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Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade 
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RESUMO 

A criatividade é considerada como a fonte para geração de ideias de novos produtos e 

processos. Para isso, organizações utilizam técnicas de criatividade para facilitar e 

auxiliar o processo de geração de ideias. O objetivo desta dissertação é analisar a eficácia 

de uma técnica de criatividade na geração de ideias em empresas do setor de bebidas. O 

método de pesquisa é caracterizado como estudo de casos. A fundamentação teórica 

envolveu a classificação das técnicas de criatividade e finalizou com a seleção de uma 

dessas. Os estudos de caso foram realizados em duas empresas do setor de bebidas: água 

de coco e bebida láctea. Foram aplicados a técnica de criatividade selecionada. A 

aplicação desta gerou ideias que foram classificadas em: Desenvolvimento de Produto e 

Embalagem; Processo Produtivo; e Gestão Organizacional. Na empresa de Água de Coco, 

as ideias resultaram na elaboração de uma nova máquina de envaze de água de coco e em 

uma nova embalagem voltada para um público específico, além das ideias de melhoria de 

processo e gestão elaboradas pelas equipes. Na empresa de Bebida Láctea, as ideias 

voltaram-se para a criação de um novo setor na empresa, desenvolvimento de uma nova 

linha de produtos e novos sabores. Nessa última, a maioria das ideias focaram na melhoria 

dos Processos Produtivos, com a participação dos gestores no incentivo à liberdade de 

pensamento para geração de ideias. Esses resultados foram obtidos pela influência com a 

familiaridade do problema, diversidade da equipe, associação entre ideias, observação do 

outro participante, compartilhamento do conhecimento tácito e fluência da técnica 

utilizada. Os resultados evidenciaram que a utilização de uma técnica de criatividade fez 

os funcionários discutir e gerar soluções para produtos e processos, dando o início à fase 

de Pré-Desenvolvimento de Produtos com a etapa de geração de ideias.  

 

Palavras-chave: Criatividade; Técnica de Criatividade; Geração de ideias; Empresas de 

Bebidas. 

  



Pinheiro, Tuira Morais Avelino. Generating new product ideas in Beverage Business: 

Creativity Technical Application CREATION. Dissertation (Master in Production 

Engineering) - Graduate Program in Production Engineering, Federal University of Rio 

Grande do Norte, Natal / RN. 

ABSTRACT 

The creativity is considered as the source for new products and process generating of idea. 

For this, organizations use creative techniques to facilitate and assist the process of 

generating ideas. The aim of this work is to analyze the effectiveness of a creativity 

technique to generate ideas in beverage sector companies. The research method is 

characterized as case studies. The theoretical foundation involved the classification of 

creativity techniques and ended with the selection of one of these. Case studies were 

conducted in two companies in the beverage industry: Coconut water and milk drink. The 

selected creativity technique were applied. The application of this has generated ideas 

that were classified as: Product Development and Packaging; Production Process; and 

Organizational Management. In Coconut Water Company, ideas resulted in the 

development of a new machine of coconut water bottling and new packaging aimed at a 

specific audience, in addition to process improvement ideas and marketing developed by 

the teams. Milk Beverages on the company, the ideas have turned to the creation of a new 

sector in the company, development of a new product line and new flavors. In the latter, 

most of the ideas focused on improving the Productive Process, with the participation of 

managers in encouraging freedom of thought to generate ideas. These results were 

obtained for influence with the familiarity of the problem, diversity of staff, association 

of ideas, observation of another participant, sharing of tacit knowledge and fluency of the 

technique used. The results showed that the use of a creativity technique made employees 

discuss and generate solutions for products and processes, giving the start to the stage of 

Product Development Initial with the step of generating ideas. 

 

Keywords: Creativity; Technical creativity; Product Development Initial; Idea 

generation; Beverage companies. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo inicial apresenta a contextualização sobre a criatividade, a evolução da 

importância deste tema e como se tornou fator fundamental para as empresas desenvolverem 

sua competitividade com produtos que alcancem um diferencial inovador no mercado. Seguinte 

à discussão deste assunto, expõe-se o problema de pesquisa, os objetivos, justificativa, método 

de pesquisa e a estrutura da dissertação. 

  

1.1 Concepção do tema de pesquisa 

 

Com as mudanças no cenário competitivo das organizações, a permanência das 

empresas no mercado tornou-se condicionada a suprir a satisfação dos seus clientes de uma 

forma diferenciada. No final da década de 90, novos paradigmas sociais, culturais, tecnológicos 

e econômicos afetaram o sistema organizacional e fizeram com que as empresas adaptassem 

seu modelo de negócio para continuarem competitivas em um cenário cada vez mais dinâmico 

e flexível.  

Uma dessas mudanças foi a inserção de capitais imateriais, como a criatividade no 

processo de produção de produtos e serviços, fazendo com que o sucesso organizacional 

passasse a depender, também, dos níveis de criatividade da empresa e de sua capacidade de 

inovação (MARTINS, E.; MARTINS, N., 2002; BHATTACHARYYA, 2007; SEIDEL; 

ROSEMAN; BECKER, 2008). 

Nessa perspectiva, o Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) surge nas 

organizações com o objetivo de lançar no mercado novos produtos, com maior valor agregado 

para os clientes, aumentando dos índices de satisfação do cliente, assim como da capacidade 

competitiva da empresa. 

A demanda de mercado por ciclos de vida cada vez mais curtos exige que a inovação 

aconteça de forma mais rápida. Segundo Skarzynski e Gibson (2008), à medida que a 

competitividade aumenta, a inovação de produtos ganha atenção tanto nos âmbitos empresariais 

quanto nos meios acadêmicos. O constante avanço tecnológico impõe o aperfeiçoamento 
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contínuo dos produtos atuais e o desenvolvimento de novos, para atender às necessidades dos 

clientes de forma mais eficiente e eficaz.  

Conforme Rozenfeld et al. (2006), o sucesso de uma organização no desenvolvimento 

de novos produtos não é garantido pela genialidade ou apenas pela criatividade dos 

profissionais de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), ou pelo número de recursos alocados aos 

projetos, além das habilidades técnicas, dependem das práticas e dos modelos de gestão 

adotados. 

As empresas estão acelerando seus processos na formação de base de conhecimento 

para geração de valor. O PDP gera melhorias nos processos e produtos, envolve todas as partes 

da organização e gera uma grande variedade de informações.  

Nesse contexto, o gerenciamento do DP deve contemplar ações que valorizem as 

atividades de pré-desenvolvimento, como a avaliação do ambiente interno, as atividades que 

podem ser melhoradas para gerar ações criativas, entender potencial de mercado do novo 

produto, compreendendo a efetiva das necessidades dos clientes e a sinergia da geração de 

ideias de novo produto com o processo de produção. Assim, também é importante o 

aprimoramento de habilidades gerenciais e de relacionamento interpessoal dos gerentes (ou 

líderes) da equipe de desenvolvimento. Normalmente cabe a esses gerentes (ou líderes) 

suprirem, durante o desenvolvimento, as deficiências gerenciais e organizacionais da empresa 

(TOLEDO et al., 2008). 

As ideias geradas e oportunidades identificadas não representam inovações. De acordo 

com Aagaard e Gertsen (2011) a criatividade por si só levará a uma variedade de ideias 

inexplorada, isso é pouco para resultados possíveis. Portanto, a inovação deve ser intencional e 

apoiada pelos processos de uma organização (PERTTULA, 2004). 

Algumas organizações possuem setores exclusivos direcionados para o DP e a inovação, 

dando importância a sessões de geração de ideias, especialmente, na fase de Pré-

Desenvolvimento de Produtos, como é o caso da 3M (multinacional americana presente no 

Brasil). Segundo Serafim (2013), na 3M do Brasil, que contém cerca de 40 unidades, cada uma 

delas possui equipe focada em entender e atender as necessidades de cada segmento. Assim, 

todos alinham-se suas estratégias, focando suas atividades para as mesmas metas e 

compartilhando desafios em um ambiente, no qual todos são responsáveis pela inovação. 

Esse entendimento das necessidades do cliente é importante particularmente no início 

do Processo de Desenvolvimento do Produto (PDP), quando os requisitos básicos do produto e 
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do projeto são definidos e planejados. Assim, se as necessidades dos clientes não forem 

adequadamente compreendidas no início do PDP, isso conduz a retrabalhos no projeto ou até 

ao insucesso do produto no mercado (GONZÁLEZ et al., 2012). 

Já que as atividades e decisões que compreendem a fase inicial do PDP são o ponto de 

partida para todos os processos de desenvolvimento de inovações e, portanto, determinam a 

direção de um novo caminho. Desta feita, pressupõe-se que uma melhor compreensão das 

atividades e decisões que compreendem esse ponto de partida, em última análise, poderia levar 

a vantagem competitiva (REID; BRETANI, 2004, p. 172). Nesse sentido, de todas as ações que 

as empresas podem tomar para melhorar em seu processo de inovação, aquelas tomadas na fase 

inicial, dão a maior economia de tempo com as menores despesas (SMITH; REINERTSEN, 

1991). 

Corroborando com isso, a geração de ideias surge como um fator primordial na fase de 

pré-desenvolvimento. Porém, gerar ideias para um novo produto parte do estímulo ao 

pensamento diferente e grande parte dos empresários e funcionários demonstram receio de 

inovar ou não sabem como fazer. 

De acordo com Griffin (1997), pesquisas mostram que uma grande parte dos produtos 

lançados no mercado dos países desenvolvidos fracassou; para cada 100 ideias de produtos, 

somente quatro obtiveram o sucesso esperado, ou seja, uma taxa de um sucesso para cada 25 

ideias geradas. 

Embora 46% dos recursos das empresas sejam direcionados a projetos de criação de 

novos produtos, apenas um de cada quatro desses, é concluído, e aproximadamente, dois terços 

de todos os novos produtos lançados tem sucesso (COOPER, 2000). Assim, é necessário 

considerar os meios que são utilizados na geração de ideias de novos produtos, tentando 

compreender as falhas e a melhor forma de eliminá-las. 

A fase inicial do PDP é, diretamente, responsável por obter ideias e identificar 

oportunidades valiosas para o processo de desenvolvimento de inovações (AAGAARD; 

GERTSEN, 2011). O valor e a qualidade das ideias e oportunidades que entram no processo de 

inovação é um fator importante, o qual limita a qualidade das inovações prontas para 

lançamento. 

A criatividade entra no processo de inovação, como a aplicação para a geração de ideias 

de produtos inovadores e na melhoria dos existentes. As empresas precisam explorar recursos 

que estimulem a criatividade nas pessoas, já que a criatividade é uma habilidade que pode ser 
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desenvolvida, vai depender do contexto em que o indivíduo está inserido e os meios presentes 

que auxiliam a geração de criatividade (BERGER, et al., 1995; BRENNAN; DOOLEY, 2004; 

SOUZA, 2007; BRUNO-FARIA et al., 2008; EKVALL, 2010; AMABILE, 2012; MARTINS, 

2012). 

 Ao trazer ao mundo uma visão, as ideias podem ser contrárias às crenças e ao 

conhecimento de um ou mais indivíduos, ocasionando uma resistência à aceitação. Em muitas 

empresas, a alta administração não reconhece nem valoriza as ideias de funcionários. Como 

consequência, estes se tornam inibidos e sem motivação para buscar alternativas de melhoria e 

inovação nas suas atividades. 

No entanto, a aplicação conscientemente de práticas de habilidades de pensamento 

criativo pode interromper a busca de respostas criativas e ainda dificultar o pensamento criativo 

(ZHONG; DIJKSTERHUIS; GALINSKY, 2008). Além disso, embora as habilidades criativas 

explícitas (treinamento baseado em regras) possam fornecer novas direções de pensamento, a 

capacidade de associação remota ainda é necessária para ser capaz de associar conceitos alheios 

e, posteriormente, gerar ideias originais e criativas. 

Para associar esse processo, existem vários métodos e/ou técnicas para estimular a 

criatividade dos membros de equipe de desenvolvimento, promovendo um desbloqueio da 

mente dos envolvidos e uma consciente adaptação da cultura da empresa para inicial aceitação 

das ideias geradas, adiando, assim, os julgamento e repressões.  

As ideias são resultados de percepções no dia a dia ou vem após um período de 

incubação do estudo. Já no contexto dos negócios, a geração de ideias é induzida a serem 

transformadas em uma atividade, quando existe uma demanda para serem pesquisadas. Para 

tanto, é necessário conhecimento diverso, que é suprido pela formação de um grupo de pessoas 

com formações distintas que se unem para resolver problemas de forma criativa. 

A utilização de técnicas inspira e motiva os participantes da equipe de desenvolvimento 

e além de permitir a visualização de informações, consolida métodos de geração de ideias 

adaptados aos processos e a cultura da empresa. Uma vez que, o campo de geração de ideias 

torna-se melhor com a visualização de soluções que contornam os problemas, cria-se um 

ambiente de discussão e compartilhamento de experiências entre os profissionais da 

organização. 
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Na medida em que as técnicas de geração de ideias auxiliam profissionais nas sessões 

de desenvolvimento de ideias, tornam as pessoas envolvidas com a criatividade e motivadas 

para buscar novas fontes de melhoria de produto. 

Diante dessa realidade, são necessários estudos contínuos nessa área (mesmo ela 

estando bastante difundida em termos de literatura), desmistificando conceitos, gerenciando 

aplicações e entendendo as vantagens da gestão de uma equipe multidisciplinar de geração de 

ideias para o desenvolvimento de produtos nos meios organizacionais. 

Desse modo, esta pesquisa pretende responder ao seguinte questionamento: Como uma 

técnica de criatividade pode ajudar na geração de ideias de produtos e processos em empresas 

de bebidas? 

1.2. Objetivos da pesquisa 

 

Para responder o questionamento descrito no item anterior, o objetivo geral do trabalho 

é analisar a eficácia de uma técnica de criatividade na geração de ideias de produtos e processos 

em empresas do setor de bebidas. 

 

Eficácia: avaliar se a técnica de criatividade integrou os participantes, proporcionando discussões entre setores 

distintos para gerar ideias de novos produtos e processos. Desenvolver a gestão participativa por meio do estímulo 

às ideias criativas. 

 

1.3. Objetivos específicos 

 

A fim de alcançar o objetivo geral, este estudo assume os seguintes objetivos 

específicos: 

1 – Identificar o referencial teórico sobre criatividade e técnicas de criatividade para a geração 

de ideias de novos produtos; 

2 – Desenvolver um método de análise comparativa de técnicas de criatividade; 

3 - Aplicar a técnica selecionada em duas empresas de bebidas; 

4 – Analisar fatores endógenos e exógenos que influenciaram a geração de ideias com base nos 

critérios de classificação da técnica. 

 



12 
 

 
 

1.4. Justificativa 
 

No Brasil, em um passado recente, o setor de bebidas teve um forte crescimento, 

aproveitando as oportunidades geradas pelo bom momento econômico do país nos últimos anos 

e pela emergência de uma nova classe de consumo. Mesmo que com a conjunção de eventos 

(como a Copa do Mundo em 2014) tão favoráveis não volte a ocorrer em futuro próximo, a 

indústria de bebidas ainda conta com oportunidades de crescimento (TEIXEIRA JÚNIOR et 

al., 2015). 

Não obstante, os desafios a serem enfrentados são menos previsíveis. Além da 

necessidade de se manterem os investimentos promotores da produtividade do parque 

industrial, várias oportunidades estão abertas no campo da diferenciação de produtos. Além 

disso, é interessante destacar que a essência dessas oportunidades está na valorização de alguns 

atributos intangíveis, como a qualidade dos produtos, a promoção das marcas e o design de 

embalagens (TEXEIRA JÚNIOR et al., 2015). 

O mercado de bebidas tem relevância econômica no país, com destaque para a 

Companhia de Bebidas das Américas (AB INBEV), que em 2014, fechou o ano com volume 

2,9% a mais do que em 2013, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de 

Refrigerantes (ABIR, 2014). Em 2015, irá construir um novo Centro de Inovação e Tecnologia 

(CIT), modernizando suas pesquisas de novos líquidos, processos e embalagens. 

Para Rosa et al. (2006), que analisaram o setor de bebidas em um estudo desenvolvido 

para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), o consumo médio de 

alimentos líquidos de uma pessoa seja em torno de 730 litros por ano. Considerando-se essa 

medida no Brasil, o total de consumo por pessoa por categoria de bebida (café, refrigerantes, 

cerveja, água envasada, chá, bebidas alcoólicas, bebidas funcionais, sucos e outras) é cerca de 

246 litros/ano. 

Diante desse contexto, o desenvolvimento da pesquisa é importante para o mercado por 

identificar a ausência de uma gestão de Desenvolvimento de Produtos (DP) e que a falta de 

incentivo à geração de ideias em empresas de bebidas pode fomentar baixos índices de 

aproveitamento do capital humano, tornar as empresas menos competitiva em seus produtos e 

sem uma cultura voltada para a inovação em produtos e processos. Isso pode ocasionar a falta 

desenvolvimento de um produto adequado para a necessidade do cliente ou com diferenciais 

no mercado, impactando diretamente na lucratividade das empresas. 
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 Justifica-se a escolha do setor de bebidas em meio a seleção deste tema, a reflexão da 

concepção de criatividade no ambiente de trabalho pela utilização de uma técnica de 

criatividade, o que permite a melhoria no ambiente interno e a geração de ideias viáveis que 

irão servir de base para o planejamento do desenvolvimento de novas bebidas e melhoria dos 

processos produtivos e da gestão. 

