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C R I AT I V I D A D E É
FUNDAMENTAL

PARA O SUCESSO
NOS NEGÓCIOS.
Sua equipe é a grande fonte de
geração de ideias. Sim, porque só
existe um lugar para se forjar uma
ideia: o cérebro de um ser humano.
A estratégia é
estimular o hábito de
pensar diferente para
a solução criativa de
problemas e para
pensar o que ninguém
pensou antes.

Há muitos executivos e
empresas cientes de que
precisam preparar-se
para trabalhar com o
inédito.
Enquanto alguns já fazem
isso, outros tentam, mas
não conseguem.
Existem muitos fatores
que matam as ideias
antes mesmo de elas
serem testadas.
O foco tem de ser
concentrado na ideia.
Ela é o instrumento
mais efetivo de
diferenciação.
Porém, para ter boas
ideias, é necessário ter a
criatividade bem
desenvolvida, estimulada
e valorizada.

A criatividade é um
dos fatores mais
importantes para
impulsionar um
negócio.
O desafio é sair da
mesmice e oferecer
produtos ou serviços
com diferencial
competitivo que
assim seja percebido
pelo cliente.

Para usar a sua
criatividade
considere que você
só terá uma boa ideia
se tiver muitas para
e s c o l h e r. O u , d e o u t r a
forma, nada é mais
perigoso do que uma
ideia quando ela é a
única que você tem.
Não pré-julgue
n e n h u m a . Tu d o s ã o
ideias. A avaliação
será no final.

A criatividade é
um dom nato ou
pode ser
adquirida?
Poderíamos dizer que é
um dom nato porque o
homem, desde a préhistória, usou a
criatividade para
s o b r e v i v e r, r e s o l v e r s e u s
problemas e facilitar sua
vida.
A criatividade é muito
exigida nas situações de
crise e esse princípio é
válido até hoje.
Então, por que se costuma
rotular uma determinada
pessoa de criativa e outra
de menos ou mais
criativa? Ou achar que
existem apenas algumas
atividades ditas criativas,
tais como artes,
arquitetura, publicidade
etc.? Nada mais falso.

Leia, reflita e responda
antes de passar para a
próxima página.
Quando foi a última vez
que você quis ter ideias
originais para lançar
um novo produto,
serviço, simplificar um
processo ou criar uma
estratégia inovadora
para melhorar o
resultados de sua
empresa?

Quando foi a última vez
em que você quis ter
ideias originais para
va l o r i z a r, c r i a r
diferenciais
competitivos no seu
curriculum?

Você usa velhas maneiras
de pensar para enfrentar os
novos problemas e desafios
de hoje e do futuro ?
Na era do fazer mais com
menos as exigências dos
consumidores são cada vez
maiores. Os mercados e
produtos tornam-se
commodities: tudo igual e a
preços cada vez mais baixos.
Novos concorrentes.
Por estas razões a capacidade
para criar e inovar é a
principal ferramenta para as
empresas criarem seus
diferenciais competitivos.
A Criatividade é aplicada em
planos estratégicos,
marketing, produtos (novos e
existentes), serviços, redução
de custos, identificação de
novos mercados, novos canais
de distribuição, simplificação
de processos, redução de
custos, etc.

Você tem algum problema
que necessita de
soluções mais criativas ?
1. Como poderemos entrar em novos
mercados?
2. Como poderemos duplicar nossos
resultados financeiros?
3. Como poderemos oferecer melhores
serviços sem aumento de despesas
?
4. Como poderemos atrair e reter os
melhores profissionais?
5. Como poderemos aumentar a
quantidade de novos produtos?
6. Como poderemos conquistar mais
clientes?
7. Como poderemos aumentar nossa
memorização de marca?
8. Como poderemos motivar nossas
lideranças a serem mais
empreendedoras?

Escreva, no mínimo, 10
respostas para cada
pergunta acima.

A criatividade é um
dom nato ou pode
ser adquirida?
Poderíamos
dizer que é um dom nato
porque o homem, desde a
pré-história, usou a
c r i a t i vi d a d e p a r a s o b r e vi v e r,
resolver seus problemas e
facilitar sua vida.
A criatividade
é muito exigida nas situações
de crise e esse princípio é
válido até hoje. Então, por
que se costuma rotular uma
determinada pessoa de
criativa e outra de menos ou
mais criativa?
Ou achar que existem apenas
algumas atividades ditas
criativas, tais como artes,
arquitetura, publicidade etc.?
Nada mais falso.

