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• Conteúdo adaptado de:

Guia essencial para empreendedores: Ideação/ Cláudio 
Afrânio  Rosa;  Gustavo  Marques  Couto;  Marcelo  Gomes  
Lage.  - Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015.



CRIATIVIDADE



“Aaaahh! 
Esse negócio de criatividade é para artistas!” 

Quem quer que a tenha dito estava errado. 
Todos somos criativos. 



Criatividade

• Para o especialista em educação Sir Ken 
Robinson, a criatividade é uma habilidade que 
é inibida durante a formação dos  adultos  
pelas  escolas  e  empresas. 



Criatividade

4+4=?



Criatividade

8=?



Criatividade

• A Wikipedia define criatividade como o 
fenômeno de gerar ideias novas. 

• Criatividade é mais que produzir ideias; elas 
precisam ser novas, mas também úteis. (Dave 
Stewart e Mark Simmons, livro Business 
Playground. )

• Criatividade é a capacidade natural do ser 
humano de  chegar a novas ideias e ter coragem 
para provê-las. (Tom Kelley e David Kelley, IDEO)



Oportunidade

• Por que compramos isso?
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Oportunidade

• Alguém tem uma ideia melhor para 
cortar grama?
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Oportunidade

• Talvez isso...
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Oportunidade

• Ou isso...
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Oportunidade

• Ou ainda isso...
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Oportunidade

• Mas qual é o problema do cliente?
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Criatividade

• Exercitando...



Oportunidade

• Mas qual é o problema do cliente?

• “Cortar a grama”?
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Oportunidade

• Mas qual é o problema do cliente?

• “Ter um gramado baixo e bonito 
o tempo todo”...
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Oportunidade

• Então que tal isso?

• No Mow Grass
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Pensando diferente...

• Existem duas formas de encarar um problema, 
que os especialistas chamam de pensamento 
convergente e divergente. 

• A forma convergente de pensar quebra o 
problema em partes para entender suas 
causas. 



Pensando diferente...

• Já o pensamento divergente, procura 
aumentar o escopo do problema e 
compreender,  além de partes e causas, o 
contexto, as pessoas e os motivos envolvidos.



Criatividade

• Exercitando 
sua criatividade...



Criatividade

• O  que  você  precisa  fazer  diante  da  inércia  
provocada  por esses medos é começar 
devagar, mas começar. 

• Agir é a única coisa que você pode fazer. 
Quebre seu desafio em pequenas atividades e 
siga em frente. 



Criatividade

• De onde vem as boas ideias?



Criatividade

• Eureka!  Eureka!  Gritava  Arquimedes  
enquanto  corria  pelas ruas  da  Grécia,  nu.  
Momentos  antes,  ele  havia  descoberto 
como calcular o volume de objetos enquanto 
entrava na sua banheira. Ele havia percebido 
que o volume de água que transbordava 
deveria ser do mesmo volume do objeto que 
entrava (no caso, ele).



Criatividade

• Eureka é uma interjeição de origem grega que 
significa “encontrei” ou “descobri”. 

• É pronunciada por alguém que acaba de 
encontrar a solução para um problema difícil.



Criatividade

• Desde a fagulha criativa de Arquimedes até 
bem pouco tempo, acreditávamos que as 
grandes ideias vinham em momentos como 
esse. 

• Sozinhos, em estado de profundo 
pensamento,  como  Isaac  Newton  sentado  
debaixo  de  uma  macieira esperando pela 
queda da maçã para “descobrir” a lei da 
gravidade. 



Criatividade

• Charles Darwin, cientista responsável pela 
teoria da evolução  das  espécies,  escreveu  
em  sua  autobiografia  um momento similar. 
Em 1838 ele estava em seu gabinete, sozinho, 
lendo um livro e, de repente, Eureka! Surgiu 
em sua mente, como num passe de mágica, a 
Teoria da Evolução das Espécies! 



Criatividade

• O que aconteceu realmente foi descoberto 
por Howard Gruber, um cientista que revisou 
os diários de Darwin anteriores à publicação 
da sua teoria. Darwin anotava as próprias 
ideias. Ao revisar essas anotações, Gruber
percebeu que os elementos do darwinismo já 
estavam ali meses antes.