 Ainda que as empresas apresentem diferenças como: características, tipos de produtos, 

aplicação de tecnologia e capacidade de projeto, de acordo com Zhang e Ma (2011) o PDP 

apresenta procedimentos semelhantes: inicia-se com a geração de ideias, em seguida escolhe-

se a melhor ideia para formar o conceito do novo produto, posteriormente, desenvolve-se e 

testa-se o produto que será lançado, para por fim, comercializá-lo. 

No plano acadêmico, a relevância desse estudo remete ao embasamento teórico sobre a 

criatividade e as técnicas de criatividade a serem aplicadas no mercado de bebidas do RN. 

Foram realizadas buscas nas principais bases de dados: Scopus, Scielo, Periódicos Capes e Web 

of Knowlegde com as palavras-chaves: “creativity”; “creativity techniques”; “generating 

ideias”; “creative processes”; “stimulating factors”; “factors that inhibit creativity”; e 

“Drinks market”, que juntas constroem o aprofundamento do conhecimento que será, 

posteriormente, aplicado em duas empresas daquele setor.  

Além da importância acadêmica, a pesquisa tem relevância em mais três âmbitos: o setor 

econômico-empresarial, para a comunidade científica e para a sociedade em geral. O estímulo 

a criatividade e estruturação da fase inicial do PDP nas duas empresas aconteceu por meio da 

utilização de técnicas de criatividade, analisando a eficácia da técnica com os resultados obtidos 

para o setor de P&D, além de uma maior integração entre as funções envolvidas (permitindo 

gerar ideias criativas);  

Em caráter econômico, o estudo visa resultar em uma inovação local. Ao realizar 

pesquisas sobre o tema, não se encontrou uma empresa no RN que tivesse um modelo 

estruturado de Desenvolvimento de Produtos. Elas apenas fazem análise dos concorrentes, 

verificando o que eles têm implantado e lançam seus produtos de acordo com a visão do gestor-

proprietário. Portanto, o desafio de aplicar uma técnica traz também a ideia de desenvolver e 

melhorar os produtos existentes de forma que diferencie dos produtos que já são 

comercializados; 

 A relevância é presente para a comunidade científica, à medida que estimula o debate a 

respeito sobre a geração de ideias para desenvolvimento da criatividade no ambiente de trabalho 
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e analisa na prática se as empresas apresentam alguma estruturação da fase inicial do PDP. 

Corroborando com esta afirmativa, a pesquisa fornece um referencial para consulta a demais 

estudiosos dessa linha, como também para profissionais da área que tem interesse em 

aperfeiçoar seus conhecimentos sobre a geração de ideias no desenvolvimento de novos 

produtos. Além disso, este estudo contribui cientificamente, já que amplia o conhecimento 

sobre a criatividade com a utilização de técnicas para gerar ideias em empresas de bebidas. 

Em termos sociais, destacam-se os futuros resultados com o lançamento e melhoria de 

produtos, melhoria de processos e de gestão, que terão seu planejamento iniciado por meio da 

percepção da criatividade na cultura organizacional, passando a integrá-las às atividades da 

empresa. Dessa forma, proporciona uma maior valorização do compartilhamento de 

experiência e conhecimento, refletindo na qualidade dos produtos, processos e gestão. 

A pesquisa serve de base para uma melhor compreensão sobre as técnicas de 

criatividade na fase de Pré-Desenvolvimento de Produto, na qual será evidenciado em empresas 

de bebidas do RN, visando o estímulo à criatividade por meio de uma técnica. Portanto, o 

incentivo à geração de ideias irá promover o conhecimento na empresa sobre o setor de atuação, 

a interação entre os membros e a competitividade como possíveis resultados da aplicação da 

técnica. 

 

1.5. Método de pesquisa 

1.5.1. Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa científica parte de uma investigação teórica cuja finalidade é identificar 

técnicas de criatividade que permitem a geração de ideias para solucionar problemas e 

desenvolver novos produtos. O método de pesquisa é descrito em duas subseções: (a) 

Caracterização do método de pesquisa; e (b) Procedimento de realização da pesquisa. 

A literatura fornece o embasamento por vários critérios existentes para classificar os 

métodos de pesquisa (WEBSTER; WATSON, 2002; KITCHENHAM, 2004; VENTURA, 

2007; THIOLLENT, 2009; TURRIONI; MELO, 2012). O Quadro 1.1 mostra a classificação 

geral do processo de pesquisa. 
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Quadro 1.1 - Caracterização do método de pesquisa 

 

NATUREZA 

 

OBJETIVOS 

 

ABORDAGEM 

 

MÉTODO 

 

Aplicada 

 

Descritivo 

Exploratório 

 

Qualitativa 

 

 

Estudo de Casos 

Corte longitudinal 

Fonte: Adaptado de González (2010) 

Quanto ao gênero, a pesquisa caracteriza-se como aplicada. Considerando o fator 

objetivo, a pesquisa é considerada exploratória e descritiva porque acontece uma investigação 

concomitante com a descrição das necessidades de solucionar problemas, gerar ideias de novos 

produtos e processos e compartilhamento de saberes.  

Quanto ao tipo de argumentação lógica, prevalece o indutivo, uma vez que por meio da 

revisão bibliográfica e dos dois casos resultou na efetivação de uma técnica de criatividade ideal 

para ser aplicada na fase inicial do Desenvolvimento de Produto (DP). Em relação à forma de 

abordar o problema, a pesquisa foi classificada como qualitativa por utilizar a interpretação de 

reações e tradução em fatos, com base na qualidade das ideias apresentadas para a formação de 

um novo produto, processo ou ideias melhorias de gestão. Por fim, o método e procedimento 

caracterizam-se como estudos de casos com a aplicação da técnica CREATION (Clarify 

technique, Realized creativity, Explain, Apply for word, Think fast, Interpret, Organize ideas, 

Now evaluate), que será detalhada no Capítulo 2 deste dissertação. 

Como complemento à aplicação do método de criatividade é utilizada a técnica de 

observação das reações dos participantes (LEONARD; RAYPORT, 1997) no processo de 

geração de ideias de novos produtos nos grupos de estudo. 

1.5.2. Procedimento da pesquisa 
 

O procedimento da pesquisa seguiu três etapas, conforme Figura 1.1. A primeira fase 

apresenta uma revisão bibliográfica sistemática sobre as técnicas de criatividade, contemplando 

os conceitos de criatividade (Apêndice A), os fatores que estimulam e inibem a criatividade 

(Figura 2.2) e as fases do processo criativo (Apêndice A e Figura 2.4). 
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Figura 1.1 - Etapas da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

Essa fase corresponde à construção bibliográfica, que resultou de pesquisas realizadas 

nas bases de dados SCOPUS, Scielo, Periódicos Capes e Web of Knowlegde, nas quais foram 

utilizadas as seguintes palavras-chave: “creativity”; “creativity techniques”; “generating 

ideias”; “creative processes”; “stimulating factors and factors that inhibit creativity”; e 

“drinks market”. A análise dos arquivos envolveu de 162 documentos e 13 dissertações, que 

resultaram na seleção de técnicas de criatividade que influenciassem a geração de ideias para 

o Desenvolvimento de Novos Produtos (DNP) e solução de problemas em empresas. 

Para consolidar a fase de Pré-Desenvolvimento de Produtos, a segunda etapa da 

pesquisa apresenta a análise de técnicas de criatividade, por meio do desenvolvimento de um 

método de seleção por critérios para avaliação das técnicas. Conforme Alvarez (2014), a 

bibliografia sobre métodos de comparação entre diferentes técnicas é escassa. Para tanto, foram 

identificados apenas 18 artigos que possuíam, mesmo que precariamente, uma comparação 

entre técnicas. Após análise desses artigos, foram selecionados critérios que davam relevância 

à pesquisa e permitiriam avaliar métodos de técnicas de criatividade. 

Os seis critérios selecionados foram: grau de elaboração da técnica, nível de associação 

das ideias, tipo qualitativo, grau de novidade, fluência e barreiras. Mediante a avaliação por 

esses seis critérios e a classificação pela adequação das técnicas entre as fases do processo 

criativo, tornou-se possível selecionar a técnica CREATION, permitindo pelo método simples 
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e de fácil compreensão desenvolver a criatividade entre os participantes e fazendo-os buscar 

por soluções (ideias) que solucionem a problemática dada pela técnica.  

Desse modo, o método, que estimula a criatividade, foi selecionado porque abrangeu os 

melhores resultados na classificação por critérios e o maior número de fases do processo 

criativo, para, posteriormente, ser aplicado em duas empresas do setor de bebidas. 

Ainda assim, com maior domínio teórico para investigação de informações, foi 

necessário conhecer o ambiente e obter mais informações sobre as empresas, que aconteceu por 

meio de uma entrevista semiestruturada realizada com os gestores-proprietários das empresas 

(Apêndice B), na tentativa de identificar se existe incentivo à geração de ideias e ao DNP. Após 

cada entrevista, visitou-se o local de produção para conhecer o processo e entender a 

participação dos funcionários na fabricação do produto.  

O roteiro de entrevista aborda se a empresa apresenta certificações, a identificação do 

produto principal e qual o diferencial existente neste produto (inovação existente). Além disso, 

estimula a discussão sobre o incentivo à geração de ideias e como acontece, se apresenta alguma 

técnica que auxilia o Processos de Desenvolvimento de Produtos e Processos, como é o 

relacionamento com os clientes e quais as ações desenvolvidas para este quesito. Essas 

temáticas visam gerar uma discussão sobre as temáticas: produto, processo e gestão da empresa, 

para que o pesquisador entenda como esses fatores são gerenciados pelas empresas. 

Posteriormente, em dia e horário marcado, aplicou-se a CREATION, observando o 

interesse dos funcionários, a participação com seus conhecimentos e a classificação das ideias 

geradas por cada equipe de discussão ao final do procedimento da técnica. Tendo em vista que 

as pessoas geraram ideias voluntariamente e de acordo com suas discussões, cada equipe teve 

uma classificação diferente para o conjunto de ideias, que foram classificadas nos grupos: 

Desenvolvimento de produto e embalagem; Processo produtivo; e Gestão organizacional. 

Com base nos resultados da geração de ideias, a terceira etapa da pesquisa apresenta a 

análise dos casos de bebidas, avaliando o passo a passo da técnica com a reação dos 

participantes, o grau de discussão, se houve ou não estímulo para expor os pensamentos e os 

estímulos intrínsecos da criatividade.  

As ideias foram, posteriormente, avaliadas pelos seis critérios supracitados, 

identificando de acordo com cada critério o nível de relação com o grupo classificação das 

ideias (desenvolvimento de Produto e embalagem, processo produtivo e gestão organizacional). 

A síntese de informações sobre a análise intercasos definiu como os critérios foram analisados 
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na prática e comparou-os entre os casos de acordo com as etapas de execução da técnica. Em 

seguida, classificaram-se três variáveis de aplicação da CREATION em cada caso e comparou-

as pelos acontecimentos na execução e na qualidade das ideias geradas. 

Por fim, a análise intercasos permitiu avaliar as ideias pela comparação da aplicação da 

técnica entre as duas empresas, resultados obtidos pelo envolvimento dos participantes e a 

geração de conhecimento pelo compartilhamento das novas ideias. 

 

1.5.3. Estrutura da dissertação 

 

Com a finalidade de alcançar os objetivos da pesquisa, a dissertação está estruturada em 

cinco capítulos. O primeiro capítulo é formado pela apresentação do tema, o problema de 

pesquisa, os objetivos e a justificativa para a escolha tema e do setor. Ao final desta etapa, 

detalha-se o método para realização da pesquisa, com a classificação do estudo e a explanação 

detalhada do método utilizado, apresentando como foi construído o referencial bibliográfico, a 

seleção de seis critérios para avaliar as técnicas de criatividade e a seleção e análise da técnica 

a ser aplicada em empresas do setor de bebidas. 

O segundo capítulo consiste no referencial teórico sobre temas relevantes para o 

desenvolvimento da criatividade, que são a geração de ideias, o processo criativo e as técnicas 

de criatividade. O referencial sobre as técnicas de criatividade concentrou-se nos métodos que 

direcionavam as ideias a fase inicial do Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP), sem 

utilizar técnicas que repetissem procedimentos de outras técnicas já selecionadas pelo 

pesquisador. 

Posteriormente, apresenta-se o método desenvolvido para a seleção por critérios da 

técnica de criatividade, que foi aplicada em dois estudos de caso. O terceiro capítulo contém as 

considerações sobre o mercado de bebidas e o delineamento da pesquisa com o diagnóstico das 

empresas estudadas. O detalhamento das intervenções realizadas e como aconteceram as 

aplicações nos dois casos.  

O quarto capítulo apresenta as intervenções realizadas nos estudos de caso, como 

aconteceu as aplicações da técnica selecionada e a reação dos participantes em cada passo da 

técnica. Para fazer uma avaliação minuciosa dos casos, foi efetuado um estudo comparativo 

entre os casos por meio dos seis critérios de comparação e variáveis da aplicação.  
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O quinto capítulo é composto pelas considerações sobre a técnica aplicada nas empresas, 

no qual serão retomadas as raízes principais do texto, de modo a justificar e fazer contribuições 

para as empresas, avaliando a eficácia da técnica selecionada e a proposta final com os 

resultados da aplicação pela geração de ideias, além de abordar sugestões para trabalhos futuros.  
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Posterior à contextualização introdutória desta dissertação, abordar-se-á neste capítulo 

os temas principais que compõem este estudo, relacionando a discussão dos conceitos 

considerados básicos para o desenvolvimento teórico da pesquisa, para assim proporcionar uma 

melhor compreensão do método e objetivos deste trabalho. Primeiramente, abordará conceitos 

da fase inicial do Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) e o processo de geração de 

ideias; posteriormente, discutirá a criatividade e o processo criativo. Finalizando o capítulo com 

a explanação da literatura a respeito das técnicas de criatividade e suas características 

classificadas de acordo com fases do processo criativo. 

 

2.1. Fase inicial do Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) 

 

O desempenho do Desenvolvimento de Novos Produtos (DNP) pode ser avaliado em 

função dos resultados, caracterizando o projeto como de sucesso ou não para a empresa. O 

Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) é o processo de transformar informações do 

mercado, possibilidades tecnológicas e estratégias competitivas da empresa em produtos e 

serviços que atendam às expectativas do cliente, no tempo adequado e a um custo competitivo 

(ROZENFELD et al., 2006). 

No projeto do Desenvolvimento de Produtos existe uma série de etapas e atividades que 

transformam um conjunto de entradas (inputs) em um conjunto de saídas (outputs). Para isso, 

Schmidt, Sarangee e Montoya (2009) afirmam que diferentes organizações têm números 

diferentes de estágios, atividades e de pontos da tomada de decisão no seu PDP. 

A execução do PDP é realizada de forma sistêmica e abrange etapas que vão desde a 

fase de geração de ideias até a descontinuidade do produto. O modelo unificado de PDP 

proposto por Rozenfeld et al. (2006) é um dos mais utilizados como referência e será adotado 

nesta pesquisa, uma vez que é considerado um modelo genérico voltado para o setor de 

manufatura de bens de consumo. Neste modelo, o Processo de Desenvolvimento de Produtos é 

dividido em três macro fases, que são o Pré-Desenvolvimento, o Desenvolvimento e o Pós-

Desenvolvimento, as quais são subdivididas em fases e que, por sua vez, são divididas em 

atividades. A figura 2.1 apresenta a maneira ilustrativa desse modelo de referência para o DNP. 
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Figura 2.1 - Macro fases do Processo de Desenvolvimento de Produtos 

 

Fonte: Rozenfeld et al. (2006) 

A macro fase Pré-Desenvolvimento tem o objetivo de garantir que a gestão de portfólio 

de projeto seja desenvolvida de acordo com as oportunidades e restrições do mercado e da 

empresa, além de envolver as expectativas dos envolvidos e, principalmente, as estratégias do 

negócio. Faz parte dessa fase, o processo de geração de ideias, que alinha a necessidade do 

cliente na formulação de ideias que solucionam problemas, evitam retrabalhos e encaminham 

o planejamento de um novo produto, o qual foi iniciado como o resultado da fase de geração de 

ideias. 

De acordo com Azevedo (2014), parte dessa classificação as fases de planejamento 

estratégico do produto e processo gerencial que orienta os demais processos da organização, 

direcionando os estudos para um escopo menor; e o planejamento do projeto realiza o 

planejamento macro de um dos projetos de novo produto identificado na fase anterior.  

A segunda macro fase, para Rozenfeld et al. (2006), é a denominada Desenvolvimento 

e é caracterizada por enfatizar os aspectos tecnológicos necessários para a definição do produto, 

as características e formas de produção. Ao final desta macro fase, pretende-se obter 

informações técnicas detalhados do produto, definição dos meios de produção e delimitações 

comerciais do produto desenvolvido, visto que neste ponto, os protótipos já foram aprovados e 

o produto já foi lançado (AZEVEDO, 2014).  

Por fim, a fase de pós-desenvolvimento apresenta como atividades centrais o 

acompanhamento sistemático do produto no mercado, bem como documentação das melhorias 

identificadas ao longo do ciclo de vida do produto. Ademais, essa macro fase também é 
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responsável pelo processo de retirada do produto do mercado e avaliação de todo o ciclo de 

vida, para que as experiências sirvam de referência para os desenvolvimentos futuros 

(AZEVEDO, 2014). 