Sua empresa usa a
Criatividade ?
Investir apenas em tecnologia de ponta, expansão
de mercados, ampliações de bases de consumo,
downsizing ou reorganizações não é mais suficiente.
Hoje tudo está disponível para todos.
Produtos e serviços tendem a transformarem-se em
commodities.
Com todo este dinamismo surgem novos problemas
e novas oportunidades que exigem novas maneiras
de pensar tornando a demanda por equipes
criativas cada vez mais crescente.
Só assim surgem novas ideias para fazer mais com
menos, reduzir custos, lançar novos produtos,
melhorar os produtos já existentes, aumentar as
vendas, buscar novos canais de distribuição,
simplificar processos e sistemas e outros
benefícios.

A concorrência é cada vez mais intensa. Em razão
disso, a necessidade cada vez maior do pensamento
criativo.

Os negócios
necessitam de
criatividade.

Lembre de
três
negócios, bem
sucedidos no
passado, que
decresceram ou
desapareceram
porque alguém
imaginou algo
melhor.
Se puder faça esse
exercício junto com
outros colegas. Insira
a pergunta por que ?

Assim acontecem os
ataques às idéias
novas.
1. Esta ideia é uma piada.
2. Em time que está ganhando
não se mexe.
3. Não gostei desta ideia.
4. Isto já foi feito no passado e
não funcionou
5. Ninguém nunca fez isto.
6. A Matriz não aprovaria.
7. Esta ideia trará mais problemas
do que vantagens.
8. Mas por que mudar se está
funcionando bem?

Escreva 3 argumentos
contra esses ataques a
uma nova ideia.

Ter a criatividade bem
desenvolvida para visualizar
novas soluções, novas ideias.
Atualmente existem
muitas técnicas
disponíveis para
ajudar as pessoas a
expandir suas ideias.
Entretanto, tudo
depende da nossa
capacidade para
aceitar a diversidade
de pontos de vista. Por
ser mais fácil, as
pessoas acostumamse a pensar dentro de
normas e regras.
Outras pensam que
estão pensando
quando apenas estão
reorganizando seus
paradigmas.

Criatividade pode ser
aprendida?
A resposta curta é sim. Embora os robôs sejam ótimos
em resolver problemas e otimizar as ideias existentes,
as organizações precisam de funcionários que possam
imaginar e criar soluções inovadoras para o futuro.
“ Para ser criativo, você não pode ter medo de errar
e deve manter-se ligado a tudo o que acontece a sua
volta.” Deepak Chopra
O desafio é pensar além dos limites.

Aqueles que participam das minhas palestras ou
worksshops já estão matriculados para treinar a
CRIATÓBICA ( Criatividade + Aeróbica ) onde seus
neurônios vão ter que malhar duro. São 100 exercícios
de criatóbica para deixar seu cérebro em forma.

Você pode aprender a ser criativo
experimentando, explorando, questionando
suposições, usando a imaginação e sintetizando
informações. Aprender a ser criativo é

semelhante a aprender um esporte. Requer
prática desenvolver os músculos certos e um
ambiente favorável para florescer.
Quanto mais treinamento você tiver e mais diversificado,
maior o potencial de produção criativa. Pesquisas mostraram
que, em criatividade, quantidade é igual a qualidade. Quanto
maior a lista de ideias, maior a qualidade da solução
final. Frequentemente, as ideias da mais alta qualidade
aparecem no final da lista.
Você só vai chegar a uma ideia excelente se tiver muitas
para escolher..

Quem tem apenas uma
ideia não tem nada.

Peque um
objeto qualquer
e identifique
tudo que pode
ser alterado
nele para que
fique mais
simples
de usar.

“Eu estava com medo”.

“Era uma ideia antiga”.
“Parecia muito ingênua”.
“Parecia muito comum”.
“Era óbvio”.
“Poderia não ser aceita”.

“Parecia impraticável”.
“Parecia muito pessoal”.
“Era impossível”.
“Difícil de explicar”.
“Não combinava com o resto”.

“Parecia insignificante”.
“Era muito complicada”.
“Era muito abstrata”.

Você já
abandonou
alguma ideia sua
por uma ou mais
das razões
acima?

Quais as
três
barreiras
a criatividade
em sua
empresa
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