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A CRIATIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO_ ..•...• ~~

"Ninguém pode ter ilusões.
O desenvolvifuento nio ; um processo tranquilo,\ cal-

mo, no qual cada um de nós vai manter a posição.
O desenvdlvimento i um prodesso dololoso, difícil •

trabalhoso.
Cada um vai ter suas posições sociais mudadas, por

que o mundo a nossa volta está mudando.
Quem correr vai ficar onde estio
Quem ficar será atropelado.

Esta é a noção clara do desenvolvimento.
Não existe outra".

Delfin Netto.

A CRIATIVIDADE E A MOTIVAÇKo

"Cada dia em que se destaca uma folha do bloco da fo
lhinha. cria-se novo lugar para novas idéias e para o pro
gresso".

Char!as F. Kettering.
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1- PRÔLOGO.

A criatividade não é um assunto novo. Pela própria
história da humanidade, podemos nos orientar por seus atos
criativos sucessivos e acompanhar o esforço do homem no seu
caminho ascendente no terreno da~renovação criativa. Contu
do, o comportamento humano ê imprescindível; as motivações
e as necessidades constituem os seus principais incentivos;
caso contrário, marchariamos para uma adaptação tão nociva
ao indivíduo, que o levaria a uma vida sem estímulo e monô
tona. Podemos afirmar que o esforço humano e a motivação
são as maiores fontes de manutenção de quase todas as estru
turas sociais.

S uma verdade e mesmo a experiincia o tem demonstra
do, que as fôrças motivacionais afetam a produtividade e a
criatividade do homem. Com base na experiência, pela sim-
pIes observação. vamos encontrar a motivação atuando no i~
divíduo.mesmo na forma negativa, isto é. pelas decepções,
insucesso. etc, levando-o às artes, às letras ou a um traba
lho mais aperfeiçoado.

O prestígio, as firias, as folgas, os altos salários,
podem encorajar is pessoas para que se tornem mais hábeis,
mais criativas, desempenhando um papel significante para a
comunidade.

A motivação é um dos fatores importantes do comporta-
mento humanot dai a relação direta com a criatividade.

O criador de qualquer mudança é o homem com a idéia,
isto é. aquêle que vê a necessidade de uma mudança. define
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a necessidade e planéja aquilo ~be acha ser a solução para
o problema. Para o criad~r de.u'ni~ idéia êle está altamente
motivado para aleartçaró'seu objêfivo.

Falávam~s.no início desté pt51ogo a respeito da hist5
ria da human í.dade , ,

,Aolong6desta hi~t6ria va~ó.encontrar o homem sem
pré e~ l~~a pl~t s6bf~~iver ~ se ióbt~ssair na sua pugna
êóriti"aUM mélósemprê hostii~

Assim qUê ti noSSo aht~,trai h~mihó s~ lévantou sSbre
os seus pis e ficou,éo~ os braço~ ~ as '~6.l!~re't começou
a sua ascensão pelo caminho do progress6, atrás'de uma meta
longínqua,'mas visível para o seu espírito de ctiatuta huma
na.

Aquêles meios de que a antureza não o dotou, êle su
priu de outra forma pelo uso de sua inteligência.

Colocando grandes pedras na entrada ~a caverna qúe ~e
servia de morada, evitava a entrada dos animais hostrs.

Com ajuda do fogo se defendia das feras, cozia a car
ne de que se alimentava e aquecia no inverno a sua caverna.

Com as peles dos animais que caçava, fazia agasalhos
para se defender do frio e da intempérie.

Com o sal deu sabor mais agradável às suas refeições
e conservou por mais tempo a carne sobrante das suas caç!
das, a fim de ter uma reserva de alimentos.

Com o uso do machado de pedra aumentou a força do seu
braço e co~seguiu sair vencedor na luta contra os animais
pelos que sempre era vencido ..

Coma sua lança aumentou o comprimento do braço aume!.
tando a distincia entre ile e seu inimigo, levando assim
vantagem na luta, ao poder ferir o seu inimigo fora do aI-cançe das suas garras.

Premido pela necessidade de obter alimentos e não p~
dendo se aproximar da sua caça a distância suficiente para
poder abatê-la. passou àrremessar pedras e quando mesmo por
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Cozeu tijolos e fez casas; fez uma roda e inventou
uma carroça que o transportou com maior confôrto;domesticou
a ovelha e aproveitou a lã, a pele é a carne; olhou para as
estrelas e inventou o calendirio~ começou a pensar e achou
o seu Deus!

Assim. partindo daquele semi-animal, passando através
dos tempos até nossos dias, encontramos a criatura humana t

que graças ã sua inteligência e ã sua criativida~et canse
guiu vencer todos os desafios que teve de enfrentar ao lon
go de sua hist5ri~ movimentada e fértil em aC9ntecimentos.·

o. F. A.
•
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este meio não conseguiu pegar a caça, a sua criatividade en
trou em funcionamento e fabricou uma funda, com a qual ar
remessou as pedras a maior distin~ia e com mais f5rça, con
seguindo assim o seu prop6sito:

Compartilhando os seus alimentos com o cão, conseguiu
'domesticá-lo, c~mtando assim com um aliado para ajudá-lo nas
suas caçadas e na defesa da sua caverna.

Mais tarde sentiu a necessidade da companhia dos seus
semelhantes e não sendo suficiente a capacidade da caverna
ônde morava, usou as peles dos animais que çaçava, parafa
zer tendas onde pudesse contar com u.mamoradia mais espaço-
sa.

Domesticando o cavalo conseguiu um meio de transporte
que, sem grande esforço de sua parte, lhe permitiu se deslo
cal'a maiores distincias a procura de sua comida.

Vendo que as raízes, frutos e gramíneas que encontra
va no campo e que, lhe serviam de alimento, eram .insuficien-
tes para saciar a sua fome, tratou de cultivá-los e com is
so aumentou as suas fontes de suprimento de alimentos. pa!
sando a se alimentar de forma mais variada e com maior reg~
laridade. O homem tinha-se tornado agricultor.

Após cada sucesso o homem enfrentava um nôvo desàfio.
Como a agricultura obrigava o homem a ficar perto dos seus
campos de cult'ivo. sentiu a necessidade de contar com mor!,
dias 'que nem sempre as cavernas lhe podiam proporcionar.Mas
por outro lado, as tendas de peles eram de pouca duração e
mais difíceis de se obter ,em campo aberto e assim passou a
viver em choupanas construídas com galhos e fôlhas, mas is
to também era de pouca duração e muito frágil e passou a re
cobrir com barro as paredes da sua choça, aumentando-Ih~ a
resistência e o conforto.

Quando aprendeu a trabalhar e usar os metais, fez P!,
ra sI ,armas, ferramentas e utensílios.
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2- TtTULO

•

CRIATIVIDADE NA EMPR!SAMODERNA
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3- INTRODUçKo

o homem é um ser egoísta por natureza e conservador
;daquilo que possuI, não cedendo os seus bens a outros a nso
;ser em troca de outros bens. dos quais venha necessitar ou
goste de os possuir.

O senso de propriedade está nêle desenvolvido em alto
grau e luta para defender o que lhe pertence.

Outra característica do homem é ser gregário, o que
lhe fez procurar sempre a companhia dos outros, formando c2
letividades que se associavam num esforço comum. Devido a
esta característica social, o homem, desde a origem remota
da história da humanidade, tem ido desenvolvendo os seus do
tes de comerc~ante. No início era o caçador, que trocava a
caça que não lhe fazia falta por pontas de lança ou macha
dos de pedra, ou as peles dos animais que abatia, por agas~
lhos de peles trabalhadas. Assim se estabelecia um triângu-
lo de intercâmbio comercial entre o caçador. o fabricante
de macha~os e pontas de lança e o que trabalhava as .peles
e fazia as roupas e agasalhos.

Mais tarde apareceu o'oleiro que fazia as vasilhas de
barro cozido, com as quais podiam as mulhere~ fazer a comi
da em melhores condições e guardar para mais' tarde o restan
te, introduzindo assim uma maior regularidade no seu regime
alimentar.

Com a formaçio dos grupos e tribos no transcorrer do
tempo, foram aparecendo novas necessidades e criando-se no
vas atividades, o que deu lugar ã divisão do trabalho.cria~
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do-se as especializações nos afazeres e as profissões. As-
sim, eram os ferreirost os pastores. os fabricant~s de uten
511ios, etc.

Todas estas atividades, que no começo giravam em tor
no da produção de comida. mais tarde se extenderam na produ
ção de utilidades e serviços. dos quais também se utiliza-
vam os que produziam diretamente a comida. Isto criou a ne
cessidade de um intercâmbio mais ativo. dando lugar a tran-
sações comerciais de maior envergadura.

Até êsse momento o comércio estava limitado ã troca
de objetos e serviços, sem ter padrões de valores de amplo
campo de uso, o que dava lugar muitas vêzes a transações de
siguais. Isto criou a necessidade de se estabeiecer padrões
de valores permanentes para uso comercial, sendo usadas
conchas de moluscos, sementes e outros objetos difíceis de
se obter. aparecendo assim as primeiras moedas; moedas rudi
mentares sem dGvida, mas que para aquê1estempos eram de u

ti1idade.
Com o transcorrer dos séculos, o homem aprendeu a tra

balhar os metais e aquêles que eram mais difíceis de se con
seguir eram os de mais valor. Assim começou a~ser usado o
ouro e a prata nas transações comerciais, a serem considera

lI,dos como símbolos de riqueza e a serem guardado~.~omo bens..de reserva. (1)
Nas Escrituras encontramos uma fonte fidedigna a êsse

respeito, pois no tempo de Abrahão, uns dois mil anos antes
de Cristo, lemos o seguinte: .;. tte ía Abrahão muito rico
em gado, em prata e em ouro" •.. (2) Também na mesma época
encontramos expressões tais como: compra, venda, comprador.
mercador, preço, moeda. dinheiro, etc. Assim encontramos
"o nascido em casa e o comprado por dinheiro" ••• (3) •••"um
terreno que vale 400 siclos de prata ••• moedacorretite en
tre os mercadores (4).•• Estamos diante de uma transação'

(1 a 4) Ver Bibliografia de Referincias.
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imobiliiria por 400 siclos. moeda dos judeu., de prata pu
ra , de um peso de 6 gramas. ,(5) Mais adiante iremos encon
trar também nas Escrituras, na época de Ciro o persa ••• Hem
ouro '60.000 dáricos e em prata S~OOOar rare í s".•.(6) O dár;!
co era uma moeda persa de ouro e o arrátel uma an,tigaunida
de de peso equivalente a 427 gramas. (7)

Acreditamos que as transaç5es comerciais fBssem
tas naquêle tempo. usando lingotes ou pedaços de metal
um peso determinado, pois somente 600 anos AC •• foi que
cunhagem de moeda~ foi inventada pelos Lrdios~ (8)

Depois foram passando os povos, desapareceram civili~
zações t nasceram outras novas ••• Todos e:stes eventos nos fg
ram trazendo novos conhecimentos, n6'\ib:§meiO$, progresso t

expansão do comércio e dos mercados. novas mentalidades
mais recursos ••• Assim, passando por várias épocas. cheg,!
mos até a Revolução I~.clustrialem 1160 a 1860, ã expansão
.índu'strial e ã tecnologia moderna. que nos trouxeram um d~

fei-de
a

senvolvimento geral.
Esta introdução nos trouxe até o problema, mo·tivo des

te trabalho.

(S a 8) Ver Bibliografia de Referências.
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4.. O PROBLEMA

4-~ DEFINI~OES

Problema: Aquilo que é difícil q~ explicar ou
ver. (9)

Em todo problema exis~em cinco e~ementos:
1) O interessado na pesquisa.
Z) O opjetivo ou objetivos.
3) Os diferentes meios de alcançar o objetivo.
4) O estado de dúvida do interessado na pesquisa qua~

to ã eficiência das alternativas.
S) Os ambientes a que o problem~ di~ respeito.

reso1.

Nessas condiçSes terem~s o ~osso problema ~em coloca
. -

do, o que 'nos facilitará a su~ solução, porque "um prQblema
bem colocado esti meio resolyido"(IO)'

Outra definição de proPlema, ir~JI\osen~ontri-la no li
vro de o. Nogueira t quando aiirma: "C()nce~t~ d,e problema:
Lembra Clarenc'e Mar sh Case que. segundo a eti,..olp$ia.~ P!
lavra "problema" indicaalg6 .."posto,c)u lançado à , frente" •
isto é "algo q~e sé impõe:~, atenç~o:''''~"(i 1) .•,",:' ' "

.. '
, / ',"

4-2 BIBLIOGRAFIA PARA SITUAR O PROBLEMA

(9 a 11) Ver Bibliografia de Referências.
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Usamos para situar o nosso problema, a de N9 I a 14
da Bibliografia de Referincias, na qual estio Hamilton M.
Vilela (12), Veblen Thorstein '(13), Osvaldo Sunkel (14) e
Howard (14a).

4-3 LEVANTAMENTO DO PROBLEMA

o nosso problema foi causado por um desequilíbrio en
•tre a oferta e a demanda.

4-4 COMO O PROBLEMA SE MANIFESTOU

De acôrdo com o pensamento de Howard, (14a) o proces-
so da compra se inicia com a decisão da escolha da marca,
uma vez que o comprador é motivado a comprar um produto. Os
critérios da escolha comparam os motivos do comprador e
~eus meios de satisfazer ;sses motivos.

Os princípios de aprendizado na teoria do comportamen
to sofrem mudanças em seu conteúdo no decorrer dos tempos.
E a maioria dessa mudança consiste na aprendizagem de infor
mações adicionais. O ambiente social do comprador, família.
amigos. grupos de referência, etc., são as fontes princi-
pais de informação em seu comportamento de compra.

O nosso esboço histórico nos tem trazido,até uma épo-
ca de franco progresso , alto nível técnico e desenvolvimen·~
to geral.,Isto, junto com um grau de cultura.elevado t nos
tem levado por um lado a uma considerável ampliação de mer
cados. aumento da renda disponível. maior conforto mate-
rial. lazer, aumento da qualidade e da variedade dos produ-
tos oferecidos ou dos serviços prestados, aumentando a escs

(12 a 14a) Ver Bibliografia de Referências.

• I
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la da escolha humana e por outro lado~ com o aumento da cal
tura, a um maior refinamento rios gostos do consumidor. tor
nando-se este mais exigente.

Os sistemas comerciais se têm tornado mais complexos
cada dia. ati se converter numa ciincia altamente técnica •
com tôdas as suas implicações e fatores que determinam as
suas mudanças; ciência esta que gira em torno de dois fat2
res e duas mentalidades principais: o produtor e o consumi
dor.

Neste binômio,produtor-consumidor, um grau maior de
satisfação em uma ou outra parte, criará umá sítuação de de
sequilíbrio, que por sua vez criará um problema. Somente
através de estudos e pesquisas ê que se pod.e encontrar um
equilíbrio harmônico, no qual as duas partes estejam satis-
feitas por igual.

Assim, procurando alcançar os elementos indispensi-
veis ã resolução deste problema. esperamos atingir o objeti
vo de nosso trabalho. apoiados na hipótese a ser formulada
e nas demais pesquisas, entrevistas e outros elementos apre
sentados.

4-5 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Definimos o nosso problema da seguinte maneira:
O desenvolvimento geral do comércio determinou amplia. -

ção de mercados, aumento da renda, maior confôrto material.
lazer e liberdade de escolha no mercado. Ao mesmo tempo, o
enriquecimento da cultura determinou maior-refinamento e
sofisticação e uma reformulação da psicologia de compra do
_consumidor.

Os produtos tradicionais vão se ;tornando obsoletos e
"as emprêsas que não adotaram um critério de renovação, têm
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visto diminuir a demanda dos produtos oferecidos ou dos se~
viços prestados.

Isto lhes criou'um problema:
A diminui~ão dos seus lucros.
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5- A aIPOTEsE

,
5-1 DEFINIÇÕES E CONCEITOS

Podemos definir hipótese como: "Suposição admissível •
teoria provável. mas não demonstrada". (lS)

Apesar disso, podemos afirmar que "uma hipótese ,é uma
proposição, condição ou princípio que é admitido talvês sem
convicção e por este método verificar a conformidade com os
fatos já conhecidos ou que possam ser determinados. A função
da hipótese é dirigir nossas buscas para uma sequência entre
os fatos. Ela expõe o que procuramos". (16)

Outra função da hipótese é afirma'r uma relação especí-
fica entre fenômenos de tal maneira, que este relação possa
ser empiricamente verificada. (11)

S muito difícil demonstrar uma hipótese, pois que para
poder demonstrá-la deverlamós chegar até o desfecho flnal •
isto,"é, até o ponto de construir um pro'tótipo ou modelo que
funcionasse segundo a própria hipótese. No caso espetlfico

"I. i

deste trabalho, deveríamos 'mbntar uma emprêsa e constituir
na mesma um departamento de criatividade, com toda a :série..de operações correlatas ao seu funtionamento. o que e'~a fo
ra de nosso alcance e de nossa ,finalidade.

, -."':Entretanto, pelos conhecimentos que~temos do atsunto,
podemos acreditar que a nossa hipótese está certa, cono pr!
tendemos demonstrar através de pesquisas de campo, .ebserva

(15 a 17) Ver Bibliografia de Referências.
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ção "in loco", etc.
Sabemos contudo, que se uma hipótese não é acei ta H!.t(,

quer dizer que não seja verdadeira. Temos exemplos na histi
ria da humanidade a êsse respeito:

Cristovam Colombo foi tido por visionirio e a sua hi
pótese por quimera, mas provou que estava certo. (18)

Galileu foi outro, cuja hipótese foi tida p~r heriti-
ca, sendo obrigado a se retratar perante o tribunal da In
quisição para salvar a sua vida, mas a sua hipótese estava
certa, embora ~le não li pudesse demonstrar por fal ta de cem
po. (19)

Reforçando ainda nossos argumentos em favor de nossa
hipótese, sabemos através de várias fontes, como: jornais,
revistas, relatórios verbais, etc., que várias emprêsas que
não têm adotado um adequado critério de criatividade e ren~
vação, têm visto diminuir a demanda de seus produtos por se
terem os mesmos se tornado obsoletos, vendo-se forçadas a
mudar de ramo de atividade; inclusive. algumas têm ido à fa
lência.

Estas informações serão prestadas no transcorrer de
nosso trabalho de dissertação, cujas pesquisas de campo fo
ram de âmbito nacional e em parte internacional, pois que
de um total de 57 emprêsas pesquisadas, 50 foram no Brasil
e 7 na Buropa ,

5-2 BIBLIOGRAFIA PARA SITUAR A aIPOTESE

Usamos para situar a nossa hipótese. a de N' 15 a 19
da Bibliografia de Referências. Além destes. foram consult~
dos outros livrost dos quais foram extraídos ensinamentos
que nos auxiliaram em nosso estudo. Estes livros serão rela
cionados na Bibliografia Geral.

(18 e 19) Ver Bibliógtafia de Referências.
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5-3 FORMULAçKO DA HIPOTESE,

Baseados nas pesquisas feitas, conhecimentos adquiri~
dos sôbre a matéria. estudo do problema levantado e biblio-
grafia que temos consultado. definimos a nossa hip5tese ~e

~acôrdo com o seguinte enunciado:,
Instituindo, aumentando ou atualizando os seus qua-

dros de elementos criativos, as emprêsas poderão aumentar
e melhorar a qualidade e variedade das suas linhas de prod~
tos ou dos serviços prestados e oferecer novos serviços e
produtos, com o que conseguirão atrair novos consumidores e
interessar novamente os antigos, aumentando assim os seus
lucros.

'";'Ir,
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6- OBJETIVOS DO TRABALHO PROPOSTO

6-1 O QUE VISA O TRABALHO

Estamos estudando o problema da diminuição dos lucro~
das Emprisas que nio tim seguido um critirio suficiente~··":te
progressista no seu sistema de trabalho e as consequên'~nsno
aspecto financeiro que isso pode trazer, bem como nr cerreno
econômico-social. tanto para os dirigentes da emp:rtsa com.o
para o restante dos empregados que nela t.r-aba lhsv-

6-2 JUSTIFICATIVA

Justifica-se o estudo do prok·y~: apontado e a sua so-
lução. porque a implantação de sisteJ•as modernos de produ-
ção. torna-se imperativo na época e'flque vivemos. gpoca de
tecnologia, de planeja~ento. de sistemas de rrocessame~~" de
dados e de política de mercadoj muitas vêzes l.gressiva e se::;;
pre em processo de renovação. Jpoca em que pr-oces sos arcai-
cos se tornaram obsoletos e ro1i'tic8; de visãu curta nao
consegue abrir caminho num comércio aItamente c.ompe tItivc ,

A este respeito, queremos citar umas pala'\fraspronun ,-
ciadas pelo Exmq Sr. EmílIO Garrastazu Medici, ex-Presidente
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da República, quando afirmou que "o nosso crescimento deco!,
re fundamentalmente do grau de esforço que ora se realiza
em todos os setores, envolvendo diretamente a populaçio bra
sileira". (2~)

6-3 RESULTADOS

Os resultados ,obtidos das pesquisas de campo e biblio
gráfica, bem como as observações "in loco", foram utiliza -
dos para as conclusões acêrca das consequências de toda or
dem que adviriam da modernização dos sistemas de produção I

condizentes com a &poca atual.
Para analisar os resultados de nossa pesquisa de cam

po, neste trabalho de dissertação. usamos métodos estatísti
cos, tabelas e formulários.

(20) Ver Bibliografia de Referências.
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7-1 PESQUISA BIBLIOGRAFlCA

"Cada dia em que se destaca uma fôlha do bloco da fo
lhinha. cria-se nôvo lugar para novas idéias e para o pr~

.'gresso"
Charles F. Kettering.(21)

o administrador de emprisas, alim de outras credenciais ne
cessita ser criativo.

O professo!:'Kurt El'lM3St \'lei I , no artigo ttEntrevistaH

da revista Exame, declarou estudar as pequenas emprêsas br!/
sileiras hi 24 anos e na sua opinião, 90\ delas não podem
crescer, porque fal tam : organi eaçãe e cria tividade e Cal)i
tal de giro para aumentar seus estoques e disputar o merca-
do com os grandes.

Existe esta preocup~ção tamb~m com os empresários e
como resultado de nossas pesquisas de campo foi o assunto
marcante que discutimos com os mesmos. Foi dito por alguns,
que sentem falta de elementos criativos; mas nio i a curta
prazo que se consegue descobri-los.

Benedito Silva, em "Relações Públicas, Divulgação e
Propaganda" declarou: "O propagandista digno deste nome tem
que ser em primeiro lugar. engenhoso e criativo".

(21) ver bibliografia de referências.
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_6

Décio Pignatari, citando Giambattista Vico, disse que
a suprema norma do conhec íment o é I para Vico, o princípio
segundo o qual, nenhum ser humano conhece e penetra verda -
deiramente senão naquilo que êle'mesmo cria, porque o campo
de nosso saber não se estende nunca além dos limites de nOs
sa própria criação. O homem só compreende enquanto cria.

A professora Cecília W. Bergamini (22) define a ava -
liação do desempenho como !tA avaliação de um subordii:lado
quanto ã sua capacidade para o trabalho tem em vista suas
aptidões e demais .car act.erIs t í.eas pessoais".

5chumpeter (23) reconheceu que alguns homens têm esp!
rito criativo não só pelo interesse de sobrevivência, mas
outras variáveis têm influências. E a sua opinião era de
que. quando o homem inova é seguido por outros de menor ca
pacidade e o resultado é provocar uma explosão de crescimen
to.

5ayigh (24) preparou treze funções empresariais e per
guntando a 207 chefes de emprêsas libanêsas quais eram as
mais importantes, consideraram a concepção da idéia e a as
truturação da organização. porque através delas é que ocor-
re a observação.

Hagen (2S)-diz, que, de acôrdo com a teoria .•. ..econOMl-

•

ca o empresário inova a fim de maximizar os lucros. E tam-
bém cometeria erro acreditar, que os homens nascem inovado-
res ou se tornam inovadores durante a infância e a adoles -
cência ou serão inovadores "haja o que houver" e que algu
mas vêzes, a pressão criada, pela falta de oportunidades l!,
va ã inovação.

