
Criatividade é incentivada pela liberdade para realizar projetos pessoais no horário de trabalho
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mpresas cujos funcionários utilizam a
criatividade como ferramenta de traba-
lho perceberam que o tempo dedicado
ao lazer pessoal dentro do escritório
pode ser produtivo. Não só para aliviar
o estresse, mas também para proporcio-

nar o surgimento de novas idéias, já que es-
pairecer a mente acelera o processo de cria-
ção. Empresas de publicidade, design e soft-
ware são algumas das organizações que
apostam na prática e, em alguns casos, insti-
tucionalizaram o ócio criativo como parte do
horário de trabalho.

Os casos mais famosos, e de sucesso, são o
Orkut e o Google Scholar. Estas ferramentas
do Google, um dos sites de busca mais valo-
rizados do mundo, foram criadas como pro-
jetos pessoais de técnicos da companhia.
Com acesso a mais de 1,3 bilhão de páginas,
o Google oferece resultados de busca para
usuários de todo o mundo e responde a mais
de 100 milhões de consultas por dia.

A empresa de mecanismos de buscas na
internet institucionalizou a prática do ócio
criativo, oferecendo aos funcionários 20%
das horas de trabalho para que eles desen-
volvam projetos pessoais, sem nenhuma di-
retriz. Quando os projetos viram produtos
são incorporados pela empresa.

Atualmente, este calendário é um brinde que a
Visiva oferece a seus clientes.

Leornardo Mattes criou em São Paulo o
software "Alexandria", gerenciador de biblio-
tecas e arquivos, utilizado pela Prefeitura
Municipal de São Paulo (Sistema Municipal
de Bibliotecas), Aeronáutica (Instituto de
Proteção ao Vôo), IBOPE (Centro de Informa-
ção e Documentação), Rede Globo (Fundo
Roberto Marinho), IPHAN (Instituto do Pa-
trimônio Histórico Nacional), entre outros.

Mattes, sócio da Does & Bytes, empresa de
consultoria e desenvolvimento especializada
em automação de gerenciamento de arqui-
vos para bibliotecas e centros de documen-
tação e informação, revela que muitas vezes
joga xadrez e jogos de computador para es-
vaziar a mente e tornar-se produtivo.

Ele conta que quando está com a mente

cheia de informação e percebe que não vai
produzir por insistência, apela para os jogos.
"Percebo que um grau de liberdade maior
para os funcionários na minha empresa tor-
na o ambiente de trabalho mais agradável e
isso reflete em aumento de produção".

Filósofo propõe jornada
de quatro horas diárias

Para explicar o ócio criativo, o filósofo
inglês Bertrand Russell (1872-1970) anali-
sou os problemas sociais do século XX nos
quinze ensaios de O Elogio ao Ócio. Segun-
do ele, no mundo moderno o ócio de mui-
tos pode ser assegurado graças à contribui-
ção cada vez mais inteligente das máqui-
nas. Russell deposita suas esperanças no
desenvolvimento tecnológico e propõe
uma jornada de trabalho de quatro horas
para que todos possam ter acesso também
ao estudo e à diversão, fazendo destas ati-
vidades uma síntese inovadora e fecunda.

A tese de Russell é de que o trabalho
não é o objetivo da vida. Se fosse, as pes-
soas gostariam de trabalhar. Mas não é is-
so o que acontece. O propósito do livro,
segundo o filósofo, é lutar por um mundo
em que todos possam se dedicar a ativi-
dades agradáveis e compensadoras,
usando seu tempo livre não só para se di-
vertir como também para ampliar seu co-
nhecimento e capacidade de reflexão.

Na avaliação de Domenico de Masi, au-
tor do livro "Ócio Criativo", o futuro será
de quem souber libertar-se da idéia tradi-
cional do trabalho como obrigação e for
capaz de apostar numa mistura de ativi-
dades onde o trabalho se confundirá com
o tempo livre e o estudo, ou seja, saber
exercitar o ócio criativo.

nas áreas de Tecnologia da Informação, De-
sign, Comunicação e Marketing, o webdesig-
ner Teófilo Matias conta que, embora não
exista oficialmente no escritório um mo-
mento dedicado especificamente para o de-
senvolvimento de produções fora do traba-
lho, ele recorre muitas vezes a fotografias pa-
ra inspirar-se.

"Não existe uma filosofia na empresa de
parar o que se está fazendo para dedicar-se
ao lazer de modo a tornar mais produtiva a
criação. Assim, quando estou fora do escritó-
rio não quero pensar em trabalho", diz ele.

Na Ater são desenvolvidas estratégias de
e-business para definir ações tanto na publi-
cidade online e impressa, fazer a integração
com os softwares corporativos de gestão e
desenvolver ferramentas de gerenciamento
de conteúdo e atualização.

Na Visiva, empresa de design estratégico se-
liada no Rio de Janeiro, a diretora de criação
sabei Medeiros conta que não existe regra pa-
a o processo de criação. A executiva revela
[ue não há fórmula matemática para estimu-
ar idéias e que muitas vezes a obsessão de
riação pode estagnar o pensamento.

Assim, a diretora afirma que muitas vezes
irocura deixar a mente livre do trabalho e co-
neça a ler um livro e, sem nenhuma preten-
ão, as idéias surgem para realizar determina-
los trabalhos.

"Saio do trabalho, vou à rua, a galerias de arte,
sio um livro. As informações externas que rece-
io são produtivas para a criação dos projetos que
lesenvolvo. Não posso ficar obcecada por uma
iéia porque não serei produtiva", diz ela.

A diretora conta que o bom estado de espíri-
o é fundamental para a criatividade. Ela revela
[ue um dia, na frente de seu computador, no
nomento em que não estava fazendo "nada"
omeçou a brincar e dobrar um pedaço de pa-
icl e desenvolveu, sem querer, um calendário.

O executivo afirma que a liberdade é uma
das formas dos funcionários buscarem ser
mais criativos, mas que este é um processo
individual e cada um sabe o melhor momen-
to para realizá-lo. Sua equipe técnica é for-
mada por profissionais nas áreas de bibliote-
conomia, documentação, tecnologia da in-
formação, sistemas e administração.

Já na Ater, empresa em São Paulo que atua
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