o cientista um 
tanto amalucado que, isolado em seu laboratório, tem um estalo e faz uma grande descoberta ou 
invenção. Hoje, ao contrário, os avanços são produto de uma ação de equipe, da soma das 
habilidades e das competências dos profissionais que a constituem. Ou seja, também no capítulo 
criatividade, é muito interessante cultivar a arte de trabalhar em equipe - outro requisito 
admirado no ambiente corporativo -, aprendendo a ouvir com atenção as idéias alheias e 
buscando contribuir para que elas se aprimorem ou se viabilizem. Isso não significa que o jovem 
não deve assumir e deixar bem clara a paternidade de suas propostas e sugestões, pois esse será 
um dos combustíveis do sucesso que pretende conquistar em sua trajetória profissional.  
 
 
 



Para finalizar, é bom não esquecer o outro lado da moeda. Afinal, se é preciso criatividade para 
promover mudanças, ela também é necessária para que o profissional se adapte o mais 
rapidamente possível às inovações. Portanto, nada mais contra-indicado do que a resistência a 
mudanças, numa postura negativa que talvez comprometa o progresso da carreira ainda mais do 
que deficiências na apresentação de novas sugestões.  
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