,Para a visão de Schumpeter (26) a figura central na
análise" do processo de desenvolvimento é o empresário, por
que êle é o inovador. empreendendo novas combinações dos
fatores de produção. Para êle o empresário não é uma ativi-
dadeordinária. nem é sinônima de capitalista. O empresário
é inovador, empreende no,:,ascombinações, revelando caráter

(22 a 26) ver bibliografia de referências.
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dinimico, por ser o inventor do produto ou do processo que
o introduz; mas não é essa condição única, é necessário sa
·ber continuar com as inovações. Apresenta a classificação
das inovações sob 5 formas:

a) introdução de um nôvo bem;
b) o emprêgo de um nôvo método de produção;
c) a abertura de um nôvo mercado;
d) a conquista de uma nova fonte de matéria-pr~ma;
e) a reorganização de uma indústria qualquer .•

Acredita mais, '(21) que os empresários par~ conseguirem os
recursos necessários para efetivação das inovações, preci
sam tomar emprestado dos bancos criadJres de crédito e !ffa,

zem uma incursão na corrente circular". Os empresários são
os elementos chave na te0ria do desenvolvimento. podendo se
rem considerados os iniciadores de significativos avanços
do produto nacional. Quanto aos consumidores (28) estão CO~
dicionados a novos bens e aceitam-nos como um fato
do. Sustenta ainda que o processo de inovação foi
pelos empresários e que a maior parte da atividade
ra era empreendida ou pelos próprios inventores ou
presários que adquiriam direito dos inventores dos

consuma-
iniciado
inovado-
pelos e!!!

novos
produtos ou processos, não acontecendo atualmente, onde 8S

inovações e as invenções são quase sempre promovidas por
grandes emprêsas em uma forma bastante rotineira.

Para Meier e Baldwin (29) há em essência duas teorias
do processo de invenção: a "teoria. heróica" e a "teoria si,!
temática". Na teoria heróica, o crédito de uma invenção em
particular pertence completamente a um indívíduo. como exe!!!,
pIo citam a invenção do tear mecânico, atribuída a Cropm-
ton. E que, quando dois ou mais inventores tenham concreti-
zado a mesma invenção,· mesmo independentemente, fica reduz!
do o papel do gênio individual. e quando isso acontece, con
sidera-se "teoria sistemática".

(27 a 29) ver bibliografia de referências.
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Esses·autores argumentam que a invenção pode ser a
mãe da necessidade. citando ~xemplos das máquinas de fiação
que criaram um excedente de fios. e uma máquina de tecer
foi adotada para absorver isses tios.

Schumpeter (30) considera a inovação como um fato eco
nômico, enquanto que Meier e Baldwin consideram a invenção
um fato científico.

Os empresários (31) sentiam-se motivados a inovar\com
objetivo de aumentar os seus lucros, consideravam a inova-
ção como redutora ou geradora de demanda, bai~ando o custo
unitário da produção de um artigo da mesma qualidade ou pe!.
mitindo que se produzisse um artigo de qualidade superiorao
mesmo custo ou produzindo um artigo nôvo que substituisse ()
antigo.

Sombar (32) também salientou "o espírito empreendedor
do empresário". Se a emprêsa (33) é a ttmãe da invenção. o·
financiamento é o pai".

Os.psicólõgoSt>;(34)e os sociólogos preocupa.vam-se com
o problema de saber por que houve um aumento do número de
empresários. Qual é o motivo de alguns indivíduos se encon-
trarem motivados pela adoção do risco e a obtenção do lucro.
Qual a personalidade talhada para os negócios.

Max Weber afirmava. que êsse tipo de personalidade de-
veria ser procurado no aparecimento do protestantismo.

Para Mueller (35) o homem ê um animal inventivo. que
dispSe de qualidades para ser moderno e inteligente, e que
sempre teve senso artístico.e criativo, sempre procurou co,!!.
feccionar coisas práticas para preserva.r a sUa subsistênclL
Muitas vêzes o homem faz uma invenção. que realmente não é
nova, há apenas o renascimento, pois êle reconhece que ~m
outras épocas, houve alguém com os mesmos pontos de vista •
O homem se transforma a cada momento, êle não consegue esg,2
tar o seu poder criativo. Quanto ao homem nascer ou se tor-
nar criador é assunto de controvérsia.

(30 a 35) ver bibliografia de referências.
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Mueller apresenta exemplos de pessoas da mesma fam!
lia que uns são gênios e outros ficaram isolados e desconh!
cidos. Pessoas hit que sio famosas, outras sio a custa do
seu próprio esfôrço e outras recebem influência de outros t

por intermidio de treinamentot leituras. etc.
Dizemos que alguém tem espírito criador quando

coisas que escaparam ã percepção de outros.
...ve

A criação requer coragem~ tornando ...se esta uma forte
\característica do criador~ A criação não pode ser vista e

considerada ao acasQ. a maioria dos criadores começam com a
idéia.

O autor (36) é de opinião que alguns inventores são
mais capazes de criar invenções do que inventar idéias para
torná-las conhecidas, como também a invenção simultânea, no
caso ,.o telefone que foi criado por cêrcade dez homens an
tes que Alexandre Graam Bel1 o preparasse em detalhe.

Para Zaltman, (37) a aceitação de um nôvo produto pe-
lO consumidor pode ser acelerada por inovações por parte de
seu promotor ou empresário, no uso de padrões de veículos.
Apresenta a experiência da inovação da Seagram ao introdu-
zir o Chivas Regal. Na época da introdução do produto, a
maioria dos produtores de Wisky escocês concentravam suas·
propagandas em poucos estados onde ocorriam as maiores ven
das e reduziam a publicidade durante as vendas de verão
quando as vendas caíam. Seagram inovou fazendo realmente o
contrário, isto é, decidiu gastar a maior pàrte no orçamen-
to inicial do produto em qua~ro revistas nacionais e aumen-
tou a publicidade durante o verão. quando justamente havia
pouca publicidade competitiva contra que combater, assim f~
zendo o oposto dos competi.dores aumentou o sucesso de Chi-
·vas Rega.lt usando portanto habilidade de condu ziJ'a imagem
publicitária correta.

Para Mason, (38) fta criatividade, na melhor acepção
da palavra, requer duas coisas: um conceito oTiglnal, ou

(36 a 38) ver bib\iografia de referências.
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o,.

idéias, e benefício para alguémtl
• 11de opinião (39) que uma

idéia pode ser uma inovação,. algo nôvo ou novidade aplicada
a um processo ,existente de fazer alguma coisa, tarefa e ta!
bém pode ser uma nova síntese, uma mistura de eleme.ntos c~
nhecidos para se fazer um nôvo todo. Já uma descoberta pode
ser encarada como a percepção de alguma coisa antes notada
por outrose

"Serendipi ty" (40) é a descoberta de alguma coisa <P.I!!=::.
do se estava procurando algo diferente, citando como exem-
plo a descoberta dos pesquisadores da National CashRegister
Company que ao tentarem aperfeiçoar um nôvo tipo de papel
carbono, desenvolveram um método de capsular gôtas microsc2
picas de tinta numa solução de gelatina.

A inovação (41) de modificação pela adoção de algo n§.
vo ou modificação de alguma coisa de maneira nova, temos
como exemplo Eberhard Faber (42) que teve a idéia de colo-
car uma borracha em seu lapis depois que observou um servi
çal limpar um papel da parêde com um pedaço de borracha es-
ponjosa.

Não devemos esquecer contudo', que para uma idéia ser
considerada criadora, tem que beneficiar alguém. Assim pode
mos dizer que a criativida.de ou uma idéia pOderá ter dupla
natureza: é construtiva e destruidora ao mesmo tempo. Acri!
tividade (43) nos neg5cios americanos é a causa· do cresci ~
mento. contudo essa criatividade é uma das forças mais des
truidoras de uma era industrial. uma vez que todo nôvo mét~
do de produção adotado implica em terminar com o antigo.

"O trabalho (44) de conquistar a aceitação para .uma
nova idéia requer mais criatividade queoo que se teve para
obter ia idéia original."

Uma simples combinação de idéias é suficiente para m~
dar a sorte da indGstria através dos mGltiplos efeitos de
seus benefícios.'lO

(39 a 44) ver bibliografia de referências.
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Mason (45) apresenta como ca.racterísticas comuns
pessoas de espírito altamente criador:

a) Sensibilidade para com os problemas;
b) Fluência de idéias;
c) Originalidade;
d) Flexibilidade;
e) Força impulsionadora •.

e ainda outras secundárias como capacidade para definir~s!
parar, sintetizar e de organizar. Nenhuma dessas caracte
rísticas, em si mesma, tornam uma pessoa criadora, mas to
das elas juntas indicam um potencial para a criatividade •
A necessidade da sensibilidade é imprescindível para reco-
nhecer que existe o problema, e sua profunda convicção é
que qualquer problema pode ser resolvido. Quanto a fluêa
cia de idéias, significa capacidade de elaborar várias i-
détàs'" em relação ao problema de escolher a melhor. Pluên·
cia (46) significa que~uma pessoa não só produz inúmeras
idéias, como também as produz rapidamente. Originalidade é

...as

a medida da individualidadet e a habilidade de descobrir
novos meios de modificar as condições existentes ou novos
meios de adaptar as idéias existentes au novas condições
ou uma nova modificação de algo que se adapte a uma condi
çio existente (47). Flexibilidade (48) i a habilidade para
encontrar variedade de meios para abordar um problema, ..

e
uma caracteri'stica~de alto valor para o homem de empresa ,
pois o dirigente administrativo lida com pessoas e as pe!
soas não as medimos com precisão. A força·impulsionadora '
(49) i uma característica importante para o elemento cri!
dor. Ha1?ilidade para redefinir. para mudar de idéias é im-
portante, porque a criatividade exige que se use como ima
ginaç'ão as idéias ou coisas antigas na nova situação. Qua~
to a habilidade de separar. (50) é a habilidade para anál!
.se , para div1dir problemas complexos. Habi lidade de sinte-
(45 a 50) ver bibliografia de referincias.
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-tizare de reunir idéias formando umt.odo. Habili'dade de
organizar é aquela pela qu~l a. pessoa. organiza o problema~
escolhendo o ponto de partida para o seu trabalho.

Assim como existem as forças criativas posi tivas. e!!.
contramosforças negativas em ação dentro da personalidade
que poderão inibir a produção de provas, idéias e que 1'2-
dem ser agrupadas em tr~s tipos: obstáculos perceptlvos~
obsticulos culturais e obsticulos emocionais. (SI) Os, ob!
táculos perceptivos são causados pela tendência de pl"Oc~,
rar o meio mais fácil de chegar a uma solução do problema.
Obstáculos culturais (52) são os efeitos da 'sociedade so
bre o indivíduo, o tornando conformista.

Temos o exemplo da criança que aprende a "amoldar-s,;)
aos padrões da família. da escola, para não serpunida.no,!
táculos emocionais (53) ãcriatividade são, uns ocasiona
dos pelo medo, inveja, amor, õdio, etc. B;podem ser fjncara
dos como os do tipo transitório e os permanentes.

Mason (S4) considera sensação de desafio e de deter
minação para domãnar o problema o que dist'ingue a pessoa
criadora da nio criadora.

Usar grupos criat:i.vos (55) é obter idéias que a.judem

a solucionar problemast mas. o que encontramos quase sem
pre na construção do grupo é que numa reunião, de negócios
cada pessoa tem um grau diferent'" d~)motiV'àçãó e interês
se. assim encontraremos o oportu;': sta t o destruidor tosa
bido, o recusador. etc.

"Idéia e execução rarame:íte se encontram na mesma cs
beça", mas juntando";se devidamente as "cabeças". pode se t

formar uma equipe em que as idéias e a exect!ção se unirão.
. .

'A técnica de criati~ idade operacio!Í.aléas vezes ~h!.
mada Técnica de Gordon C'.il homenagem ao seu in""entorWil1iam
J. Gord-on. A função desse grupo é inventar pro~utos cue
clientes encenendam; se deseja somente uma idéia ,portant'1
contraste da ttagitaçio de idéias". (56)

(51 a 56) ver bibliografia de referências.
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Combinações práticas, o autor considera o maior P,2
tencial para as virias ticnicas. Comenta o autor que o Sr.
Joseph A. Anderson ví ce-pres í denee da General Motors ficou
impressionado com o alto custo-de idéias e se interessou

\'\,.;pelo desenvolvimento de um programa criativo. O Sr.Andeson
(57) era de opinião que a alta administração deve dirigir
o desenvolvimento criativo e que a necessidade de novas i-
d,éias deve ser considerado ponto pacífico para todos. os
chefes a fim de abrir caminho para as idéias das ca.adas ~
feriores. E que ,a primeira coisa que se espera de um gere!!.
te criativo é que ele mesmo deseje realmenté novas idéias.
e que tenha capacidade de acompanhar as novas, mudanças. O
dirigente (58) deve formar o hábito de procurar encorajar
seus funcionários a submeter idéias. rejeitar uma idéia e
adotar o hábito pessoal de reconhecer as idéias Gteis, se
deseja continuar recebendo colaboração. Estudos feitos re

..

velaram que quanto mais instrução tem o homem, tem
mais probabilidade de não ser inventor. po~s tenta
evitar o fracasso. Dai se dizer ~ue "a lib~rdade de
grar" (59) deve fazer pa.rte,do clima criativo •

Para se estabelecer um clima criativo numa empresa
se faz necessário o treinamento para a criatividade, visan
do o funcionario;usar suas próprias idéias. Algumas empr!
sas procuram e.stimular a produção de idéias por meio de me
didas como: oportunidade para idéias, facilidades para ex
periências. debates, exposições, etc. (Encontramos essa
técnica nas empresas visi~adas).

Quan to ao potencial cria ti vo pode ser descoberto .p!.
lo dirigente que conheça as características bãsicaspara a
criatividade. Algumas características podem ser usadas c~
mo: pessoa observadora que vê detalhes que outros deixam
de perceber, conhecimento, idéias novas, boa memória. fo!
ça impulsionadora t capacidade para se concentrar. força d.e

tanto
sempre
malo

raciocínio, etc.

(51 a 59) ver bibliografia de referência~~
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Para Mason (60) o dirigente dotado de espírito cria-
dor, não deixará de cons âder'ar sua própria força e a üe
seus funcionários, como tambêm. as fraquezas dos mesmos.

Para De Bono, o pensamento'vertical (61, 62) tem s!
do até hoje o único tipo de pensamento de aIta probabilida"
de, enquanto que o lateral é de baixa probabilidade. Opet!
samento lateral esti aberto para todos os que~e interas-
sam por novas idéias enquanto que o vertical est( semp~e a.
classificar coisas. O pensador lateral se coloca ~m situa-
ção inversa. preocupa-se em juntá-las. ,

.Outros acréditam que as mudanças decorrem da pr5pria
evolução da história econômica-social, servindo como marco
de uma nova era na história, Revolução Industrial~(63) dan
doorig~m i crescente população, bens e serviços, I desenvol
vimento e utilização de um tipo de bens queprodu~ outros
bens.

A revolução industrial trouxe mudanças ocorridas
ordem.institucional, social e pollticae transfor~ções

na.
""tec

, Inicasdas diversas atividades para a economia mod.rna6 Com
o apogeu (64) da demanda dos produtos têxteis surgiu a n~
cessidade da expansão de áreas de pastoreio para :0 aumento
do rebanho ovino. As mudanças institucionais no setor agrí-
cola foram acompanhadas de inovações técnicas. tanto no
pastoreio como,na agricultura, proporcionando o movimento,
migratório da mâo-de-obx'a. Assim t o capitalista •comercia.l
tradicional era levado a introduzir modificaçaes !na ativ!
dade marcadamente rural.

Como advento (65) da máquina a vapor operacional.
giu o'desenvolvimento do transporte ferroviário. ~.que
'tes era'impossível. levando portanto a wna ..revolu~io no
tor dos transportes. Assim temos o exeinplo da revolução
dustrial (66) que foi o começo de nova era na hist6ria
humanidade. tra.zendo a revolução nio somente nos meios
produção e nos transportes por terra e por mar. mas

sur
an
se.-

in-
da

nas

(60 a 66) ver bibliografia de referências.
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descobertas científicas, no campo da medicina e setores
tlfinse também acelerando a produção industrial.

Segundo Katz e Kahn (67) as mudanças no arranjo SD~
cial das organi zações são ajustamentos defasados e fr;:S::'h(',~
táriosdas mudanças técnicas já realizadas. O processo em
pregado não é correto, pois que primeiro automatizamos ()
equipamento e depois é que vamos preparar os des rccaneneos
sociais.

Para Galbraith (68) existem três visualizaçSes ,leu
srveis do indivíduo na sociedade econ5mica, sendo duas COR

I .•••••~

sistentes com o modelo neo ...clássico. Na primeira, o Lnd ivI
duo é encarado como participante neutro de um processo de
transmissão de mudanças. A segunda possibilidade envolve
uma medida suhstancial de teorização implícita. A acomoda
ção da função do custo do produtor é técnica e neutra; a
acomodação a mudanças na função da demanda do consumidor •
é funcional e moral.

Para Thompson, (69) a maioria das pessoas opõem-se
às mudanças, talvez únicamente por culpa da própria mudan
ça.

Weber (70) imaginou uma evolução das formas organiz!.:
cionais segundo a espéCie de relações de autoridade ent.•..e:
elas. Especificou uma lista de critériospara o comp 1>;';;0

desenvolvimento'da forma burúcrática, inclusive treiname!!
to ticnico de oficiais. nomeaç5es merecidas. esta~eleceu
salários e funções. assegurou carreiras.divisio dI traba
lho, etc.

Segundo a opinião de Thompson. as organizaçSes tam
bêm devem crescer em tamanho, a fim de que sejam capazes
de empregar os novos especialistas e o equipamento especi!.
liza<1o, se quã sez-em fazer face a concorrência.

Com relação ã resistência (11) ãsmodific.ç~es deve
mos observar que o fenômeno nio se refere apeftas:ã",<.;, -gani
zações burocráticas t mas se extende a todas as Insti:tui;ó·"es.

(67 a 71) ver bibliografia de referências.
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Para Fange (72) as novas realizações não dependem da
cooperação de umas poucas pessoas de talento, mas de todo
um grupo de pessoas interessadas naquele obj'tivo. Acredi
ta que o empecilho em aprender a aplicar a criatividade
consiste na falta de definição para certos vocábulos: cri
ar, criador, e criação. (73)

"Uma pessoa poderá ter os pensamentos mais brilhan
tes, mas nada teri criado se nio os trouxer i luz pa~a que
possam ser úteis a outrem". (74)

Apresenta. o autor (15) as seguintes definições: C ri!
dor i aquele que realiza combinação de ele~entos existeg
tes9 a qual constitui n09idade no que diz respeito. Criar.
é simplesmente combinar de um modo novo, os elementos j â
existentes. E que há em todas as atividades profissionais,
oportunidade para criar alguma coisa.

Pensar (76) é "executar as faculdades do juizo, 3da
concepção da inferência, refletir com a finalidade de ch!
gar a uma conclusãoH•

Para encorajar a produtividade criadora (77) em de-
terminadó('meio. deveremos eliminar qualquer noção de que
a idéia no momento em que é proposta deve s,eresmluçada e
depois abandonada durante anos, para então ser examinada
com desconfiança a fim de se verificar se. nela, há ainda
algum vestígio de mal. como também afastar a idéia de que
o individuo que ap,resenta um problema em busca de idéias t

seja apenas um'aproveitador', e não terá capacidade de exe
cutar por si a tarefa.

Para Fange (78) o esfot'ço útil exige que procuremos
sempre 'realizar e aperfeiçoar as tarefas que estejam ao
nosso alcance. Assim (.79) ele é de opinião que a empresa
que proporciona ambiente propício aos elementos criadores,
para que ofereçam suas idéias,com,a finalidade de aperfei
çoar a organização, está marchando para o desenvolvimento'
da mesma. uma vez que o esforço criador. jamais poderá

(72 a 79) ver bibliografia de refer~ncias.
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ser eficiente em ambiente disciplinado em excesso, p6is se
tornará fatigante.

Thomas Edison (80) "A sociedade nunca está preparada
para receber,qualquer invenção, 'costuma opor resistência
às novidades. Leva muito tempo para o inventor conseguir
fazer com que outras pessoas lhe dêm ouvidos, e outro tan
to, para que a invenção seja introduzida". Como exemplo ci
tamos Galileu, Colombo. Padre Gusmão e outros; isso ,nos
mostra as dificuldades com as quais se encontram os inven
tores. Tudo tem provado que quanto maior é o benefício e
quanto mais radical ê o abandono do hábito t~nto maior se
torna a tarefa de conseguir a aceitação de uma nova contri
buição.

Taylor 'no seu livro tem como finalidade estimular o
pensamento de pesquisadores, educadores, pOlíticos e lei
gos e ao mesmo tempo resumir o conhecimento atual sobre
criatividade. Para o autor (81) existe hoje uma competição
em tor_odas mentes humanas, e a criatividade terá condi
ções de resolver o impasse., Salienta (82) que os atos cri!
tivos afetam não só o progresso científico como a socieda-
de em geral, levando a posições vantajosas os países que
desenvolvem e estimulam o potencial criador dos seus ele
mentos.

Cita Eliseo Vivas (83) que afirmou que as sociedades
'não são facilmente modificadas pela vontade. segundo um
plano, mas o que explica o dinamismo interno é a criativi
dade dos seus membros.

Dentre os 166 cientistas~da Fôrça Aérea (84) estuda-dos no Cambridge',"Center. um teve a idéia de grau entre a
capacidade científica ea quantidade de recursos materia~s
gastos na resolução de problemas científicos; quanto maior
o Irau de capacidade de um cientista, menores recursos há
necessidade de serem gastos.

Apresenta Conant a sua opinião de que é inutil colo

(80 a 84) ver bibliografia de referências.
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car homens de segunda classe para resolver problemas de
primeira classe, e quando isso acontecer, a tendência é o
problema se avolumar.

Também há indício de que numa organização científica
a tendência é aumentar as responsabilidades a medida que a
pessoa ocupa posição de responsabilidade, podendo um cien
tista promovido a alta posição empenhar ...se em tantas respo~
sabilidade~ que o tornaria Incapaz de concentraçio~ não a-
contecendo ao cientista menos experiente e que ainda é des
conhecido, o qual é menos solicitado tendo mais tempo para
se concentrar. O conceito de criatividadé (85) é controver
tido, segundo Taylor e cita alguns que surgiram na conferên
cia de Utah.

Ghiselin propõe "que a medida de um produto criativo
seja a extensão em que ele reestruturanosso universo de
compreensão"'.

Lacklen usa a extensão da área da ciência que a con
trIbuição abrange: "quanto mais criativa a contribuição, ma·i
ores seus efeitos".

,Sprecher interessa-se pela novidade e pelo valor das
idé.iasdo cientista, assim como por seus hábitos de traba
.lho; também se preocupa com as diferentes situações de opo!.
tunidade para ser criativo em diferentes situações de trab!
lho.

5tein sustenta que um processo é criativo quando re
sulta de uma obra nova que é sustentável ou aceita como tal,
útil ou satisfatória PQr um grupo em certo ponto no tempo e

O autor procura fazer a distinção entre'criatividad~ e pro
dutividadet uma vez que esta significa quantidade e criati
vidade significa alta qualidade ou que a diferença ~mplica
em grau.

Quanto ao potencial máximo para a ação criativa, os
pesquisadores psicologistas acham que todas as pessoas tim
algum potencial criativo. em grau diferente.

(85) ver bibliografia de referências.
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Lowenfeld (86) distinguiu ciiatividade real e pote,!!
cial; sendo a criatividade real ji desenvolvida e a segu,!!
da a totalidade do potencial criati~o. Os não psicologis-
tas acreditam no potencial zero'para a criatividade em al-
gumas pessoas· e em outras talento em virios graus.

Baseado em pesquisas (87) apresenta a natureza da pes
soa criativa: atributos e medidas.

Considera que o conhecimento do talento criativo, en-
contra-se em fase inicial. não se podendo no entanto dizer,
que serã impossível realizar pesquisas sobre o t.a lento..cria

, -tivo.
Quanto is características intelectuais Guilford (88)

apresentou as seguintes características: originalidade, re
definição, flexibilidade adaptativa, fluência vocabular
fluência expressiva. fluência ideativa, elaboração, etc.