Com essa classificação, avaliou-se que a fase inicial do PDP se caracteriza por alto grau 

de incerteza no início, porém, é neste momento que são realizadas as escolhas de soluções de 

projeto (materiais, conceitos e processos de fabricação, por exemplo), as quais determinam 

aproximadamente 85% do custo final do produto. É importante fazer com que mudanças 

ocorram nas fases iniciais do desenvolvimento; quando o custo das alterações é menor 

(AMARAL et al., 2006).  

Afirmado por Amaral et al. (2006), na fase de Pré-Desenvolvimento de Produtos são 

possíveis reduções de mais de 50% no tempo de lançamento de um produto, quando os 

problemas de projeto são identificados e resolvidos com antecedência. Outro fator é que o atraso 

na detecção e correção de problemas cresce à medida que se avança o projeto para a produção, 

representando um aumento do custo de alteração do projeto. 

O lançamento de produtos inovadores tem sido muito debatido nos últimos anos. Para 

Chesbrough (2003), Tidd, Bessant e Pavitt (2005) e Koulopoulos (2011), a inovação é um 

processo de mudança com valor mensurável que assume um caráter estratégico, no qual as 

ideias são transformadas em negócios viáveis. Corroborando com os autores, de acordo com 

Chesbrough (2012, p. 127), existe “um cenário de fartura de conhecimentos, ideias novas e 

estimulantes que podem surgir a partir de inúmeros lugares”. 

Tendo em vista a importância da fase de Pré-Desenvolvimento de produtos, que é 

condicionada por fatores de sucesso de um novo produto. Essa pesquisa destacou essa fase 

inicial para o estudo de técnicas de criatividade que proporcionassem a geração de ideias de 

novos produtos, que é um dos fatores de referência para firmar essa fase em empresas que não 

possuem a gestão do PDP em execução. 

Selecionou-se o setor de bebidas em razão do Rio Grande do Norte não possuir empresas 

desse setor formadas por uma equipe de PDP, de forma que garanta a implementação de 

inovação dos produtos, características do mercado de atuação na relação entre produtos e 

usuários. Essa informação foi confirmada pelo contato com seis empresas desse setor no estado: 

duas de bebida alcóolica, uma de água mineral, outra de água de coco, refrigerantes e uma de 

fabricação da bebida láctea.  
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Esse contato inicial permitiu identificar que as empresas não utilizam técnicas de 

incentivo à geração de ideias e criatividade. Revelando-se necessário a inserção de habilidades 

por meio do desenvolvimento da criatividade nas pessoas, permitindo gerar ideias em atividades 

e produtos, com qualidade na execução das etapas iniciais do DP.  

Como afirmaram por Moultrie, Clarkson e Probert (2007), que em muitos casos, 

prevalece à postura de já iniciar com a elaboração de protótipos, em detrimento das atividades 

de análise e planejamento, características do pré-desenvolvimento, o que pode gerar 

desperdícios de recursos e insucessos no lançamento de novos produtos.  

Os estudos relativos ao Front End da Inovação (FEI), apenas, atualmente, tem recebido 

mais atenção tanto das organizações quanto da academia (AAGAARD; GERTSEN, 2011). Isso 

se deve ao fato de que o FEI é uma das maiores áreas de fraqueza do processo de inovação e, 

fundamentalmente, determina o posterior sucesso da inovação (KOEN et al., 2001). 

A FEI tem focado na geração de ideias com foco em fontes de ideias e nas técnicas de 

geração de ideia (SOWREY, 1990; WAGNER; HAYASHI, 1994). Essa fase inicial de 

desenvolvimento de produtos, o grau de incerteza é alto. O pesquisador não tem a ideia clara 

do que resultará, como vai ser feito, quanto custará e qual será o grau de aceitação dos 

consumidores. Assim, é importante não fazer altos investimentos até que os estágios 

preliminares do desenvolvimento tenham reduzido as incertezas (MENDES; TOLEDO, 2012). 

Isso pode ser feito com algumas providências, como: fazer um projeto preliminar, produzir 

alguns esboços ou modelos, estimar custos e conversar com consumidores. 

Nessa fase, exige-se tempo, pesquisa e dedicação para conseguir informações e avaliar 

os resultados integrados, chegando a decisões concisas sobre as etapas e atividades do 

desenvolvimento. Dessa forma, é importante que seja consolidado a pré-desenvolvimento 

devido a seu impacto na qualidade, no tempo de conclusão do projeto e nos custos de 

desenvolvimento, tendo em vista a importância do pré-desenvolvimento para o sucesso dos 

novos produtos (COOPER; KLEINSCHMIDT, 1995; GRIFIN, 1997; KIM; WILEMON, 2002; 

ERNST, 2002; COOPER et al., 2004; KAHN; BARCZAK; MOSS, 2006; BACKMAN; 

BORJESSON; STEN, 2007; WERWORN; HERSTATT; NAGAHIRA, 2008). 

Uma efetiva integração funcional, por meio de fluxos de comunicação e trocas de 

informações, traz soluções para o problema do PDP na geração de produtos e serviços que 

atendam a expectativa do cliente. Embora os clientes façam parte do objetivo maior do processo 

de solução, já que o produto irá sanar uma necessidade do usuário, um processo de solução é 
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um problema complexo, que precisa ser auxiliado por um método que garanta a execução de 

procedimentos para o alcance de resultados satisfatórios para a empresa. 

Para melhorar o processo de desenvolvimento, a formulação de ideias criativas 

consegue produzir soluções eficazes e originais. Nesse sentido, ideias criativas podem resultar 

em inovações que atendam às necessidades dos clientes. 

 

2.2. A criatividade 

 

O interesse em criatividade como área científica teve força a partir da segunda metade 

do século vinte (TORRANCE, 1987). No período de 1950 a 1960, vários estudos foram 

conduzidos com o objetivo de identificar habilidades de pensamento criativo e traços de 

personalidade associados à criatividade (BARRON, 1995; GUILFORD, 1967). 

De acordo com a perspectiva cognitivista, Guilford (1960) revela que a criatividade seria 

uma forma de operação de pensamento do tipo divergente. No final da década de 70, a visão 

unidimensional da criatividade foi sendo transformada, tentando-se obter uma percepção mais 

integrada por meio da combinação de aspectos cognitivos com os afetivos. Além disso, 

procurou-se demonstrar a relevância e a aplicação da criatividade em várias áreas, com ênfase, 

primeiramente na área educacional e, posteriormente, na organizacional. 

As contribuições de Torrance (1966) vieram para ampliar o conceito de criatividade. 

Este autor teve influência da abordagem cognitiva de Guilford (1960), nos seus primeiros 

trabalhos ao tentar construir testes para se avaliar a criatividade verbal e figurativa. Na sua 

proposta mais conhecida, a nível internacional, Torrance (1966) seguiu as mesmas dimensões 

de Guilford para medir a criatividade, que seriam pela fluência, flexibilidade, originalidade e 

elaboração. 

Na década de 80, Torrance (1980) demonstrou a sua insatisfação com a pouca amplitude 

dos conceitos utilizados para avaliar a criatividade nos seus testes, na medida em que reduziam 

a criatividade apenas ao pensamento divergente. Assim, este autor realizou pesquisas sobre 

onze indicadores (humor, presença de emoção, movimento, perspectiva incomum, interna, 

riqueza de imagens, combinações de ideias, resistência ao fechamento, fantasias, colorido de 

imagens e títulos expressivos) para avaliar aspectos cognitivos e emocionais da criatividade, 

além daqueles já conhecidos na sua proposta inicial (TORRANCE; BALL, 1980). 
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Sternberg (1995), Sternberg e Lubart (1999) publicaram os estudos que se tornaram 

perspectivas sistematizadas no campo de pesquisa da criatividade, separando criatividade nas 

quatro facetas: recursos, capacidade, design e avaliação, demonstrando, assim, que eles são 

fortemente inter-relacionados e afetam a criatividade. Com base na abordagem "confluência" 

de Sternberg e Lubart (1999), a criatividade é afetada por fatores individuais e ambientais.  

Simonton (1999) argumentou que o ambiente afeta o comportamento individual e que o 

processo criativo ocorre por meio da interação entre os indivíduos e o meio ambiente. Já 

Amabile (1983) conceituou os elementos de criatividade, incluindo habilidades relevantes do 

domínio, as competências relevantes para a criatividade e motivação. Além disso, Gardner 

(1988) e Amabile (1997) indicaram a importância do meio ambiente para a pesquisa sobre 

criatividade e incluíram que as interações entre os indivíduos e entre as pessoas e o meio 

ambiente são fundamentais para o desenvolvimento da criatividade e da sociedade.  

Csikszentmihalyi (1996) considerou a pessoa (biológica e ambiente), domínio (cultura) 

e campo (sociedade) para serem fatores relevantes e enfatizou que a criatividade pode ser 

cultivada por um método especificado, como: o ensino do pensamento criativo, aprendizagem 

baseada em problemas e a geração de ideias por inspiração. 

Para Amabile, Hennessey e Tighe (1994), a motivação intrínseca de uma pessoa e 

motivação extrínseca são o recurso que suporta o seu potencial criativo. Em outras palavras, o 

ambiente externo pode afetar motivação de uma pessoa, tanto intrinsecamente e 

extrinsecamente, bem como influência seu comportamento criativo (HIRST; KNIPPENBERG; 

ZHOU, 2009). 

Em geral, percebeu-se com essa evolução que a criatividade pode ser tratada como uma 

atividade intrínseca tanto mental (NELISSEN; TOMIC, 1996), quanto pelo comportamento 

extrínseco (DIJKSTERHUIS et al., 2014). 

Uma investigação sobre o comportamento extrínseco centra-se sobre as características 

do ambiente do indivíduo, tais como pressões de tempo, dificuldade no processo, quantidade a 

ser entregue e estratégias de produção. Busca-se compreender o que cerca o ambiente de 

trabalho que possam facilitar o reconhecendo de que as pessoas pouco interagem com 

ambientes com as pressões no desempenho de atividades.  Em relação às emoções intrínsecas, 

as experiências com o ambiente de trabalho mais amplo podem exercer uma influência sobre 

experiências de percepção de melhorias e aprendizado com as falhas.  



26 
 

 
 

A Figura 2.2 mostra a interação entre os fatores que estimulam e inibem a criatividade. 

Essa análise permite a exploração de fatores que fornecem aos indivíduos oportunidades para 

gerar ideias ou que podem atrapalhar mecanismos de geração de ideias.  

Figura 2.2 – Fatores estimuladores e inibidores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Elementos afetivos, cognitivos, motivacionais, culturais e ambientais interferem na 

criatividade, o que ora dificulta um entendimento mais abrangente sobre a temática, ora revela 

possibilidades interpretativas variadas, conduzindo ao reconhecimento de diferentes perfis e 

traduzindo a diversidade humana ao conceber os diversos modos de adaptação a realidade 

(MARTÍNEZ, 1997; WECHSLER, 1998; LUBART, 2007; OLIVEIRA, 2015). 

De acordo com análise na literatura, o ambiente criativo pode desempenhar um papel-

chave na geração de ideias, características como a familiaridade com o problema, o 

compartilhamento de ideias, a observação das ideias de outras pessoas e a 

multidisciplinariedade influenciam a imaginação criativa em grupo e facilita a geração de 

ideias. Alguns desses fatores, apesar de explorar toda a situação-problema, pode levar a uma 
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visão unificada, não permitir pensamentos distanciamento do problema e associações com 

outras situações, são os fatores: familiaridade, diversidade, timidez, receio de ser julgado, 

intolerância com as ideias dos membros e a comparação entre os membros.  

Individualmente, para McCay-Peet et al. (2015), a geração de ideias não deve, apenas, 

basear-se em seu conhecimento e experiência (mente preparada), mas também a sua 

engenhosidade e criatividade para fornecer uma explicação para observações inesperadas. 

Dessa forma, acreditar nas ideias próprias, ter direcionamento, a insistência em ideias estranhas 

e a ausência de comentários que tiram o foco da solução ao problema, são motivações 

intrínsecas que facilitam a geração de ideias de forma individual. 

A dispersão, necessidade de disciplina e habilidade são fatores que podem inibir o 

pensamento criativo e o indivíduo ver-se em uma situação sem solução e pode não achar 

possível solucionar um determinado problema, diminuindo também sua motivação para a 

criatividade.  

Para essas as barreiras, algumas pessoas acreditam não serem significadas. Apostaram 

que experiências paralelas podem proporcionar uma formação criativa, sua personalidade 

aportou o desenvolvimento da criatividade e a convivência com outros profissionais como eles 

(estimuladores) inspiraram uma adaptação original à realidade (OLIVEIRA et al., 2015). 

 

2.3. A geração de ideias 

 

A criatividade tem como fator fundamental o compartilhamento de ideias e a motivação 

dos membros, que influenciam diretamente na reação gerada por ideias relacionadas ou não a 

situação que se quer resolver. A ação em conjunto é importante porque em um momento de 

bloqueio, as pessoas da equipe conseguem combinar informações, necessidades e 

conhecimento, para assim, alcançar um direcionamento para gerar novas ideias (BAXTER, 

2008). 

Astrand (1992) argumenta que, inicialmente, existe a entropia, ou seja, a desordem, um 

estado básico que causa os problemas. Dessa forma, todo o nosso esforço humano é dirigido no 

sentido de obter um aperto desta desordem, para estruturá-la, para extrair informações em meio 

ao "ruído" ou para pôr ordem na desordem. As pessoas, continuamente, recebem impressões, 

sinais e sensações do mundo exterior através dos nossos sentidos. Este registo sensorial em 

interação com as experiências e conhecimento do mundo contribui para a compreensão. 
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A inspiração raramente surge do nada, mas representa uma resposta uma necessidade 

de solucionar um determinado problema. A criatividade geralmente resulta de associações, 

combinações ou visão, sob um novo ângulo, de ideias existentes (BAXTER, 2008). Na maioria 

das vezes, o que leva ao surgimento de uma ideia pode ser um problema, uma necessidade ou 

uma oportunidade relacionada à produção e comercialização de bens e serviços (BAREGHEH; 

ROWLEY; SAMBROOK, 2009). 

Para Epstein (1996), os debates livres em reuniões funcionam até certo ponto porque 

expõe os participantes da equipe a estímulos múltiplos, mas também pode inibir a criatividade 

à medida que expõe os indivíduos a desaprovação. Ainda assim, a criatividade é um processo 

individual, além de ser uma caraterística que pode ser desenvolvida por meio de exercícios que 

estimulem o pensamento voltado para a geração de ideias. 

A inserção do indivíduo em grupo, em parte é produtiva, no entanto para Epstein, isso 

muitas vezes inibe a criatividade pelo fato do pensamento de rejeição no momento de sua 

exposição.  

De acordo com o mesmo autor, o processo criativo pode ser estimulado por meio de 

algumas estratégias que tem como objetivo alcançar o potencial criativo de qualquer indivíduo. 

Apresenta-se, assim, quatro estímulos para a sua obtenção: A captação de ideias por meio de 

exercícios ou situações; o estabelecimento de desafios; a ampliação da base de conhecimento 

com a união de várias áreas de conhecimento; e a criação de um ambiente criativo. 

Vários estudos têm sugerido que a exposição às ideias dos outros pode melhorar o 

desempenho de geração de ideias (Coskun, Paulus, Brown e Sherwood, 2000; Dugosh, Paulus, 

Roland e Yang, 2000; Nijstad et. al., 2003). Alguns pesquisadores argumentam que quanto 

maior o conjunto de ideias, maior a probabilidade de ideias estimulantes (Osborn, 1957) porque 

a estimulação diversificada aumenta a quantidade de ideias (Valacich, Wheeler, Mennecke e 

Wachter, 1995), bem como a qualidade das ideias geradas (NIJSTAD; DIEHL; STROEBE, 

2003). 

Corroborando, Amabile (2012) enfatiza que a geração de ideias pode surgir tanto 

isoladamente, quando em um grupo de pessoas que interagem, cujo nível de criatividade é 

determinado pelas ideias desenvolvidas. Assim, a diversidade desempenha um papel importante 

para a geração de ideias. Para Losito (2012), a divergência de opinião, a integração e o 

compartilhamento de informações afetam as características das atividades em grupo, 

permitindo a relação de colaboração e adição de valor aos resultados da inovação.  
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2.3.1. Fases do processo criativo 

 

As primeiras análises cognitivas sobre a criatividade foram feitas no final do século XIX 

e início do século XX. Autores como Helmholtz, Poincaré e Wallas consideram que o 

pensamento criativo se traduz numa série de etapas até a geração de ideias (Sternberg; Lubart, 

1995). 

Para Veiga (2014), o processo criativo é utilizado nas análises atuais sobre os processos 

cognitivos implicados no pensamento criativo. Graham Wallas foi o primeiro a publicar sua 

obra The Art of Thought, em 1926. De acordo com Wallas (1976), o modelo de quatro estágios 

é caracterizado como: Preparação: a primeira fase do processo, em que é investigado o 

problema, isto é, acumulação de conhecimento sobre o problema a ser resolvido, por meio da 

memória e outras fontes; Incubação: uma fase de repouso, na qual o problema é, 

temporariamente, deixado de ser o foco, se a solução não for encontrada imediatamente; 

Iluminação: um cenário que surge uma ideia, quando a solução vem à mente, como uma luz 

para a solução do problema, culminando de uma associação de ideias bem sucedidas; E, por 

fim, a verificação: a fase de teste das soluções alternativas e medição da viabilidade. É nesta 

fase que o produto criativo nasce. A Figura 2.3 representa o processo de geração de ideias de 

acordo com as fases do processo criativo. 

