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habilidades necessárias para o 
futuro propostas no relatório o 
“Futuro do Trabalho”. A criativi-
dade promove o desenvolvimen-
to profissional. No âmbito dos 
negócios, essa habilidade é con-
siderada uma das capacidades 
mais relevantes, pois é matéria 
prima para inovação, assegura a 
competitividade e pode garantir 
a sobrevivência das organizações. 
 
 Mas, se você pensa ou 
costuma afirmar que não é cria-
tivo ou fica bloqueado quando 
precisa criar um novo projeto 
de pesquisa, uma nova forma de 
comunicação, desenvolver algo 
(produto, serviço ou processo) ou 
até quando precisa encontrar so-
luções para desafios do dia-a-dia,  
para começo de conversa, você 
precisa entender alguns pontos:
 
 1. Pensar e/ou afirmar 
que NÃO é criativo pode lhe 
bloquear. Afinal, se você pen-
sa que não é capaz, por que iria 
tentar e dedicar atenção, tem-
po e esforço, não é mesmo? 

 2. Eureca não existe! A 
criatividade não acontece por 
acaso. Se você está esperan-
do aquela ideia/luz sensacional 
surgir na sua cabeça, sinto mui-
to, mas isso não vai acontecer! 

 3. Criatividade é um 
processo que requer paci-
ência, prática e conexão. 
Criatividade NÃO é um ta-
lento ou dom exclusivo que 
alguns recebem ao nas-
cer, enquanto outros, não. 

 4. Todos nós podemos 
ser criativos. Criatividade é uma 
competência que pode ser esti-
mulada, treinada e desenvolvida.

 5. Nosso potencial cria-
tivo pode ser limitado ou ex-
pandido. Segundo, o psicólogo 
americano Abraham Maslow, “o 
homem o qual é criativo, não é 
aquele ao qual se acrescentou algo, 
mas do qual não se retirou nada”. 
 
 Mas, por que citar Mas-
low? Porque compartilho e pro-
pago esse pensamento há muito 
tempo. Penso que nosso poten-
cial criativo pode ser limitado ou 
expandido de acordo com as in-
terações e vivências que nos per-
mitimos experimentar ao longo 
da vida. Penso que ser criativo é 
simples, que nós podemos decidir 
ser ou não ser criativos e que se 
trata de uma escolha pessoal blo-
quear ou expandir a criatividade. 
 
 Todos nós podemos ser 

  Se você pensa que 
não é criativo, se costuma afir-
mar ou sentir que não é cria-
tivo, esse texto é para você!
 
 Agora,  se você é cria-
tivo, mas na hora que precisa 
criar, se sente bloqueado, des-
confio, fortemente, que você 
irá gostar desse texto, pois nele 
compartilho dicas que  podem 
te ajudar a estimular seu poten-
cial criativo, assim como, técni-
cas para colocá-las em prática. 
 
 Então, vamos descompli-
car a criatividade?
 
 É provável que você já 
tenha escutado: “criatividade é 
essencial para qualquer profis-
sional” ou “sua empresa precisa 
de criatividade para sobrevi-
ver”, ou, até mesmo, “seja criati-
vo!”.  Concordo que é verdade, 
pois num mundo cada vez mais 
competitivo e com recursos es-
cassos, é preciso ser criativo.  
 
 Isso vale para pessoas e 
negócios.
 
 Sem dúvida, a criativida-
de é uma das mais importantes 
habilidades do profissional  bem 
sucedido, pois permeia todas as 
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criativos, inclusive você. Entre-
tanto, preciso lhe alertar que não 
é possível se tornar criativo ime-
diatamente, como num passe de 
mágica. Depois de anos de ensino, 
pesquisa, observação e vivência 
de mercado, defendo que a solu-
ção começa de uma forma sim-
ples, porém desconheço um pas-
so a passo ou prescrição perfeita. 
 
 Sabendo disso, como esti-
mular e desenvolver a criatividade?
 
 Esclareço que não preten-
do esgotar o assunto ou apresen-
tar a “melhor forma” de estimular 
a criatividade,  minha intenção é 
tão somente incentivar que mais 
pessoas despertem seu potencial 
criativo e desenvolvam inovações 
que melhorem nossa qualidade e 
padrão de vida e, por meio do 
empreendedorismo, gerem ren-
da e oportunidades de trabalho.
 