Guilford e seus discípulos usaram baterias de testes
pra descobrir as características criadoras.

Duas medidas (89) de qualidade não relacionadas foram
encontradas no estudo dos produtos dos cientistas "qualida-
de sem originalidade" e "tipo original de qualidade".

Ghiselin (90) partindo do princípio que pessoas cria-
tivas afirmaram que trabalham por longos períodos em probl!
mas-chave, sugeriu tentar testes de aptidão de levar-para -
casa, assim o refluxo de idéias no processo criativo sugere
a necessidade de testes para avaliar o desempenho de um in
divíduo num prazo mais longo.

Thurstone (91) sugerLu que o criativo tem boa conso -
nância com seus pensamentos pré-focais mas essa consonância
nao i atualmentemensurivel.

Bar ron sugeriu a necessidade de testar a capac Idade de
exprimir experiincias, achando que as pessoas criativ~s.sióç
mais abertas ã experiência relevante e mais observadoras.

Quanto às características motivacionais, autores acham
ser um forte componente da criatividade. embora outros a

(86 a 91) ver bibliografi~ de referincias.
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considerem um.p~queno componente. Foi sugerido também que a
pessoa criativa é curiosa, de idéias empreendedoras, intel~
tualmente persistente, autBnD~at de orientação estética, de
sejosa de dominar o problema, etcr Apresentando (92) outros
traços indicadores, como a propensão para assumir riscos
maiores e a maior prazo. McClelland é de opinião que a PC!
soa criativa seja mais propensa do que outras a aceitar ris
cos caLcuLados,

Taylor (93) apresenta técnica de "indicadores de gr}!
po" que consis~e em,procurar a pessoa criativa olhando fora
do alvo, para ~ncontrar outras pistas que permitam identifi. -
car talento cr~ativo, baseado na observação de outras pe!
soas. (94) Os ~studantes criativos muitas vezes podem ser
identificados por seus problemas, procurando SOlucioná-los.

Quanto às características da personalidade (95) a
opinião do autbr é que hi algum indício de que as pessoas
mais criativas: são mais autônomas , mais auto-suficientes
mais influentes em seus grupos, mais abertas, mais estáveis,
mais femininas, etc., mais dominantes, mais engenhosas,rnais
complexas. mais condescendentes consigo mesmas. etc. E qua~
to ao question~rio biográfico aplicado a cientistas, o re -
sultado trouxe'êxito t quanto às influências do ambiente co
mo prognSsticadores envolvendo fat5res nos ambientes educa-
cionais, nas condições e no clima de trabalho e nos progr!
mas de treinam:ento, assim como os ambientes domésticos, qu~
podem aumentar ou diminuir o desenvolvimento dos atributos
prognosticadores de criatividade. Quanto a fontes de infor-
mação (96), para identificar 'pessoa criativa,a pr6pria pe!
soa é consider'ada fonte principal; também os pais, mestres,
supervisores, etc.

Inúmeros, são os testes (97) destinados a medir a apt!,
dão criadora: testes de inteligência. de associações remo-
tas, testes de motivação e interesse, informação biogrifica.
escala de personalidade e originalidade, auto-avaliação, ava

(92 a 97) ver ~ibliografia de referências.
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Iiação pelos out~OSt ete. Todos apresentam falhas.
sio feitos testeS especiais, como medidas físicas,

Também
efeito

de drogas. influências situacionais. etc.
Sugere o autor valid~des (98) prognosticadoras de va

riiveis relaciOnadas com desempenho criativo usada~ em estu
dos Long í tudinais para prever cri térios externos re Levan-
tes de desempenho criativo. mas apresentam deficiências. E~~
tre os prognosticadóres mais eficientes estão os itens bio-
gráficos e os desempenhos passados. Outros prognosticadores
como origindlidade, inventirios de pers~nalidade e outros •
tambim sio usados, embora com restrições. A opinião de Tar
lar, (99) i que apesar de haver uma longa lista de prognos-
ticadores, ainda nio foi estudada nem te5rica nem ,mpírica-
mente uma combinação para superar as falhas. Apresenta(lOO)
fôrças inibidoras ã criatividade e que para evi tal' a Lnib í >

çâo , devemos deixar as crianças enfrentarem crises';, ;mate-
riais. A criatividade requer tanta sensibilidade quanto a
independência de pensamento. A sensibilidade é uma virtude:
feminina ao passo que a independincia é masculina. Meninos
criativos podem~ser observad6s como afeminados e meninas
criativas encaradas como masculinas.

Em artigo de O Dirigente industrial (101), comenta-se
a'preocupação atual com os desenhos, embalagens, via de
transporte, para fazer face i concorrincia. Conta Kitchens,
Engenharia e Decoraç5es Ltda., pig. 47, que a linha anti-
g. de f5rno e fogio de embutir, em fabricação desde 1966,
estava ficando desatualizada, comparando com os produtos e~
trangeiros. Recebendo sempre reclamaçBes, achou que estava
chegando o momento de fazer, um navo lançamento, para aten-
d~r (102) os gostos e as necessidades de seus cons~midores.
(O que reforça o problema levantado em nosso trabalho).

Cita ainda o artigo, a preocupação com a criatividade
nas idéias. nos modilos. nas embalagens, nas vias de trans-
porte'. na decoração, finalmente neste "toque mágico" que p!!.

(98 a 102) ver bibliografia de referências.
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ra atrair a atenção do consumidor, sao indispensáveis na
época atua! •

Thompson (103) propôe duas que stões bás icas para as
sociedades modernas e para. aquelas em processo de modern-iz,!
ção onde as instituições são repudiadas em favor do que J.
K. Galbraith tem denominado "corporação madura".

1) - são as insti tuições administrativas herdadas ',de
um período de escassez de informação adequada\às
necessidades de um período de abundância de in
formaç~o';

2) - a vida organizacional irá conduzir no futuro
inteligência, à criatividade e à atualização
individuo através do trabalho.

•..
a

do

Richard, é de opiniio que o valor de Bureaucracy and
'Innovation ao invés de ter o caráter de uma receita, é uma
exposição importante de idéias sobre a adaptação da admini!
tração às necessidades moderna~.

Thompson- "Um programa interdisciplinar de pesquisac,2
mo modêlo unificador" segundo o autor ê necessário paramo!
tar: primeiro. que a produçio e a inovação variam inversa -
mente; segundo, que os métodos estruturados da burocracia
monocrática operam contra a criatividade.

Para o au.to:rdo artigo "Design Faz Tecnologia criati-
va?'1 (104) a maior responsabilidade do Design i introduzir
uma nova dinâmica desenvolvimentista. uma vez que a sua ati
vidade se processa a base de .inovação e criação. Salienta a
necessidade de integrar nas equipes de desenveHvimento eco •.'
nômico-social. desenhista nacional, e fornecer-lhe ambiente
próprio para ome1hor desenvolvimento do seu trabalho. Com(?
exemplo cita o prefácio do livro Made in Germany, endossado
pelo Dr.,Ludwing Brhardt ex-Chanceler da Alemanha que afir-
ma (lOS) "Esta reputação (do produto nacional) deve ser
mantida a custo de qualquer esfôrço". Diz que "8' criativid!

,(103. a 105) ver bibliografia de referências.
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vos métodos mercadológicos, projetados para satisfazer neces
sidades e~pecrficas da clientela, que as pesquisas de merca-
do ou administrativas?".

Para Pourehet emhoradescoberta e invenção sejam comp!
nheiras e aliadas t devem ser d í stânguddas,.Assim exemplifiea
da seguinte maneira: Urna' hipôtesedm:ag~~ada (1.11)por'um c í>

e,fttistapara explicar o fenômeno é uma-scr í açâo de,seu intelec
to. é uma invenção. Uma vez testada a hipótese. verif.icada
sua correção. as conclusôes que dela decorrem correspondem a
uma descoberta. O,autor ê de opinião que qualquer indivíduo
é. por natureia dotadó de capacidade criadori e cita como e-
xemplo a criança que mal sabe falar. e com seus brinquédos é
capa~ de faze~ descobertas. Apresenta a opinião de GastônBer
ger que afirmou "num mundo em aceleração como é o nosso, pr!,
cisamo~'preparar a mocidade para tarefas que não podemos pre
ver com exatidão. Isto significa que a educação, mais deve
sobrelevar a instrução".

Tornando-se (112) portanto necessirio preparar os jO-
vens para serem inventores. capazes de tomarem iniciativas e
dar soluções novas aos problemas apresentados. A descoberta
n-ãoprecisa traduzir fato nêvo , é suficiente que seja nova
para êles.

Segundo o autor podem ser considerados quatro fases
principais no decorrer do processo criativo:

1) - exige um trabalho preparatório de ambientação, de
ajustamento do espírito interessado na criação;

2) - o período de re~ouso, fechados o~ livros, abando-
nadas as anotaçôes, é necessirio que as sementes
das idéias tenharntempo de germinar; ,

3) - a inspiração ou iluminação;
4) - i a etapacdo trabalho criador. a verificação da

verdade.
Cita afirmação do grande Edison (113)'que possuindo mais de.

~
I

, ,',( .(111 a 113) ver b~bl~ografia ~e refer~ncias.
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'de pode ser vista como potencial elaborativo-inovacional.ou
a capacidade de um povo de criar, e mesmo acatar inovaç5e~~
Cita ainda no seu artigo "Nem os exércitos, nem os cap í »

tais ou riquezas naturais, são marcas do poderio, mas a ca-
pacidade de imaginar e criar". o Desenho industrial promove
a integração tecnologia-criatividade, portanto, o desenhis-
ta industrial deve inventar sempre que posslvel. as novas
utilidades e necessidades do desenho industrial.

A unidade que seri (106) bem sucedida segundo Lawren

".

ce e Losch, seri ,quela que confia não apenas em suas
gras mas, numa rêdede comunicações mais complexas e
"achatadas" e que serve para estimular novas idéias.
tituindo (107) problema para os administradores sobre
motivar cientistas a serem mais criativos.

Num clima econômico competitivo, o crescimento e os
lucros encorajam as inovações.

Para Kelley (108)inovaçio significa adição de algo
diferente ao que já existe. Uma avaliação das oportunidades
mercadológicas leva muitas vezes a uma inovação do produto
ou dos processos para satisfazer-se as necessidades dos
clientes, é aconselhável descobrir os erros, as falhas por
meio de pesquisas de comparação dos produtos e serviços p!
ra sabermos se realmente estão atendendo às necessidades do
mercado consumidor. Não somente existe a preocupação dotrei
namento (109) para aperfeiçoar o pessoal administrativo co
mo o aperfeiçoamento e a descoberta de elementos criadores.
Também a inovação é indispe?-sável não só a bens como a ser-
viços. Como exemplo temos as inovações e processos como Ce~
tro Comercial Planejado, as lojas que oferecem descontosoom
a finalidade de melhor servir aos consumidores por meio de
inovações.

Theodore Levitt (110) fez a seguinte pergunta:" Por
que não damos mais atenção aos departamentos de desenvolvi-
mento de mercados, especialmente encarregados de imaginarn~

re-.ma i «
Cons -
como

(106 a 110) ver bibliografia.-de referências.
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mil patentes originais. dizia ser a descoberta noventa e n2
ve por cento de "transpiração" e um por cento de "inspira -- .
ção".

Maria Helena Novais, considera a criatividade palavra
mágica (114) que exerce forte poder de atração e sugere fe
n5meno complexo que desafia os pesquisadores do assunto~ A
autora distingue (115) criatividade. descoberta e invenção,
apresentando como exemplos fatos citados por Bronowski:Cri~
tovão Colombo descobriu a América; G. Bell inventou o tele-
"fone e Shakespeare, criou a peça teatral "Otello".

Torranca (116) "crLat í.v idade é um processo que torna
alguém sensível aos problemas, deficiências, hiatos ou lac!!,
nas nos conhecimentos, e o leva a identificar dificuldades.
procurar soluções. fazer especulações ou formular hipóteses,
testar e retestar essas hipóteses, possivelmente modificando
as, e a comunicar os resultados".

Gagné (117) "Criatividade pode ser considerada como
uma forma de solucionar problemas. envolvendo saltos intui tl.
vos ou uma combinação de idéias de campos largamente separa-
dos de conhecimentos".

Thurstone: "CrLat.Lv.ídade ê processo de se formar i-
déias ou hipóteses, de testar hipóteses e de comunicar resu!
tados, pressupondo que o produto criado seja algo de nôvo"e

Gui lford: ."Cria ti vidade, num sentido restr ito t di z
respeito is habilidades, que sio características dos indi-
víduos criadores, como fluincia. flexibilidade, originalida-
de e pensamento divergente." relaciona·ndo o processo aos fa-
tores e variáveis iseladas e avaliadas".

Carl Rogers: "Criatividade como a emergincia de um pr.2
duto relacional nôvo, resultante por um lado da unicidade do
indivíduo.e,por outro.dos materiais dos eventos de outros' i!!,
div,íduos e das circunstâncias de sua vida".

Ghiselin: (118) "Criatividade como proce sso do mudan-
ça,de desenvolvimento na organização da vida subjetiva".

(114 a 118) ver bibliografia de referincias.
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,
Margaret Mead: "Criatividade como a descoberta e a

expressão de algo que é tanto novidade para o indivíduo crlf!._
dor quanto uma r ea.lí.zação por si mesma".

Koestler: "No pensamento criador a pessoa pensa si -
multâneamente em mais de um plano de experiência. ao pas-
so que no pensamento comum segue'.caminhos usados por ante-
riores associações".

Inúmeras são as definições de. criatividade e mui tas
pesquisas têm sido feitas a êsse respeito.

Taylor (119), acredita que para melhor c~mpreender e~
sas definições se torna necessirio distinguir~5 níveis de
criatividade: nível expressivo, nfvel produti~o, nível in-

~ ~ Iventivo. nIvel inovativo e nIvel emergente.
Diversas teorias são apre-sentadas para explicar a

criatividade destacando-se as filosificas e as psico15gi -
caso As teorias filos5ficas consideram a criatividade lig!
da à intuição e ao poder superior. Quanto ã teorias psico-
15gicas aparecem o associacionismo que baseia a criativida
de no relacionamento com processo de tentativas e erros e
o pensamento criativo na ativação de conexões mentais que
continuam até que surja a combinação certa ou até o pensa-
dor desistir (120). Atualmente as contribuições psicológi-
cas de criatividade superam essa posição. situando a'.cria-
tividade no contexto da personalidade.

Freud (121) sustentava a tese da "catharsis cr í adc -
ra" que a criatividade se originava de um conflitO dentro
do inconsciente.

Para Rogers. (122) uma pessoa é criativa ft_ medida
em que realiza suas potencialidades como ser humano.

Maslow (123) apresenta dois tipos de criatividade! :
um relacionado ao talento e outro ã auto-realização. Para
compreendermos o fenômeno criador precisamos estabelecer a
diferença entre criatividade-processo e criatividade-prod~
to.

(119 a 123) ver bibliografia dereferintia~~_
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Barron, afirma que i po~sívelo indivíduo ser criati-
vo e nio sab~-lo.

Guilford recusa esta tese.
Westcott acredita que através
mais pontos de referincia para

dos produtos (124), te-
afirmar que uma pes-remos

soa é criativa.
A experiência tem mostrado que o indivíduo criativo é

aquele que procura se renovar e sua inovação é sempre cons-
trutiva.

O ideal seri~ que podesse obter medidas primirias,dos
processos e dos produtos.

Vários são os testes psicológicos para avaliar a cria-tividade, como principais citaremos os mais usados: sensibi
lidade para problemas, fluência, flexibilidade para redefi-
nir situaç6es, capacidade de análise e de síntese, etc.

Não é fácil separar as etapas do processo criativo
Wallas (125) destacou ás seguintes etapas: preparação, incE.
bação. iluminação ou inspiração e verificação.

K~eller. antes da preparação destacou a fase da apre-
ensão, coleta de dados. sendo urna fase exploratSria.

Assim, para poder criar é preciso haver um impulso li
gado a uma necessidade, seguido depois de atividade de in -
vestigação para chegar ã realização.

De Hann (l26) e Havighurst distinguem 5 estágios na
a~ividade criadora: sensibilidade para o problema, o da bus
ca, o da pausa, o do momento da inspiração criadora e o da
conformação.

Kneller, Lowenfeld. T~ylor. BarrOR e outros "realiza -
ram estudos no sentido de pesquisar traços da personalidade
criativa, variando os traços conforme o pensamento e objet!
vo do autor. o~servando-se'que os traços foram muitos, màs
que nenhum fo; constantepataitodos os autores, inclusive o
traço da int~ligência. Procurando-se analisar a "performan-
ce" criativa • (127) não se leva em"conta a inteligência
pois já foi considerado que a inteligência não é uma singu-

(124 a 127) ver bibliografia d~ refer~ncias~.
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lar nem monolítica habilidade, podem os talentos criativos
serem encontrados for~ do domínio da inteligincia.

Segundo a autora o comportamento criativo (128) pode
ser estudado de acBrdo com as diversas posiç5es: desenvol-
vimentistas, condutistas, gestaltistas, culturalistas e
psicanallsticas.

A motivação (129) é um dos fatores importantes do
comportamento humano, daí a sua importância no campo.,d.
criatividade. O criador de qualquer mudança (130) é o ho-
mem com a idéia, isto é, aquele que vê a necessidade de
uma mudança, define a necessidade e planeja aquilo que
acha ser a solução para0 problema. Para o criador de uma
idéia ile está altamente motivado para alcançar o seu obj~
tivo.

O criador de uma mudança (131) poderá fazer sua coa
~ribuição de duas maneiras: identificar o problema e a ne-
cessidade de se fazer uma mudança, e a solução proposta a
ponta o alvo.

March e Simon consideram que os processos de inova -
ção são essenci~is para iniciação de uovos programas nas
organizações, relacionam-se com os diversos processos int!
lectivos a que os psicólogos chamam -de solução de proble ...
mas, processo de pensamento criador, invenção. etc.

Knellf>r em seu livro sugere que a criatividade pode
ser considera4a ponto de vista da pessoa que cria atitudes
pessoais hábitos e valôres e pode ser esplanada por meid
dos processos mentais: motivação. percepção, aprendizado,
pens amen to e comunicação. focaliza influências ambieneâis
e culturais e em função de seus produtos: teorias, inven -
ções, pinturas, esculturas e poemas. Acredita também que
toda definição d~ criatividade inclui o elemento novidade
para quem a.descobre (133).

John Stuart Mill em seu ensaio On Genius (183Z)rob-
servoll que "na explicação do desenho e na extração di)' si&

(128,a 133) ver bibliografia de referências.
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nificado ocuito de uma obra de arte hi tanto ginio criador
como em criá-la" porque (134) no ato de criação "a imagin.§:.- .ção ê 1im! tadapor umconj un to particular de condições 0'"1:

vez de espraiar-se à vontade dentro dos limites da na rur e-
z.ahumana".

Contudo, a novidade por si s5,' nio torna criador U~
ato ou uma idéia, ê necessáriot a relevância. Situa o pel1.M

sarnento ctiador como inovador, .exploratório , e o pensamen-
to não criador é cauteloso, metódicóe conservador.

Para alguns.p~icÓlogos a.criatividade é apenas um
tipo espeCial de solução de prbbl~mat marcado ~or traços co
mo novidade, persistincia e extrema dificuldade em formu -
lar problema.

Comenta o autor (135) qUê criatividade não se limita
às artes, sendo considerado tão criador o artista como o
cientista. A criatividade tem um certo grau dependendo do
campo em ctue~:tua, assim a pr epaganda e o ensino são fun
ções mais criadoras do que outras que nio exigem origihal!
dade no pensamento e na ação.

Louis Fliegler afirma que (136) "Todos os indivíduos
são criativos 1';01' diversas maneiras e em diversos graus" •

Knellér i de opinião que a criatividade jamais seri
totalmente predita, porque em cada homem a criação é até
certo graú ~ingular e até certogra.u de livre escolha.(l37)
Apresenta! (138} virias teorias da ctiatividade como: Teo
rias do V~lho mundo-Criativida~e como Irtspiração Divina
que consid~ra o criador divi~a$ente inspirado.

Criatividade como (139) loucura. São acei tas como fru
to de acesso de loucura, aparenta espontaneidade e irracio
nalidade~ continuando a teoria~da ioucura ~urante o séc!
lo XIX.

Teorias Filosóficas Modernas.
Criaiividade como Ginio Intuitivo. O criador não

um anormal ou doente, mas i umltipo de pessoa diférente
1

(134 a 1j.):vet b~bliografia de r~ferincias.
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nao,pode ser ed~cada porque & imprevisível, nio ra~ional e
limitada a um tipo de pessos rara.

Criatividade 'como Fôrça Vital (140). A criat!yidade
humana era manifestação da fôrça inerente'ã vida; sendo o
biólogo Edmund Sinnot't um dos autores dessa idéia.

Criatividade como Fôrça Cósmica (14l) •.encar.da como
expressão de uma criatividade universal, imanente' tudo
o que existe.

Teorias Psicológicas. Associacionismo, cujas! raízes
remontam ao filó~of~ John Locke. As novas idéias sio manu~
faturadas a partir das velhas, por um proces'so de tentati-
vas e erros.

Teoria da ItGestalttt (142) de que o pensamento criador
é uma reconstrução de guestaltes, ou configurações~ estru-
turalmente deficientes.

O pensamento criador começa por uma solução problem!
tica que de certa forma se mostra incompleta, perc~bendo o
problema como um todo. ,

Psicanálise (143)~ a criatividade origina-selnum con
I -flito dentro do inconsciente. e mais cêdo ou mais tarde, o

inconsciente produz uma solução para o conflito.
Neopsicanálise (144), é o princípio de que a criati-

vidade é produto do pré-cçnsciente e não do incons~iente •
A reação do freudianismo, a criatividade é um meiojde red~

,zir tensão. i

E.G.Schachtel em op~sição a Héia psicanalist~ 'de que
a criatividade exprime imp.ulsos interiores, susteJl~a que
ela resulta de abertura em relação ao mundoex'ter"ibr. O ho
mem precisa ser criador, porque precisa relacionar-se com
o mundo exterior (145).

. , .,.: ~ •..Carl R. Rogers (146), a criatividade e a abertura a
experiência.

J.P.Guilford (147), a mente ou intelecto, abrange 120
fatóres, cêrca de 50 dos quais, conhecidos. formando dúas

(140 a 147) ver bibliografia' de referências.
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clas~es, uma pequena, de capacidade de memória e outra '-li
"'tordê capacidade de pensamento.

A.H.Koestler (148) ,todo padrão de pensamento .eu com
portamento é governado por um grupo de normas que tanto
~ode ser aprendido quanto inato.

A criatividade manifestada na ciincia", ria arte e no
amor i aniloga em todos os níveis da hierarquia orginica.

Apresenta Kneller (149) quatro fases no processo çri,!.
dor: preparação, incubação, iluminação e verificação. Acr!
ditando a classificação boa, mas são tão complexos os pro-
cessos que participam na criação. que nio poisa ser decisi

- -
vo, modificando a sequincia das fases. A primeira chamou -
se apreensão, i preciso que nasça o germe da criação. a 2!
fase. o criador Lê, anota, discute, indaga, coleciona, ex
pIora, Depois a incubação, de ac5rdo com a psicanilise, o
consciente entra em ação. Portanto o períodO de incubação
existe, podendo ser curto ou longo. A fase da iluminação
(150) leva o processos um grau miximo. A verificação(l51)
é a Gltima fase do processo criador, levando is vêzes anos
para o criador dar forma final as suas intuiç5es ou para
aplici-Ias i massa material que colecionou.

Kneller acredita que as idéias não podem ser força-
das e precisam de receptividade quando as mesmas surgem.

A imersão (152) da pessoa no seu assunto nutre de
idéias a imaginação. Necessita também dedicação para ha-
ver a imersão. precisando ficar desprendida, que consiga
vêr a obra como um todo. A,criatividade requer imaginação
e julgamento, uma vez que a imaginação produz idéias e o
julgamento comunica-as. A interrogação (153) i indispensi-
vel ã criatividade. Umas das características da criativid!
de é não aceitar o erro como final. mas modificar a abord.,!.
gemo Quanto aos traços criadores encontramos a inteligên -
cia, consciência, fluência, originalidade. prazer de lidar
com idéias, auto-confiança e ou.tros. A inteligência (154)

(148 a 154) ver bibliGgrafia d. referências.
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i traço bastante controvertido, encontramos autores que nem
ao ~eno~ a citam entre os traços criadores.