Figura 2.3 - Processo de geração de ideias 

 
Fonte: Valentim (2013) 

O aspecto mais destacado deste processo pelos autores, de acordo com Veiga (2014), 

foi o recurso inconsciente, que acontece tanto na fase de incubação da ideia, ou seja, quando há 

um afastamento do pesquisador ou membro de uma equipe de desenvolvimento do foco central 

do problema ou situação, estimulando o pensamento lateral, no qual é possível ser feitas 

associações ou combinações com situações do cotidiano, permitindo solucionar e gerar ideias 
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para o problema que se deseja resolver. Além disso, a fase de iluminação também é 

caracterizada pelos autores como inconsciente. Esse estágio é marcado pelo aumento no número 

de ideias geradas, as quais, posteriormente, serão selecionadas e analisadas a sua viabilidade 

econômica e de qualidade na solução da situação. 

Para alcançar a fase de geração de ideias no processo criativo, primeiramente, há uma 

inspiração, que representa uma resposta a uma necessidade de solucionar um problema ou 

determinada situação. Para Pisoni (2015), a inspiração vem da transferência de outro contexto, 

de questionamentos sobre necessidades de clientes ou usuários, de pesquisa de ponta ou de 

combinação de ideias já existentes em algo novo.  

Já o estágio da preparação é onde todas as informações importantes, como sobre o 

mercado, tendências e estratégias da empresa são recolhidas. Em seguida, no estágio de 

incubação, essas informações são armazenadas no cérebro para que o inconsciente atue na 

matéria, fazendo ligações entre os dados em análise. A fase de iluminação é marcada pelo 

surgimento da ideia, que ocorre quando a solução se apresenta. O estágio final, a verificação, 

significa dar uma forma externa à ideia criativa. 

Segundo Pisoni (2015), a seleção das melhores ideias parece ser uma fase simples, 

exceto pelo fato de que não se sabe quais são as melhores e mais adequadas ideias para a 

realidade da empresa. Como a inovação está repleta de incertezas e hipóteses, a única maneira 

de descobrir, realmente, se uma ideia vale a pena (ou não) é começar a desenvolvê-la. Assim, 

o processo de escolha estratégica é um grande desafio, ela deve direcionar a escolha da ideia de 

negócio e caso escolha da ideia for errada, irá implicar em prejuízo para a empresa. 

Representando por uma analogia que utiliza na vida real uma configuração criativa, um 

gerente que se concentra na geração de ideias novas e criativas deve estar ciente de que ao dar 

uma tarefa a um indivíduo criativo, a forma em que ele molda o problema pode ter um impacto 

no desempenho dessa pessoa durante a ideação processo, e uma solução clássica pode 

prejudicar a produção criativa (em termos de número de ideias e de qualidade das ideias 

produzidas) (AGOGUÉ et al., 2015). 

 

2.3.2. O processo criativo e as técnicas de criatividade 

 

Unindo recursos, uma situação-problema e as técnicas de criatividade conseguem 

auxiliar o estímulo ao pensamento e fazer as pessoas interagirem por meio do método do 
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processo criativo. Havendo uma fase de divergência e convergência de ideias, que evolui para 

uma aceitação de ideias debatidas e desenvolvidas pelo grupo. Uma vez encontrada a solução 

ideal, inicia-se as atividades necessárias para sua aplicação. 

O processo criativo inclui várias fases, as quais são sequenciadas pela detecção do 

problema, formulação do tema, busca de informações, estudo, investigação de soluções, 

melhoria das soluções dentro de critérios e seleção das soluções viáveis. No entanto, a mente 

não trabalha necessariamente nesta sequência, podendo fazer todas as fases em ordem aleatória. 

 O desenvolvimento de ideias segue um processo de transformação, que se inicia pela 

preparação, por meio de pesquisas e do conhecimento tácito do indivíduo, seguido pela 

aplicação de uma técnica de criatividade que irá guiar e estimular a geração de ideias (incubação 

e iluminação das ideias), partindo para fase de análise e seleção das ideias, que permite 

solucionar problemas e formular melhorias para a adaptação à nova situação. A Figura 2.4 

apresenta como acontece o processo de geração de ideias por meio de técnicas de criatividade. 

Figura 2.4 - O processo criativo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Os grupos envolvidos no processo criativo exigem diferentes ferramentas de 

criatividade. As técnicas de criatividade mudam continuamente, impulsionado pela evolução 

das exigências do mercado e das novas tecnologias disponíveis (MAGALLANES; SÁNCHEZ, 

2015).  

O processo de geração de ideias pode ser estimulado por meio da utilização de técnicas 

de criatividade, que dependendo do problema ou do contexto que se quer solucionar, escolhe-

se a técnica que melhor se adequa a situação e as pessoas envolvidas. 
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De acordo com Fernandes (2013), entre as técnicas existentes é preferível optar por 

técnicas em que a aplicabilidade e facilidade de uso sejam priorizados para serem utilizadas em 

projetos que se preocupam com a geração e seleção de ideias para produzir novos produtos. 

Dessa forma, o autor identificou que as técnicas brainstorning, SCAMPER, listing e palavras 

e figuras aleatórias juntas promoviam uma melhor integração dos membros da equipe e 

estimulava a geração de ideias tanto em pessoas criativas quanto com os menos criativos, 

promovendo também uma uniformização da criatividade na equipe. 

Com a escolha da técnica adequada, as organizações precisam implementá-la para gerar 

ideias criativas, por meio de estágios de desenvolvimento até o lançamento final da ideia. Nesse 

percurso, é necessário resolver uma série de problemas, como: onde obter o conhecimento de 

que precisam, como encontrar e integrar diferentes grupos de pessoas com suas capacidades, 

como eliminar defeitos e transtornos da inovação incipiente, como avançar com o projeto apesar 

de restrições de tempo e de orçamento. Tudo isso deverá ser feito em um cenário de grande 

incerteza (PISONI, 2015). 

Uma empresa que implementa o processo criativo em sua estrutura, independente da 

técnica utilizada, tem como resultado a geração de um conjunto de potenciais soluções, que 

serão selecionadas para compor a solução do problema. Em alguns casos, as soluções poderão 

servir de base para definição de novos problemas e todo o ciclo de resolução inicia novamente. 

 

2.4. Técnicas de geração de ideias 

 

A busca por alternativas de soluções fez com que Alex Osborn, na década de 40, 

desenvolvesse a técnica brainstorming. Desde então, cresceu a busca por métodos de arranjar 

os pensamentos com novos enfoques. As técnicas que contém o brainstorming em seu 

procedimento, como a análise de falhas, SCAMPER, benchmarking e CREATION, por 

exemplo, atuam de maneira a facilitar a compreensão, com uma maneira de aplicação que 

enfatiza o desenvolvimento da criatividade. 

 A inspiração criativa pode resultar do pensamento bissociativo, unindo ideias que antes 

não tinham relações entre si. As técnicas de criatividade, geralmente, são executadas por um 

grupo de pessoas, exigindo tempo e esforço em conjunto para tentam unir ideias que antes não 

se relacionavam. Dessa forma, as técnicas são utilizadas para que ocorram melhorias em 

processo e no produto (BLAGA; JOZSEF, 2012). 
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A identificação de um problema induz à busca por situações semelhantes a esse e a 

diversificação do pensamento, permitindo, assim, realizar uma comparação entre as situações 

para, posteriormente, gerar ideias. Pode-se fazer uso de metáforas, que contribuem para o 

distanciamento da mente, abrindo o campo de pensamento. 

Todas as pessoas têm capacidade de se tornarem criativas nas suas ações, isso irá 

depender do ambiente e do contexto empresarial ao qual está inserido. Uma estratégia para 

fomentar a criatividade é estimulando os indivíduos a gerarem um fluxo contínuo de ideias 

inovadoras com a aplicação de técnicas de criatividade (AMABILE, 2012). 

Algumas técnicas criativas tentam direcionar as soluções pelo rearranjo, melhoria ou 

desenvolvimento de ideias já relacionadas com o problema. De acordo com Baxter (2008), 

existem três categorias principais para se analisar o problema e gerar ideias: 

Quadro 2.1 - Categorias de geração de ideias 

 

Fonte: Baxter (2008) 

Ao dividir a geração de ideias em três categorias, Baxter (2008) buscou compreender o 

que contribui para uma seleção de métodos mais adequados para gerar ideias. É como o 

problema deve ser explorado (redução do problema), expandido (expansão do problema) e 

entendido, deixando a equipe com total domínio sobre a situação-problema.  

O autor sugere que se utilize de técnicas para a redução do problema, expansão do 

problema e digressão do problema, como, por exemplo, a análise das funções, análise 

morfológica, analogias e metáforas, clichês e provérbios. Estas são formuladas por derivadas 

da análise do problema e por meio do mapeamento das fronteiras da situação-problema, que 

são os limites de aceitabilidade das soluções potenciais. 
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Como as ideias surgem em função de três motivos: problemas, necessidades e 

oportunidades relacionadas com a produção e comercialização de bens e serviços (BARBIERI 

et al., 2008), a etapa de concepção de um produto trabalha com problemas complexos, esses 

são passíveis de inúmeras soluções. Essa complexidade exige uma sistematização do processo 

criativo e pode ser dividido entre as seguintes etapas: preparação; geração de ideias; seleção da 

ideia e revisão do processo criativo (BAXTER, 2008). O Quadro 2.2 representa a classificação 

das técnicas de criatividade de acordo com as fases do processo criativo. Essa classificação 

avalia os métodos das técnicas descritos no Apêndice A. 

  



35 
 

 
 

Quadro 2.2 - Técnicas de criatividade e a fase do processo criativo 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

É importante a execução de técnicas para apoiar e facilitar o processo de resolução de 

problemas de forma criativa e participativa. Nesse sentido, as abordagens criativas irão 

complementar o entendimento da resolução de problemas de forma sistematizada e racional. 

Uma técnica que facilita a solução de qualquer ou todos os problemas é considerada um 

componente significativo para aplicação no ambiente de trabalho. “Uma maneira comum de 

explorar o processo de encontro ao problema é dar aos participantes uma declaração do 

problema” (PALETZ; PENG, 2009, p. 5). Nesse sentido, os participantes passam a pensar em 

problemas relacionamos com a declaração dada, possíveis causas e soluções, tendo, assim, 

maior familiaridade com a situação. 

A fase de preparação do processo criativo é a base para obtenção de informações para 

que a equipe tenha domínio da situação que pretende resolver. Doze técnicas foram 
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classificadas nessa fase: 5W2H, análise paramétrica, biomimetismo, chunking, lista de 

atributos, projeto axiomático, análise do problema, benchmarking, bug list, exame de limites, 

listagem de problemas e sinética. 

Em relação à incubação das ideias, a técnica cachos de bananas foi a única classificada 

nesta fase por ser uma técnica bem subjetiva e seu método ser por associação de semelhanças 

com outras situações. Já na fase de iluminação, ou seja, quando as ideias são geradas, as técnicas 

classificadas nessa fase foram: a análise de funções, analogias e metáforas, bodystorming, 

brainstorming imaginário, brainwriting, palavras e figuras aleatórias, análise morfológica, 

anotações coletivas, brainstorming, brainstorming visual, clichês e provérbios, gatilho de 

ideias, ideatioons, listing, matriz morfológica, método 635, seis chapéus, ideatriz, jogo creative 

sketch, mapa mental, MESCRAI e SCAMPER. 

Na fase de verificação das ideias, seis técnicas permitem a avaliação das ideias geradas 

pela fase de iluminação, são elas: análise de falhas, FISP, NAF, comparação emparelhada, 

matriz avaliação e votação. Por fim, algumas técnicas, como estímulos ao acaso, TRIZ e 

CREATION, apresentaram mais de uma classificação quanto ao processo criativo. Isso implica 

em uma melhor definição do método das técnicas até a geração e seleção das ideias. 

Outro quesito interessante é ao invés de descobrir o problema, formulá-lo, já que o 

envolvimento na construção problema facilita a criatividade e a combinação de elementos em 

um problema é susceptível de influenciar os resultados. Na medida em que o problema é 

construído, ele sobrevive de forma esforçada, em vez de forma natural, resultando em soluções 

originais e de maior qualidade, como acontece na técnica CREATION, na qual uma situação 

pode ser formulada para que a equipe gere ideias para contornar e solucionar o problema. 

Para alcançar este nível de desenvolvimento de problemas é utilizado técnicas que 

estimulam o indivíduo a pensar de maneira estruturada, ou seja, de acordo com o método 

contido na técnica, como pode ser visto no apêndice A. Neste as técnicas são conceituadas e 

estruturadas de acordo com diferentes aspectos, o que tornou susceptível a facilidade na 

construção de análises para as técnicas selecionadas. 
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2.5. Seleção de critérios para análise das técnicas de criatividade 

 

Em estudos sobre criatividade, os pesquisadores dependem fortemente do julgamento 

de produtos desenvolvidos em seções de geração de ideias, incluindo as ideias produzidas em 

testes de pensamento divergente, soluções criativas para os problemas do mundo real e artefatos 

de escrita criativa e arte dos avaliadores (WEIGUO, 2014). 

Mozzato e Grzybovski (2011) contribuem ao mencionar como é importante desenvolver 

um método para análise de conteúdo das técnicas, verificando como cada uma permite a análise 

de dados para geração de ideias em uma empresa e o potencial para o desenvolvimento dessas 

ideias. 

O processo de análise de dados envolve várias etapas para auferir a significação aos 

dados coletados (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998; MINAYO, 2001; 

CRESWELL, 2007; FLICK, 2009), o que não é diferente em uma análise de técnicas de 

criatividade. Avaliação de métodos criativos implica em definir critérios de classificação das 

técnicas, entre essas, as que alcançarem os melhores resultados na classificação será escolhida 

para ser aplicada no ambiente empresarial. 

Considerando a importância das etapas anteriores à análise de dados gerados pela 

aplicação de uma técnica, a seleção desta é uma fase do estudo teórico que tem como foco 

refletir sobre as particularidades de cada técnica, investigando seu procedimento para gerar 

ideias. 

A bibliografia sobre métodos de identificação, análise e solução de problemas é escassa. 

Mais escassos ainda são as pesquisas dedicadas à comparação de diferentes técnicas 

(ALVAREZ, 2014). Portanto, é importante selecionar critérios que permitam a análise de 

técnicas de criatividade, que resultem na seleção de uma técnica de geração de ideias de novos 

produtos ou solução de problemas.  

No tocante à seleção dos melhores métodos para análise qualitativa das técnicas de 

criatividade, selecionou-se dezoito artigos. Esses foram selecionados mediante apresentação de 

métodos ou critérios de comparação entre técnicas de criatividade, porém apenas seis artigos 

aplicaram a comparação das técnicas, efetivamente, por critérios definidos.  

Entre os métodos de comparação, um dos artigos apresentou como mecanismo de 

comprovação da criatividade a análise pelos seguintes critérios: a continuidade, reversibilidade 

e espontaneidade das técnicas, destacando que, segundo Eppler e Pfister (2012), a reversão, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187114000595
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analogias e barreiras são passos sempre concluídos pela primeira vez em uma sessão de 

criatividade. Esses têm revelado que diminuem a barreira e aquece os exercícios para a geração 

da ideia conjunta. Assim, esse método é uma forma de melhorar a produtividade trabalhando 

criativamente. 

O segundo artigo apresentou no desenvolvimento da pesquisa um questionário com base 

em técnicas de criatividade e indicadores de resultados de inovação. O objetivo do questionário 

foi avaliar a influência das técnicas na inovação para a empresa do estudo de caso. De acordo 

com Rodrigues (2009), esse questionário apresentava as seguintes perguntas: Quantas e quais 

técnicas de criatividade a empresa usa formal ou informalmente? Quantas e quais as inovações 

foram produzidas? Quais os resultados das inovações produzidas na empresa, que tiveram 

origem a partir a adoção de técnicas de criatividade? Qual a influência das técnicas de 

criatividade nos resultados de inovação na empresa estudada? 

Para Rodrigues (2009), o ambiente e o contexto social em que o indivíduo vive são 

responsáveis pela formação da personalidade criativa, que está relacionada com a percepção da 

realidade, por meio de habilidades, motivação e empenho. Portanto, é importante que a equipe 

tenha motivação para observar os processos e produtos e ter a liberdade de gerar ideias com 

maturidade e responsabilidade sobre o alcance de resultados inovadores para a empresa. 

É necessário haver no ambiente o estímulo à criatividade, a flexibilização de normas, 

sistemas, sendo, constantemente, reavaliados em um bom clima para participação, pro-

atividade e diálogo entre os participantes (BRUNO-FARIA, 2007; SOUZA; SOARES, 2007; 

ROMEIRO FILHO, 2007; BRUNO-FARIA et al., 2008; SILVA, et al., 2009; BAUTZER, 

2009; SILVA FILHO, 2010; PREDEBON, 2010). 

O terceiro artigo analisou técnicas e ferramentas que comumente são utilizadas em 

projetos de Desenvolvimento de Produtos. As técnicas foram caracterizadas pelos critérios: 

baixa complexidade, facilidade de execução e foi verificada a construção de versões ainda mais 

simplificadas, evitando, com isso, a utilização de métodos mais rigorosos (CARDOSO; 

QUEIROZ; GONTIJO, 2009). 

