


O Que você quer ser 
QUANDO CRESCER ? 







A medida que crescemos, 
Somos condicionados a 

limitar nossas 
possibilidades e a 

restringir oportunidades 
 



Imaginem essas 
histórias 



o milho 



O Maior hotel  
do mundo 







“Será para o carro o 
que o carro foi para 

a carruagem”  



Segway	  “seria	  para	  o	  carro	  o	  que	  o	  carro	  
foi	  para	  a	  carruagem”.	  Dean	  Kamen	  



A empresa mais 
inovadora do brasil 





O Que essas 
histórias têm em 

comum? 



Todo mundo fala em... 

inovação 









As empresas estão cheias de 
ideias, mas apenas 20% delas 
conseguem transformar ideias 
em inovação na prática.  

Harvard Business Review 2013 



	  	  

Ambiente de confiança 

Não há como solucionar um 
problema que não existe!

!
A inovação depende de aceitação, percepção, 

fatores aleatórios e aplicabilidade!

Aceitar A INOVAÇÃO 





PANORAMA 



Inovação hoje… 
 
20-30 anos – inovação tecnológica 
10-15 anos – inovação de modelos 
Atualmente – inovação de cultura 









HOJE, QUASE TUDO É 
"DISRUPTIVO" OU "DISRUPTIDO"



INCERTEZA SEM 
PRECEDENTES







LONGEVIDADE 
EXTREMA



AUMENTO MASSIVO DE SENSORES 
QUANTIDADE BRUTAL DE DADOS 
MAIS ASSERTIVIDADE NAS RELAÇÕES ENTRE AS 
EMPRESAS E AS PESSOAS 

INTERNET	  DAS	  COISAS	  



ROBOTIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE



SKILLS DO FUTURO



TRANSDISCIPLINARIDADE 
MÚLTIPLOS SKILLS

ANTES

HOJE
TRANSDISCIPLINARIDADE 
MÚLTIPLOS SKILLS

TIME

PESSOA



O Que eu tenho a  
ver com tudo isso? 



AS	  PESSOAS	  SÃO	  OS	  DRIVERS	  DA	  INOVAÇÃO	  

DRIVERS



1.500 CEOs de 60 países e 33 
indús t r i as em todo o mundo , 
identificaram a criatividade como a 
competência número um para os 
líderes atuais.!

Pesquisa do Institute for Business Value  IBM - 2010 



E como pensar com 
criatividade na 
profissão e nos 

negócios ? 









Imaginar 



Imagem	  de	  leão 

O que você faria? 



Pensar 



PERDEMOS o hábito 

Perdemos a confiança 

E perdemos a atitude 
 



Imagem	  de	  leão 



Como as crianças criam ? 
Explorar, construir e representar!



O Ursinho marrom… 



...ou o dragão colorido com duas cabeças  



O	  RESGATE	  
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CRUCIAIS	  PARA	  GERAR	  INOVAÇÃO	  
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Charles Darwin nunca disse que na 
natureza sobrevive o mais forte, 
mas sim o que mais se adapta às 

mudanças.  

Adaptação	  



Circunstância 

O que está acontecendo!
no círculo ao nosso!
redor neste instante.!



Explore, saia da toca 



Habitue-se a 
pisar fora do 
seu mundo... 

Exercício – FILA!



SEM FALAR 



Sair da lógica 



É assim que  
nasce a  
criatividade 

Frente a uma dificuldade 
reconhece-a, conviva e  
saiba tirar proveito dela. 



DES-CONFORTO 
IR COM O 

FLUXO 

≠ 
MUDAR 
FAZER 

DIFERENTE 
 



Amplie seu 
repertório de 
possibilidades e 
adapta-se às 
circunstâncias 
sempre 



A receita para a longevidade de uma 
corporação está, em larga medida, 
relacionada à capacidade de adaptação 
que ela demonstra. Àquelas que não 
conseguem se metamorfosear está 
reservado o mesmo destino de qualquer 
mortal: o desaparecimento. exame.com 



Temos 90%  
do mercado 





Câmera	  digital	  Kodak	  -‐	  1975	  

Para	  preservar	  seu	  modelo	  de	  negócios,	  baseado	  no	  rolo	  de	  filme,	  
seus	  execuPvos	  preferiram	  a	  estratégia	  da	  negação	  do	  óbvio	  	  

e	  não	  se	  adaptaram.	  	  



Marcas 
simplesmente 
desaparecem 
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Escute a sua intuição 
Sabemos mais do que 
conseguimos explicar.!
!

Pressentimentos e intuições 
escapam das leis conscientes 
da lógica.!
!

Na maioria das vezes a 
informação não dita é mais 
importante do que aquela que 
está sendo dita claramente.!