Para Kneller ~ pessoa 'criadora i de intelig~ncia su-
'perí or a média. Ou.trotraço (155) é a consc í.ênc í a , o cria -
dor i mais sensível do que um ob~e~vador comum, observa c5-
res, reações pessoais etc.,'é mais "aberta a seu ambiente".
S mais fluente. produz'màis idéias que as pessoas comuns
S mais flexível (lS6),tenta várías abordagens. Quanto a
originalidade, produz raras idéias, resolve proble~as com
maneiras novas.N~o só criam idéias novas, mas as~laboramt
seguem-nas. Brincam com as idéias para ver a~é que ponto
podem conduzí~as. S dotado de senso de humor, permitindo ex
primir sentimentos que uma pessoa normal reprimiria. S ind!
pendente, pois a conformidade inibe os traços da criativid!
de. O inconformismo está presente na criatividade, pois em
regra o conformismo é menos fluente quanto a idéias origi -
nais e é aberto i experiincia. Tem confiança (157) no suce!
so da sua obra, é sustentado pela f; em seus poderes criat!
vos •.

Considera (158) os principais obstáculos ao desenvol-
vimento da criatividade os culturais mais que biilógicos ,
principalmente na infância, escola primária e ginásio. Na
infincia a criança é sempre tolhida em suas criações pelos
adultos, pelos mestres, pelos responsáveis e pelos brinque-
dos cada vez mais práticos e pouco educativos; na escola, a
disciplina rígida, sem espontaneidade, o problema do' sexo
etc •.A sensibilidade é exi~ida na criatividade, pode const!
tuir empecilho uma vez que sendo considerada virtude femin,!
na e ao mesmo tempo requer independência de pensamento, que
costuma ser encarada própria do homem. Ajustando-se os dois
papiis. nasce a inibicão i criatividade. Em pesquisas féi-
tas em Minesfota, foi observada a inibição da criatividade
pelos papéis na Tarefa de Aperfeiçoamento de Produto. Usan-
do caminhão de bombeiros e est5jo de enfermeiras. os meni -

(ISS a 158) ver bibliografiaj,~de referências.
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nos preferiram brincar com caminhSes e as meninas com estS
jos de enfermeira~ Os meninos mais criativos, transforma -
ram o estôjo de enfermeirá em estôjo de médico.

Osborn considera a própria civilização como produto
do pensamento criador. Cita a opinião do Dr. James Harvey
Robinson: "Se não existisse o esfôrço criador, lento, peno
so e constantemente contrariado, nada mais seria o homem
que certa espécie de primata a viver de sementes, frutos,
raízes e carne crua". (159)

Graças àstmáquinas criadas pelo homem, uma pessoa
dispôe em média de uma fôrça de trabalho igual à fôrça mu!
cular de 120 homens.

Disse The New Yorker: "Os Estados Unidos são feitos
de idéias".

Salienta Osborn que graças a pensadores da categoria
de Dr. James B. Conant (160), reconhece-se hoje. mais do
que nunca, a importância da imaginação para a ciência. InQ
meros problemas estão a. espera de idéias, quer no planeja-
mento, na educação, na indústria, na segurança do trânsito.
S o autor entusiasta do poder da'imaginação criadora. Aprf;~
senta exemplos que edificam, como em Búfalo, que tem s í dr
constantemente classificada pelo Conselho de Segurança Na
cional (161) como ocupando o primeiro lugar dentro de to-
das as grandes cidades norte-americanas na prevenção de a-
cidentes mortais de trifego, graças ao chefe local de 5eg~
rança. Uma de suas recentes criações foi: ao invés de en
tre~ar intimações, a pof~cia distribui flôres.

Durante a guerra, disse o presidente da Companhia B.
F. Goodr:tch (162) "Os empregados' trouxeram sugestões a ra
:tãode três mil por ano e verificamos que um terço de tais
sugestões eram tão boas, que mereciam compensação em d1nhe.!.
ro".

Quanto ao fator idade na criatividade é, bastante re-
lativa. em uns i maior na juventude e noutros em idade a-

(159 a 162) ver bibliografia de refer~nci~s~
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vánçad~, ~itando exemplos que comprovam o assunto com arti!
tas, escritores, estadistas e cientistas.

Lawton (163) "sus tenta que embora pessoas mais idosás
~os~am ~'rder outras faculdades., como a mem&ria, a imagina-, : ...-.,
ção,crladora nunca envelhece.

Apresenta também uma pesquisa feita pelo prof. Harvey
C. Lehman da Universidade de Ohio provando que a criatividi!
de pode desafiar o calenditio; pessoas que tinham idlia5 im

. -". \ ""-:portantes para o mundo. dois mil ou mais empreendimentos crill
dore~ relacionados, a idade média ocorreu aos 74 ano~~ ~

." I

Para alguns autores a inteligêncianã~ é fator esse~
êial ã criatividade. O Dr. L. L. Thurstone "não são necessã
riamente os estudantes de inteligência mais alta os que pr2
duzem as idéias mais originais. As crianças que respondem a
questionirios de tipo quebra-cabeça são classificadas a miQ
de como gênios. Sem dúvida, obteriam notas altas em exercí-
cios de memória. Mas é duvidoso que sejam igualmente capa -
zes na produção de idéias".

O Dr. William H. Baston (164) observou liaeducação não
constitui fator essencial à criatividade. Inúmeras pessoas
de grande cultura mostram-se estéreis quanto ã criatividade,
enquanto outras, quase totalmente deficientes em instru-
ção formal. conseguem resultados notiveis".

Morse (165), pintor profissional de retratos inventou
o telégrafo.

Fulton, também artista, imaginou um barco a vapor. A!
sim temos inúmeros exemplos em que pessoas sem qualquer tre~
no, ultrapassam em pensamento criador, pes$oas a~'"-::altamente
treinadas. 'Não provamos também que o fator esfôrço da cria-
tividade a muitos inibe.

Apresenta Osborn o espírito pensante com dois aspec ...
tos: o espírito judicioso (166), que analisa, compara, e e!
colhe e o espírito criador, que prevê e gera idéias.

O Dr. Suits, da General Electric. afirma j~r;a atitu-

(163 a 166) ver ,bibliografia.de referências.
r :.-..~
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de positiva, característica de personalidade criadora. Re-
comenda (167) o hábito de reagir afirmativamente ante nova
idéia. Primei ramtmte pense' em todas asrazõesporq\.le é boa.
haverá sempre bastante gente pronta a dizer porque não dá
resultado.

Hábitos anteriores (168) d;Lficultam a solução de· pr,2
bLema , dificultando a pos.sí b í Lâ dade de enfrentarmos novos,
problemas com novas idéias. o que os psicólogos denominam de
"fixação funcional".

~ necessár,io a confiança em sf mesma. O "Dr. James ,13,.
Conant mandQu colocar .na parêde do gabine1:e'um desenho com
a legenda: "Veja a tartaruga (169), só vai para a frente
quando estica o pescoço".

A timidez tende a inibir as idéias. O estímulo culti-
va a Ideação , embo'raThomas Carlyle tivesse razão quando
disse: "um pouco de oposição é de grande valor para o ho-
mem".

Os íntimos animan melhor, dentro da família. o melhor
louvor é a melhor recompensa.

Quanto a urbanização contra a imaginação é fato bas -
tante discutido. "A civilização moderna" diz o Prof. Alexis
Carrel "parece incapaz de produzir gente dotada de imagina-
ção."

Quanto ao declínio do incentivo criador, surge a nova
filosofia do "porque tentar? nada de correr riscos".

A tendência criadora na educação, a opinião dos. educ!.,
dores, é que o ambiente m9dificado aumenta a criativid.d~,.
O Deão John B. Wilbur, do M. I. T., escreveu o seguinte:

liA educação tem a obrigação especial de animar e aju-
dar os estudantes a desenvolverem as respectivas faculdade~~
mentais; em resumo t mas nao exatamente sedeve,,~nslnar:,:os,~,
tudantes a pensar". .

O exercício é necess~rio para desenvolve.r .',tant.o.oco,;'\..
po como..esp,!,rito, port8:!Ltoa criat.ividade,,assim::como·aexp! ',
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riência. Na le1'tura se de'senvcfve a criatividade e na opi-
niãode Francis Bacon (170) "ale'it:Ura torna o homem com ..
pleto".

A produção literária tamb~m é exercício criador. A
maioria das melhores idiias surge i~diante pes_uisa organi
zada. Contudo, ainda - é essencial a meditação pessoal.

O Dr. E:w.nestBanger "Nunca se gerc,uqualquer idéia
senão,de um único cérebro ••• Não importa como se agite, o
pensamento para todos os lidos ou como se procure que ou
tras pessoas coorqenem esforços em tôrno dêle, a verdade é
que uma idéia é sempre produto de um único cérebro".

Trabalho conjugado a dois também é uma maneira de
chegar i criatividade. escolher um lugar (171) onde concen
trar~se em colaboração a alguém.

As fases do processo da criatividade não serão sem
pre tão exatas mas geralmente compreendem as fases seguin-
tes:

1) Orientação-assinalar o problema;
2) Preparação-teunião dos dados pertinentes ao pro -

blema;
3) Análise-decomposição do material de importâncin;
4) Ideação-acúmulo de alternativas por meio de

idéias;
S) Incubação-descanso para introduzir iluminação;
6) Síntese-reunião dos elementos;
7) Avaliação-julgamento das idéias resultant,es.
Muitas vezes (172) um·objetivo conduz a outro, até

mesmo para os maiores cientistas "os caçadores de micró-
bios, comumente encontram outros objetivos bem diversos d!
queles que estavam inclinados a procurartl .•

Uma maneira simples. mas eficaz do induzir o esfor-
ço imaginativo consiste em tomar notBs\ Osborn considera o
lápis como alavanca para mover o espr'ri to. Se ficarmos ba!
tanteatentos durante certa pesqUisa. a sorte poderá condu

{l70 a 172) ver bibliografi. d. réferinclas.



53.

z í r a objetivo diferente. As vezes um engano transforma,-se
em acidente feliz. Como exemplo, temos o caso do Duco e
muitas outras invenções.

A criatividade ê indispensável na ciência, segundo o
Dr , .James r L; Conant (173) "ê a própria essêiic:dadela".

Os chefes bem sucedidos (174) estimulam a criativid!
de, não somente dando andamento ã faculdade criativa, como
a animam.

Segundo a opinião de Andrew Crosby. a inovaçiotra
dicional (175) foi produto da necessidade. A necessidadeh!!
mana de explorar, de aprimorar e criar é insaciável. Vamos
encontrar na indústria moderna algumas que valorizam o es
forço criativo. dedicando uma proporção de recursos ã pes
quisa e desenvolvimento. A c2:iatividade solicita esforço ,
planejamento e capital.

Os behavioristas afirmam que a organização burocri-
tica (176) se caracteriza por uma alta eficiência produt!
va, mas por uma baixa capacidade inovadora, embora os cie!!,
tistas de comportamento sejam de opinião que a inovação d,!
ve surgir dentro das próprias organizações buroctitic~s •
Thompson é de opinião que para conseguir a independêncla,a
liberdade e a segurança necessárias ã criatividade, o indA
víduo terá de rejeitar o conceito de "sucesso" e que novas
idéias são perigosas aos objetivos pessoais. Cita que as
organizações são quase sempre fundadas por indivíduos alta

, -
mente criativos, mantendo portanto um ambiente propício ã
inovação. Considera as caracterfst í cas de uma organização
inovadora algumas condições gerais como: capital, fator
tempo, habilidades e boa vontade e que o ambiente criador
não deve sofrer pressões externas, precisando portanto de
liberdade e tempo para inovar. Também precisa a organizção
para ser considerada inovadora de uma maleabilidade estru-
tural, as tarefas serão do tipo profissional e nio do tipo
obrigacional, terá também um sistema de comunicação aberta.

(173 a 176) ver bibliografia de referências.
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A empresa criou o "campeão de produto" (177). que se
identifica comuum nôvo produto. empurrando-o para "cima e
para fora" podendo ter feito ou não a invenção original.mas
identifica-se com ela, promovendo-a.

Depois da 2a. Guerra Mundial a indústria forneceu uma
.série de soluções "mudanças nas premissas sobre inovação nas
empresas. emergências de novos papeis e de novas ati'vidades
dentro da empresa; mudanças nas possibilidades que a empre-

~ . \sa tem de examinar os seus proprlos processos, enfrentar os
tabus e de modifiç.ar deliberadamente a estrutura da organi-
zação.

Segundo J. Gardner "Organização eficiente é aquela
..•que e auto renovadora:

1) deve ter um programa eficiente parao,C) recrutamen
to e o desenvolvi~ento de talentos;

2.) suscetível de contínua renovação •.deve ter no seu
bõjo e na sua estFz'utura uma firme disposição para
a auto-crítica t deveh:aver fluidez na estrutura in

. .
terna, deve ter a];~ns meios de combflter o proces-
so pelo qual '0$ homens se tornam pris,ioneirosdos.
seus própriOS comportamentos".

Mi1es Clta} e outros: uma organização saudável seria.
aquela com e.l,tvadograu de inovação. autonomia, adaptação
e suficiê#ia par a a resolução de problemas •

..... ','.,,.,

Q~~ o autor Richard Beckard (179) que empresas. já
com.,.ram a formular declarações de objetivos empresariais.
c~'Çando dois exemplos:

l)A empresa tem por. ~bjetivo ser.uma' entideuie bem
sucedida que sobrevive graça5il sua preocupação.e
interesse pela dignidade. çon.ceito e o~periênei •.
dos seus membros' 'ao mesmo tempo qúe procura lu-
cros;

2) Temos dois objetivos bi~iaos: um deles consiste
em se fazer produtos que sejam genuinamente novos

(177 a 179) ver bibliografia dt. feferências~

l"
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e úteis!ao pctblico,produtos da mais alta.qual ida··
de e a custo ;razoável. Desta maneira. garantimos o

I .

bom êxi~o·firiancel.roda empresa e cada um de nós
tem a s~tisf~ção de ajudar a fazer uma contribui -
ção cri~tiva li sociedade. O outro consiste em dar-
se a todos o~ que trabalham para a empresa uma 0-
portuniaade pessoal para o mais amplo exercício e
desenvo~vimerito dos seus talentos: para .expr í.mí r
suas op~niões, para compartilhar do processo \ da
empresai tantd quanto suas capacidades e aptidões o
permiti~em, ~ara ganhar dinheiro súficiente. de

i .modo que ganHar mais nem sempre será a primeira coi
sa que ~e terlhaem mente; sem uma oportunidade p;
ra torn~r o seu trabalho aqui uma parte antplament;

i :compens~dorale importante de sua vida.h

~ .\ .

"Quando fr~nte ti uma situação totalmente nova, sem-
pre tendemos a a8arra~-nos aos objetos que trescalam um
passado mais rec~nte. IContemplamos o presente através de
um espelho retro~isor~. Marshael McLuhan.~ ~Richard Ba~ber 2:Ícredita que a maioria das pé:ssoas usa, , .

o termo tlrevoluç~o" (180) t para denominar todos os tipos
de·ajustamentos ~ociais, não acontecendo com o sistema ame-
ricano de empresLlsque está sendo reconstituído, mas num
tipo de revoluçã~ sil~nciosa. Uma mudança tem envolvido a
comunidade empre~ariaí americana desde o término da.2a.Guer
ra Mundial (18l)l,contudo essa mudança em parte foi oculta:~ .da pelo crescí.meh t.oda economia. Kennedy em um dtscurso:
t~recisamos pass~r da!reconfortante repetição de frases já
gastas a um novJ conft;onto, com a realidade dif!(:ii1 t porém

~ ~essen~ialY. . !~ ~Comenta atlndaB~rber (182) t precisamos de.inovação nas
teorias, as velhlas te~rias já não são aceitas, ,ânãosao

! : .

adequadas. A empjresa éstá se modificando radica:lnu!ntetê um
verdadeiro desa~io, ã$ velhas teorias. A transforntação tem

i ~(180 a 182).ver ~ibli.grafia de refer~ncias.
i
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sido no todo, quer no tamanho. diversi ficação. fusões e con
trôle empresarial.

"Não se pode deixar de pensar'que dentro em breve o
país inteiro estará fundido em uma só empresa." Art Buch-
wald. Tudo é inovação, a mutação é constante e caminha a
passos largos. Analisemos a indústria americana pr ínc í paa >

mente no que diz respeito o caso das pressões. As fusões
(183) entre empresas consolidava apenas as que possuiam as
mesmas linhas de atividade. hoje a moderna modalidade de
fusão junta empresas de mercados com atividades diferentes.
tipo sociedades amorfas, conhecidas por conglomerados. Ci .
tando como exemplo a "Ogden Corpoza t í on" empresa muI tifol'~'
me que desmancha autom5veis, serve cachorro quente, ctia
gado no Paraguai, processa frutos e legumes, provi serviçof
de arquitetura e engenharia opera uma associação de emprés~
timos e poupança: e emponha-se em transporte através do mun
do e o único fio que vincula em conjunto é um núcleo de ad-
ministração, que atue sob a direção de um Presidente. A
imag'emantiga está se apagando e .dando início a era da di
versificação. Para Barber, a empresa conglomerada, o cresci
mento, é uma meta própri a e lr..a.is importante do que a busca
de lucro; citando a filosofia de Charle5 B. "Tex" Thorton,
fundador da Litton Indústries" Crescemos para a permanência
no negócio, ~as para termos uma atmosfera viril e estimula~
te. O crescimento está associado ao progresso o meio de re!
lizar .mais coisas. O lucro é apenas um dos motivos. Um mot~,
vo mais forte é o profundo espírito de pioneir&smo".(184).

Também estão ocorrendo mudanças nos meios de transpo!,
te~ um dos setores mais vinculados is tradiç5es e mais obs-
truídos da economia americana. Durante mui to tempo, cada 1.:'-

ma das principais formas dd transporte pessoais, caminh5es,
linhas aéreas, oleodutos, vapores, viviam mergulhados no
seu próprio mundo sem se preocupar com os diversos acontecj,
mentos, isto i, sem se preocupar com inovaç5es tecnológicas.

(183 e 184) ver bib1iografia'de referincias.
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Assim a realidade aponta a diversificação industrial
uma solução para por fora de moda as maneiras de pensar so,

,bre negócios. habituàis e rotineiras.
Barber éde opinião que as -empresas (185) precisam mu:

dar, dada a mudança dos seus mundos externos. O administra-
dor de empresas fale e aja em um estilo muito mais t&cnico.
do que ma temático. As empresas aumerrt am cada dia os seus gS!.
tos em pesquisa ocupando os cientistas papel central no
grupo executivo e a medida que seus esforços de pesquisa' co
meçam a corresponde r ::,0 objetivo , maiores vendas. mais lu-,
cros e melhor a sua posição de destaque. As rélações entre
o governo e a empresa têm se modificado. O governo por sua
vez trata de afastar a sua velha suspeita ~ hostilidade por'
uma nova coalisão e todos juntos tentarão resolver os pr,2
blemas de educação, habitação, treinamento ocupacional (186).
que por tradição eram considerados excfus Ivament e área go- '.

como

vernamental.
Contemplando a indústria americana durante os anos:!

de ap6s-guerra encontramos a tecnologia nos mostrando o ca- ,
minho da pesquisa para encontrarmos'o progresso no futuro .:
Temos vários exemplos como o sabão em flocos que como agen- '.
te de limpeza da lavagem de roupa foi substituído por dete!~
gentes; a gàrrafa de vidro para leite substituída por reci- ,
piente de papel .impermeável t garrafa de vidro para água mi,
neral pela de ptástico em cores vivas, o disco mOQofásicode.
78 rotações substituído por estereofônicos de longa duração,
canetas tinteiro por esferográficas e alimentos em embala -
gens; tudo isso requer iniciativa e só a criatividade é C!:
paz de acompanhar o progresso. Não é sem iniciativa e poder'
criativo que poderemos enfrentar necessidade mudança eos
gostos ~ prefer~ncias dos consumidores. Não é s5 em relaçio~
a materiais. mas em toda a economia e adminis tração. que ~.
se verifica corrida na criatividadé para fazer face a con
corrincia e finalmente em todas as ciincias, para que não

(185 e 186) ver bibliografia de referências.
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,se arrisquem ã obsolescência.
Nos Estados Un~dos (18?) encontramos atitudes agres-

sivas na área tecnológica, temos como exemplos a Burroughs
Corporation. a Ford Motors (188) ~ muitas outras.

Mouton e Blake dizem que o assunto sumamente discuti
do atualmente é o tema mudança. Tudo tem mudado, tem sido
substituído, até o coração humano e porque os homens nao
serio capazes de controlar aquilo que criaram? No caso .s
Instituições.

Os autores citados preocupam-se com a mudança plane-
jada (190). Apresentam o termo revolução sociál como sendo
rotineiro nos acontecimentos da vida. O assunto é mudança,
os conceitos administrativos (191) baseados em autoridade-
obediência não sio mais adequados e portanto não serãomais
aceitos. Consideram a mudança abrangendo três aspectos:ev,2
lucionário, revolucionário e sistemático. Quanto aos con-
ceitos evolucionáriose revolucionário a distinção ê uma
questio de grau, e os seus resultados são ~de6emelantes. A
mudança ~volucionária (192) raramente transgride as expec-

ftativas daquela que 'nela estão envolvidas ou por ela sio
afetadas. Enquanto que a mudança revôlucionáriat a mudan-
ça de uma ação para a ação que a substitui contradiz ou
destroi os arranjos do "status quo". Atribuem (193) as mu
danças evolucionárias feitas aos poucos e ocorrem uma de Ql

da vez, ao passo que as mudanças revolucionárias são maio-
rese se distanciam da situação anterior. Para o desenvol-
vimento sistemático o processo ê diferente, avaliam e cri-
ticam o modelo de mudança, introduzindo fases desconheci -
das pelos métodos evolucionário e revolucionário.(1941. Há
nesse proce sso planejado .0 envolvimento de todas as pes-:
soas para pensar, analisar e criticar as implicações e co!!,
sequências da mudança. Expressam os autores que a socieda-
de também se move e não havendo mudança o ambiente se tor.!"!'!
ria estático, o que não se pode esperar de um ambiente em

(187 a 194) ver bibliografia de referinclas.
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desenvolvimento. O mundo exterior dos consumidores dos pr2
dutos e serviços apresentam novos desejos, novas necessida
des, logo é um ambiente d~nâmico.