Este autor selecionou técnicas que se encaixam nos métodos convencionais, na 

classificação de Pahl et al. (2005), ou seja, aquelas imprescindíveis para o PDP, de fácil 

execução e obtenção de dados. Na classificação de Jones (1980), as técnicas são caracterizadas 

pela objetividade, racionalidade, linearidade, pelo determinismo e por serem métodos 

sistemáticos. Para este autor, não é interessante que os métodos abram margem à subjetividade 
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e à intuição dos profissionais. Os objetivos, critérios e variáveis devem ser fixados antes da 

aplicação da técnica e a análise se completa antes da busca de soluções. O método deve ser 

lógico, a estratégica é fixada previamente e, geralmente, funciona de forma sequencial. É 

possível a divisão de um problema em partes que podem se resolver em série ou paralelo 

(JONES, 1980). 

 Ressalta-se que algumas técnicas diferem na nomenclatura, mas são semelhantes ou até 

iguais no procedimento (CARDOSO; QUEIROZ; GONTIJO, 2009). Outro importante critério 

é que a utilização de técnicas mais sofisticadas ou que demandam mais tempo na elaboração 

deve se evitar em função do fator tempo, do desconhecimento no modo de operá-las ou em 

função do desconhecimento de sua existência (FINGERHUT, 2007; GLUFKE, 2007; RIETH, 

2007; CROCCO, 2007). 

O quarto artigo apresenta as três dimensões da criatividade, que são: a novidade, 

adequação e impacto, no qual a criatividade pode ser definida e medida.  O quinto artigo de 

comparação de entre técnicas encontrou mais de 250 métodos na literatura, porém focou em 

apenas seis técnicas, as mais citadas na literatura. Apresenta-se uma tabela que divide uma etapa 

do processo criativo, a geração de ideias em combinação de ideias, associação de ideias e 

comparação de ideias. Posteriormente, detalhou as técnicas em escrito com auxílio de tabelas e 

figuras. Efetivamente, não existe comparação entre os critérios de cada técnica, é explicado 

como as técnicas funcionam, suas vantagens e desvantagens. 

Já o sexto artigo apresenta uma tabela comparando doze técnicas pelos critérios: 

estimula à lógica ou imaginação, foco nos recursos inconscientes ou conscientes, ênfase 

quantitativo ou qualitativo, grau de complexidade, público específico ou geral. Esses critérios 

geraram resultados que prenominam os métodos que estimulam a criatividade, incentivando o 

pensamento lógico e os recursos psicológicos conscientes e que buscam poucas ideias ou 

soluções, mas com elevada qualidade.  

Para Chibás (2013), das doze técnicas analisadas pelos critérios, cinco tiveram 

classificação de complexidade média, cinco de complexidade alta e dois foram considerados de 

baixa complexidade. O autor ainda observou que é difícil avaliar as vantagens e desvantagens 

de cada método. Isso dependerá do problema ou situação a ser analisada, do tempo de formação 

do grupo e do contexto organizacional no qual a gestão da inovação está inserida (organização 

criativa ou burocrática). 
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 Como resultado o sexto artigo enfatiza que os grupos de gestores de projetos inovadores 

do setor produtivo das empresas preferem os métodos tais como: Lista de atributos, TRIZ, 

SCAMPER, Matriz morfológica e Sinética, os quais se caracterizaram por sua alta 

complexidade (de difícil aplicação), de caráter qualitativo (isto é que focam a qualidade da ideia 

e não a quantidade de ideias) e que estimulam os recursos do pensamento consciente e lógico 

(CHIBÁS, 2013). 

 Segundo Baxter (1998), a geração de conceitos exige intuição, imaginação e raciocínio 

lógico. Para tanto, o uso de ferramentas e métodos estruturados auxilia na geração do maior 

número de alternativas possíveis. Esse entendimento é compartilhado por Pahl et al. (2005), ao 

comentarem que o procedimento metódico na elaboração de soluções é vantajoso porque o 

profissional não fica dependente de ter uma ideia em determinado instante para uma solução 

apropriada. No entender dos autores, uma solução ideal é reconhecida por atender todas as 

exigências da empresa e ser realizada com restrições de custos predeterminados, prazos de 

entrega e possibilidades de produção. 

Corroborando com os autores, a utilização das ferramentas na análise de problemas, 

aliadas a um grupo multidisciplinar, estrategicamente selecionado, e as condições ideais para a 

geração da dinâmica de inovação pode conduzir ao surgimento de inovações em processo e 

contribuir para a redução de perdas (SASDELLI, 2012). Portanto, a utilização de técnicas além 

de inspirar participantes a procurar e expor ideias, é um facilitador por ter o objetivo de ser um 

método prático que se baseia em mecanismos combinados que estimulam a geração de ideias. 

Outro fator fundamental na aplicação de técnicas é a motivação dos participantes, que 

os fazem sentir estimulados a pensar e até esboçar ideias que surgem dos próprios pensamentos 

por sua motivação interna (experiência e satisfação) ou induzidos por fatores externos, como 

um ambiente inspirador, situações do cotidiano e pesquisas sobre o assunto, por exemplo. Com 

a necessidade de ampliar as visões antecipadas de problemas, encorajando a equipe a pensar e 

gerar um novo padrão de melhoria da atividade, a visão sobre alternativas de soluções é um 

meio de desenvolver a habilidade criativa. 

 Buscando avançar nesse tema, apresenta-se, no Quadro 2.3, a comparação entre 

diferentes métodos de técnicas de criatividade, avaliados pelos seis critérios selecionados 

mediante análise dos seis artigos de comparação de técnicas. Dessa maneira, a fim de encontrar 

a técnica de criatividade eficaz, que permita o desenvolvimento de ideias criativas para soluções 



42 
 

 
 

no ambiente de trabalho, foram analisadas na literatura métodos que auxiliassem o 

desenvolvimento da criatividade das pessoas. 

As técnicas que possuíam métodos repetidos (mudando apenas o nome da técnica) e as 

que não influenciavam a geração de ideias na prática em uma empresa não foram classificadas.  
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Quadro 2.3 - Caracterização das técnicas de criatividade 

 

 

Barreiras 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

As técnicas que utilizam o pensamento divergente apresentam um alto nível de 

associação de ideias, como pode ser visto nas técnicas: análise do problema, análise 

morfológica, analogias e metáforas, associações coletivas, SCAMPER, brainstorning, clichês 

e provérbios, votação, sinética, método 635, análise paramétrica, mapa mental, figuras e 

palavras aleatórias, brainstorning imaginário, ideatoons, comparação emparelhada, do nothing, 

do it, concept fan, ideatriz, listing, jogo creative sketch, bio mimetismo, lista de atributos, 

técnica de vantagens, limitações e qualidades únicas, MESCRAI e CREATION. 

O pensamento lateral está voltado para a busca por novas ideias, para tanto, é necessário 

romper barreiras impostas pelo inconsciente humano, o que permite que o processo de 
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incubação de ideias invista em eventos inesperados, enchendo de informações que gerem o 

pensamento divergente.  

Quanto à qualidade das técnicas, o grau de elaboração pode ser simples ou complexo. 

A característica grau de complexidade simples tem aceitação e melhora o entendimento do 

conteúdo da técnica para os participantes. Na análise, as técnicas que apresentam o grau simples 

no critério complexidade são: análise do problema, análise morfológica, analogias e metáforas, 

associações coletivas, SCAMPER, brainstorning, brainwriting, clichês e provérbios, votação, 

FISP, método 635, bug list, figuras e palavras aleatórias, 5W2H, brainstorning imaginário, 

brainstorning visual, ideatoons, exame de limites, backwards forwards planning, do nothing, 

do it, concept fan, listing, NAF, jogo creative sketch, gatilho de ideias, bio mimetismo, lista de 

atributos, whiteboard, técnica de vantagens, limitações e qualidades únicas, técnica de listagem 

de problemas, técnica de estímulos ao acaso, técnica dos cachos de bananas, MESCRAI e 

CREATION. 

A complexidade vem da natureza do processo criativo e da diversidade das pessoas que 

compõe um grupo de geração de ideias, assim como o desafio que implica em criar coisas novas, 

a análise de uma situação por parte da organização irá depender da fluência da técnica utilizada 

pelo grupo. É necessário realizar treino prático antes de aplicar esses métodos. Portanto, deve 

existir um coordenador-facilitador experiente que aplique o método de forma a alcançar 

resultados. 

Numerosas avaliações científicas mostraram que um método muito utilizado no 

mercado, o brainstorning, não é uma ferramenta eficaz para a alta qualidade na geração de 

ideias em grupo (CONNOLLY, 1993; BARKI, 2001; PAULUS, 2003; CLARKE, 2005).  De 

acordo com esses autores, os participantes podem pensar muito distante do que se deseja obter 

e as ideias acabam não podendo ser colocadas em uso, já que não são, suficientemente, 

relacionadas com o problema. Além disso, os participantes podem sofrer antecipadamente a 

influência de uma ideia em outra, ocasionando vetores de pensamento que levam para apenas 

uma direção de ideias (MARTIN, 2012). 

Sendo assim, a técnica brainstorning é útil para iniciar o processo de geração ideias, 

trazendo melhores resultados quando possui um método posterior à sessão de brainstorning, 

como acontece nas técnicas CREATION, SCAMPER, listing, TRIZ, brainwriting, análise de 

falhas, análise do problema, análise morfológica, analogias e metáforas, anotações coletivas, 

clichês e provérbios, matriz avaliação, sinética, método 635, análise paramétrica, mapa mental, 
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seis chapéus, bodystorming, figuras e palavras aleatórias, 5W2H, brainstorming imaginário, 

brainstorming visual, chunking, ideatoons, MESCRAI, comparação emparelhada, exame de 

limites, Do nothing, Do it, concept fan, ideatriz, imagens que falam, jogo creative sketch, 

gatilho de ideias, bio mimetismo, lista de atributos, whiteboard e a técnica de estímulos ao 

acaso. 

Em relação ao tipo qualitativo, a técnica pode ser de geração de ideias baseadas no 

conhecimento tácito dos participantes, ou seja, forma-se uma equipe multidisciplinar, na qual 

cada profissional compartilha sua experiência de acordo com o modo como percebe um 

produto, suas funções, falhas, entre outras características. Dessa forma, expõe suas habilidades 

técnicas pela vivência e experiência com as situações de trabalho.  

Além do conhecimento tácito, o julgamento das ideias foi outro critério considerado 

para avaliação deste item. O julgamento é provocado pelo diálogo e pela reflexão entre um 

grupo de pessoas, que definem quais ideias são adequadas para a solução do problema. 

Geralmente, ações de julgamento de ideias resultam em respostas óbvias ou partem de um 

acordo entre as partes envolvidas para geração de ideias. 

As técnicas que utilizam o conhecimento tácito garantem melhores resultados, são elas: 

análise das funções do produto, análise de falhas, anotações coletivas, benchmarking, 

SCAMPER, TRIZ, matriz morfológica, brainstorning, brainwriting, matriz avaliação, sinética, 

análise paramétrica, mapa mental, 5W2H, chunking, backwards forwards planning, ideatriz, 

imagnes que falam, listing, NAF, jogo creative sketch, bio mimetismo, lista de atributos, 

whiteboard, técnica de vantagens, limitações e qualidades únicas, MESCRAI, metodologia do 

projeto axiomático e CREATION 

A fluência das técnicas variou, no geral, entre alta e média. A fluência alta foi 

caracterizada quando a técnica era simples e não gerava bloqueios na mente nem o seu método 

era complicado de entender e executar. Poucas técnicas foram consideradas com baixa fluência, 

as que tiveram esta análise foram porque não tinham o método conciso de aplicação ou gerava 

ideias confusas no momento da execução (técnicas de estímulos ao acaso, técnicas dos cachos 

de bananas, jogo creative sketch, bodystorming, bug list, FISP, matriz avaliação, clichês e 

provérbios, matriz morfológica, TRIZ e análise do problema). 

O grau de novidade variou de médio a alto, revelando que a maioria das técnicas é 

propícia a alcançar ideias que geram soluções inovadoras, o que irá depender da interação das 

pessoas, o contexto no qual estão inseridas e a familiaridade e adequação da técnica à situação-
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problema. Este fator demostra que o método é importante para gerar inovação, mas irá depender 

da similaridade entre a técnica, as pessoas (motivadas e com conhecimento sobre o assunto) e 

o contexto (o ambiente, a cultura da empresa, o grau de complexidade do problema, entre 

outros), como podem ser observados na Figura 2.2, pelos fatores que facilitam a atividade em 

grupo. 

Percebeu-se que a viabilidade financeira não seria um fator limitador na decisão de 

aplicar ou não a técnica, visto que as técnicas medem o nível e quantidade das ideias de forma 

qualitativa e simples, não ocasionando um alto custo para sua execução.  

Segundo os dados revelados na análise dos critérios consolidados no Quadro 2.3, 

cruzando-os com os da Figura 2.5, a técnica ideal para ser aplicada em empresas do setor de 

bebidas se caracteriza pela tendência a mostrar uma complexidade baixa, ser de caráter 

qualitativo, gerando o maior número de ideias para solucionar o problema e que estimulam os 

recursos do pensamento divergente e convergente de ideias.  

Além dessas características, a técnica CREATION (Clarify technique, Realized 

creativity, Explain, Apply for word, Think fast, Interpret, Organize ideas, Now evaluate) 

envolve uma contextualização sobre os temas criatividade, geração de ideias e pensamento 

lateral, integra e motiva os membros com a dinâmica de palavras e com a exibição de dois 

vídeos sobre criatividade, gera ideias criativas e compatíveis com o tema revelado após a 

dinâmica de palavras. Portanto, a simplicidade da técnica, a promoção da interação dos 

membros na geração de ideias e a fluência da técnica fazem com que a CREATION seja 

selecionada para ser aplicada em empresas do setor de bebidas. 

 

2.6. A técnica CREATION 

 

Visto que a criatividade é uma habilidade e faz união entre pensamentos e informações 

sobre contexto no qual o indivíduo está inserido. As técnicas de criatividade envolvem métodos 

que gerem inovação ou solucionem problemas.  

A formação de equipes multidisciplinar pode promover melhores práticas de partilha de 

conhecimentos dentro das equipes porque outros membros da equipe são percebidos como 

componentes importantes de um grupo social da empresa (HASLAM, 2001; MORTON et al., 

2012). As técnicas de criatividade unem esses diferentes perfis e potencializam o aprendizado 

da equipe. 
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A técnica CREATION foi formulada por meio do estudo de um grupo de pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que envolveu pesquisa sobre criatividade, 

técnicas e o Desenvolvimento de Produtos. 

Fernandes (2013) selecionou três técnicas baseadas no objetivo da pesquisa – melhorar 

as características e funcionalidade de produtos já existentes e gerar ideias para desenvolver 

novos produtos. As técnicas SCAMPER, listing e Palavras/ Figuras Aleatórias, que foram 

selecionadas, quando aplicadas em conjunto apresentavam como características a simplicidade 

de aplicação, boa margem de contribuição, à medida que agregavam valor ao produto e 

permitiam gerar ideias de novos produtos. 

De acordo com Fernandes (2013), os resultados com a aplicação das técnicas revelaram 

que para melhorar características e funcionalidades dos produtos a ferramenta SCAMPER 

mostrou-se satisfatória, porém não gerou ideias úteis para desenvolver novos produtos, além de 

outras restrições quanto à aplicação da técnica, como: a execução deve ser para um grupo de 

pessoas com diferentes qualificações profissionais, o ambiente, a realidade do trabalho e a 

dificuldade de expor ideias, entre outras limitações, que também foram limitações das técnicas 

listing e Palavras e Figuras Aleatórias, foram levadas em consideração. 

Por essas razões, a técnica CREATION foi formulada tendo em vista as restrições e a 

possibilidade de estimular a criatividade em um grupo de pessoas. Percebendo que as pessoas 

expressam melhor suas ideias em uma conversa informal, a técnica CREATION foi constituída 

para intervenções em ambientes que fabricam seu próprio produto. 

 

2.6.1. Descrição da técnica 

 

A técnica CREATION foi baseada em uma dinâmica, que reúne um grupo de pessoas 

em círculo, no qual cada pessoa diz uma palavra que é sinônima da palavra mencionada pela 

pessoa anterior, seguindo a sequência definida pelo grupo. Esta dinâmica é semelhante ao início 

de uma seção de brainstorning, na qual cada pessoa fala sua ideia, e apesar de não ser uma 

exigência que as ideias tenham uma relação, se a expansão do problema que se quer resolver 

não for influenciada, as ideias geradas pela equipe serão bem semelhantes. 

A técnica é formada por dois facilitadores, um explica e direcionada a execução da 

técnica e o outro anota as palavras mencionadas pelos participantes. O facilitador direcionador 

organiza os membros que participarão da realização da técnica em círculo e explica que a 
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dinâmica acontecerá com uma palavra dita de cada vez, mas tendo uma relação entre elas, as 

quais serão ditas por todos os participantes em sequência. Antes da dinâmica, o facilitar 

transmite um vídeo explicando sobre criatividade e geração de ideias, posteriormente, ele faz 

uma explanação sobre esses temas e interage com o grupo, trazendo exemplos que utilizam a 

criatividade no dia a dia. Em seguida, o facilitador começa dizendo uma palavra aleatória e o 

próximo membro da equipe menciona outra palavra relacionada. 

Com a rodada de palavras, inicia-se a execução prática da técnica CREATION, e após 

duas a cinco rodadas (irá depender do número de participantes), o facilitador pausa esta etapa 

e explica que os participantes terão que selecionar as palavras que foram ditas de acordo com a 

relação com um tema (problemática) a resolver, o qual será relevado após transmissão do 

segundo vídeo. Este releva exemplos atitudes criativas no dia a dia de pessoas simples, que 

utilizaram suas ferramentas existentes no meio e associam os utensílios para tornar as atividades 

mais produtivas e eficientes. 