 Dito isto, vamos em 
frente? Para começar, receba a 
primeira dica: você é criativo, 
a criatividade já está em você, 
você vai ativá-la. Eu disse “re-
ceba’’! Então pense, afirme e 
acredite que é criativo. Afinal, 
a mente não distingue o real do 
imaginário. Opa, se te assus-
tei com essa afirmação, confie 
ou pesquise mais sobre isso.
 
 A segunda dica é:  pre-
pare-se para ser criativo! Pessoas 
criativas dedicam atenção, tem-
po e esforço. Então, se você quer 

ser criativo, pesquise, estude, ob-
serve e aprenda o máximo sobre 
a área que deseja se tornar cria-
tivo. Ademais, faça observações, 
conexões e imersão (leia livros, 
assista vídeos, escute podcasts),  
não se limite a um único tema, 
pois é fundamental correlacionar 
assuntos. Lembre-se: o conhe-
cimento se constrói em cadeia.  
 
 Lembre-se: quanto mais 
experiências viver, mais inspi-
rações você terá e mais criativo 
você será. Por isso, visite lugares 
novos, conheça pessoas, acumule 
experiências e diversão no seu dia 
a dia.  Já a terceira dica é: elimine 
as certezas! Sugiro que faça supo-
sições e tenha dúvidas, pois as cer-
tezas bloqueiam a criatividade. 
 
 Agora registre a quarta 
dica:  questione e fantasie! Essa 
dica vem do professor da Uni-
versidade de Stanford, John E. 
Arnold. Ele defendeu que “ques-
tionamento e fantasia são dois re-
quisitos primordiais da persona-
lidade criativa”. Adicionalmente, 
o diretor e produtor britânico, 
Alfred Hitchcock, reforçou, di-
zendo que “existe algo mais im-
portante que a lógica: a imagina-
ção.” Portanto, faz sentido dizer 
que questionar liberta a imagi-
nação para fantasiar e explorar o 
desconhecido, bem como, criar 
possibilidades que, em conjun-
to, despertam nosso potencial 
criativo, tangibilizando as possi-
bilidades que foram imaginadas.

 
 Ressalto que questionar é 
uma importante parte do design 
thinking, uma abordagem  para 
estimular a criatividade e gerar 
soluções inovadoras para pro-
blemas complexos. Nesse con-
texto, defendo que vale a pena 
conhecer o site design thinking 
para educadores (https://edu-
cadigital.org.br/dteducadores).
 
 A dica nº 5 é: não se com-
pare e valorize suas ideias! Com-
parar a sua versão inicial com a 
versão final de alguém pode blo-
quear a sua criatividade. Além 
disso, é injusto. Lembre-se de que 
uma boa ideia não nasce perfeita, 
é necessário lapidá-la. Sabe, a pri-
meira vez que você fala sobre um 
assunto é legal, mas a segunda 
e a terceira são muito melhores, 
concorda? Portanto, use e abuse 
de sua criatividade, pois quanto 
mais usamos nossa criatividade, 
mais ganhamos e melhoramos.
 
 É provável que esse tex-
to não esteja perfeito, que re-
ceba críticas, o que é muito na-
tural.  Considero que críticas 
são oportunidades disfarçadas. 
Recebo, analiso e descarto ou 
aproveito. Afinal, como pode-
rei evoluir se não testar minhas 
ideias? Essa é a nossa sexta dica: 
seja vulnerável! Saiba que vai re-
ceber críticas,  prepare-se para 
aproveitá-las. Sugiro que assis-
ta o documentário “The Call to 
Courage”,  da pesquisadora ame-

Colunista Uespi 02



  2.3 A criatividade 
demanda envolvimento e paixão;

 3. Reflita e responda: 
(1) o que você sabe? (2) quais 
conteúdos você domina? (3) 
qual seu estilo de trabalho (sozi-
nho ou acompanhado; digitando 
ou escrevendo; com música ou 
sem música)? (4) O que te mo-
tiva de verdade? (5) Quais são as 
coisas que você gosta de fazer? 
Responda cada uma das questões 
no papel, sem restrições, regis-
tre tudo o que vier à sua cabeça; 
Identifique os elementos em co-
mum, sublinhando ou circulando; 
 
 A segunda técnica, é co-
nhecida como “E SE”. Essa técni-
ca te ajuda a ter melhores ideias, 
pois quando você se pergunta, e 
se? você estimula sua criatividade. 
 