A	  análise	  nunca	  nos	  dá	  a	  
resposta	  ..O	  máximo	  que	  
ela	  faz	  é	  fornecer	  subsídios	  
úteis	  à	  avaliação	  do	  
problema.	  Se	  você	  acha	  
que	  a	  análise	  vai	  lhe	  dar	  a	  
resposta,	  lamento	  dizer	  
que	  essa	  resposta	  vai	  
desapontá-‐lo.	  Jamais	  
despreze	  um	  senPmento	  
forte	  que	  você	  não	  
consegue	  explicar.	  	  
	  
A.G.Lafley	  Ex-‐CEO	  P&G	  

Mais	  arPstas	  dos	  
negócios	  
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Criatividade é a arte de saber 
fazer perguntas 



A arte de fazer 
perguntas impertinentes 
e idiotas 

Elas servem para destravar o 
processo criativo !



festa	  

Exercício 

O que eu preciso pra !
dar uma festa de aniversário?!



Como dar uma festa de aniversário 
De arromba e sem dinheiro? 

Vamos	  mudar	  a	  pergunta	  



festa	  

Exercício 

JOÃO E MARIA!
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Sair da  
Fixação funcional 
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PENSAR COM A CABEÇA do outro 
EmpaPa	  
	  
As	  vezes	  o	  que	  não	  é	  dito,	  é	  bem	  mais	  importante	  
do	  que	  é	  dito	  
	  
Reconheça	  e	  defina	  o	  problema	  a	  parPr	  do	  usuário/
cliente	  
	  





EXPLORAÇÃO 
• Aceitar problemas e desafios – não super estimá-los!
• Identificar oportunidades e possibilidades – o criativo sabe 
aproveitar as oportunidades, por menor que sejam!
• Buscar a colaboração dos outros!
• Entender as necessidades !
• Ouvir e observar tudo ao seu redor – visão de jogo!
• Conectar vocações, lideranças e propósitos!
• Buscar diferentes caminhos para uma mesma solução!
• Fazer além do pensar!
• As ideias já estão lá, basta procurar!



CONSTRUÇÃO 
Abrir possibilidades – divergir!
Mão na massa – Pensar fazendo!
Re-definir o problema!
Construir as ideias brutas !
Não julgar ideias ousadas!
Repensar modelos mentais e quebrar convicções!
Criar modelos, rascunhos, mapas, protótipos, desenhos!
Não ter medo do erro!
Trocar experiências e buscar opiniões fora do seu mundo!



Selecionar ideias - convergir!
Conectar e polinizar ideias!
Apresentar soluções práticas para as melhores ideias!
Compartilhar possíveis soluções com outras pessoas!
Priorizar as ideias – centrais, novas, visionárias!

CONSTRUÇÃO 



REPRESENTAÇÃO 
Comunicar as principais soluções e processos!
Testar as ideias selecionadas para ver se ficam de pé!
O que funciona e o que não funciona - ajustes!
Teste e representação!
Aplicação e realização no mercado!
Buscar a colaboração para lapidar a ideia!
Atribuições – quem, como e quando!
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E A COMUNICAÇÃO? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que é comunicação? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tornar comum 

Ex.	  Bayer	  



Comunicação = tornar comum 
 
- Compartilhe ideias com outros setores 
- Estabeleça relação de empatia 
- Habitue-se a fazer perguntas 
- Crie um fluxo para ideias livres 



Profissionais que comunicam 
são os principais ingredientes 
para tornar a organização 
uma verdadeira máquina de 
inovação. 3M 

 



Pessoas	  que	  comunicam	  	  
são	  polinizadores	  

Estabeleça	  vínculos	  e	  relações	  o	  tempo	  todo	  
Invista	  em	  sua	  comunicação	  interna	  –	  arrume	  sua	  casa	  
Crie	  conceitos	  colaboraPvos	  –	  envolva	  as	  pessoas	  
“Faça	  com	  que	  o	  outro	  pense	  que	  a	  ideia	  é	  dele”	  
	  



Comunicação 
85% dos executivos gastam menos  
de uma hora por mês discutindo estratégia 
Apenas 5% dos empregados compreendem  
as estratégias das empresas – falta comunicação   
 
 
As estratégias criadas na diretoria precisam chegar  
àqueles que fazem os processos, à linha de frente. 
	  



Cuide	  do	  markePng	  como	  Miles	  Davis	  tocava,	  	  
acompanhando	  as	  parPturas	  e	  reinventado	  nas	  notas.	  

	  	  
Execute	  os	  planos	  de	  comunicação	  como	  Gaugin	  pintava,	  

procurando	  sempre	  a	  sugestão	  e	  não	  o	  descriPvo.	  	  
	  

