
A soft skill

do futuro!

Busque sempre

novas formas de

estimular sua criatividade!
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O "boom" da criatividade no 
mercado de trabalho teve 
alguma razão?

Para que serve a 
Criatividade?

Criatividade é para 
todos os problemas?

Criatividade sempre foi necessário nas 
organizações. Porém, a busca por essa 
competência se intensi�cou após o Fórum 
Economico Mundial em 2016 apontar a 
criatividade como uma das principais 
competências do futuro.

Vivemos um mundo que pede velocidade. Principalmente 
diante de projetos novos e nunca feitos. Testar pequeno, testar 
"tosco" na menor versão do produto, melhorar, testar de novo 
faz parte do processo. 

Quero aprender mais! Opa, 
então anote a lista, todos 
foram referência na criação 
deste material:

• TED Murilo Gun | Escolas matam a criatividade;
• TED Ken Robinson | Como as escolas matam a criatividade;
• A coragem de ser imperfeito | Brene Brown;
• De onde vêm as boas ideias | Steven Johnson;
• Roube como um artista | Austin Kleon;
• Mostre o seu trabalho | Livro Austin Kleon;
• Criativo e empreendedor, sim senhor! | Rafa Kapai;
• Grande magia | Elizabeth Gilbert;
• Criatividade S.A. | Ed Catmull;
• Originais | Adam Grant;
• A construção social da realidade | Peter L. Berger e Thomas Luckmann.

Existem técnicas
que estimulam o 
pensamento criativo? 
Sim! Anote algumas:
• Brainstorming;    • Brainwritting;
• 6 hats;     • M.V.P.;
• Canvas;   • Mindmaps.

Para se divertir, rir, fazer arte, mudar perspectivas, 
inovar e resolver problemas. 

Pode ser para tudo, mas principalmente para 
problemas que não temos respostas prontas em 
nosso arcabouço pessoal.

Por que eu não
me sinto criativo?

• Porque seu repertório é limitado;
• Você não se permite errar, ousar - se leva a sério demais;
• Você acabou entrando dentro da dentro da caixa - talvez 
in�uenciado pelos 5P's que matam a criatividade: pai, 
professor, patrão, preconceito, preguiça - como Martha 
Gabriel nos ensina. 

E para ser mais 
criativo?

• Questione o paradigma. Quem de�nu o padrão? Por que 
as coisas são do jeito que são? Se você não questionar a 
"realidade" você não será capaz de mudá-la;
• Combine coisas. Mescle saberes e referências para 
construir algo único;
• Opere de um modo aberto. Permita-se ouvir outras 
narrativas, esteja próximo da diversidade, se abra para o 
mundo antes de criar conceitos sobre ele;
• Anote referências, compartilhe seus insigths. Você estará 
sempre aprendendo e ensinando. Lifelong Learner  
(Aprendiz Eterno) que chama, né? 
• Boas ideias precisam de espaços de partilha (ambiente 
para troca), da colisão de várias ideias surgem ideias 
melhores;
• Não se leve tão a sério. Ria mais de você mesmo. O medo 
de errar, de ser julgado trava você. Porém, atenção: críticos, 
criticam. Talvez você também critique quem busca inovar. 
Lembre-se: nós vemos o mundo como nós somos, não 
como o mundo é;
• A escassez e problemas reais são canalizadores da sua 
energia criativa, aproveite este recurso.

Ou você começa "tosco"
ou começa tarde.

começar

mude a forma

de observar

 o mundo!

Criatividade
para todos!

Agora pratique
tudo o que você

aprendeu até aqui!

#acelera