Posterior a esse estímulo dado ao participante para desenvolver o pensamento lateral 

(fuga do problema para permitir associações), o facilitador revela o problema que será resolvido 

pela equipe, que utilizará a associação de palavras para gerar ideias e criar uma solução viável 

para a problemática proposta. Porém, antes de formular soluções, todas as palavras 

mencionadas na rodada de palavras são expostas para selecionadas mediante relação ou não 

com o tema proposto pelo facilitador.  

Desse modo, as palavras selecionadas servem para o direcionamento e ponto de 

intersecção entre ideias para gerar ideias que solucionem a problemática. Além disso, a técnica 

impulsiona os participantes a associar elementos, como uma brincadeira, sem saber que no final, 

essas palavras farão sentido na resolução de um problema que será relevado durante a aplicação 

da técnica. Assim, os membros são estimulados a relacionar palavras totalmente distantes do 

problema por um método que faz parte do processo criativo, no qual o indivíduo desliga-se do 

problema e acontece o distanciamento dos pensamentos considerados como óbvios para solução 

determinada situação.  

No caso da CREATION, os membros da rodada de palavra, no início, não conhecem 

qual será o problema a ser resolvido e as palavras são geradas de forma associada com uma 

palavra dita anteriormente, mas sem que faça uma relação direta com o objetivo de aplicação 

da técnica. 
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Seguinte à seleção de palavras, acontece a separação do grupo em grupos menores, para 

poderem discutir ideias e construir soluções para o problema proposto. A técnica é considerada 

eficaz ao chegar a uma solução ideal para o problema apresentado, de forma que seja viável 

financeiramente e gere produtividade para ambiente em que for aplicada. A Figura 2.5 apresenta 

os doze passos para aplicação da técnica.  

Figura 2.5 - Doze passos de aplicação da técnica CREATION 

 
Fonte: Baseado em Fernandes (2013) 

A técnica CREATION favorece ao aprendizado com ideias compartilhadas e discussões 

sobre situações do ambiente de trabalho, que expõe o conhecimento tácito de cada integrante 

sobre os processos internos (diversas áreas internas) de uma empresa. Dessa forma, a técnica 

integrada às pessoas na utilização do pensamento divergente e convergente na idealização de 

um novo produto ou solução de um problema. 
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A CREATION tem o objetivo de estimular o participante a desenvolver o pensamento 

lateral, por meio do distanciamento do problema. É importante que antes de atuar com a técnica, 

sejam realizadas visitas às empresas, com a realização de entrevistas para conhecer as pessoas 

e o ambiente de trabalho, além de conhecer o processo produtivo da empresa, já que a técnica 

poderá ser utilizada para melhorar produtos existentes ou desenvolver novos produtos.  

A técnica foi classificada como ideal para ser aplicada em empresas por contribuir com 

características ser aplicável, contribuir para a eficiência na geração de ideias, promover a 

integração de uma equipe multidisciplinar, ter baixo custo, estimular o pensamento alternativo, 

associação de ideias, utilizar o conhecimento tácito, além de desenvolver o aprendizado para 

pesquisadores, enaltecendo o lado empreendedor dos estudiosos. 

A técnica se adequa ao contexto estudado, pois à medida que promove a interação entre 

os gestores e o supervisor da produção, terá como resultados a geração de ideias por meio da 

discussão entre experiência e o posicionamento de cada membro de acordo com a sua visão de 

mercado, permitindo a aproximação entre as ideias e benefícios no desenvolvimento de novos 

produtos. 
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CAPÍTULO 3 – DESCRIÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Este capítulo apresenta o diagnóstico sobre os dois estudos de caso, a empresa de água 

de coco e a de bebida láctea. Serão abordados dados sobre o mercado de bebidas e a descrição 

sobre a aplicação da técnica CREATION (Etapa 2 – Figura 1.1, página 16). Posteriormente, 

será apresentada a análise sobre as ideias geradas, a classificação em três grupos de ideias 

(desenvolvimento de produtos e embalagens, processo produtivo e gestão organizacional) e a 

análise intercasos, que evidenciou a eficácia da CREATION. As concepções podem ser vistas 

nos tópicos a seguir. 

 

3.1. O mercado de bebidas 

 

A indústria de bebidas e alimentos é considerada muito próxima, pois compartilham 

algumas características, como a sazonalidade do seu portfólio de produtos, a preocupação com 

o tipo de material, o design da embalagem que deve ser atrativa, além da importância nutricional 

de seus produtos (ROSA et al., 2006). 

A fabricação de bebidas envolve um processo de produção com técnicas já difundidas, 

porém ainda existe a necessidade de pesquisas, que englobem inovações em produtos e 

processos, assim como na utilização de técnicas de geração de ideias, unindo assim uma 

importante parte de fatores determinantes para o sucesso desse tipo de mercado. 

De acordo com Rosa et al. (2006), uma peculiaridade marcante do setor de bebidas é 

sua forte dependência do crescimento da renda da população, uma vez que o fator preço ainda 

é o principal determinante do consumo nesse mercado. Assim, mesmo que as empresas invistam 

em qualidade e fixação de marca, a competição baseia-se no preço do produto final ao 

consumidor. 

Em relação à relevância deste setor, de acordo com a pesquisa de IBOPE (2013), os 

brasileiros gastaram R$ 19,63 bilhões em bebidas em 2013, um aumento de 11% em 

comparação com 2012.  

Os gastos com bebidas englobam água, refrigerantes, sucos, cervejas, vinhos, 

champanhe e destilados. A maior parte do volume de consumo é da classe C, que corresponde 

a 53% dos domicílios e responde por 42% desses gastos. A classe B aparece na sequência, com 
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40% do consumo, seguida das classes A e D/E, com 9% cada. A Tabela 3.1 apresenta esses 

dados. 

Tabela 3.1 – Potencial de consumo de bebidas de acordo com as classes sociais 

Classe Potencial de consumo (%) 

A 9,34 

B 39,71 

C 42,13 

DE 8,82 

Brasil 100 

Fonte: IBOPE, 2013 

Para entender o volume de consumo por região, a Tabela 3.2 revela os dados por região 

do Brasil. Assim, pode-se analisar que na região Sudeste concentra a metade do consumo do 

país de bebidas, seguida pelas regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. 

Tabela 3.2 – Consumo de bebidas por região do Brasil 

Região  

(R$ Milhões) 

Sul Sudeste Nordeste Norte Centro-Oeste 

Classe A 277,61 1.012,17 242,48 98,61 202,98 

Classe B 1.473,37 4.329,55 919,31 400,31 672,68 

Classe C 1.475,05 3.883,25 1.628,51 582,92 701,67 

Classe DE 226,83 618,79 614,68 157,53 114,29 

Brasil 3.452,86 9.843,76 3.404,98 1.239,37 1.691,62 

Fonte: IBOPE, 2013 

Já em relação à sazonalidade, apresentado no Gráfico 3.1, com a análise deste fator entre 

os anos de 1991 a 2013, observa-se que o segundo semestre apresenta crescimento da produção 

de bebidas, atingindo o ápice no mês de dezembro. Este crescimento no final do ano acontece 

porque para atender consumo de bebidas nas festas de final do ano, verão e no carnaval, sendo 

fatores decisivos para as empresas aumentam sua produção.  

Gráfico 3.1 – Sazonalidade da indústria de bebidas 

 

Fonte: ABIR (2014) 
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 As bebidas, com relação ao teor de etanol, podem ser categorizadas em dois grupos: 

alcoólicas e não alcoólicas. As bebidas não alcoólicas possuem um teor alcoólico de até 0,5% 

em volume, a 20ºC. Já as bebidas consideradas alcoólicas possuem um teor de etanol na faixa 

de 0,5% a 54% em volume, a 20ºC (BRASIL, 2009). 

Verifica-se que o volume de consumo do setor é predominante nas classes B (41,9%) e 

C (39,3%). Quanto a sazonalidade de consumo, a mesma se concentra nos últimos meses do 

ano, outubro a dezembro (ABIR, 2014). 

 

3.2. Empresas do estudo de caso 

3.2.1. O setor de Água de Coco 

 

Em razão do crescimento do mercado de água de coco no Brasil e no mundo, de acordo 

com os dados divulgados pela Embrapa em 2012, o consumo do coco revelou um crescimento 

de mercado de água de coco estimado em 20% ao ano e a origem dos cocos consumidos por 

brasileiros e estrangeiros é, principalmente, o litoral nordestino (SEBRAE, 2013).  

Para Martins e Jesus Júnior (2011), o Brasil é o quarto maior produtor de coco, sendo 

responsável por aproximadamente 30% da produção mundial. Froehlich (2015) estima que o 

consumo nacional anual é da ordem de 100 milhões de litros de água de coco envasada pelas 

indústrias. Já em relação ao mercado interno, o aumento do consumo de água de coco poderá 

ser obtido por meio de campanhas, enfatizando as qualidades nutricionais da água de coco, por 

exemplo. 

Outro fator interessante é que a água de coco é base para acrescentar valor a outras 

bebidas. A água de coco, substituta da água natural na formulação de bebidas industrializadas 

(néctares), vem sendo bastante utilizada, devido as suas propriedades nutricionais e 

terapêuticas, sendo uma solução natural, ácida, rica em sais minerais, açúcares e aminoácidos 

essenciais (SILVA et al., 2006). 

O aumento do plantio e da produção de coco, aumentou o consumo da bebida de coco, 

como também a geração de outros produtos. De acordo com Froehlich (2015), o consumo da 

água de coco verde no Brasil é crescente e significativo. A grande demanda é suprida, 

principalmente, pela extração da água do fruto in natura. No ano de 2000 já havia no país cerca 
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de oitenta indústrias de pequeno e três de grande porte, envasando a água de coco que concorre 

diretamente com o mercado de refrigerantes.  

Segundo o autor supracitado, além da água de coco poder ser consumida em todas as 

idades, a água de coco vem disputando mercado com bebidas destinadas aos consumidores 

como atletas e pessoas que buscam consumir alimentos saudáveis, devido à sua capacidade de 

repor eletrólitos, aumentando seu potencial comercial, também devido ao seu valor nutritivo, 

boa quantidade de minerais, aroma e sabor suaves. 

Dessa forma, revelando ser um tipo de mercado de bebidas promissor, que além de ser 

natural e promover a saúde das pessoas que o consome, o coco é um produto que compõe outros, 

como: o doce de coco, bebidas industrializadas e leite de coco, por exemplo. Tornando-se o 

coco, um fruto que pode ser aproveitado todas as suas partes.  

Até a preocupação com a preservação do meio ambiente incentiva ações para o 

aproveitamento dos resíduos gerados pelo fruto. De acordo com Filgueira (1995), após colhida 

a água do coco, os resíduos ao ser descartados no meio-ambiente demoram oito anos para se 

decompor, sendo, portanto, necessário o seu total aproveitamento. 

 

3.2.1.1. Caso 1: Descrição da empresa em estudo 

 

A empresa de água de coco está localizada em Extremoz, Rio Grande do Norte, e iniciou 

as atividades em 2002. Atualmente, tem 40 funcionários (na fábrica e distribuidora) e possui o 

mix de produtos: água de coco, doce de coco e sucos tropicais. Atua no mercado de Rio Grande 

do Norte, Paraíba e Ceará e está em fase de expansão, tendo em vista que pretende aumentar 

sua produção para atender um maior número de clientes. 

O maior desafio do isotônico natural é o de conservação e transporte. A empresa não 

adiciona conservantes na água de coco e a conservação está na redução da temperatura do 

produto para no mínimo de quatro graus Celsius. 

De acordo com o proprietário-gestor, os frutos com idade entre 8 e 10 meses são lavados 

com o auxílio de escovas, enxaguados e imersos em água clorada (100 ppm de cloro ativo), 

posteriormente, são levados por uma esteira para serrem perfurados com instrumento próprio 

na parte superior do fruto. Em seguida, a água de coco é colocada em dutos para ser transportada 

por um sistema automatizado, sem exigir o contato do líquido com o pessoal. A água passa por 
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filtros e tem sua temperatura reduzida para quatro graus Celsius, uma temperatura que mantém 

todos os nutrientes da bebida, já que não utilizam conservantes. 

O envaze de água de coco apresenta um processo automatizado e a produção segue os 

padrões de higiene exigidos pelo Ministério da Agricultura, o que garantiu a certificação do 

PAS (Programa de Alimentos Seguros). Além disso, a fábrica dispõe de um centro de 

distribuição com estrutura de câmara fria, para conservar e manter a qualidade do produto. 

O proprietário-gestor da empresa relatou que, recentemente, por uma falha no processo 

de perfuração do coco, parte do fruto estava entrando em contato com a água do coco, alterando 

sua composição e fazendo a água estragar antes da data de validade. Para sanar esta falha, foi 

feita uma investigação da gerência, que identificou este problema na perfuração, comprovada 

por testes de laboratórios. 

Por essa explanação, que aconteceu na realização da entrevista semiestruturada, 

observou-se que, até o momento, a empresa não reunia seus funcionários para buscar 

informações sobre a produção, gerar ideias ou propor soluções. A gestão é centrada aos 

diretores da empresa e não há incentivo à geração de ideias por parte dos funcionários. 

A água de coco desta empresa é 100% natural. Em relação aos resíduos, estes são 

reaproveitados para o plantio de novos coqueiros, produção de fibras de coco e da parte branca 

do coco é produzido o doce de coco.  

 

3.2.2. O setor de bebida láctea 

 

A importância da atividade leiteira no Brasil se destaca por ser um elemento utilizado 

na dieta humana em todas as faixas etárias. Como afirmava Paschoa (1997) e Garcia et al. 

(2000), tendo em vista o alto valor nutritivo do leite, geração de renda para agricultores e a 

participação do leite e seus derivados na cesta básica, este produto é destaque na composição 

de muitos alimentos. 

No Brasil, a produção de bebida láctea é uma das principais opções de aproveitamento 

do soro de leite. As mais comercializadas são as bebidas fermentadas, com características 

sensoriais semelhantes ao iogurte e bebidas lácteas não fermentadas. No Brasil, o notável 

aumento no consumo de bebidas fermentadas verificado nos últimos anos, possibilita uma 
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utilização racional de soro de queijo na elaboração desses produtos, com o aproveitamento 

desse subproduto de excelente valor nutricional (SANTOS et al., 2008).  

A bebida láctea pasteurizada é uma opção atrativa para as indústrias em função da 

simplicidade do seu processo de fabricação. Essa simplicidade ocorre devido à possibilidade de 

uso dos equipamentos já existentes na usina de beneficiamento de leite, o que gera redução no 

custo de fabricação (PINTADO et al., 2001). 

A bebida láctea é um derivado do leite, feito com o soro do leite. Como esta bebida corre 

o risco de contaminação, já que não são utilizados conservantes, como o sorbato de potássio, as 

análises em laboratório são importantes para selecionar o leite que não possua acidez nem 

microrganismos que prejudicam a qualidade do produto e causem doenças. Assim, indústrias 

que produzem a bebida láctea fazem análises do leite rotineiramente, como é o caso de uma das 

empresas deste estudo. 

A cadeia de lácteos brasileira apresenta grande importância no setor agropecuário, tendo 

ainda considerável participação no faturamento do ramo de alimentos. De acordo Licht (2013), 

no ano anterior, os laticínios representaram participação de 12,0% em relação ao total das 

indústrias de alimentos. 

3.2.2.1. Caso 2: Descrição da empresa em estudo 

 

A empresa de bebida láctea está no mercado desde 1995 e possui 117 funcionários. A 

mesma apresenta duas certificações, uma do Programa Alimentos Seguros (PAS) e a segunda, 

a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Atualmente, está se organizando 

adquirir mais uma certificação emitida pela Fundação Dom Cabral. 

Em relação aos clientes, a empresa de laticínios avalia o retorno dos clientes por meio 

de redes (uma separação de clientes de acordo com a categoria: clientes de hotéis, mercados 

pequenos e grandes supermercados), realizando pesquisa de satisfação. 

De acordo com a entrevista semiestrutura com a gestora-proprietária, a empresa de 

laticínios apresenta foco em manter o padrão de qualidade de seus produtos. Possui o próprio 

laboratório de análises do teor de acidez do leite, gordura, nível de densidade e análise da 

qualidade do leite. Os testes são realizados por meio de amostras coletadas nos caminhões de 

leite refrigerado por engenheiros de alimentos. Após realizadas as análises supracitadas, esses 

profissionais autorizam ou não a entrada dessa matéria-prima, que é o insumo de maior 

importância para os produtos da empresa do caso 2. 
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Por ser o produto de maior venda, a bebida láctea é o principal produto da empresa. Esta 

não possui uma equipe específica para o desenvolvimento de produtos, para suprir essa 

demanda, realizam reuniões periódicas com vendedores, visitam empresas que vendem seus 

produtos e reúnem seus funcionários para obter informações sobre a produção (cumprimento 

das fases do processo produtivo), críticas e sugestão de melhorias e com os clientes externos a 

empresa avalia a aceitação do produto no mercado (não foi informada a periodicidade dessa 

avaliação). 