Apresentam (1"95) a criação de modelos de "excelênc.ia"
através do Desenvolvimento Organizacional do tipo Grid co""!.
mo urna estratégia para realizar mudança, que não é nem
evolucionária nem revolucionária, é a mudança plenaj ada •.Su
gerem que para se faaer uma mudança é necessário:

1) numa empresa, é necessário mudar a empresa toda
(196), ~onsiderando a empresa como uma massa em
movimento;

..• ..• .2) para se mudar uma empresa e necessarlO que aque-
les que a dirigem liderem a sua mudança;

3) para se mudar uma empresa (197) o esforço deve
ser uma operação do tipo "faça você mesmo" "vire
se por conta própria";

4) para se mudar uma empresa (198) ·i necessário apl,!.
car-se ~aneiras sistemiticasde ,pensamento e de
análise para se atingir .um moae~lo empresarial de
"exceiência";

5) para se mudar uma empresa (199) é necessário ver,
compreender e conseguir o comprometimento das
pessoas para a mudança de todas as atividades que
rió p~esente não são o que elas deveriam ser;

6) para se mudar uma empresa (200) é necessário que
aqueles que a lideram e a administram estudem a
situação de sua própria empresa em termos especí-
ficos e operacionais;

7) para se mudar uma empresa (201) é necessário pr,2.
ceder-se ~e uma maneira sequencia1 e ordenad ••

Para o Prof. HamiltonM. Vilella (202) podemos medir
o sucesso de uma empresa pela receptividadedo·mercacio p!
los setis produtos e serviços. Os empresirios (203) mudam
de àtitude pata atender i crescente sofisticação do consu-

(195 a 203) ver bibliografia de referências.
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midor. resultante do desenvolvimento da culturá. maior re!,
da disponível, l~vando o, consumidor a maior liberdade ele
escolha dos produtos. Dai a pr.eocupação dos empresários ea
desenvolverem a sua estratégia de concorrência comwa,pl!'
no de linha de. produtos novos e eliminando aqueles 'que' 'yão
perdendo o interesse pelos consumidores. O autorclta Al~,
derson (204) o qual considera diferença entre -o.pr*uioJl!,
vo e o produto existente, uma diferença di,Stingurvel. ide!
tificável e reprodusível, levando o consumidor ato"'rc~
nhecimento da 'inovação, leve.,.o a compras sucessivas. Não'é

:. ,'- :uma simples mudançaque leva ã inovação t e necessar.loque
tenha novas características, capazes de conquistar novos,;

"1'1'mercados e aplicados a novos usos., "
Para o Prof. Raimar Richers a inovaçã.o é um,pr6bleaa

de ati tudes e que a histôriasugere que a mUda. 'de aU·t!
des se antecipa ã aceitação de Inovações.Os.,apre-íltlos.!
mericanos intensificaram os seus esforços noc_po.4e-<~.
quisa mercadológica 'em relação a produção e :dist.,t,*t;ió'
porque se convenceram de que o ·sucessocoiDel"'Cl.14e,,,.:~ea
ou serviço aumentará em função de ummaior ifttetêWl~ h:.e!
tre as fôrças internas e externas de WIlil org.J11zâçiô~,:ftiâ

, "", ,,--1"'-'bém tendo emvista, de que a demandade WIl proeu,to, a\Ulenita-
râ desde que Se desc6bram novos meio,s'de ,diversificação/e
de diferenciação. Admite (205) que não só- nos Es.tadosUhl-
dos, mas em todaS .5 ,sociedades. vamos encontraraa!'s s~-
guidores do que inovadore.s. sallentattdoque.nioé pree!;so
para ser cria tivoreunir as qualiflcaçõesdé WIl.êâi<><e
que "a humanidade (206) não está difidlda e1!l'..tua. c_te.' :_
rias, entre aqueles que são criativos e aqueie-sClu,e' -,.~~ãÓ:'
o, são. Umaproporção bastante ele1"adada PÔ'pula.çÃO: - .}~~iã
em condições de demonstrar algWllacriatividade em a~;,
épocas e com r~lação a alguns· aspectos' de sua v14... ...~!
ner t John nota de. rodapé n9 180 da página 600.•

(204 a 206) ver bibliografia de tefe·rênci •• ~

,',
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Para certas pessoas desenvolvimento é questão de
substituir o sistema econômico tradicional por um outro
sistema moderno. Acontece que substituir o que é velho p~
lo que é novo não ê desenvolvimento; é mera substituição.

Existem causas ligadas i baixa produtividade per ca-
pita, como os mitodos de produção tradicionais, uma vez
que parte da sociedade não ê propensa i inovação no que diz
respeito i técnica.

Everett E. Hagen, apenas considera duas causas de
desenvolvimento econômico que são realmente importantes
Formação de capital e progresso técnico. Consiste o
gresso técnico ou avanço no estado do conhecimento
co, na invenção de novos métodos ou novos produtos.

Não podemos fixar a data precisa em que teve

pro-
técni-

. ". .InICIO
o desenvolvimento econômico num determinado país.

O que se verifica é que a medida que prosseguem as
mudanças e métodos em produtividade e na estrutura de pr~
duçio, as instituiç6es econômicas se transformam progress!
vamente.

Vejamos a cronologia dos principais fatos precurso -
res da Informitica em diversas épocas nos mostrando comr
o desenvolvimento ê contínuo.

Em 1643 Pascal construiu seu calculador de mesa e em
1673 Leibniz exibiu seu calculador que é o de Pascal mtlh~
rado.

Em 1823 Babbage começa a trabalhar na miquiJi:adife -
rencia! e em 1833 abandonou a miquina diferertciaípara co~
centrar seus esforços na máquina analítica, e I',s;imsuces-
sivamente.

Thcr steIn Veblen em seu livro "A Teorja da Classe o
ciosa" apresenta uma tese simples,isto é, pç~soas acima
da linha da mera subsist~ncia, na época. c, em todas as
épocas anteriores não aproveitaram priJl)Jrdialmente.o exces

• , #. ~'.

'so que a sociedade lhes deu, visando i)r~posltOG.:\\t~ns.
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Veblen denominou os meios emados mediante os
criaram essa impressão de consumo conspícuo", para
que nao procuraram "expandii suaspr6prias vidas para

quais
aqueles

vive-
rem com mais sabedoria e mais compreensão, procurando im-
pressionar as outras pessoas pelo fato de serem po~suidoras

. .
desse excesso. Esses meios e modos despendem dinheiro, tem
po e esfôrço quase inutilmente.

A instituição da classe ociosa surgiu nos estigios a-
vançados da cultura birbara. As classes mais altas eram ex
cluídas de ocupações industriais e com funções honoríficas
como a guerra e o sacerd5cio. As classes altas em regra nio
tinham funções indústriais expressando sua superioridade
Nas comunidades de cultura birbara mais avançada essa clas
se denominava-se de classe ociosa aue se dividia em subclas. -,
ses existindo entre tais subclasses, uma correspondente di
ferenciaçio de funções. Compreendia a classe ociosa,as elas
ses nobres e as classes sacerdotais e grande parte de seus
agregados, mas todas com uma característica comum - ocupa-
ções nio industriais que compreendiam quatro e~picies: Ocu-
pações governamentais. guerreiras, religiosas e esportivas.
Pertenciam i classe jnferior aqueles que se ocupavam do tr!
balho manual, a indGstria e as tarefas do trabalho diário
de subsiitincia. Aos que estavam mais baixos na classe oci~
sa eram permitidas outras funções, tais como: A fabricação
e cuidado de armas e ~quipamentos guerreiros e de barcos de
guerra, o menejo e cuidado de cavalos. o preparo de utensÍ-
lios sagrados, etc. Em todas as comunidades bárbaras verifi
cava-se uma disparidade entre o trabalho do homem e o da
mulher.

A classe ociosa surgiu durante a transição de um modo
de vida pacífico para umQguerreiro.

Sabemos que os fatos mudam de acôrdo com a evolução
cultural, assim o homem por necessidade seletiva procura
em cada ato a realização de um objetivo. tendo preferincia
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por atividade eficaz e desinteresse pelo esforço fGtil, o
que Veblen denominou de instinto de artesanato.

No curso da evoluçio cultural, os grupos primitivos
pass ar-am de um estágio iniciai pacífico para um estágio em
que a guerra era a ocupação aceita. O~arecimento da clas
se ociosa coincide com o início da propriedade.

O que distinguia uma classe ociosa de uma classe tr!
halhadora era a distinção entre trabalho feminino e traba
lho,do homem. A forma mais primitiva de propriedade era a
propriedade qu~ tinham os homens capazes ,sobre as mulheres.
O costume de tomar violentamente as mulheres do, inimigo.c.2.
mo trofius, resultou uma fo~ma decasamento~propriedade
Quanto ao conceito de propriedade se,estende da proprieda-
de de mulheres para incluir a propriedade dos produtos de
sua indústria. resul t.ando tdaí a ipropr-âedade das coisas !
lém da propriedade de pessoas. O fim·da adquisição e acum!!,
lação de bens era o seu pr6prio consumo. seja pelo consu~o
direto pelo dono de tais bens, seja consumo pelo seu esta-
belecimento domistico. A posse da riqueza conferia honra.

A atividade industrial sobrepunha-se i criatividade'
predat6ria e a medida que isso acontecia, a acumulação de
bens se tornava mais intensa, a propriedade se tornavama~
evidente. A propriedade se tornava a base da estima popu -
lar, tornando-se tamb~m um requisito do respeito pr6prio.
A propensão para atingir alvos determinados e a rejeição
pela atividade fútil, continuavam sendo os motivos econômi
cos fundamentais. Vemos na cultura predat6ria que o traba-
lho se associava nos hábitos de pensamento dos homens i
fraqueza e i sujeição a um senhor marcando a sua inferior!.,
dade.

o homem necessitava ter riqueza ou poder para mere
cer a consideração·alheia e tambim que a riqueza fosse co!!,
creta e pudesse ser observada por outros. Em todos os esti
gios de cultura, com excessão dos mais baixos. o homem nor
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mal encontrava confôrto e apoio em viver em ambiente confor
tável e sem ~sar tra~alhos servfs e a vida ociosa parec{~
ser confortável aos olhos dos homens menos civilizados. G,.'
tava-se tempo de modo não'produtivo por um sentimento na
dignidade do trabalho produtivo e, para demonstrar a capacA
dade pecuniária de viv.er uma vida inativa.

Nas modernas comunidades industriais estavamdesenvol
vidos os meios mecânicos destinados ao confôrto e à facili-
dade da vida cotidiana. O emprego de criados domés:ticos ar?
a impossibilidade dos meabees da família fazerem os trabc
lhos domésticos, os quais iriam lhes causar desconforto.

Com o desenvolvimento da indústria pacífica •.desapar!
'.'ceu gradativamente o costume de empregar um grupo ocioso, de

homens-de-guerra uniformizados. A mulher que eranbcomeço,
tanto de fato como em teoria criada e serva do hom~m e pro-
d.utora de bens para o consumo do senhor. tornou-se consumi-
dora também. O d'ispêndio com vestuário levava vantagem se
bre a maioria. porque o traje indicava quase sem~re a situ!
ção pecuniária. A elegância no vestir era conseguida para
dar a impressão de que a pessoa não desenvolvia esforço ú
til. O vestuário da mulher superava o do homem ate$tando i
senção do trabalho9

A vida do homem em sociedade é uma luta pelaexistên-
cia, sendo portanto um processo de adaptação seletiva. A
evolução social é um processo de adaptação mental da parte
do indívíduo, sob a pressão de circunstâncias.

O progresso soçial consiste num ajustamento das rela
ções externas com as internas; e a classe ociosa era a ela!
se conservadora, consistindo em retardar o desenvolvimento.

, ' , ,~

Os bons tempos mudaram para melhor, para proporcionar
ma~s conforto com a finalidade de acompanhar o progresso oll_
tU!'al. Inúmeros são os exemplos; podemos apresentar o uso
do ferro de passar roupa, com pequeno fogareiro ,no';bô!J'oon
de se colocava carvão, e precisava ficar"-se sopra:n40 até
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o ferro 'esquentar. O uso do leque ou abanos foi substituído
hoje pelo uso dos condicionadores de ar. Os cilebres lam-
piões das ruas com €i 'sua luz semi-morta e que hoje são usa-
dos apenas como relíquia oU folclore, foram substituídos p!
las modernas lâmpadas 'a vapor de mercúrio.

V. N. Puchkin define a heurística como a ciência que
estuda as constantes da atividade do pensa1l1~ntocriador.Seus
'objetivos não se reduzem apenas às pesquisas das.constantes

\do pensamento criador, mas compreendem também a elaborio de
métodos e m,odosde direção dos processos .heurfs t í cos ,

No século 179 os filósofos Descartes, Spinoza e· Lei
bnitz prepararam alguns componentes do pensamento criador.
mostrando que na composição de atividade intelectual huma.na.
existem verdades que são descobertas pelo intelecto,.não a
base de argumentação: lógica e raciocínio, mas através de
uma peculiar e súbita "visão intelectual".

W. Koeler foi um dos fundadores da Psicologia Ge.stal-
tista. A teoria psicológica gestaltística é exposta na obra
de Wertheimer - O Raciocínio Criador, obra que procul"& des~
cobrir as constantes do raciocínio. Como outros psic~l5gos
gestaltistas, Koeler considera, como o principal mom~nto da
criação intelectual, o "espocar do insight" isto é. ~a per
cepção da situação através das ligações e relações que ga-
rantem a .solução do problema. Caracterizou o processo do
raciocínio produtivo; sempre que o homem se defronta com
problema, pode apresentar dois tipos de resposta: ou cria
um "bom gestalte" e C? problema está resolvido ou umaestru-
tura "má" e nada serã resolvido, analisando assimoproces-
so do raciocínio criador do ponto de vista da correlação n!,
le existente de estruturas "boas" e "más". Os pSic'Ólogos ge~
taltistas apresentam o ato criador como um salto de uma pa-
ra outra estrutura da situação.

José Sér.sio R. de Castro Gonçalves em seu trabalho "U
ma reavaliação do Desenvo Ivdmerrtc Industrial do Brasil", co



66.

menta qae a formação de uma economia industrial no Brasil,
não se deu resultante de um rompimento com as tradicionais
estruturas, màs sob a'forma de sucessivas acomodações, por
tanto nio criando, possibilidade de apresentar inovações.

John Kenneth Galbraith'reconhece o poder da criativi-
dade e a usa de uma maneira graciosa,em suas críticas.

A mente americana está sempre procuralldo inventar coi
sas para o conforto e bem estar do seu povo, como o tel~fo-
ne portátil, que ~ Motorola lançará; a máscara d~ oxiginio
portátil, ppuco maior do que uma caixa de, sapatos, com con
te~do suficiente para 40 minutos de usó. E para o 19 sernes
tre de 1974 os americanos anunciaram que poderão ser adqui-
ridos nas lojas de eletro:..eletrônicos do país uma pequena
caixa de detectar dinheiro falso, um calculador de bolso
que se adapta a talões de cheques ou ã cartei.ra de dinheiro
e para pescadores, termômetros que colocados horizontalmen-
te ã superfície da água, descobrem o esconderijo de peixes
ou mesmo a aproximaçã.o de grandes cardumes.

Já na Universidade de Stanford, California, está sen- -
dó preparada uma grande novidade para os cegos, isto i, uma
câmara de TV em miniatura que lê qualquer tipo de texto im
presso, transmitindo impulsos a 144 min~sculas teclas e.
finalmente, reproduz a forma da letra captada, necessitando
o cego ap.enas acompanhar as vibrações das teclas com o dedo
indicador.

Ainda na Calitórnia, no Instituto de Ciências da Vi-
são, está emexperiê~cia uma bengala que emite raios infra-
vermelhos que encontrando qual4uer obsticulo. retornam como
ecOs que são captadós por sensores especiais colocados na
bengala.

O Radar de bolso que emitirá sinais sonoros,Oesti em
pesquisa na França.

Assim acreditamos que a criatividade é aquilo que foi
descoberto por alguém que outro não a enxergou antes.
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Para Norbert Wiener 11 a invenção passou a silgnifical'
nao o vislumbre de engenhocas do. artífice de oficina, mas
o resultado de uma cuidadosa e ampla busca levad~ a carn
por um grupo de cientistas'. E a descoberta cientídica C:OL

siste na interpretação para nossà própria conveniência. de
um sistema de existência que não foi absolutamente criado
com vistas ã nossa conveniência. f Cada descoberta aumerrt a
a necessidade de se fazer nova descoberta.

Wiener comenta quanto a dedicação ã arte crfativa no
passado. Um I jovem pod íà se consagrar diretamente ou prep'a-
rar-se atravis de uma educação g~ral, ilheia talv~z às ~a
refas específicas que ele iria d~sempenhar. mas consistia

. : l,.'numa disciplina de sondagem de suas capacidades e -gos tos: .
Mas. que. a rigor. o escri tor e o cientista deveri'am est:ar.
possuídos de um impulso criativo' tão irresis tíve 1 :queme~mo
que não se lhes pagasse para executar o seu trabalho paK~,'
riam eles para ter a oportunidade de fazê-lo.

Hoje isso é difícil acontecer. pois vamo_ encon trar
na maioria das empresas um ambiente versátil. ond~ está (in
cluído nos quadros de funcionários, o homem econôniico-ra,.dol

l -'

nal, o complexo, o social e o homem que renova suas Pr:~"'·
prias necessidades. Além disso devemos considerar lo fato;~
sobrevivência, não menosprezando· a vontade que de~eri ~s-
tar presente, para que haja o itv{:>ulsocriativo. Necessfta
também de compreensão e toler4nc~a por parte dos empt'esã:-
rios quanto ao fator tempo para bs elementos criativos. :

Segundo a opinião de Wiene~, quando a invendio é fei
ta. decorre .considerivlJl períodol de tempo antes que sejiam:
en t.endí âas' todas as suas implica~ões., Ci tando o case lda

sim;
: _?válvula eletrônica ..•no princípiol foi ela cens Ider ada

plesmente como u~ utensllio adic~onal para suplem~~tar
técnicas da comnnicação telefôniea já oxistentes tendo

,
;05

I

engenheiros de comunicação inici~lmente se equivo~ado adi~
• """". !. .•• . ~. Tca de sua reJlI ãmpo rt.ancae ,tanto:que as vãlvutas eLetr õníc as
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foram durante muitos anos consideradas uma parte básica da
ride de comunicações.

O fator'tempo para nossa opinião. é preciso que seja
considerado por parte dos 'empresários, como também a cora -
gem para enfrentar insucesso em alguns dos momentos aprese!}
tados pelo elemento criativo, do contrário o indivíduo mes-
mo dotado de qualidades capazes de inovar na sua tarefa, p~
derá se tetrair e preferir se acomodar i execução de traba-
lho rotineiro.

Criat~vidade significa mudança para· melhor, para pro~
porcionar mais confôrto e para acompanhar o progresso cultu
ralo

O dirigente deve formar o hábito de encorajar seus
funcionários a submeter idéias, reconhecer as idiias ~teis.
se deseja continuar recebendo colaboração.

Mesmo não havendo sucesso nas sugestões apresentadas,
não devemos desanimá-los ou dizer que ~uas participações são
inaproveitáveis.

O criador de uma mudança poderá fazer a sua contribul -
ção de duas maneiras: identificar o problema e a necessida-
de de se fazer uma mudança e a solução proposta aponta0 3.1
vo.

Frederick W. Taylor fez pesquisas sobre o aproveita -
mento eficaz dos sires humanos.nas organizações industriais,
tendo sido seguido por muitos outros, cada um aprimorando os
conhecimentos resultantes de suas pesquisas, experiência e..as epocas.

Já a teoria departamentalização·foi apresentada depois
no ensaio de Luther Gulick em 1923, Fayol em 1930, Mooney
e Relley em 1939 e Urvick em 1943.

Quanto a cronologia nio tem sido possível esiabelecer
uma linha divisória entre a ocasião da inovação, o momento
exato para introduzi~la e o seu rítmo de implantação.

Vamos encontrar na Escola Clássica uma .teoria de moti
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vaçao e uma teoria da organização.
A teori~ da motivação foi apresentada por Frederich

W. Taylor, conhecida como Administração Científica.Essa E!
cola tinha como ponto central que.as recompensas materiais
estavam muito ligadas aos esforços para o trabalho; o tra-
balhador correspondia com o máximo de produção de que era
capaz fisicamente. Tanto Taylor como seus alunos se empe -
nharam em procurar os limites físicos da realização humana,
apresentados em t~rmos de cargas, velocidade e fadiga.

Tayl~r procurava o maior rendimento, não se interes-
sando no entanto pelo melhor trabalho bu pela melhor idiia.

Calvin W. Taylor em seu livro "Criatividade. Progre.::.
so e Potencial" comenta que pessoas produtivas e criadoras
são criticadas pelos sibios por não serem eruditas ou nao
manifestarem a devida vener~çio pelo conhecimento passado
e pelas orientações aceitas em seus campos.

Mar í a Helena Novais (207) "Psicologia da Criativida-
de" cita Barron expressando a sua concepção da personalid!
de criativa: "aquela que está sempre pronta para abandonar -
classificações antigas e para compreender que a vida, e
particularmente a sua. é rica de novas possibilidades".

Para a nossa opinião a criatividade pode e deve ser
desenvolvida desde que se consiga uma melhor utilização dos
recursos.individuais.

Em pesquisa feita em ind6strias europiias verifica -
mos que a aprendizagem não só desenvolve corno desenvolven-
do poderá descobrir yalores criativos.

A teoria da aprendizagem trouxe grande contribuição,
pois leva o indivíduo a pensar e agir, aproveitando a ex-
periincia dos fatos e descobrindo novas relações.

Segundo Brewster Ghiselin - Tha Creative Process
criatividade é "processo de mudança, de desenvolvimento,de
evolução na organização da vida subjetiva".

Nio devemos confundir criatividade com inteligincia.

(207) ver bibliografia de referincias.
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mas, devemos acreditar que o pensamento criador é desinibido
enquanto que o pensamento ~eflexivo é estruturado.

Os testes de inteligência apresentam deficiência do P,2,
der criativo.

Segundo a opinião de George F. Kne Il.e.r"a corl'e,laçãoe!!
tre inteligência e ctiatividade é alta sem todavia ser absó-
luta".

São poucas as pessoas altamente criativas que também
\não são altamente inteligentes.

O Impçr t.ante para ser criativo é ter coragem deacci-'
, tal'riscos, ter auto.-realização, confiár no seu valor pró-
prio, despertar curios~dade, ter idéias novas e provocadoras.
apres:entando idéias originais. .,

Também Calvin W. Taylor apresenta outros traços que d!
vem ser testados e que abrangem capacidades de tentar hip5t!
ses, prever consequências, avaliar decisões sôbre um produ-
to, etc. Comentando ainda o autor quando se refere ao tr~ina
mento, que em sessões de treinamento criativo devemos plane-
jar dispositivos de medição, que identifiquem as pessoas que-
revelem a maior presteza 'inicial no treinamento eo
progresso.
"" "Descobri um novo mundo ao ver que é o sol, e
homem, o centro do Univers.o".

.. .maX1mo
....nao o

Galileu Galilei
Galileu sempre foi obser~dor e inventivo. Em sua ado-

les~ência desejando entregar-se às suas pesquisas científi-
cas, resolveu tornar~se pad~e (208).

,"Pelo menos" pensou, "viverei tranquilo uma boa vida'
de padre. Poderei estudar com calma e não precisare111le·pre2,.
cupar com a situação financeira e nem com meu sust~nto. Te-
rei sempre um prato de coaãda no mosteiro e tempo de sobra
para ler".

Foi com a sua paciência,perseverincia que observando

(208) ver bibliografia de\referências.
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:1 oscilação de uma lâmpada na Catedral de Pisa que fêz a
.lescobe rt.aem 1583 da lei do isocronismo das oscilações Pe.!!
dulares.

Seu c~rebro era indigador • intuitivo.
Ostílio Ricci, seu professor de matemática disse a

seu pai: "Galileu precisa viajar t precisa conhecer gente
importante, encontrar um protetor que lhe assegure uma e-o
xist~ncia tranquila, pelo menos financeiramente, para de-
monstrar toda sua força de raciocínio e sua genialidade".

e indiscutível que o criativo necessita não somente
de inteligincia. ambiente tranquilo, idiias lívres e tempo
para criar.

Podemos adiantar que não são qualidades e condições
enumeradas no momento atual.

Voltemos a Galileu em desejar ser padre para dispor
de tempo e lugar tranquilo para pensar, coordenar as
i.déias e não se preocupar com o "estomago".

Ficou .exultantequando foi reconhecido o indispensá
vel ao homem inventivo pelo Grão-Duque Cosimo 11 da Tosca-
na, nos anos de 1610. Reconheceu o Grão-Duque que Galileu
necessitava de tempo disponível. livre e ajuda material p!
ra que podesse se preocupar com seus contínuos inventos e
assim "convidou-o a assumir o cargo de matemático primário
da Universidade .de Pisa" e nomeando-o"seu matemático e f1.-
1650fo particular, sem obrigação de morarem Pisa e nem de
lecionar".

Foi motivo de grande ~stj;mulo para Galileu.pois de-
sejcva uma nomeação que o libertasse da escravidão de mi-
nistrar aulas e pensar nas dívidas que tanto perturbavam
as suas·invenções.

Muitos empresários concebem a necessidade do elemeu:
to criador mas não lhes apresentam meios prop~cio para o
seu desenvolvimento. Na administração não ê possível.admi-
nistrar sem pensamento criador para planejar.
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Podemos afirmar que os insucessos na adminis,tração si'o,
por deficiincia de pensamento inovador.