Os	  clientes	  	  são	  melhor	  aPngidos	  quando	  a	  comunicação	  	  
se	  processa	  pela	  emoção	  e	  pelo	  caminho	  do	  coração.	  

	  
Seja	  pródigo	  em	  contar	  histórias	  sobre	  a	  sua	  marca.	  



motivação, engajamento 
e propósito

CRIE SENSO DE 
PERTENCIMENTO



A arte de contar HISTÓRIAS 
Pessoas não compram produtos, compram histórias	  



Relacionament0 
a melhor estratégia de comunicação 

Pele com Pele 
 
Diferenciação por relacionamento 
 
Nome do jogo – autenticidade e 
transparência 



Relacionament0 
a melhor estratégia de comunicação 

Manter clientes x conquistar novos 
 
Parceria x Cumplicidade 
(Bamerindus) 
 
Cativar – Criar laços 
 
Criar encantamento 



festa 

Pergunta 
Comunicação é trabalho para  

soldado ou general nas corporações?  



festa 

General,	  é	  claro	  

Comunicação	  
é	  estratégia	  

Ex.	  O	  tempo..	  
Fund	  Bot.	  

Madero	  –	  15x15	  



festa 

“Estratégia	  não	  
comunicada	  não	  é	  

estratégia”	  

Ex.Programa	  de	  Itaipu	  



W.L GORE & Associates 
Faz desde produtos para a área médica a 
tecidos para astronautas.!
!
Produz filtros para reduzir a poluição em 
indústrias.!
!
Fio dental Glide e cordas para guitarras.!



Características desta empresa: 

•  Mantém a comunicação interna aberta, 
direta, ágil e que envolve a todos!

•  Estimula novas ideias - faz acontecer!
	  
	  
	  

“É na hora do cafezinho !
e na carona para casa que 
acontece a verdadeira 
comunicação da empresa.”!



O essencial é invisível para os olhos        
     Antoine Saint Exupery 

Não é possível ver todos os 
ângulos de uma coisa ao mesmo 
tempo, pois a realidade não se 
apresenta de forma completa. !

! !Aristóteles. !



OBRIGADO 
jeansigel@escoladecriatividade.com.br 





Criar, empreender e inovar 
MITOs e verdades 

 



Tenho que ter fortes 
convicções 

Mito ( ) 

Verdade ( ) 
 



Tenho que ter fortes 
convicções 

Mito (X) 

Verdade ( ) 
 



Mais posições 
arte de des-construir ideias  
Mudar contexto, Modulo mental, Pensar diferente	  	  



E se der merda? 

Mito ( ) 

Verdade ( ) 
 



E se der merda? 

Mito ( ) 

Verdade (X) 
 



Depende de como encara 
 



Posso perder tudo e 
VIRAR Mendigo? 

Mito ( ) 

Verdade ( ) 
 



Posso perder tudo e 
virar mendigo? 

Mito (X) 

Verdade ( ) 
 



Empreender e Criar é 
paixão mais do que razão? 

Mito ( ) 

Verdade ( ) 
 



Empreender e Criar é 
paixão mais do que 

razão? 

Mito ( ) 

Verdade (X) 
 



Empreender é um chamado 
 



Pertencimento Por  

Missão, visão, valores 

Mito ( ) 

Verdade ( ) 
 



Missão, visão, valores 

Mito (X) 

Verdade ( ) 
 



CRIE SENSO DE 
PERTENCIMENTO





farei só o que gosto 

Mito ( ) 

Verdade ( ) 
 



Farei só o que gosto 

Mito (X) 

Verdade ( ) 
 



criar é fazer o simples 

Mito ( ) 

Verdade ( ) 
 



 
 

Mito ( ) 

Verdade (X) 
 

Faça	  o	  simples	  todos	  os	  dias	  e	  você	  vira	  gênio.	  	  
Carlo	  Goldoni	  

criar é fazer o simples 
 



Eu só atendo as 
necessidades das pessoas.!
Ed Maia!



Foco no o quê quero vender? 

Mito ( ) 

Verdade ( ) 
 



Foco no o quê quero vender? 

Mito (X) 

Verdade ( ) 
 



As pessoas compram o porquê ! 

? 
Por que comprarão de você? 

 



Empreender COM CRIATIVIDADE  

é construir propósito 

Mito ( ) 

Verdade ( ) 
 



Empreender COM CRIATIVIDADE  

é construir propósito 

Mito ( ) 

Verdade (X) 
 





Toques finais 
 



ParE de tentar e 
comece a fazer 

 



50.000 pessoas 
 





Não morra de sucesso 
 





Frases  



SE A IDEIA é boa e é sua, faça 
você mesmo e experimente 
compartilhE (diversidade) 

 



OBRIGADO 
jeansigel@escoladecriatividade.com.br 