Incentivam a participação dos funcionários na avaliação interna dos produtos, fazendo-

os discutir e gerar ideias para o produto. Esses momentos acontecem em reuniões periódicas da 

empresa e por meio do estímulo dos gestores, como foi percebido pelo pesquisador que a 

empresa apresenta uma cultura que valoriza a integração e participação das pessoas no processo 

produtivo (tendo em vista que possui funcionários polivalentes).  
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CAPÍTULO 4 – INTERVENÇÕES: APLICAÇÕES DA TÉCNICA CREATION 

 A análise das intervenções tem o objetivo de verificar e otimizar os resultados 

observados na aplicação da CREATION nos dois estudos de caso. Para tanto, foram verificadas 

as reações dos participantes e a fluência em cada um dos doze passos da técnica e as ideias 

geradas foram separadas por três critérios de classificação (Processo produtivo, Novo Produto, 

Máquina e Embalagem e Melhoria Organizacional). 

 

4.1. Empresa de água de coco 

4.1.1. Perfil dos participantes 

 

A motivação intrínseca é o primeiro passo para alcançar a criatividade em nível 

individual. Essa é associada aos sentimentos de prazer e interesse na tarefa que o trabalhador 

realiza. Na medida em que as tarefas são realizadas, afirmam Hannam e Narayan (2015), 

intrinsecamente, os indivíduos motivados podem perceber o ambiente mais favorável à geração 

de ideias do que os indivíduos que não estão interessados em melhorar a atividade. 

A percepção do indivíduo pode ser estimulada durante a execução de uma técnica. Nesse 

sentido, a CREATION apresenta dois momentos: o estímulo teórico, no qual o facilitador 

explica sobre a temática criatividade, assimilando com situações do cotidiano e pela 

transmissão de dois vídeos que abordam essa temática; e o estímulo prático acontece por meio 

da dinâmica de palavras e na separação em grupos menores para discussão a problemática e 

geração de ideias. 

A definição das pessoas que farão parte da equipe para a aplicação da CREATION foi 

realizada na primeira reunião com o gestor-proprietário. Nesse primeiro contato, além de 

entender como funciona a empresa, como acontece o incentivo à geração de ideias e o 

desenvolvimento de produtos, foi discutido a quantidade de pessoas que a empresa poderia 

disponibilizar no dia de aplicação da técnica e quais seriam as funções da gestão e do 

operacional que iriam participar. O Quadro 4.1 Apresenta os dados sobre as funções dos 

funcionários da empresa de água de coco. 
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Quadro 4.1 – O perfil dos participantes do caso 1 

Setor Função Quantidade  

de pessoal 

 

Gestão 

Líder da produção 1 

Área química 1 

Área de alimentos 1 

 

 

 

 

 

 

 

Operacional 

Operador de máquina 4 

Ajudante de produção 2 

Fiscal de limpeza 2 

Seleção e descarte do coco 3 

Lavador de caixas de depósito 2 

Retraço 1 

Operador de caminhão 1 

Aproveitamento da parte branca do coco 3 

Higienização do ambiente 1 

Encher garrafões de 5L 1 

Total 23 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

A grande equipe, formada pelos funcionários da empresa de água de coco, foi definida 

da seguinte maneira: três gestores de áreas distintas participaram da aplicação da técnica (área 

química, alimento e de produção) e 20 funcionários de funções operacionais distintas (Quadro 

4.1). Os funcionários apresentam uma faixa etária entre 25 e 35 anos de idade. 

A técnica de criatividade foi aplicada em um ambiente amplo e arejado, que geralmente 

é utilizado para eventos internos e reuniões da empresa. Os funcionários não ficaram em locais 

restritos, que os impossibilitassem de participar da realização das dinâmicas da técnica e as 

pessoas permaneceram dispostas em um grande círculo na fase teoria da técnica e, em seguida, 

foram separadas em três grupos menores para aproximar os participantes e proporcionar 

discussões e a geração de ideias. 
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4.1.2. Aplicação da CREATION na empresa de água de coco 

O potencial criativo do indivíduo pode ser estimulado quanto à familiaridade com o 

tema, a diversidade da equipe, o compartilhamento de ideias e por observação das ideias geradas 

por outra pessoa. Essas características foram identificadas como as que influenciam o indivíduo 

ao desenvolvimento da criatividade (Figura 2.2, p. 26). 

Atendendo essas classificações, o primeiro estudo caso compreendeu a aplicação da 

técnica de CREATION em uma empresa de água de coco (Caso 01). A execução foi realizada 

por três facilitadores, que tinham como objetivo aplicar a técnica, transmitir o conhecimento 

sobre criatividade e estimular a criatividade entre os funcionários da empresa. A figura 4.1 

descreve a realização da etapa Estudo de Caso da Figura 1.1 (p. 16) no caso 01. 

Figura 4.1 – Fluxograma da aplicação da CREATION no caso 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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A primeira etapa foi o planejamento da aplicação da técnica aconteceu na reunião com 

o responsável pela empresa, na qual aplicou-se a entrevista semiestruturada (Apêndice B) e 

definiu-se o número de participantes e os gestores que participariam da técnica. Na segunda 

visita à empresa, a aplicação da CREATION, teve início com uma reunião com os três gestores 

da empresa para entender a visão deles sobre o desenvolvimento de produtos e se há incentivo 

participação de funcionários na resolução de falhas na produção e à geração de ideias. O gestor 

da produção relatou algumas falhas que já tiveram na produção, como por exemplo, a mudança 

no sabor da água de coco antes da validade fixada pela empresa. Para solucionar este problema 

os gestores analisaram todo o processo de produção, perceberam essa falha era decorrente de 

uma outra falha, na perfuração, e alteração na forma de realizar o procedimento de perfuração, 

solucionou o problema (comprovado por testes em laboratório). 

Com a conversa inicial (informal), entendeu-se que era baixa a participação dos 

funcionários para solucionar problemas da produção. Além disso, foi definido que a aplicação 

da técnica aconteceria com 23 funcionários de funções variadas, dos quais três eram gestores 

da empresa (área de Qualidade, Química e de Produção). 

A prática criativa iniciou com a apresentação do facilitador e de seus auxiliares, em 

seguida, cada membro da empresa se apresentou e falou a sua função que desempenha. Após 

apresentações, o facilitador iniciou o primeiro passo da CREATION (definido na Figura 2.5, p. 

52) que é a apresentação da dinâmica e explanação sobre a criatividade (como surgiu, a 

importância e exemplos de situações que foram solucionadas com criatividade e associação de 

ideias). 

Após essa etapa, os facilitadores transmitiram o primeiro vídeo, o qual relatou sobre as 

ideias com o tema: “De onde vêm as boas ideias? ”, como associá-las em situações do cotidiano, 

exemplificando acontecimentos históricos, como a descoberta da internet. A terceira etapa 

aconteceu à explanação sobre como seria a rodada de palavras, aconteceram algumas dúvidas 

iniciais dos participantes, mas logo compreenderam após os facilitadores demonstrarem a 

relação entre palavras e a dinâmica fluiu de forma positiva. 

Com o sorteio da palavra que iniciou a dinâmica, no início alguns participantes 

sentiram-se tímidos para dizer o que pensavam (um tipo de bloqueio à geração de ideias em 

grupo) e acabaram pensando um pouco a mais para dizer a palavra relacionada. Após o estímulo 

do facilitador e a ênfase em não reagir de forma boa ou ruim sobre a palavra dita pelo colega 

de trabalho, a segunda rodada de palavras seguiu de forma fluente com três minutos de duração. 
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Na apresentação do segundo vídeo, que mostrou exemplos de ideias criativas aplicados 

no cotidiano das pessoas, os funcionários mostram-se mais interessados e motivados com as 

facilidades desenvolvidas. Assim, até esta etapa, por meio das expressões, entusiasmos e 

algumas conversas entre os participantes, analisou-se que o grupo de aplicação da técnica 

conseguiu transmitir a facilidade de gerar soluções criativas e revelar que a criatividade pode 

ser desenvolvida em atividades do dia a dia. Para tanto, o funcionário deve estar propício a 

melhorar seu desempenho no trabalho e unir esforços para encontrar soluções. 

A explicação sobre a seleção das palavras fez despertar a curiosidade sobre o próximo 

passo, que é a revelação do tema a ser solucionado. Ao ser revelado o tema: “Como melhorar e 

desenvolver produtos da água de coco? ”, percebeu-se um momento de forte interação entre os 

participantes, porém, alguns não entenderam a associação entre as palavras com o tema 

revelado, o que resultou na atuação dos gestores e alguns funcionários na fase de seleção das 

palavras. 

Após a seleção de palavras, os participantes foram separados em três equipes, uma com 

sete membros e duas com oito membros. Os gestores ficaram separados (um em casa grupo) 

para serem incentivadores, caso o grupo sentisse dificuldade em gerar ideias e participarem de 

integração dos membros na geração de ideias. 

As ideias desenvolvidas pelas equipes foram separadas em três grupos: Produtos e 

Embalagens (1); Processo Produtivo (2); E Melhoria Organizacional da empresa (3). O Quadro 

4.2 apresenta as ideias e suas classificações, que foram desenvolvidas por cada grupo da 

empresa de água de coco. 
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Quadro 4.2 – Ideias dos grupos da empresa de água de coco 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

As ideias geradas pelo Grupo 1 foram, em maioria, direcionadas para o processo 

produtivo de água de coco. A etapa inicial é a retirada dos cocos dos coqueiros, que deve ser 

realizada de forma a evitar que os cocos rachem ao caírem do coqueiro para o chão. De acordo 

com a discussão do grupo, a rachadura no fruto prejudica a qualidade da água de coco, já que 

ao rachar, o fruto entra em contato com microrganismos, diminuindo a qualidade da água e 

podendo torna-la imprópria para o consumo humano. Para encontrar uma melhor forma de 

diminuir as rachaduras nos cocos que chegam à produção, o grupo sugeriu utilizar as palhas 

dos coqueiros para amortecer o impacto dos cocos com o solo. 

Outra solução importante para melhorar o processo produtivo é a implantação de um 

sistema de medição para avaliar a quantidade de água de coco que entra e a que saí da produção. 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

 

Unir os galhos do 

coqueiro para servir de 

amortecedor para a queda 

dos cocos no plantio 

No descarregamento de 

cocos, deve ser colocada 

uma rampa para evitar a 

queda e, consequentemente, 

que o coco rache e acabe 

azedando a água de coco 

 

Implantar um medidor da 

quantidade de água que 

entra na produção 

Criar a função: avaliação da 

lavagem do coco, antes deste 

entrar na produção 

 

 Não armazenar os cocos por 

muito tempo, para que não 

estraguem e a água de coco 

 

 

Desenhos com a marca da 

empresa na tampa do 

produto 

Melhoria na selagem da 

máquina de envase da água 

de coco 

Desenvolvimento de 

uma nova máquina de 

envase de copos de 

água de coco (Figura 9) 

 Eliminar o tucano das 

embalagens e evidenciar 

mais os cocos e as palhas do 

coqueiro na logomarca da 

empresa 

 

Garrafa reutilizável 

com bico retrátil. 

Destinada aos clientes 

de academias (Figura 8) 

 

Incentivar a visita de 

clientes para divulgar a 

naturalidade do produto 

(sem conservantes) 

Utilizar a palha dos 

coqueiros para decorar 

eventos que a empresa 

participe 

 

 Aumentar a divulgação em 

redes sociais mostrando os 

benefícios da água de coco 
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Essa ideia permite verificar se a quantidade de água que entra no processo de produção é a 

mesma que sai no envase do produto, avaliando, assim, a quantidade de água de coco que é 

perdida durante o processo produtivo. Consequentemente, essa ideia melhora o controle do 

produto principal da empresa. 

Os desenhos da logomarca nas tampas das garrafas de água de coco é uma ideia para 

promover o produto. Já a ideias de incentivar a visita de clientes à produção seria para firmar a 

credibilidade quanto à naturalidade da água (sem a utilização de conservantes na sua produção). 

No Grupo 1 permaneceu com o gerente de produção, os membros interagiram, mas 

sentiram dificuldade em comentar sobre os problemas de cada função. Acredita-se que como o 

líder dessa equipe era uma pessoa que é o líder da produção (com quem os funcionários têm 

mais contato da gestão), os participantes podem ter ficado pressionados e, dessa forma, não se 

familiarizaram tanto com o tema de discussão, diferente dos outros grupos. 

O segundo grupo foi o que participou a gestora química do produto. Nesse grupo, houve 

uma maior participação dos membros e notou-se que este foi o único grupo, no qual os 

funcionários ficaram incentivando a participação da equipe para gerar ideias relacionadas à sua 

função, resultando em um alto índice de familiaridade com a temática, influência forte da 

diversidade do grupo, o compartilhamento de ideias e a observação do outro participante, como 

incentivo à geração de ideias do grupo. 

Como houve forte integração no Grupo 2, as ideias solucionaram questões para vários 

setores da produção, por exemplo, comentaram sobre o aproveitamento da palha dos coqueiros 

para decoração na participação em eventos, melhoria na máquina de envase com a troca do 

datador, já que este não está deixando nítida o selo da marca da empresa, além de melhorar a 

imagem da logomarca, dando ênfase à coqueiros e ao fruto coco. As ideias também focaram no 

produto, como com o aumento da divulgação dos produtos em redes sociais, enfatizando os 

benefícios da água de coco produzida pela empresa. 

O Grupo 2 gerou ideias com sete funcionários e quatro deles destacaram o espírito de 

liderança e incentivo aos outros membros da equipe. Analisou-se que com a forte integração e 

motivação dos membros, esse foi o grupo que gerou mais ideias e discutiram bem sobre os 

processos, a gestão e os produtos da empresa. 

O Grupo 3 foi o que participou a gestora de Qualidade da empresa. Como aconteceu no 

primeiro grupo, a gestora acabou exercendo influência sobre a liderança do grupo. Apesar disso, 

na equipe apareceu um segundo líder, o qual entendia bem todos os processos operacionais da 
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empresa, levando-o a tirar dúvidas dos outros membros e gerar ideias (efeito da diversidade e 

observação do outro membro) sobre a melhor forma de produzir a água de coco e desenvolver 

produtos. Esse grupo desenvolveu dois produtos, apresentados nas Figuras 4.2 e 4.3. 

Figura 4.2 – Nova embalagem de água de coco 

 

Fonte: Obtida pela aplicação da técnica 

Como houve a interação dos membros na geração de ideias, eles conseguiram sintetizar 

as ideias discutidas em dois produtos. O primeiro, na Figura 4.2, é direcionado para atletas e foi 

desenvolvido para o cliente levar a água de coco ao ir praticar exercícios físicos. O bico retrátil 

foi pensado pela equipe para facilitar a ingestão da água de coco pelo atleta, além de o rótulo 

da garrafa sinalizar que o cliente está bebendo a água de determinada da marca da empresa, 

incentiva a prática de ações saudáveis e serve de meio de divulgação de um produto com 

embalagem inovadora para o ramo da empresa. 
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Figura 4.3 – Máquina de envaze de copos de água de coco 

 

Fonte: Obtida pela aplicação da técnica 

O segundo produto, revelado na Figura 4.3, foi o desenvolvimento de uma nova 

máquina de envase dos copos da água de coco, pensada para solucionar essa necessidade da 

empresa. A máquina foi criada para ser totalmente automatizada no processo de envaze dos 

líquidos nos copos e para a selagem da logomarca da empresa. De acordo com a equipe, além 

de melhorar o processo de envaze, a referida irá a organizar os produtos na saída da máquina 

em forma enfileirada, facilitando o transporte do produto. 

Com esses dois produtos o Grupo 3, que teve a maior quantidade de membros, apesar 

de não terem desenvolvido ideias para melhorar o processo produtivo e a gestão organizacional, 

alcançou o esperado pela técnica e atingiu bom nível de valorização da diversidade da equipe 

na geração de ideias e desenvolvimento de produtos inovadores. 

A aplicação da técnica CREATION na empresa de água de coco teve como pontos 

fracos a iniciativa dos ocupantes a cargos de líderes da empresa na cobrança por ideias, 

chegando a repetir que os membros tinham que falar, como aconteceu no Grupo 1, o que acabou 

inibindo a equipe e ocasionando um certo temor entre os membros dessa equipe.  

Os Grupos 2 e 3 tiveram ideias de mudar a tampa da garrada de água de coco, colocando 

imagens de coco nas tampas das embalagens. No entanto, a ideia foi rejeitada pelo Grupo 3. Os 

líderes deste último e do Grupo 1 expressaram-se antes de alguns participantes, descartando 

algumas ideias que foram dadas. Portanto, com a aplicação da técnica, evidenciou-se a 

importância de reforçar aos gestores que a sua participação seja para incentivar à geração de 
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ideias, visto que em alguns momentos, os facilitadores tiveram que intervir para não desmotivar 

o desenvolvimento das ideias de algumas pessoas do operacional. 

Na última etapa da aplicação da técnica (apresentação das ideias pelas equipes), apesar 

de ter sido solicitado em cada grupo que quem fosse apresentar não fosse um gestor da empresa, 

eles insistiram em participar da apresentação e acabaram explicando todas as ideias geradas por 

seu grupo. Entretanto, a aplicação da técnica de CREATION na empresa de água de coco foi 

considerada satisfatória, tendo em vista a qualidade das ideias discutidas, a interação entre os 

membros, as melhorias em processo e gestão organizacional e o desenvolvimento de máquinas 

e produtos inovadores de água de coco. 