Autores tenta~ apreseritar o pyoblema da criatividade:
em relação direta com a idade, educação e outros fatores,.
mas, se examinarmos resultados de pesquisas encontraremossu

,:" -cessas criativos sem nenhuma influência com os fatores aeii-
ma mencionados. Portanto t da capacidade criadora diminuir ou
aÜlnentar de acôrdo com a idade não temos provas, uma vez que
tanto encontramos talento criador no jovem como no de a\'an:"
çada idade.

Assim podemos dentre muitos, citar o JUiz Holmesque
escreveu o 19 grande livro "The Common,Law" quando tinha 72
anos; David Belasco escreveu ~mportantés peças teatrais com
mais de 70 anos e muitos outros.

Contudo, a confiança ,em si próprio é uma característi!,
caqtie poderi influir para despertar o espírito criador •
alfis muito comum no norte-americano.

Enquanto que o "reverso da medalha" seria o conformi!
mo que tanto restringe a criatividade (209).

,;.- ,

A timidez é antagônica a criatividade pois leva a,pe!!';
soa ao desânimo próprio. 1'.,

.-". .tTambém os es for ço svc rLador es sempre encontram desani!t<;
rrmo por parte de outrem que pOderi levar o inventivo a

friar,o entusiasmo e cair em desinimo.
O estímúlocultiva a criatividade.

i

Enquanto para outros o melhor estímulo a criatlvidad:e,
,é aquele que provém da família, onde há afetividade.
, A escola tanto poderâ desenvolver o e~prri t'ocriati ~o
como. deixar o dom da criação estiolar-se por falta de uso !~<

-.~ .isso dependendo da técnica do professor.
Mesmo em se tratando das artes t quando o treinamento',',

é dado de maneira rotineira. sem entusiasmo, sem deixar uma'/
margem para que o estudante possa desenvolver a sua imagi~..•çao.

(209) ver bibliografia de referincias.

, ,
\.
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"O criativo necessita de paciência, perseverança em
busca da realidade".

Francisco Adolfo Varnhagem.

ale pesquisava com paciência para enriqueci~ento da
nossa história, porque êle se convenceu de que "a verdade
é a alma da história" (210).

Necessitou de tempo para pesquisar, confrontar p~ra
conseguir dados reais sobre a verdadeira histôriado Br~-
si1; não foi sufic~ente conhecer as velhas crônicas, rebus
cou documentos não só no Brasil como também em Portugal,E!
panha, Holanda, Itália, Austria. Estados Unidos, Antilhas
eas repúblicas sul-americanas e todo o litoral brasileiro.

Segundo a opinião de Paul Torranca podemos encontrar
muitas tendências em indivíduos que poderíamos aceitar co-
mo características dos elementos criativos, inteligência,
intuição, bom senso, independ~nciat originalidade, contudo
a criatividade abrange muitos elementos numa mesma pessoa.

O importante é que é patente o interêsse p.ela criati
vidad~ e o reconhecimento da necessidade de incentivi-la •
Haja visto o incentivo pelas feiras de ciências a pelas fei
ras ~e criatividade que estão tomando impulso em todos os
países erem todos os níveis educacionais.

A conf í ança em si pr ôpr í o é um estímulo para o suces
50. Enquanto o conformismo é forte elemento negativo para
a criatividade. A timidez tende a tolher as idéias e rnui-
t..as ve zes ela aparece quando não temos certe za da: nossa
capacidade criadora.

Também observamos que o espírito de grupo aumenta a
motivação dos participantes. A motivação do operário depr.2
dução ê um misto de compensação pecuniária e identificação.
Quando o salirio é alto, o trabalho interessante e existe
segurança e a organizaçio se interessa não somente pelo lu
ero mas também pelo bem estar dos seus funcionários, a i-

(210) ver bibliografia de referincias.
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dentificação é muito maior do que Etuando o trabalho é roti-
neiro e sem motivação.

A capacidade de inovar é de iriterêsse especial no mu!}.
do moderno porque a inovaçi~ i a aceitação e implementação
de idéias relativas a procedimentos, produtos ou serviços t

isto é. capacidade de mudar e adaptar.
Thompso~ acredita que se • capacidade de inovar esti-

vesse presente no sistema burocrático, haveria menos obedúm
cla cega e menos restrição da comunicação.

A teoria da motivação humana, de A. li. Ma:slow nos ensi, -nalque (211) "As necessidades humanasest-ão organizadas nu-
ma hierarquia de valor ou prem;ncia, quer diier, a manifes-
tação de uma necessidade Se baseia geralmente na satisfação

.prévia de outra mais importante ou premente. O homem ê um
animal que sempre deseja. Não hâ necessidade que possa ser
tratada como· se fosse isolada; toda necessidade se relacio-
na com o estado de satisfação ou insati*fação de outras ne~
cessidades". . .

Ora, a criatividade tem rklação estreita com a motiv!
ção. O elemento criativo necessita estar satisfeito em suas
necessidades básicas para que tenha estímulG, para criar ou
renovar as suas idiias. Nio satisfazendb as s~as necessida-
des, isto i, sendo dominado pelàs necessidades fisio15*ica~
ele i incapaz de criar algo a nia ser meios para que possa
primeiro at~nder as suas insatisfáç5es; trido:passari a ocU·
par um segundo plano. se não ficarem esquecidos.

A criatividade requer condiç5es bislcas e indispensi.
veis ao elemento que a busca. e ess~s c6n4içSes começam com
a satisfação das necessidades i~dispens~v~is,a todo o indi-

. . I -

víd,uo para que ele possa ocupar,a ménte.com idiias superio-
res ou outros de~ej~s~mais elevados~

Um homem com fome, sêde , preocupado com' necessidades
de segurança. de amor. de estima,de auto-re~lizaçio. ja-
mais terá cdndiçSes de se dedicar·a.um trabalho de pesquisa

(211) ver bibliografia de referên~i~s.
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para fazer descobertas que não somente fossem úteis a ele,.
mas a coletividade.

Os psicólogos têm procurado estudar as qualidades pa-
ra caracterizar o perfil do indi~!dub criador e entre estas
surgiu a curiosidade. Como. pOdemos acreditar em curiosida-
de sem antes haver um estímulo?

"Nada nasce do nada. Tudo que é vivo nasce de alguma
coisa".

Luiz Pasteur.

Galileu olhahdo para as rodas de uma.ca~ruagem. des-.
Icobriu o "cicloide".

Certa vez explicando em Pádua aos 'seus alunos as des-
cobertas de Ceredi e seu tratado sobre a maneira de levan -
tar as águas dos lugares baixos, esqueceu uma das soluções
e inventou uma máquina que server í a para puxar as águas do!
fundo do solo e irrigar terrenos. Outra vez, informado :~Id.:
novo instrumento ótico 'formado de diversas lentes que perm.!.
tia ver os objetos maiores do que eram na rea.lidade. Gali-
Leu tentob;aprovei tar a idéia cens truIndo um aparelho me-:
lhor e similar - o telescópio. embora o invento não tenha si ,
do seu totalmente.

Muitos pensam que a criatividade surge com a necessi-
dade de alguma, coisa para aeende r a uma satisfaçã.o. Etnbora
outros a aceitem como uma realidade par-a acompanhar o desen :
volvimento,a tecnologia, etc.

Aceitamos não a primeira idéia. nem a segunda isolada::-,mente, mas as duas aLte'rnat âvas e mais alguma ce í sa , Não é,
inventar para sana,ruma,necessidade premente ~ nem para fa'-.
zer face I'l tecnologia ,:'masc:ris.r,inventar , adicIonar, idea".·
.lizar o 'que é útil a c~munidade e acompanhar esse invento.-·
em um percurso infinito, sempre aperfeiçoando e tornando-o
adaptivel:e útil.

"O homem é apenas o produto de uma evolução milenar
ainda inacabada"

Charles Darwin.
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John Kennet Galbraith (212) considera uma curiosidade
da vida econômica moderna o papel desempanhado pela mudança.
Acha difíci 1 o auto'rse aper-Fe Lçoar o que j ã foi aperfeiço.!
do. mas o'que acontece é que com exceção do aumento da pro-
dução de bens, tudo permanece como antes~

Zaltman (213) quando se refere ao problema mercadol6-
gico diz que a difusão e adoção dos produtos novos ou modi-
ficados envol:vem um processo de aprendizado compreende~do
dois tipos de aprendizagem: o cognitivo ou perceptivo ~ o
afetivo. Quanto ao aprendi zap.ocogn í tivé refere-se ao proces .

. -
50 pello qual um indivíduo torna-se consc í.enzemence conhece-
dor de um estímulo enquanto que o aprendiza~o afetivo dar -
se quando o consumidor começa a gostar do estímulo do prod!!
to após ter tomado conhecimento do mesmo. compreendendo, o
cliente as sugestões de uma inovação como um meio de redu -
zir ou aUmentar o·impulso.

As sugestõeS podem ser características distintivas de
um produto ou inovação. Assim pode ser encarada a sugestão
de urnainovac;ão como um meio de aumentar ou diminuir o im -
pulso de compra .Na forma de um preço baixo pod'erá encara ...
jar ,a uma compra ,satisfatória.

No estudo dos Pioneiros da Organização comentado pe-
los "experts" no .assunto como Mac-Dowell dos Passos Miranda,
o autor enumera como pioneiro da Organização: Henry Fayol ,
Frederich Winslow Taylor, Ford e os movimentos Racio~aliza-
dor e Stakhanovista e verificamos que essas fases sUlgirarn
,pela necessidade de adapta~ão aos novos anseios da coletiV'i
dade em face a nova tecnologia. Cada·um apresenta e defende
os seus princípios bási,cos.

Contudo verificamos que não houve alijamento de idêf
as ou técnicas, m.as aperfeiçoamento e sempre visando um'.Dl!
lhorbem,estar e marcahndo para uma empresa com metas mals
objetivas e mais 'lucro•

.Surgiu a figura de Fayol apresentando os 'seus' grupos

(212 e 213) ve~ bibliografia de refe~incias.
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de operações em toda crganã zaç âo: operações técnlcas~. conle~
ciais,financéiras, 4e segurança, de contabilidade e admi
nistrativas~ :

nepois Taylor dedicando-se~o estudo d& metoditação e
modernização dos processos de trabalho na ind~stria • os
princípios fundamentais do seu sistema.

Em seguida MacDowell apresenta o Fordismo com seus
princípios complementares: produtividade, intensific~çi~ e
economiti:idadee suas idéias básicas de: pres tação de; se rv]
ço i cdletividade"tarefa social do empregador, trabalho eu
cadeia·e salários elevados. '

.Por sua vez o movimento racionalizador que proveio da
I

Alemanha e apareceu para substituir a Organização Cientrf~
Ca do Trabalho, onde os alemies procutaram um significado
mais ddutrinário de acordo com os anseios do desenv61vimen-logo após a guerra de 1914~•... .o autor a epoca dos
to e reerguimento do pars,

~inalmente apresenta trabalhado-res st~khno~istas os quais surgiram entre 6s mais be~ dota
dos e preparados em suas profissões.

Assim na própria hist5ria dos pioneiros da
çio, edm a participaçio de cada um em seu estilo
mas voitados para a inovaç~Ot para a mudança a fim
panhar~m e alcançarem os anseios 'da tecnologia.

Aorga.nização industrial era considerada uma máquina
cujas ~eças :tinham por finalidade reslizar uma função.

! . ,Hoje consideramos o homem em primeiro plano. Cada un!
dade da organização é um ser,humano, com<::seus intetesses,

, Iseus sent ímentos e as suas neceasí dades que p'recí sam I ser ·S!
tisfeitJas. ,,

r , i . ~o .que observamcs é o adminis tra.dorsempre proC±urand.o
I . .

a melh~r maneira de planejar. orga~izaz e decidir •
• I I

~ds anos de 1900 Frederick W. Taylor se preocu~bu com
os pro~lemas de administração de produção demonstrando que
havia p~s5ibilidade de se melhorar os meios usad6s pá~a al-

o~kaniz!
; ;,til •ptopr1o.

dé acom
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cançar os objetivos da Organização.
Essa inovação de Taylor obteve resultado positivo •

.tanto que se estendeu por todos os Estados Unidos da Améri
ca e marcou uma época da Administração Científica.

Esse movimento foi mais tarde ·ampliado em estudos de
tempos e movimentos e m~todos de simplificação de trabalho.

Ji coiliFayol a sua principal característica estavam
concepção de que toda entidade é composta de operaç3es.

Pela hist6ria da Administração podemos observar o r!
sultado da criativ.idade na Organização.

A hist6ria da EstratigiaAmericana apre~enta quatro
fases: a) a expansão inicial e acumulação de recursos; b) a
racionalização do uso dos recursos; c) a expansão subse
quente para novos mercados e produtos; d) o desenvolvime!
to de urna nova estrutura.

O prof. João Bosco Lodi (214) diz que antes de 1850
muito poucas empresas americanas precisavam dos serviços
de um administrador em tempo integral. E que a urbanização
ripidá entre 1840 a 1880 criou novas necessidades de habi-
tação. alimento. roupa, etc.

Dai podemos concluir que criatividade não é
novo e sempre existiu e continuari a existir para
as necessidades da coletividade.

assunto
atender

Victor A ..Thompson critica a Burocracia, aos males e
as suas vantagens, estudando, criticando e apresentando no
vas soluções e algumas das va.ntagens, como devem ser usa
das. etc.

Dissecajos a.ssuntos d~ chefia, subordinação,
tos e
mente

devéres, prestígio. hierarquia, dramaturgia e
valorizando a necessidade da cooperação.
O autor orienta dando o conceito de identificação do

direi
final

grupo manifestada pelas decis3es do grupo, pelo empregador,
relações humanas. do ambiente de trabalho, no treinamento
dos supervisores. a lealdade em toda a organização.

(214) ver bibliografia de referências.
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Apresenta sugest6es para a reforma:
"1) poderia ser aconselhável dar a maioria das pes-

soas que ocupam posições de supervisão, algumas
funções instrumentais esp~cificas, além do exerci

, ,-.
cio de autoridadet semelhante ao capataz de uma
fibrica e o presidente do conselho universitirio;

2) poder-se-ia tomar como ponto de partida a redef!
nição de "sucesso" se as organizaç6es tivessem
que estabelecer duas categorias idinticas de sali
rios, uma para os especialistas e outr,a para a
hierarquia;

3) a redistribuição do trabalho em cada organização
deveria ser reexaminada de modo a tornáTla campa
tivel com as necessidades da especialização".

Em tudo isso sentimos a realidad.e da mudança para a-
tualizar e só poderemos alcançar esse obejtivo com adminis
tradores dedicados. criativos e que realmente estejam en-
volvidos com os problemas da empresa.

Os americanos se preocupam como as cidades ficam ra
pidamente super-habitadas.

O arranha ciu surgiu com a cr~scente necessidade de
mais habitação.

No siculo XX era das invenç5es. maior comunicação
surgem os trens suspensos, mais rápidos.

Surgindo mais progresso e também mais po Iu.í ç âo.,
O automóvel trouxe um nôvo ritmo, mais rápido,~ mais

conforto.
':'~~'J~':'Cresceram as cidades e foram cr í ados novosJ,roblemas.

'I.'·l:lAs favelas, o- ar, o excesso de população. tudo·;I'tsafiando
• ~ -~ Ô, -.o engenho criativo do homem para fazer uma nova adaptaçao.

Surgiram os centros cívicos e sociais pi~vocando e~
algumas cidades cirurgia radical.
Se não fossem feitas inovações no sistema de trânsito nÓ$
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Estados Unidos, o uI? de automóveis atualmente. um atrás do
outro em fila daria 8 v~zes volta em roda da terra.

A civilizaç~o deu origem ao refugo, surgiram as cha
min6s sem fumaça.

A civilizaç~o criou a poluiçio e ~ ela responsável
pelo seu desaparecimento.

O engenho criativo do homem e capaz de resolver tc-
dos esses problemas.

". .Ainda considerando a opinião de Mueller que o CSplr!
to criador é aquele que vê coisas (ri'. ',;.;é ~'f)am a perc epç ao
comum, podemos ci tar a rc cen t •..' n(.trC.:!~i' «m jornal no dia
da Bandeira (215) apr cscn t ando L' uco. r (:;;llcr 'i,' de Pesquisas"
SímbOlO da P;ltria. Fa zondo Come n L/r; '>; "(1);: o insti tuidor
do "Dia da Bandeira"!lo Brasil, o Depu·;~.;':d.o Federal pelo Es
t ado do Paraná, Leoncio Cor rca .

No jornal, conta :l Srl. Lea Leal Correa quo tudo co-
maçou em 1889 quando seu p.i i Leoncio Corre a era Deputado
Federal pelo Paraná. "Certa noite reuniu-se a um grupo de
amigos c foi para o TC:ltro Recreio, ponto de encontro dos
intelectuais Ja 6poca.
Nessa noite o velho tc;ttro estava enfeitado com bandeiri
nh as ti c papel em home n7lgcm ?i atriz an iver 5ari an te 1W:": ria
apresentar-se naquele teatro.

No dia seguinte, }~)de novemhro, Leoncio ap resen tcu '
ã Câmara o projeto regulando os casos em que poderia ser
tocado o I!ino Nacional e has t cadn a Bandeira da República".

O nosso trabalho [oi uma c ria çâo , uma invenção e ao
testar a nossa hip6tcsc pelas pesquisas bihliogr5fica c de
campo, atingimos a uma descoberta.

(215) ver bibliografia de refey0llcias.



81.

7-2 PESQUISA DE CAMPO

Para a pesquisa de campo, que iria nos fornecer os
dados para a informação de nosso trabalho com relação i
criatividade, foi programado em 50 o nfimero de empresas a
serem pesquisadas, julgando que esse nfimero seria suficien
te para constituir uma amostragem, que nos desse os dados
para o estudo do problema levantado.

Enquanto i situaçio geo&r~fica das empresas a serem
pesquisadast procuramos que a nossa pesquisa de campo fos
se de imbito nacional e assim. foram escolhidas virias em-
presas localizadas em diferentes estados da Federaçio.



8- MeTODOS E rgcNIcAS A SEREM USADOS

8-1 SELEÇÃO DOS SETORES A SEREM PESQUISADOS

82.

A fim de obtermos urnavisio o mais ampla possível do
estado da criatividade no Brasil, foram escolhidas empresas
de diferentes atividad.~; nas quais a criatividade desemp~
nharia um papel impbrtante. Assim. foram selecionados aque-
les setores que pela sua atividaes. tivesse probabilidade
de possuir departamentos de criatividade ou funçio aniloga ..
Portanto na nossa programaçio foram compreendidos os segui~
tes setores:

1) Brinquedos.
2) Calçados. malas, bolsas e sacolas.
3) Confecções e tecidos.
4) Cristais, lustres e aparelhos artísticos.
5) Doces e produtos alimentícios.
6) Eletrodomisticos.
7) J5ias, damasquinados e filigranas.
8) Louças, porcelanas e cer~micas.
9) M5veis e decorações em madeira e aço.
10) Perfunaria e produtos farmaceuticos.
11) p'lásticos.
12) Propaganda e publicidade.
13) Redes e rendas.
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14) Restaurantes.
Procuramos.também selecionar empresas que, dentro do

seu ramo de atividade, fossem consideradas de pequeno, -me
dio ou grande porte, levando em consideração que uma indús
tria de brinquedos ou de louças e porcelanas com 100 oper!
rios seria considerada de pequeno porte, enquanto que uma
empresa de publicidade e propaganda com esse número de fun
cion5rios seria considerada de grande porte.

Tamb€m dentro do mesmo ramo de atividade, as empr!
S8S localizada~ nos estados sulinos sio, por regra geral.
mais fortes e com maiores recursos i sua disposição. do
que as localizadas ao Norte e Nordeste do pars. Desta for
ma, haveria nas empresas sulinas maiores possibilidades e~
quanto is equipes de criatividade. o que poderia dar uma
falsa imâgem, pois que as empresas com menos recursos têm
menos possibilidad~s para a manutenção dessas equipes nas
devidas condiç5es.

Esta é outra das razões que nos fizeram escolher ta!
bém empresas das regiões menos desenvolvidas e economica
mente com menos recursos, a fim de obter uma imigem mais
real na nossa pesquisa de campo.

8-2 CONTACTOS E ENTREVISTAS

Foram estabelecidos contactos, umas vêzes
te e outras através de terceiros. Estes contactos

diretamen
possibi.

litaram as entrevistas, nas quais e~pusemos a nossa finali.
dade, pr ómeteaes conservar o sigilo sobre qualquer dado que
\riessemos conhecer e que a sua divulgação não fosse do in-
teresse da empresa e solicitamos a cooperação dos seus di-
rigentes, para·o bom ixito de nossa tarefa.
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Encontramos diversos graus de interesse pelo assunt~
desde os completamente desinteressados ati os sinceramente
entusiastas.

No conhecimento do tema também encontramos desde os
que a palavra "criatividade" era novidade para eles, até
os que estão altamente atualizados nesse tema.

Nio houve maiores dificuldades enquanto i forma de t

sermos atendidos; contudo cabe-nos expressar publicamenteo
nosso agradecimento i 5imss Industrial S/A. indfistria de
balas e doces, de Natal RN. Nesta empresa fomos recebidos
com todadefer~ncia. sendo tratados pela pessoa que nos a-
tendeu. com toda delicadeza, mostrando grande interesse pe
10 progresso do país e declarando-se entusiasta da criati
vidade. Ap6s a nossa entrevista tivemos o ensejo de visi
tar a ind~stria e suas instalações, tendo a oportunidade de
apreciar os seus produtos, altamente criativos tanto na
qualidade como na apresentação.

Visitamos pessoalmente mais de 60 empresas, entrevi~
tando 45 dirigentes e foram enviados pelo correio 30 que~
tionarios a diferentes empresas de. vários estados.

8-3 ELABORAÇÃO DE QUESTION~IIOS

Foi elaborado um questionário para a pesquisa de ca~
po, optando pelo formulário de entrevista direta. Mais di-
fícil, por se tratar de entrevista pessoal, mas também
mais eficaz, por eliminar a possibilidade de "se perderem"
~s cartas se as pesquisas fossem feitas pelo corr~io.

Foi aplicado o formulário que anexamos neste traba-
lho e o mesmo foi previamente testado e submetido a julg!
mento por parte de dirigentes de empresas e dois centrosde
pesquisas da cidade de sio Paulo.
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Procuramos que o mesmo fosse o mais objetiv~ possível
e as questões foram formuladas levando-se em conta que o
mesmo deveria ser aplitado em empresas de atividades dife-
rentes. Para determinar o número ,de questões, foram consul
tados livros, peritos no assunto e testes em virias empre-
sas paulistas, procedendo i eliminação daquelas que nostes
tes a que foram submetidos vários questionários mereceram me
lllos,aprovaçao.

Apresentamos como prova da boa elaboração de nosso
questionário, o se~ índice de aproveitamento, que foi de
86.3'L

8-4 ANÁLISE DOS DADOS COLHIDOS

De posse dos formulárias preenchidos, procedemos ..a
classificação dos dados colhidos e subs equente+anâ l.Lse, Pa
ra a devida interpretação dos mesmos usamos ~ quadro onde
encerramos dados de acordo com a seguinte convenção:

..A coluna I corresponde ao~umero da pergunta do for
mulário.

A coluna I! corresponde ao n~mero de empresas que res
ponderam ã pergunta

A coluna 111 corresponde aos dados e conceitos.

Os dados colhidos nos ,questionários foram desdobrados
e lançados nos devidos lugares no quadro de ánili~e~ ~aTa
ser a continuação analisados, de acordo com os conceitos 1an
çados na coluna Ir!, dando-nos assim o resultado de nos~a
pesquisa de campo.
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8-5 TABELAS E G~FICOS

Como tabelas apresentamos o quadro de distribuiçãodE
dados. de acordo com o número da pergunta e o número de em
presas que responderam, tomando como número bisico o de 50
empresas p~squisadas.