 Use-a para criar novos 
projetos de pesquisa ou novos 
negócios, para desenvolver no-
vos produtos e serviços ou pro-
cessos e até para encontrar solu-
ções para desafios do dia-a-dia.
 

Por exemplo,  pergunte:
 
 E se ninguém conseguis-
se mais falar?
 E se eu tivesse todo o di-
nheiro do mundo para criar um 
novo produto?
 E se as pessoas só quises-
sem aulas online?
 

 Brainwriting é a ter-
ceira técnica que compartilho. 
Trata-se de uma técnica que 
pode ser utilizada em grupo 
ou individualmente. Seu obje-
tivo é gerar muitas ideias em 
30 minutos. A qualidade das 
ideias, por mais estranhas ou 
inapropriadas que pareçam, 
não têm importância no iní-
cio. Siga as seguintes instruções:
 
 1. Defina o proble-
ma que precisa resolver.

 2. Pesquise e disponibi-
lize assuntos relacionados sobre 
o problema em fontes diversas.

 3. Escreva 3 ideias que 
estejam relacionadas com o pro-
blema e a solução que deseja en-
contrar. Observação: se for em 
grupo, faça 6 dessas rodadas.

 4.    Estabeleça o tem-
po. Sugestão: 5 minutos para 
cada rodada (em grupo) ou 
15 minutos (individual). 

 5. Use post-its, imagens, 
vídeos ou qualquer instrumen-
to que estimule a criatividade. 

 6. Deixe as ideias flu-
írem e não coloque barreiras. 

 7. Associe ideias.

 8. Defina crité-
rios para seleção das ideias.

ricana Brené Brown. Desconfio 
que pode agregar coisas boas. 
 
 A dica nº 7 é: descan-
se! Talvez você já tenha tido 
uma grande ideia passeando. 
Isso acontece porque seu cére-
bro está descansado e livre para 
ser criativo. Seu cérebro precisa 
relaxar. Pausas e momentos de 
ócio estimulam a criatividade. 
Que tal assistir o TED talk “Que-
rem ser mais criativos? Deem 
um passeio”, da cientista com-
portamental Marily Oppezzo.
 
 Agora que você conhe-
ce algumas dicas para estimular 
a criatividade, vou propor três 
técnicas para aumentar a sua ca-
pacidade de gerar muitas ideias.
 
 A primeira técnica é 
“encontre sua criatividade”. O 
objetivo dessa técnica é encon-
trar  elementos em comum en-
tre os conhecimentos que você 
domina, seu estilo de traba-
lho e o que você gosta de fazer 
para encontrar sua criativida-
de. Siga as seguintes instruções:
 
 1. Reserve um momento 
para realizar esse exercício; 

 2. Considere que:
  2.1 Seu co-
nhecimento é o principal in-
sumo para a criatividade;
  2.2 O am-
biente de trabalho interfe-
re no seu potencial criativo; 
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 9. Abra uma votação para 
escolher a ideia que representa a 
melhor solução para o problema.

 10. Lapide a ideias 
com a ajuda de especialistas. 

 11. Colo-
que em prática, teste.
 
 12. Receba feedbacks.

 13. Apren-
da e aperfeiçoe a solução.

 14. Reinicie a par-
tir do item 10 quantas ve-
zes forem necessárias.
 
 Entender que a criativi-
dade é um processo e que  “eu-
reca” não existe, me ajudou 
muito, principalmente porque 
eliminei as autocobranças. Por-
tanto, ao invés de esperar aque-
la ideia extraordinária cair do 
céu como num passe de mágica, 
use as técnicas propostas, elimi-
ne as certezas, deixe o processo 
fluir e viva a jornada. Suspeito 
que você vai gerar muitas ideias. 
 
 Espero que tenha gos-
tado do conteúdo. Se pos-
sível, compartilhe com 
quem precisa saber disso.
 
Saúde e harmonia!
 

Colunista Uespi 04

FICHA TÉCNICA 
Ebool Colunista Uespi - 2ª edição 

Diretora de Comunicação 
Sammara Jericó 

Coordenadora de conteúdo 
Priscila Fernandes  

Diagramação 
 Leonardo Dias