Criatividade

• Kevin  Dumbar,  outro  cientista,  observou  
grupos  de pesquisadores  em  seus  laboratórios.  
Filmou  o  que  faziam  para identificar o 
momento exato em eles gritariam “Eureka!". 

• Algo como um Big Brother dos laboratórios. Ao 
assistir a horas de vídeo, percebeu que as 
descobertas não eram alcançadas atrás de 
microscópios. Os momentos “eureka” ocorriam 
nas reuniões semanais ou no espaço do café, 
quando os cientistas compartilhavam os 
resultados dos experimentos.



Criatividade

• A maioria das grandes ideias surge a 
partir de uma intuição que se 
acumula por anos. 

• A sorte favorece a mente conectada 
(e bem informada!)



Inovando!

• AS 4 LENTES 
DA INOVAÇÃO! 

(veja ‘Four lens of innovation’, em 
Outros Materiais na página da disciplina)





Inovando

• Desafiar as ortodoxias é questionar dogmas 
profundamente arraigados nas empresas e 
nos setores a respeito do que impulsiona o 
sucesso.

• IKEA e seus móveis

• Dell e venda direta de computadores  

• Linux e plataforma de código aberto



Inovando

• Tirar proveito de descontinuidades é identificar 
padrões despercebidos que poderiam mudar 
significativamente as regras do jogo. Não se trata de 
prever o futuro, mas perceber as mudanças e 
compreender aonde levarão.

• Em 1990, quatro tendências (que até hoje são atuais): 
– as pessoas trabalham mais horas do que antes
– o número de famílias de pais solteiros ou separados 

aumenta
– as pessoas se casam mais tarde
– as pessoas passam cada vez mais tempo online

• Craig Newmark criou o site craigslist.com, reunir 
pessoas com interesses em comum



Inovando

• Alavancar competências e qualidades 
estratégicas é uma nova forma de ver a 
empresa, e o mundo, como um portfólio de 
habilidades e competências ao invés de um 
fornecedor de produtos e serviços.

• Exemplos de calçados da Keen

• Keen Footwear tinha tecnologia patenteada 
de proteção aos dedos dos pés + estúdio de 
design > 16 tipos de sapatos em apenas 2 
meses



Inovando

• Entender necessidades não-
articuladas significa colocar-se no lugar do 
cliente, identificando sentimentos não-
expressos e necessidades não-atendidas.

• A Whirlpool (Brastemp e Consul) costuma 
visitar a casa das pessoas e estar nos locais de 
compra para entender os desejos e vontades 
dos consumidores. É olhar para o usuário ao 
invés de olhar para o produto.

• Xampu depois condicionador



Criatividade

• Exercitando sua 
criatividade...



Desafio

• Eu moro a 10 km do meu trabalho. Meu carro 
está fazendo 7 km/litro de gasolina. Eu quero 
reduzir meu consumo de gasolina por 
questões financeiras e ambientais. Tenho 
dinheiro para pagar por soluções.

• Apresente uma solução convergente.

• Apresente uma solução divergente.



IDEAÇÃO



Ideação

• AS PERGUNTAS QUE FAZEMOS MOLDAM AS 
RESPOSTAS QUE VAMOS OBTER. FAZER A 
PERGUNTA CERTA É UMA ARTE. 



Ideação

• Ler pág.45 até 52 (vol. 2, Ideação)

• Levante problemas a serem resolvidos, 
pensando nas dores, incômodos, custos, 
necessidades, dificuldades, desperdícios... 
(a falta de um produto x não é um problema)

• Faça baseado no seu propósito!

• Tente alinhar com os desafios a seguir.

• Envie pelo menos 3 problemas com breve 
descrição! (não proponha solução)



Pense GRANDE! Mire na LUA!





https://medium.com/singularityu/how-to-invent-radical-solutions-to-huge-problems-
745d8207649a

https://medium.com/singularityu/how-to-invent-radical-solutions-to-huge-problems-745d8207649a


https://www.openstartups.net/br-pt/challenges/

https://www.openstartups.net/br-pt/challenges/










https://hbr.org/2016/04/a-chart-that-shows-which-industries-are-the-most-digital-and-why

https://hbr.org/2016/04/a-chart-that-shows-which-industries-are-the-most-digital-and-why


https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/