Enquanto aos grificos, é apresentado um gráfico de
setores para mostrar as percentagens de cada atividade com
relação ao total das empresas pesquisadas, um grifico de
linhas para mostrar o aproveitamento de cada questão e uma
curva de frequ~ncia acumulada, estando incluidas nos gr~
ficos as 7 empresas européias.
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•

Formulário sobre criativi.dade, a ser apresenta~
do a diriqentes de errrDres,qs

------_.,---,---'-----'-'---

]. A emnresa, r-e Lo seu r amo de atividade I cons:í.dera de utl

lidade mance.r uma e'lujne de cr:l:.atividade ou função ê..ná-

Loqa ?

Outras respostas

2 f:.s empresa tem ec.tdpe de criatividade ou funcão si:mllar?

SimO NãoO Outras respostas

3 Na sua empresa, e ut í, 11za.da, a técnica do l'brain-storJ1l.inc?'

no grupo de criação~

simD Outras respostas

4 1', emf)resfl. treina os seus funcionários ou ex:tqe

r;uesitos?
TreinaO FxiGe nré-re-q·O

5 Na ~ua emnresa existem testes de idi1as?

SimO
Não O por aue? ..•~~.~..••••.•••r •••• ••••••••••••
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..

6 - Como é P'led:i.da .? efictêncl a de uma idéia na. sua emnresa.?

Técn:tca (nrodurão) •• ~. * • < •••••••••••.•••••••••••••••••

Des~nho (cria~~o)

7 - Como é cona í.de redo na sua emor'es a o ne s soa I (ou dpto.)

criativo?

O
.• rimais :urnortante ._J....n8or~oL,",

'íU:1. to imnortanten Aces--
Não sLon í, ficati voOSecundário [j

8 - oue tipo de estírnulos ou (maIo. orau de aces so e de li

herdade, <lue é dado ao nessoal cr1.ativo, nara aue haja
q • - •.• , -?..empre l.novacao e a•...uaLíz.acao t

• ~ ~ • • • • * o • • • o • ~ ~ ~ • • ~ • • ~ • • ~ o e • « • • ~ o • • eM. • • • • • • • • • • • • • • •

• • • ~ • • • • • ~ ~ • ~ 6 • • • • • M ~ ~ ~ • o e * • ~ • • o ~ • ~ ~ A • • • ~ o • • • • • • • • • • • •

9 - ouando aur ere um :hnpas5e (manto a. uma decisão sobre i-
détas criadas, ou várias sugestões para um objetivo, C2.
mo é feita a escolha ou decisão?

Pelo chf>fe dI") arunn r"l Pelo chefe de nroducão O. l__"'!

Pelo setor dr::~ nes0uisêlS O Pelo setor de roercadolo
oí.aO Por um rrruno que envolve todos O Por
testes (T"lré-testes, discussã:o em aruno)U

10 - Na sua oo í.rrí âo , UJT' tra.taJ1'ento esnecial ao qrupo criat!.
vo (liberdade) poderiô trazer conflitos na empresa?

SiroO Não O Outras resnostas

11 - Uma vez aprovada e util:i ..zada urna idéia, até <Tue oonco
o criador fica conhecendo QS resultados (lucro, merca
do, aceitacão, praticidade} de sua idéia?

oAcomnanha seronre

acompanha0
Acomnanha em na.rte O Nunca
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..~

12 - ouando uma. ldeIa ,é de Grande sucesso, rrua L a recornoen
sa ou o estímulo, aue a. ermresa oferece ao autor ou ao
rTruno?

•••••• wGO ••••••••••••. a •.•• t>04.l&e*.CI> •• ~o" ••• ct.oe ••••••••• ,.1I

• • $ • • • • ~ • • • '" • • • c _ •. ~ • • • • ~ • • ~ • • • o ~ e • ~ •. • • •. • • • • • •• • • • • • • • • •

13 - A empresa utili za .como «ruoos de avaliação de criati v.!,

dade, elerr.entos rrro f í ssi.onais de cornnrovada caoaci.dade
e reoutacã.o?

SimO Não O Se sim quando? .. ~e.e.~ .

14 - 1\ empresa tem alcrurnnadrão de juloamento nara elemen-
tos crí.ativos?

SimO Não[J Outras repostas

15 - Como s ao iulcradas as nes soe.s cria.tivas?

• • • • • ~ • • ~ • • • • • • & o • • 4 ~ •. ~ •. o • • • • • '" • • • • • • • • •. • • • • • • • • • o • • • ••

• • • • • • • • •. e •. • • • ~ e •. • • 6 ~ • '"~ e •. • • O • .". • 6 • • • • ~ • •.~ ~ • • • • • • • • ~ • •

16 - Nacotacão de iulaéH!'tento, é atribuido 'rie so mâxd rno a me
lhor cont.r í bu.í cjiode cade indivIduo, nartindo da base
de supor erue o desernnanho indi v í dua I é o melhor indica
tive.de sua canactdade?

Sim O Não O Outras respostas

.17 - Os obietivos da empresa estão claramente definidos e
sao suficlentemente comnreendidos pelos seus subordina
dosou qrupo criativo?

«-n Outras respostas
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.18 - A. empresa fornece os devidos recursos e verbas para que
os elementos criativos nossam realizar os seus. . traba
lhos e ~esqu1sas?
SimO Não O Outras respostas

19 - As idéias dos eruoos criativos têm influência nas deci
sões da empresa?
Sim O NãoO Outras respostas

20 - O rrue se conasde.ra para d,ecidir a anrovacáo (ou

mento) de uma idéia?
Potencial de mercadoO.
Ambos O Outra O

V l.abi1idade de produção O

21 - O que faz a empresa, com relação a um produto novo ou
modificado, quando o resultado em termos de lucro não é
cornoensador?
Reformula o rnodelo[J SupstituiO Elimina0

22 - A empresa faz nescuí.sa de mercado oara verificar a ace í,

tacão de seus produtos novos e sondar as oreferências t

ou gostos do consumidor?
Não O Outras respostas

23 - Quanto ã criatividad~, na SUB. oo í ní.âo, a. sua empresa se
diferencia das concorrentes, ou em todas o funcionamen
to de um setor de criação é idêntico?

«-n Não O Outras respostaA
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1 qual é o norrtee/oucarO'o da pessoa por quem estamos sen

do atendidos?
t . \

••••••• e D •• e _ • o • ., •.•• 4 ,. • " ••••••••••• ' ••••••••••••••••••••• \ •••

2 OUal é O nome Lia emoresa ou razão soc:i~l?,
I

•. o.tt •••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••e •••.•••••••••

3 OUal é o seu ramo de atividade?
.e ••••••••••• o • .s •••• ".a •••• ,. •••••• ee •••••••••••••.••••••

4 Quantos funcionários tem a empresa?
••••• 41 ••••••••• 0 •••.••••••.•. " e.* ••• 'III_.tt ••••••••••••••• ,•••

'5 Visto se t rat.ar de tra.balho e.scolar, oodemos cOM'ervar
o siqilo em parte ou em todo, caso seja assim o Cles'ejo
da empresa ou da pessoa ooz cue somos atendidos. l:1eseja

conservar o 9i0110?



QUADRO DE DADOS COLHIDOS

I ' 11 IIr Dados e conceitos

1ª- 50 Responderam sim 46 • 92%.

2~- 47 Responderam sim 33 = 66~.
Respostas:
Existem várias equipes.
Existe só na matriz da empresa.
A criação está aos cuidados do diretor industri-

al. tamb;m responsável pela comercializaçio.
Não tem especificamente um departamento criativo;

toda a equipe comercial i criativa.
Um responsável somente.
Em estruturação.
Possui um assessor em cada departamento. que se

reunem quando necessirio.

3!- ·46 Responderam sim 29 = 58\.

4ª- 45 Responderam:
Treina 13 u 26%.
Nio exige pr~-requisito 6 = 12\.
Exige pré-requisito 11 = 22%.
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I Outras respostas:I I I Anilise de trabalhos anteriores. estigios, ava-

l

' ! I. Ilação do potencial criativo e treinamento.
T.Al·na p .V1.~ryA .VnA.~~"~;.

. I1 I, J..I; ç; .,.,,, ,. ".'""'. I::.>..,· ••, "" ~ "" A. J•• '.' U. ••.• .4. c"" •

Cursos, de modo leral.I tI I Expe r í.ênc í fi em flJ.n.Çi'iO ::ümi Lar em outra empresa.
l Conhe c íment es gerais doram./) tex ti 1 e e s tampa ..

I ! ria. •., I Experiincia.
I Exige às vezes.,! - Co - ç,....... t... 1'1. .-'ln~ormaçQe5prO~1S51QnalS, ~ra0aÁ~OS Ja executa
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dos.
Pritica de serviço e conhecimento.
Experiincia anterior e t'cnica de criaçio em ccn

junto.
Ni.i.o t.em funcionários com ob] eti vos espec.íficos dfl:

cri ar í ví dade ,
Eiã. A~aS05 detr.;:nninad.os"
Aptidões e senso de criaçio.
Escolaridade e pritica em função de assessoria

..'nas areas em que trabalha.

Responderam sim 3~ • 641.
Outras respostas:
Em desenvolvimento.
P!'é~test(:\\'!$ e pós,,·testes de campanhas (~ peças pr~.

!naci.onais.
Painel.
Entre elementos.

49
1

I
I

I

I
I
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111 Dados e conceitos

Os de rotina, segundo os padr6es comuns o

Projetos aprovados.
Os que pas s am po r aprovação inid.aJ. &a. direto .~

ria. tanto em produçio como em criaçio~
Protótipos,
Nio existe equipe de criatividade.
Impacto de criação junto ii massa"
Cons u l t'ando deritro e fara.da empr e s a .a. vi.abili··

dade da i.d.éia.
Para orientar mostruirio.
Caixa de sugestões.
De arte e publicidade.
Julgamento de peças e justificativas.
Novos produtos. melhoria da produçio aperaeio •

naL,

Porque ati agora nso 50 fez necessirio.
Talvez porque não ter:;DF uma equd.p..:! de çr)Jt.tivi~

dade.
Não acho necessirio~
Vários
Esti em estudo pata implan~ar.
Verificação per16d.ica.
Aorientaçio vtm da diretoria.
Equipe já tre1Ítíáda..
Em reuní.ões sertlanaisc.Qmo.s diéfeilfi. para a;~s:tt&l·~·

tar.
Apenas são ped í.das sugestões em reunf ôes d,egr!

po.

6!- 40 Ticnica 9 ~ 18'.
Desenho 9 m 18tt.
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6~- Ambos 22 = 44'.
Outras respostas:
Discussões em grupo ou pri-testes, considerando

as possibilidades de produção.
Pelos resultados priticcs.
Um produto vistoso com pouca mão de obra, dese--nhos simples com poucas cores porem de efeito.
De várias formas.
Resultados. subjetivos.
Resultados comparados, subjetivos$
Criação de desenhos Hsui.-gêneris".
Rep~oduções de ley-aut.
Venda do produto, aceitabilidade.
Pela elevação dos índices de produção e pela

criatividade e originalidade nos produtos lan
çado s .

Pela perfeição e pela originalidade.
Aumento da produção e redução do custo.
Produção.
Produção.
Pelo resultado financeiro e/ou facilidade de
execução pela produção.
Um na dependência do outro.
Produção.
Procurando aperfeiçoar o produto. melhorando o

aspecto da embalagem.
Fabricando uma camisa ou alterando a linha d~

produção.
Pela prática e pela execuçã.o dos projetos.
Em ambos.
Pela praticidade e resultado que pode trazer.

•
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7!- 48 O mais importante 10 = 20\.
Muito importante 31 = 62\.
Acessório. . • . 5 = 10%.
Não significativo 2 :: 4\.

8ª- 41 Respostas:

•

Cursos. assinaturas, modelagem por tentativas
prêmibs de incentivo' criativo.

Plena liberdade ao departamento de criatividade,
tendo acesso aos demais departamentos da emp:r~:_
sa.

Liberdade e gratificaç5es.
Liberdade total •.
Mantemos os nossos funcionários sempre ao P'BT

do que acontece no mundo da publicidade, aces-
so a todo o material de trabalho, forn~ci~ento
de todo o material necessário.

Total.
Total com estágios. cursos, viagens, etc.
Liberdade total. primios, gratifiçaç6és. via~an$.
Plena liberdade na apresentação de idéias. ac .•• -

so 'direto à diretoria.
Promoções. prêmios. gratificações. etc.
Melhores criações.
Não são dados; nossos "elementt>s criativos" sao

os nossos diretores.
Cursos. palestras, reuniões de bate-papo.
Material estrangeiro. acessG a díversas foqtes,.

conferincias. cursos e e5tigios.
Liberdade de açio e primios especiais.
Todos.
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8!- Total.
Livre curso à idéias e muitas oportunidades para

que sejam expostas; hi inclusive premiaç5es.
Liberdade ampla, "nio marca. ponto", acesso a

qualquer momento junto ã diretoria.
Reajuste salarial.
Promoções.
Liberdade de expressa0 e discussão.
Liberdade marcante.
Viagens ao exterior, assinatura em publicações

estrangeiras de decorações, revistas e livros
de arte. etc.

Estímulos para surgir opiniões, reuniões perió-
dicas para discussões.

Atualização bibliogrifica e liberdade de cria -
çao no campo visual.

Todos. Condições de aproveitamento.
Estímulos com uma. boa assistência e progressos

na base do contrato.
Incentivos concedidos pela diretoria.
Conversas constantes, revistas do ramo, visitas

a lojas.
Cursos, viagens no país e no exterior. etc~
Todos aqueles possíveis ao alcance da empresa.
O maior estímulo'i a liberdade de se por em pri

tica ou sugeri r novos métodos e s15temas "de!
de que aprovados pela direção"; além destes
existem estímulos ou compensaçoes remuneradas
e promoçoes.

9!- 43 Não há predomínio de umas alternativas sobre ou
tras.

OffiUOTECA KARL A. BOEDECKEH
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9a- Outras respostas:
Ficando normalmente ai. decisão final para o clien

te.
Nio existe impasse.
Pela Diretoria.

10f!- 46 Responderam sim 11 ., 22\.,
Não 35 li< 70L

Outras respostas:
Talvez.

ll!- 46 Acompanha sempre, 24 ::: 48\.
Em parte 22 li! 44%.

121-, 31

I
Respostas:
Depende da prop.situra, pode se pensar em está -

gio ou cursos pagos pela empresa.
O autor não permanece anônimo, este trabalho faz

parte de sua pasta.
Prêmios. contagem de tempo para sua carreira.
Ter idéias de sucesso é a sua obrigação e não me

rece prêmio especial~
Várias.
Desde a recompensa financeira aos "prêmios" inte

lectuais, reco~hecimento pablico~ etc.
Nio existe recom~ensa específica para cada item

que;faz sucesso.
Virio~ prêmios, bonificações.
Melhoria'de salá'tiopor método.
A promoção i contínua motivaçio.
Estímulo num processo marcante de participaçãoda

cúpula.
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132-- 44 Responderam sim 32= 64%.
" Não 12 = 24%.

I 11 IIr Dados e conceitos.

Regra geral nao há uma recompensa específica mas
vantagens indiretas.

Recompensas pecuniárias e elogios.
Prêmio.
O estímulo i normal ao grupo ou autor. remunera

como profissionais em criatividade.
Prêmios. promoçoes ou cursos.
Não há recompensa direta pois é a própria dire-

ção responsável pela criaçio dos novos produ-
tos.

Prêmios monetários de incentivos criativos.
Initialmente pagamos pr~mio ao autor da idiia.
Gratificação. participação dos lucros.
Estímulos de promoçao e consequentemente finan-

ceira.
A manutenção das condiç5es que julgamos favorá-

veis ao desenvolvimento da capacidade do au
tor ou grupo.

Prêmio de promoçao, viagens.
Está cumprindo com a sua obrigação.
Melhores condiç5es em todos os pontos de vista.

i

para que o criador possa produzir mais.
Não temos.
Não oferece.
Bastante variável.
Carta de recomendação.
g função da diretoria.
Viagen •• estágios e estímulos salariais.
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13~ Outras respostas:
Quando possíveis interna ou e~ternamente; se nao,

utiliza técnica de pré-teste.
Através de agência 8GB.
Não dispõe.

\Estudo de mercado, lançamento de novos produtos.
Durante a efetuação do trabalho e depois do lan
t

14! 44 Responderam sim 27 • 54\.

lS! 28 Respostas:
São julgadas pessoas criativas aquelas que me -

lhor atendem em seu trabalho aos apelos do pr~
duto.

Pelo desempe~J\o Lndfv í dua L;

Pela resultáJdo positivo do seu trabalho.
A função crllattivaestá a cargo do chefe da pro-

dução.
Não tem cr í ação ,
Não são.
Pelo currículb e teste.

çamento da campanha.
Quando se torna necessário.
Ocorre uma auditoria.
Se for necessário.
Dentro da ,necessidade.
Quando a empresa considera necessário.
Permanentemente.
Qtiando a idSia atinge a todas as áreas da empre-

sa.

" Não 17 JII 34\.
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1S~ Ter um bom desempenho .
Pelo resultad6 de seu trabalho.
Pela sua participação no cotidiano, no acompanh,!

menta da idéia.
Pela. sua capacidade, grau de inteligência no tlm~

tier".
Normalmente como elementos teóricos que não co -

I •nhecem os problemas da pratica.
Pelos porttólios. por sua participação em "brain-

storming".
Por seu currículo e por seu desempenho após. o

emprego.
Por teste de idiias e de mercado •.
Pelos trabalhos e seu sucesso.
Pelo superior imediato.
Pela facilidade em sentir o "swell", encaixar n,2

vas tendências. respeito pelas pessoas criati-
vas.

Pelo sucesso das vendas.
Experiência.
Pelos resultados que obtem.
De grande importância e com respeito consequente.
Criativas.
Como pessoas sensíveis.
Reconhecida expetiência profissional. Poder de

criatividade "desempenho".
Como:~assessores diretos de dirigentes da empresa.
Originalidade "e impacto. desembaraço e apresent,!.

çao.
De várias formas, dependendo do tipo de idéia

trabalhada.
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16~- 39 Responderam sim 26 b S?%.
" Não 17 = 34\.

17!-

Outras respostas:
A criatividade é importante, mas não o dado mais.•importante para nos.
De grupo;

,
4$ Responderam sim 4S = 901.

ti Não 3= 6L
Sempre há reuniões de total esclarecimento.

lS!- 46 Responderam sim 42 = 84\.
" Não 4 =: 8\.

Outras respostas:
Parcialmente.
Em parte sim; nao há destinado um departamento

para isso e nao há destinada verba especffica.

19!- 4S Responderam sim 43 = 86\.
ti Não 2 111 4\.

Outras respostas:
As opini6es válidas são sempre aceitas pelo di-

rigente.

ZOª- 4S Responderamambos"38 =: 76\.
" outra 7 a 14\.

Outras respostas:
Seu comportamento diante da concorrência.

21!- 40 Responderam reformu1a 13- 26\.
" substitui 13 -= 36\.
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21!- Responderam elimina-l4 .• 28\.

Outras respostas:
Depende~
Depende.
A substituição é normal depois de certo pelríodo.

22!- 42 ~esponderam sim 38 '"76\.
" Não 4· 8'~

Outras respostas:
Raramente.
Na maioria das vezes por observaçãodiret~ no

mercado.
Sondagens através de lojistas e representa.p.tes.

23~- 40

Não temos pI'odutosltnovos!f.
g feita uma pesquisa interna

do.

;

de .um grupo fiecha-

Responderam sim 30 l1li

" -Não 10
60%.

*' _20\.
Outras respostas:
Em se tratando de agência de .propaganda priatica

mente o funcionamento é igii.al_em-todas.: -
g mais ou menos similar em todas· as:empresas,

;-Melhor do que em alguns _e deficierite com reLaçâo
outros.

, .' I !--Nãotémos certeza _quanto aos 'métodos ado tados em
oUt:ras empresas.
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AN}\LISE DOS DADOS COLHIDOS

Após a devida'análise chegamos ã seguint~ conclusão:

Existe em quase. todas as empresas um grande interesse
pelas equipes de criatividade; tanto é assim.que numa acen-
tuada maioria. existe de uma forma ou outra, equipe de cri!
tividade ou função similar •.Algumas vezes esta incumbência
está a cargo de uma só pessoa sendo que em alguns casos é a
própria diretoria quem se encarrega da função criativa.

Enquanto ã técnica do "brain-storminglt
, ela é usada

em mais da metade das empresas entrevi~tadas.
No que diz respeito ao recrutamento de elementos cria

tivos, os critérios variam bastante existindo uma grande v~
riedade de exigências na seleção desses elementos.

Já dentro da empresa, os elementos criativos encontram
uma variedade grande de testes, objetivos e subjetivos. que
variam, desde as idéias puramente teóricas até a execuçãode
trabalhos. mas todos eles com a finalidade de avaliar a cri<!,.
tividade dos indivíduos. Enquanto ã form~ de medir a efici-
ência das idéias há também vários crit'~riost dependendo do

'ttipo de atividade da empresa. Umas ve'zes consiste na execu-
. r

ção de trabalhos individuais, outras de trabalhos em grupo~
etc. Mas a tendincia em grande parte das empresas ~ pelos
resultados imediatos, embora o termo "criatividade" ou algo
equivalente, esti presente no crit&rio ~e muitos dirigentes
de empresas.
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Muitas empresas julga.m a criatividade por.pessoal al-
tamente capac í t.ado par a poder julgar devidamente t mas nio.
existe um critirio uniforme para isso e nas empresas nio
existem padrões especificos para julgamento da criatividade.
Todavia, as normas a seguir estão de acordo com a tipo de
ati vidade. pelo que cada empresa tem o seu padrão particular •.

De modo geral as pessoas criativas sio julgadas pelo
seu desempenho, mas também é levado em consideração o ,seu
"curriculumH e outros testes, tais como testes psicológicos.
Na cotação do julgamento é atribuído maior peso ã contribui
ção individual, partindo da hipótese que o desempenho indi-
vidual" o melhor indicativo da sua capacidade.

Em relação ao pessoal criativo em sí, ele é considwra
do importante nas empresas, o que prova que.o:ttts··estão se
vol tando para a cria. ti v í.dade como um dos Co"n:eeitos haiicos
do desenvolvimento, havendo empr esas em q~ o elemênto cria
tivo i o mais importante.

dePor esta razão as emprf!sas estio dando to(;iotipo
: ",~ C· .

assistência a este pessoal~ propox:~ionando li~erdada de ~/
ção e mov ímen taçao, meios Pf!.:ra t1 rel.Uizaçã9' de seu trabal:bÓ,
cursos t estáa,i.,os t viagens t, gratificações t prêmios t incent!!-
vos de mui~~\tipost acesso às diretorias'. etc. .

/ /. ,' ..

QUJl~do o e Lemento tem uma idéia de grande suces so é
~/ ' ' ~devidam.enterec,,~pensadot usando-se cl'iterios diversos tais

, cOJlO:p~êmios e~ dinheiro, promoçõef)~'t etc. T<Xiavia algumas
e~presas sio da opinião de que uma id&~a d& ,uce~so nio m~~,

/ . ·"1' . \

r ece prêmio especial, por ser obr~g/~çro do ele!mqn~~ '",
idiias de sucesso. '

Na opinião dos empresários h~ .rouca pOSSibili~,,\<J;~;,d~_
confli to' por um tra tamerrro especlal .,~ispensado, aos cel6tfÍ~í~ --.

tos criativos. As empresas sempre dT1finem claramente OI;.

seus objetivos e sempre procuram!~p~ os mesmos sejam. e,,~~.-
didos pelos seus subcr dânados, h~;Ve<pdoempresas em que 9~O'
promovidas reuniões de total esclarecimento.~ ,.~

ter
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As idéias dos grupos criativos. sempre têm influência
sobre as decisões da empresa.

Quanto às deci~ões sobre às idiias criadas e os obj!
tivos a respeito dos quais hi virias sugestões, nio existe
predomínio de umas alternativas sobre outras, ficando a de
cisão. nos casos de dúvida. a cargo da diretoria ou do
cliente.

Quando uma idii~ i aprovada e utilizada a mesma
acompanhada pelo autor, embora mui tasvezes seja só em

ê

te, e as empresas ~empre fornece~ recursos e verbas para
as pesquisas e trabalhos do":élemento criativo; embora há
casos em que nio existe um departamento dedicado i criati-
vidade e portanto nio existe uma verba específica para ~se
fim.

Com relação às empresás, para o lançamento de uma
idéia nova, na grande maioria das vezes i considerada a
viabilidade de produção, potencial de merc.do e o seu pos-
sfvel comportamento diante da concorrincia •

. Ntis casos em que o produto novo Ou modificado, não
di o resultado esperado em tirmos de lucro, ainda não exi!
te um critério formado sobre a. atitude a tomar, estando as
opiniões divididas enquanto ãdecisão de reformular o mode
10, substituir ou eliminar, havendo empresas que substituem
o produto oumodilo depois decerto tempo.

Depois de lançado um produto a empresa faz pesquisas
de merca.do para verificara aceitação de seus produtos, a
fim de sonda!' a preferência.ou gosto do cORsumidor; outras
vezes i feita uma pesquisa internada um grupo. fechado.

Existe nas empresas um. critério geral de que cada
uma é diferente das outràs em matéria de criatividade. Is-

oto prova uma falta de entrosamento entre as empresas ,o que
.as poderia levar ao isolamento por falta de informação e
intercimbio de dados.
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9...CONCLUSÃO

a) !:ESÇUISA DE,CAr:tPO NA EUROPA

Numa recente viagem com fins culturais, para verifi -
cal' "in loco" o estado atual da criatividade na Europa €c

comparar com o Brasilt visitamos alguns centros manufaturei
ros europeus, onde realizamos nossa pesquisa no campo dessa
especialidade. a qual nos dedicamos desde muito tempo.

Visitamos algumas das manufaturai~ onde a criativida
de é o fator princ.ipal e onde todo trabalho man~al,é uma
~uttEH}e toda arte um trabat ho manual.

De modo geral. os trabalhos manuais proporcionam exer
cicio'criador e as artes manuais trazem-nos maior contribui
ção. quando imaginamos os planos a executar.

No ponto mais alto da criatividade temos _ Escultura,
a Pintura. a M~sica e a Po~sia, chamadas Belas Artes. Mas
como atividades eminentemente criatt"vas temo, também os
trabalhos manuais e de artesanato, tais comp,J Confecção de
cestas', gravação em 'relêvo9 incrustações e,. me'tais e made í

ras, obras de talha, trabalhos em meta.is, .cldagem e mhtI-
tos outros.
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1- INCRUSTA~ÃO EM MADEIRA. SORRENTO (ITÁLIA)

Esta atividade é um tra.balho de artesa.nato, em que se
usa quase que exclusivamente o trabalho manual.

Tivemos a oportunida.de de admirar verdadeiras jóias
de arte dessa especialidade. onde a iniciativa pessoal é o
gosto artístico do artí.fice ocupa um.lugar de destaque.

Cemo em outras atividades pe squã sadas na Europa t na
incrustação em madeiras ê necessário uma longa aprendizagem~
ji que existindo virias manufaturas dessa especialidade na
mesma cidade, somente os produtos de apresentação impecável
são aceitos pelos freguêses, sendo este um mercado altamen
te competitivo.

Uma. das atividades que ainda ,resistem i automatização
é a lapidação de pedras preciosas. Nessa atividade entra til.

criatividade como fato!! básico e apesar de dispor de .instru
\ -

mentos modernos para verificar a pureza, natureza e outras
características da pedra. que vai ser lapidada, somente
niciativa, experiência e habilidade manual do hOMem é
permitem que a pedra bruta se transforme numa;jõia.

Na ncasa viagem tivemos oportunidade .,4e visitar
lapidação de diamantes na cidade de Amst~·fdam. Foram
cidos dado. e explicaçSesa .respeito d,,~a atividade e
vemos a oprotunidade de assistir a diversas fases do
lho.
Foram,..nos mostr ados instrumentos. ,"'<1';)5mais simples eprimi
tivos aos mais modernos e so:f',i.S't:j~ados t mas .nehum. deles
tinha a finalidade"de talhar o~diamante e' sim. apE!n~.5'l,ajuda.r

a i-
que

uma
forne

t:i.-

traba
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o h.omem a. fazê+Jjo.
Ao longo de todo o processo estava a mio humana e no

final, o homem e nio a miquina i que realizava a ~arefa fi-
nal: Transformar uma pedra. numa jóia.

A apren.izagem para ser um bom lapidador i longa e
muitos são os que nio conseguem chegar a ser bonsprofissi2
nais. porque i necessirio acima de tudo, grande habilidade
manual e sendo artístico; isto somente é conseguido por \.a..
queles que possuem um aIto espírito criativo e um conce í to
da arte e da belez~ desenvolvido em ~lto grau.

111 - MANUFATURA DÊCAMAFEUS EM HERCULANO. (1T.(LIA)

Outro dos lugares visità.dos em nossa viagem, foi a
manufatura de camafeus, jóias e corais em Herculano.

Chamou particttlarmente nossa atenção a manufatura de
camafeus. que pela técnica usada e pelas particulari4a9,esda.
manufatura em si, julgamos ser um trabalho altamento criat!.
VOe

o trabalho consiste em, desenhar é depois e.culplr so
bre um pedaço de concha marina. figuras, que em ger;alcost,!!
mam ~er cabeças femininas ou animais. ;'

são escolhidas conchas marinas com uma ,r~$a camada
de madrepérola. que esteja deposita4a sobre ~;undo preto
ou marron e que pelo seu tamanho e forma. permitam a reali-

.. "l

zação do trabalho. Desta mane~ra. a fig~ra é formada por
um relevo constituído pela !1l~drepérolat tendo como fundo a
própria camada escura. da concha;

Não são todas as ·.cónchas· que tEm condições paTa serem
esculpidas e s.imapenas as ,41'0 certas regiões; na ·;,Oçasião
estava sendo usado e~racol~aaXfri~a.

, " -, /' ..•O tTabalho de',sculpir camafeus e mtiito demorad~e
exige uma grandehlJ,bili'dade manual e um aI to espírl tO'1~;,tí!
tico, pelo qual o seu 'aprendizado se torna longo e diftçi~.
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chegando ati 7 ~nos; contudo, nem todos conseguem chegar a
ser bons profissionais.

IV - MANUFATURA DE CRISTAIS EM MURANO. (IT..(LIA)

Visitando Veneza tivemos oportunidade de visitar o Mu
seu de Arte da Vidraria! onde se iacham expostas verdadeiras
j6ias da arte do vidro.

Visitamos também várias fábricas de vidro em Murano t

onde tivemos oper üunddade de apreciar "in loco" a manufa tu-
ra de vidro artístico.

Podemos afirmar que se trata de trabalho de verdadei-
ros artistas, onde a criatividade es. iniciativa pessoal
considerado de capital importância. visto que existindo
tas manufaturas da mesma especialidade. há concorrincia

..•
e

mui
e

somente aquelas empresas que contam com mais e melhores ele
mentos criativos~ conseguem um bom sucesso financeiro.

v - ·MANUFATURADE DAMA~ÇUINADOS.EM TOLEDO.(ESPANHA)

Uma das artes mais d.elicadas que nos legaram os artí-
fices árabes foram os damasquânado s e filigranas .•

As armas damasquinadasforam famosas no mundo todo e
o seu centro se. localizava na cida.·dede Damasco, de
vem o nome dessã arte.

Na época da dominação irabe na Bspanha, Toledo

onde

foi
centro da. manufatura, de arm~sbrancas, que pela têmpera e
finura do aço ?\nelas empregado e pela. dê:ü icadeza do seu la
bór a.rtístico, se tornaram insuperáveis, tendo sido o aço
toLedarrc cantado pelos p.oetas e músicos.

Consiste o damasquânado na inctÚilstação de um metal 'em
outro metal mais duro. geralmente aço. O metal a ser incrus
tado no aço é quase sempre ouro, em diferentes ligas
lhe dar a cor e em diferentes graus de pureza.

para



114.
"")

Bãsicamente. o damasquinado era usado quase exclusi-
va.mente na manufatura de armas brancas, embora também fos
sem feitas peças decorativas e enfeites, ,mas atualmente as
armas têm perdido terreno.

Mas não é a fabricação deste ou daquele tipo de pe-
çast que di importincia a essa atividade e sim o labor ar-
tístico do mesmo. Nesse labor os artífices toledanas se
mostram verdadeitos artistas.

g um trabalho meticuloso e delicado, que requer um
longo aprendizado ~ uma criatividade e gosto artístico de-
s envo tv'í do em alto gr au , junto com uma grande d.ose de pa -
ciincia e de concentração.

Também a arte da filigrana.t paralelamente com o da-
masquinado. é uma atividade altamente desenvolvida em Tole
do. Esta arte requer os mesmos pendores artísticos que o
damasquinado e também nos foi legado pelos árabes.

Na nossa. viagem tivemos oportunidade de visitar uma
das manufa. curas de daaasquí nedo s rera Toledo.

VI - MANUFATURA DE RENDAS ARTfsTICAS EM BRUXELAS

A manufatura de rendas obedece aos padr5es clisicos:
Desenho da forma no papelão, que depois i pregado na almo-
fada que vai servir de suporte. A continuação espetam-se os
alfinetes nos pontos de encontro das linhas e prendem-se os
bilros, nos quais esti enrolada a linha que iri constituir
a renda.

A partir deste momento i que com~ça a entrar a cria-
tividadet pois apesar do desenho que iri servir ápenas co-
mo guia.·é a ha.bilidade manual da rendeira que realiza o
.trabalho.

Existem miquinas modernas e sofisticadas que produ ~
zem rendas artísticas de acordo com padrões piéviamente de
teTminados; mas apesar do trabalho realizado por ~ssas mi-
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quinas ,ainda é a rendeira humi.lde com a sua almofada, a que
determina a qualidade das rendas. fazendo estas mais apre,-
ciadas do que as produzidas pelas máquinas.

Na nossa viagem, passa.ndo pela. Bélgica, tivemos opor-
tunidade de visitar uma fábrica de rendas em Bruxelas, onde
vimos as rendeiras em pleno labor e as miquinas de fazer
renda em pleno trabalho. Foi um espetáculo interessante,que
nos permi t:iufazer uma comparação entre o antigo e o moder-
no e assistir a uma competição entre a matéria e o espJrito;
'competição esta em que o espírito, simbolizado pelo traba -
lho da.s humildes renderas, prevalece sobre a mátéria.

VIr - RESTAURANTES WIENER WALD.___ .l>'.

Um ponto alto em cri.atividade que encontramos na Eut';?
pa foi a cadeia de restaurantes Wiener Wald, onde os encon--
tramo! pela primeira vez na. nossa visita a Amsterdam.

Estes restaurantes, instalados.no estilo típico vie-
nês t oferecem um bom conforto .acs seus fregueses, música sU!:.
ve de ambiente, m.uita. limpeza t cemí da bem elaborada e pre-

~. "ços mUlto aceSSlvelS.
Mas nia i tudo isso que determina a criatividade des-

ses restaurantes. Bsta se manlf~sta na maneira de apresen -
tal"o cardápio: Consiste o mesmo em cartolinas cortadas em
losango. formando várias dobras e com os pratos desenhados
a cores.

Desta.maneira. mesmo q':1e o cliente. não
ma em que o prato estãescrito, o desenho da
rá de que se trata e assim, mesmo por sinais
uma escolha conveniente do que deseja comer.

entenda o id10
comida lhe di-
poderá fazer

Consideramos este sistema muito superior a qualquero~
tro t na ma,neira de apresentar ocardápiot visto que mesmo
sendo o próprio idioma. português que falamos diariamente e
através do qual Jl'O:S ccaunf caaos uns com os eucr-os, quando
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chegamos a um resta'urante nos encontramos muitas vêzes com
dificuldades para fazer o nosso pedido attavis do cardápio,
pois que cada restaur'ante costumada!' nomes diferentes para
o mesmo tipo de comida.

A este respeito achamos interessante relatar um caso
que presenciamos durante uma excursão pelo Reno. Viajávamos
num dos navios do referido rio e nos dirigíamos de Mains pa
ra Coblenza. A bordo encontramos uma. família paulista. pa!
sageiros do navio; conversamos e trocamos impressaes e ·na
hora do almoço apareceu o garçon comocardipio. escrito em,
francês ,inglês e alemão. Um dos componente da família, que
estava estudando na Holanda e conhecia bem o inglês e o ale
mão, se ofereceu para interpretar o cardápio e depois de
mui tas dúvidas a famíU.a acabou-a Imoçando sandwíches e nós
uma comida completamente diferente da que pensávamos ter e,!
colhido.

VaI tando aos restaurantes Wiem.erWald •.nõs encontra -
mos os mesmos em virias cidades europiias,.particularmente
do grupo germânico. Encontramos estes restaurantes em Ams-
terdam, COlõnis, Frankfurt e·Luzerna.

Somente achamos alguma coisa parecida, embora bastan-
te aquem dos restaurantes Wiener Wald, .nos restaurantes do
tipo "Se l f Serv í ce ", no qual os pratos já confeci<mados, ,
são colocados em vitrines de onde são retirados pelo ;f1~-
guês t de acôrdo com a preferência e ele mesmo os leva pJira
sua mesa.

b). SITUAºÃO GERAL DA CRIATIVIDADE NO BRASIL

Criatividade não é um assunto nôvo, mas nitJ eTa posto
em prática,' ta.lvezpor medida econêmí.ca , .falta de ccncor rêg
c í a , mercado voltado para o vendedor t lei," mínimo esforço t
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etc. Os bat~lhadores antigos hoje estio sendo lembrados, em
particular aqueles que precen í zavam a soberania do consuaí,-. .
dor. Bstio sendo apoiados aqueles que defendem a opinião de
que nio basta o empr.sirio ser inovador do produto ou do
processo, ma~ i necessirio saber continuar com as inovaçSes.

Te~ havido grande preocupação por parte dos pesquisa-
dores t no sentido de de t.ermí nar as r.cond í çôes sociais que i!!
tervêm como fatores que estimulam a criatividade~

Na bibliografia consultada, encontramos~divergincias
entre os vários autores sobre a conceituação do t~ma criat!
vidade; para uns é o resultado da evolução da história da
humanidade e par-a outros a mudança surge para atender a ne-
cessidades; uns acreditam em mudanças, outro inovação. des-
coberta e criatividade.

Diante da experiência com as pesquisas de campo e a
teoria t observamos que cria ti v í dade , mudança e inovação, su.!.
gem realmente pela própria marcha da história do desenvolvi
mento, para atender is necessidades de s6brevivência, por
uma questão de "status", crescimento, pioneirismo, evitar
obsolescincia. estratégia de concorrincia e ati por ideolo-
gias

Mas de uma coisa estamos certos: Ela alcança a todas
as ciências; assim também. o homem pode ser criativo em to-
das as atividades.

Com relação ã criatividade nas empresas do Brasil, as
pecialmente as dasregião Sudeste, observamos que de uma ma
neira geral os empr esãrLca estão vo t tados. ou se vol taao p!
ra a criatividade.

Nas regiões Norte e Nordeste estão nesse assunto, p~
denos di eer t em fase .de reorganiz.ação e algumas tem procuT,!
do dar todo apoio ã criatividade. mas existe um impasse com
relação aos elementos criativos de que carecem; estes ele -
mentos. pela sua categoria. especial. necess í tam de maior r-e
muneração. melhor tratamento e muitas vantagens. tornando
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tudo isso mais difícil a possibilidade de os empresários se
darem ao "luxoH de possuiremelementos criativos ou depart!,
mentos para atend~r assuntos de criatividade.

Contudo observamcs que os empresários em parte t reco-
nhecem o valor da criatividade na empresa moderna.

Acreditamos que nas empresas, a criatividade se dese!
volverá de acôrdo com algumas das teorias já citadas ou se-
ja. pelo método de atendimento às necessidades e também ã
marcha do progresso.

Realment~ os elementos criativos necessitam ser moti-
t

vades por. melhores salários, melhor tratamento e para de scg
bri-los nio i taS fieil; precisamos observar as ~uas habili
dades~ estimulâ-lost dar-lhes condições de trabalho e deixá
los a vontade para que suas criaç5es surjam livremente.

Tudo isso leva o emp re aâr í,o mo der nc a se precaver qnan:
do contrata elementos criativos, para que sejam bem sucedi-
dos no seu objetivo.

Encontramos em muitas empresas a seleç;ão feita: pela
inteligincia, _pendores artísticos, pela experiincia, pelo
treinamento, ficha. funcional, tr-abalhos reali sados e também
por descoberta por ocasião do treinamento.

Chegamos aqüí ao final de nosso trabalho.
Na nossa jornada percorrendo as empresas, tivemos opor

tunidade de adquirir muitos conheciment~s a respeito do tema
"Criatividade".

Encontramos empresas com a,lto nível de desenvolvimento
bem como outras mais mod~stast que por es~acez de meios ou
visão mais acanhada a respeito do progresso, nio con$~quem !
companhar as concorrentes modernas da produção, seja em pro-
dutos ou na prestação de serviços.

Temos encontradoscritirios estreitos. visando apenas
lucros e não se vo1 tande par a o con.sum.idor ~ como certas com
panhias de transportes coletivos, que visando um custo meno!'
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instalaram em seus veículos assentos anat5micos de fibra de
vidro. mas sem es toâamenuo , que causam aos usuários um gra!!.
de desconforto.

Temos encontrado ppf outro 'lado empresas progressi!
tas, que destinam somas consideriveis pesquisas destinadas
a procurar uma diminuição nas despesas, destinando a dife -
rença para melhor atender ~os seus clientes.

Encontra.mos empresas com altos índices de criativi,da-
de, a fim de melhorar o seu desempenho pela melhor se si-
tuar no mercado consumidor e outras t que por ser os se~s pr,2,
dutos de consumo forçado. não se tem preocupado em melhorar
ou baratear o p)TOduto. A este respe ítc podemos lembrar uma.
entrevista mantida com um dos dirigentes de uma empresa pa,!!
lista, o qual afirmou, ao ser interrogado a respeito da
criatividade na sua empres8i que ele considerava a mesma
desnecessiria. uma vez que o pGblico comprava tudo o que
eles fabricassem.

Na nossa viagem e consequente pesquisa de campo na
Europa, podemos constatar a importância que as empresas eu
rapiias dia i criatividade, em todas as sua formas e mani
festações. Não há empresa, por pequena que ela seja, que a
criatividade nio tenha um lugar de destaque na sua ativida~~
de.

Sendo os povos europeus de uma cultura mais antiga, os
seus gostos são refinados. tornando-se portanto, exí gen tes
enquanto aos produtos oferecidos ou serviçss prestados.

Pensando os pontos pos í tivos'.:enegativos, encontramos
um saldo favorável, o que nos faz entrever um' futurp pr2,
missal' para o desenvolvimento do país.

Nada porém será consguido sem esforço; o esforço ind.!
vidual por si só pouca coisa também poderá fazer; mas se t!?,
dos cerramos fileiras em torno de untpropósito coletivo, a-
plicando os nossos conhkimentos na terefa, poderemos conse
guir urna vida melhor.
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Usando a criatividade conseguiremos um nível de desempenho t

mais alto; o produto poderi aumentar o seu ciclo de vida,
poderemos diminuir o custo. eliminar o máximo possível o nf!
mero de peças rejeitadas. aumentar a produção, melhorar a
embalagem. ampliar os merc:ados~ aumentar a renda, melhorara
qualidade das linhas de produtos e variedades dos mesmos, ,
maior conforto material. condições de oferecer aumento oum~
lhoria dos serviços prestados. com o que conseguiremos a-
trair novos consumidores, interessar os antigos, aumentando
assim os lucro~.

Baseados na nossa pesquisa de campo'e seus resultados
juntamente com a pesquisa bibliográfica. chegamos ao conve
cimento da validez da hip5tese apresentada e da sua viabili
dade na solução do problema levantado.

Orlane Freire Araújo
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10- EMPRgSAS PESQUISADAS

1 - Arno
Eletrodoméstic,os
são Paulo

2 - Avon Cosméticos
Perfumaria
são Paulo

3 - Babyes Organização
Publicidade e artesenato
Teresina P1~

4 - Ban-Tam Hamenzoni
Confecções
são Paulo

5 - Biscoitos Tupy
Produtos Alimentícios
Salvador BA.

6 - Brinquedos Estrela
Brinquedos
são Paulo

7 - Calçados Agustin
.Calçados
Estrela RS.



8 - Caravele Publicidade
Publicidade e arte
Recife PEc

9 - Carlo Montalto
Aparelhos de iluminação e artísticos
são Paulo

10- Casa Montero
Damasquinados, ,filigranas e armas decorativas
Toledo. Espanha.

ll-Casas Eduardo
Ca10ados e bolsas
são Paulo

12- Casimiro Silveira SA.
Confecções
Joinville se.

13- Cerâmica são Caetano
Cerâmicas
são Paulo

14- Céramus da Bahia
Cerâmicas
Salvador BA.

15- Confecções Guararapes
Confecções
Natal RN.

16- Corrêia Ribeirô Industrial
Mó~eis de madeira e fórmica
Salvador BA.



17- Cotonif!c10 Capibaribe
Tecidos
Recife PE~

18- Dellamare
Incrust,ações em madeira
Sorrento. Itilia.

19- Design Plus
Desenho de arte e propaganda
São.Paulo

20- Doces e Conservas Vontobel
Doces e produtos alimentícios
Porto Alegre RS~

21- Donadio
Camafeus, corais e jóias
Herculano o Itália~

22- Ernesto Neugebauer
Produtos alimentícios
Porto Alegre RS.

23- Estemele Serviços Técnicos e Eletromecânicos
Artefatos metálicos
Salvador BA.

24- Helena Rubinstein
Per~umaria
Rio de Janeiro GB.

25- Ibrahim Hamad
Malas, bolsas e sacolas
Campina Grande PA.

123.
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26- Indústrias Reunidas Novo Piauí
Roupas masculinas
Teres"ina.PI.

27- Indústrias Walita
Eletrodomésticos
São Paulo.

28- Labolu.x
Foto9'rêlfiade~ropa9anda I "comercial,e industrial
Recife PE.

29- Lintas Internacional'
propaganda
são paulo.

30- Lion Propaganda
Arte e propaganda
Salvador BA.

31- Madeiras Industrializadas S/A.
,ittefatos de madeiras
Salvador BA.

"32- Manhattan do Brasil
Confecções
Rio de ,Janeiro GB.

33- Mapil. Produtos Alimentícios SA.
Produtos AlimentíciOS
Teresina PIo

34- Meneses Franco e eta.
Chocolatese'produtos alimentícios
Recife PE.



125.

35- Móveis Confiança
Móveis de aço para escritório
FortalezaCE~

36- Móveis Miclan
Móveis e decorações.
Rio de JaneiroGBo

37- Móveis Láfex-
Móveis e decorações
são Paulo.

38- Nascimento Propaganda
Propaganda e publicidade
são Paulo ..

39- Norton Benson Publicidade
Publicidade e propaganda
Recife PE.

, 40- Plagon SA. plásticos Goyana do Nordeste
plásticos.
Recife PE.

4l-Planosa. Plásticos do Nordeste
plásticos
Natal RN.

42- Porce,lana Re,'11

Louças e porl:!elanaa
são Paulo

43- Proene PropafJlnda
Propaganda e. publicidade
Recife PE.
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44- Redes Filomeno
Redes
Fortaleza CE.

45- Rhodia Nordeste
Produtos Farmacêuticos e Texteis
Recife PE~

46- Sabor. Indústrias Cítricas Reunidas.
Bombons e doces

ISalvador DA.

I .

!

47- Saronord
Confecções
Fortaleza CE.

48- Schneider Fils.
Rendas
Bruxelas. aélqica.

49- Simas Industrial
Doces e produtos alimentícios
Natal RN.

50- Stern & Bauer
Lapidação de pedras ,preciosas
Amsterdam. Holanda.

51- Tecelagem de Seda e Alqodão de Pernambuco
IndGstria textil
Recife PE.

52- Trol SA.
l· Brinquedos
são Paulo.
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53- Trorion Nordeste
. -'.' .. ',' , .P1asticos
Recife PE.

54- Va1isere do Nordeste
Confecções
Recife PE.

55- Vipex
Confecções..Camp1nàGrande PA.

56- Vittoria Regia
Cristais artísticos
Murano· (Veneza) Itália.

57- Wiener Wald
Restaurantes
Amsterdam, Colônia, Luzerna, etc.
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