O Quadro 4.3 apresenta a relação entre os grupos de ideias geradas (Produto e 

Embalagem, Processo Produtivo e Melhoria Organizacional) e os critérios formulados para 

avaliação da técnica de criatividade. Esse quadro permite analisar a geração de ideias de acordo 

com os critérios de avaliação da técnica na aplicação da CREATION na empresa de bebidas de 

água de coco. 

Quadro 4.3 – A técnica e os resultados na empresa de água de coco 

 Grau de 

elaboração da 

técnica 

Nível de 

associação 

das ideias 

Tipo 

qualitativo 

(tácito) 

Grau de 

novidade 

Fluência Barreiras 

Produto e 

embalagem 

Alto Alto Alto Alto Alta Média 

Processo 

produtivo 

Alto Alto Alto Alto Alta Baixa 

Melhoria 

organizacional 

Médio Baixo Baixo Médio Média Média 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

Quanto ao Produto e Embalagem discutidos pelos três grupos da empresa de água de 

coco, a CREATION foi classificada como o método que incentivou na geração de resultados 

por meio de ideias e interação entre os funcionários. Tendo em vista, que os grupos 

desenvolveram dois produtos, melhoraram a embalagem e o desenho da logomarca da empresa 

com uma boa associação entre as ideias; fluência da técnica e o uso do conhecimento tácito dos 

participantes, resultaram em ideias inovadoras para a empresa. As barreiras foram consideras 

médias, já que foram criados dois produtos, mas apenas pelo Grupo 3 e melhorias de gestão e 

processo nos outros dois grupos. 

Em relação ao Processo Produtivo, dois grupos geraram boas ideias para melhorar o 

processo, reduzir custos e desperdícios. A CREATION revelou seu ótimo grau de elaboração, 
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permitindo associação de ideias entre setores diferentes, baseadas no conhecimento tácito dos 

participantes. Ao gerarem ideias de melhoria de processo, implantação de um medidor de água, 

criar a função que avaliada a lavagem dos cocos e prevenir à formação de rachaduras nos cocos, 

os grupos pensaram em ideias inovadoras e com um baixo grau de barreiras para unirem 

opiniões e experiências dos membros.  

A Melhoria Organizacional abordou três ideias discutidas por dois grupos. As ações 

criadas focaram no marketing da empresa, não havendo uma boa relação entre as ideias quanto 

às funções dos participantes nesse quesito, já que na empresa não há profissional de marketing. 

Portanto, nesses grupos de ideias foram de implantação e melhoria de processos que incentivem 

a divulgação da marca, produto e processo produtivo. 

  

4.2. Empresa de bebida láctea 

4.2.1. Perfil dos participantes 

 

Os participantes da aplicação da técnica CREATION foram definidos em uma reunião 

anterior, realizada antes do dia da aplicação desta técnica. Nesse momento, foram identificados 

junto ao gestor-proprietário dez pessoas que estariam dispostas de acordo com a função 

ocupada. Além disso, foi verificado o funcionamento da empresa, seus processos produtivos e 

o papel das pessoas do setor operacional na fabricação dos produtos. 

O gestor-proprietário afirmou que o incentivo à geração de ideias e seu sistema de 

sugestões surgiu por meio de treinamentos realizados pelo SESI, estudantes da universidade 

Federal do RN e pela equipe de gestão de pessoas da empresa. Foi adotada como forma para 

promover ideias dos funcionários, a gestão participativa pelas visitas diárias dos gestores aos 

processos de produção.  

Conversas e questionamentos são, na maioria das vezes, o meio para ouvir as sugestões 

dos funcionários, além das reações e opiniões expressas em treinamentos realizados pela 

empresa. Dessa forma, na reunião do facilitador da técnica com o gestor-proprietário foi 

definido as funções da gestão e do operacional que iriam participar. O Quadro 4.4 Apresenta os 

dados sobre as funções dos funcionários da empresa de água de coco. 

 

 



73 
 

 
 

Quadro 4.4 – Perfil dos participantes do caso 2 

Setor Função Quantidade  

de pessoal 

 

Gestão 

Gestão de pessoas 1 

Gestor da área de alimentos 2 

Gestor da área de finanças e produção 1 

 

 

 

Operacional 

Operador de máquina 2 

Coordenador de manutenção 1 

Auxiliar de cobrança 1 

Faturista 1 

Coordenador de TI 1 

Total 10 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

A equipe de gestão foi formada por quatro pessoas, sendo duas da área de alimentos, 

uma da área de gestão de pessoas e a quarta da área de finanças e produção. Os seis funcionários 

que a empresa conseguiu disponibilizar possuíam entre 25 e 45 anos de idade e estão na empresa 

há mais de cinco anos.  

A técnica de criatividade foi aplicada em uma sala reservada para reuniões da empresa, 

um local não muito grande, mas por ter apenas dez pessoas e mais três aplicadores da técnica, 

a parte teórica e a dinâmica foi bem apresentada e a organização dos grupos permitiram a 

discussão e geração de ideias. 

 

4.2.2. Aplicação da técnica CREATION na empresa de bebida láctea 

Como indicado por Silvia et al. (2009), os argumentos sobre se a criatividade é 

específico ou, geralmente, dependem dos métodos, que são utilizados para investigar uma 

problemática. Na verdade, as tarefas são desempenhadas de forma variada, isso irá depender 

das reações que estas ocasionam nos participantes (REITER-PALMON et al., 2011). 

As reações intrínsecas influenciam no desenvolvimento ou inibição da criatividade no 

indivíduo. O início da aplicação da técnica CREATION aconteceu com uma reunião com dois 

gestores que participaram com os demais funcionários da dinâmica de criatividade. Essa 

conversa inicial abordou cinco pontos que seriam ideais para que a técnica fluísse naturalmente: 
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o papel dos gestores na aplicação da técnica seria de colaboração com a criatividade do grupo 

(estimular as pessoas a gerar ideias), eles não precisariam ser o líder das equipes de geração de 

ideias, não deviam julgar as ideias geradas, não associar as ideias com punições da empresa 

(caso o participante não fale sua opinião, ele não deve ser punido pela empresa) e não tentar 

competir entre as equipes em ter as melhores ideias. Os participantes devem entender que o 

objetivo da técnica de criatividade é estimular a geração de ideias de criativas de novos produtos 

e melhorias em processos e gestão organizacional. 

A reunião inicial aconteceu, tendo em vista uma evolução da técnica aplicada com a 

empresa anterior e, de acordo com a afirmação na literatura, os indivíduos tendem a gerar ideias 

que são baseados em rotinas cognitivas (AGOGUÉ et al., 2015) e tomar o caminho de menor 

resistência (WARD; PATTERSON; SIFONIS, 2004). Portanto, a técnica deve fluir de forma a 

estimular a criatividade, quando os indivíduos sentem livres e com abertura para compartilhar 

suas opiniões e experiências. 

Entre os produtos que a empresa de leite produz, a bebida láctea é o seu principal 

produto. Dessa forma, foi definido na reunião inicial com os gestores que o tema da aplicação 

da técnica CREATION foi direcionado para essa bebida, sendo revelado após o segundo vídeo 

da técnica a temática: “Como desenvolver produtos e melhorar a bebida láctea”. Este tema 

abrange várias funções da empresa e foi considerado um tema simples e que pode propiciar 

muitas soluções. 

As diferenças entre as capacidades para gerar ideias originais e criativas vem do 

resultado das várias funções profissionais; afirma Agogué et al. (2015) que essas diferenças 

podem ser fundamentadas em preferências pessoais que empurram um indivíduo para 

empreender na geração de ideias viáveis. Como na empresa apresenta dois engenheiros de 

alimentos, observou-se na literatura que profissionais de engenharia são ensinados a encontrar 

soluções para os problemas, reutilização de soluções e confiar em modelos existentes 

(FELDER; SILVERMAN, 1988; PERRENNET; BOUHUIJS; SMITS, 2000), enquanto que 

para o pessoal do marketing e setor pessoal, o treinamento é, normalmente, incidente sobre o 

estímulo ao pensamento lateral (DRIVER; PERALTA; MOULTRIE, 2011). 

A Figura 4.4 apresenta como foi aplicada a técnica CREATION na empresa do segundo 

estudo de caso. 
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Figura 4.4 – Fluxograma de aplicação da CREATION no caso 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

A primeira etapa foi o planejamento da aplicação, que aconteceu com a realização da 

reunião com a responsável da empresa, na qual aplicou-se a entrevista semiestruturada 

(Apêndice B) e foi definido que a empresa conseguiria reunir apenas 10 funcionários de funções 

variadas para participar da técnica.  

Na segunda visita à empresa, a aplicação da CREATION, iniciou com uma reunião com 

os gestores da empresa, para que os facilitadores tomassem conhecimento se na empresa existe 

incentivo à participação de funcionários na geração de ideias de novos produtos, processos ou 

de sugestão de melhorias, conforme as perguntas da entrevista semiestruturada (Apêndice B) 

Além disso, nessa reunião foi solicitado que os dois gestores participantes 

incentivassem a geração de ideias dos membros, evitassem repreender as ideias, não 

associassem as ideias com recompensas ou punições nas empresas e evitassem um clima de 
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competição, já que o essencial é que as pessoas interagem, participem e gerem ideias para 

solucionar a problemática da CREATION. 

Após a etapa de planejamento, iniciou o Passo 1 da CREATION (Figura 2.5, p. 52) 

apresentou-se os facilitadores da técnica e, posteriormente, cada membro se apresentou e 

comentou a função praticada. O facilitador, então, iniciou a apresentação da dinâmica e 

apresentou o primeiro vídeo sobre a criatividade (como surgiu, o conceito e explicou exemplos 

de situações que foram solucionadas com criatividade e associação de ideias). 

Na terceira etapa aconteceu a explicação da dinâmica de rodada de palavras, em seguida, 

a equipe transmitiu o segundo vídeo de criatividade. Este vídeo mostrou exemplos de aplicações 

de criatividade em atividades do cotidiano, no qual uma pessoa simples da área rural separava 

objetos que não utilizava mais para criar novas ferramentas e produtos. As observações de 

atividades e as necessidades que essas geravam fizeram o personagem do vídeo reutilizar 

ferramentas e objetivos para auxiliar a execução das atividades: resfriamento do leito sem o uso 

de energia elétrica, abertura e fechamento de um portão por um sistema criado pelo produtor, 

cocheiras construídas com pneus velhos e aguar a plantação por um sistema automático criado 

com mangueiras reaproveitadas. 

A pessoa criativa, apresentada no vídeo dois, descobriu a reutilização e o 

aproveitamento de objetos trariam facilidades para o desempenho de atividades. Essas situações 

que foram expostos aos funcionários fizeram com que a criatividade fosse revelada de forma 

fácil, simples e prática, despertando o interesse dos funcionários. Considerou-se que aos 

funcionários mostrarem reações de surpresa, admiração, algumas conversas paralelas e atenção 

total ao vídeo, o grupo de facilitadores conseguiu transmitir a facilidade em gerar soluções 

criativas e que a prática é aplicável em diversas atividades do cotidiano.  

Após as reações dos participantes, preparou-se a grande equipe para a rodada de 

palavras, a qual fluiu com algumas dúvidas na primeira rodada, sendo recomeçada. Com isso, 

os facilitadores demonstraram entre eles a rodada de palavras e, em seguida, os participantes 

seguiram com a dinâmica. As duas posteriores rodadas aconteceram sem interrupções e com 

todos dizendo a palavra que vinha na mente na sequência da rodada. 

O tema da problemática, que as equipes iriam resolver, foi revelado: “Como desenvolver 

produtos e melhorar a bebida láctea? ”. Então, os participantes selecionaram as palavras (total 

de 27) que tinham relação com a temática e excluíram as palavras: bolo, brigadeiro, colheita, 

compra tudo, refrigerante, explosão, incêndio e céu. Após isso, foram separados em duas 
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equipes e foi explicado que eles iriam pensar em soluções de novos produtos, processo 

produtivo da bebida láctea e em melhoria da gestão para o desenvolvimento de novos produtos. 

Os gestores ficaram separados (dois em casa grupo) para auxiliar a equipe no processo 

de geração de ideias e participarem de integração dos membros sem relacionar essa fase da 

técnica com recompensas e punições na empresa, conforme reunião inicial de planejamento da 

aplicação. 

No caso 2, participaram quatro gestores e seis funcionários de setores diversos da 

empresa (operador de máquina, de laboratório, coordenador de manutenção, de processo da 

bebida láctea, de embalagem e auxiliar de cobrança). A fase de geração de ideias ocorreu em 

20 minutos. O Quadro 4.5 apresenta as ideias geradas pelos dois grupos classificadas de acordo 

com o Processo Produtivo, Novo Produto e Embalagem e Melhoria Organizacional. 

  



78 
 

 
 

Quadro 4.5 – Ideias dos grupos da empresa de bebida láctea 

 Grupo 1 Grupo 2 

 

Lançamento da bebida láctea de 

sabor chocolate 

Lançamento da bebida láctea de sabor chocolate 

Incluir mais sabores da linha não 

light para a light 

Retirar o açúcar para o lançamento da linha diet 

Desenvolver produtos da linha diet Utilização de embalagens biodegradáveis 

Fabricar embalagens para garrafa 

retornáveis 

Colocar receitas de alimentos que podem ser feitas 

com os produtos da empresa 

Lançar a bebida láctea em sacos de 

500ml 

 

Embalagens em plástico serem em 

material reciclável 

 

 

Criar um novo setor: 

reaproveitamento de materiais e das 

embalagens  

Ter um medidor da quantidade de água exata dos 

produtos 

Reaproveitar as embalagens que 

têm defeito para fabricar novos 

embalagens 

 

Reutilizar a água da lavagem dos tanques de leite 

na produção. 

 

Realizar ações em supermercados, 

academias e centros estéticos com 

degustações de bebidas lácteas 

Realizar uma campanha de marketing, reforçando 

que a empresa é do Rio Grande do Norte 

Ser parceiros de centros estéticos e 

academias 

Retirar do portfólio de produtos, aqueles que não 

são viáveis 

Ser parceiro de fornecedores dos 

leites (fazendeiros) e incentivá-lo a 

não alimentar o gado no pasto em 

dias de chuva porque interfere na 

qualidade do leite 

O slogan da empresa faz parte da sua marca. Nas 

campanhas realizadas pela empresa, deve-se criar 

um slogan adicional da campanha. Sugestão de 

palavras: Lanche da tarde e do RN 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

No Grupo 1, as ideias tiveram foco na criação de novos sabores da bebida e realização 

de ações de marketing para divulgar os novos produtos. No Grupo 2 pensaram na melhoria da 

embalagem com adição de receitas que utilizem os produtos e melhoria de processos internos 

da empresa.   

No que diz respeito ao fenômeno processos de geração de ideias, não foi verificado 

elementos em evidenciassem o bloqueio na geração de novas ideias. Houve um afloramento 

por partes dos dois grupos em relação ao pensamento criativo, à medida que todos os membros 
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participaram e expressaram suas opiniões na fase de iluminação do processo criativo (Passo 11 

da técnica). 

No início da aplicação da técnica de criatividade, os dez membros mostraram-se um 

pouco dispersos e sem demonstrar curiosidade pela atividade que seria realizada com eles. Essa 

característica foi verificada, tendo em vista a saída do funcionário de seu local de trabalho para 

um ambiente mais calmo, no qual iriam acontecer explanações sobre criatividade e discussões 

esse tema (início da técnica). Outro fator é que a empresa recebe, continuamente, visitas de 

pessoas externas (SESI e UFRN) para realizarem treinamentos, além de apresentar 

treinamentos internos para seus processos de fabricação de produtos.  

Ao explicar sobre a técnica, os participantes retomaram a atenção. Foi ao iniciar o passo 

3, explicar a dinâmica de palavras, que os membros das equipes expressaram entusiasmo e foi 

nesse momento que se percebeu o despertar para a curiosidade pela dinâmica que seria realizada 

com eles, a descontração e maior nível de interação, tornaram-se mais evidentes. 

Com o sorteio da palavra inicial e a rodada de palavras (Passo 4 e 5), os membros se 

destacaram pela interação, fluência da dinâmica (os funcionários não pensaram muito para dizer 

a palavra relacionada com a palavra, anteriormente, dita) e ocorreu um alto nível de associação 

das ideias. O grupo de facilitadores fez, apenas, uma interferência por alguns participantes ainda 

estarem se familiarizando com a dinâmica, quando preferiu recomeçar a segunda rodada de 

palavras. Foram realizadas três rodadas de palavras válidas, resultando em 33 palavras, das 

quais 24 foram selecionadas, após ser revelado o tema que as equipes iriam solucionar na fase 

de geração de ideias. 

Com a revelação do tema, “Como desenvolver e melhorar produtos de bebida láctea” 

proposto (passo 9) e a motivação explicita entre eles, após o segundo vídeo (exemplos de 

criatividade na prática), os membros demonstraram entusiasmo em resolver a problemática, 

utilizando as palavras ditas por eles na rodada de palavras. Os dois grupos se reuniram por vinte 

minutos e geraram em torno de 10 ideias cada. 

O Grupo 1 sugeriu para a criação dos Produtos e Embalagens: a bebida láctea no sabor 

chocolate, incluir os sabores da linha não light também para a light, desenvolver produtos da 

linha diet, fabricar embalagens para garrafa retornáveis, lançar a bebida láctea em sacos de 

500ml e desenvolver embalagens de plástico reciclável.  

Em relação ao Processo Produtivo da empresa, o Grupo 1 decidiu criar o setor de 

reaproveitamento de materiais e embalagens para que fosse aproveitado as sobras de 
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embalagens que chegam à empresa com defeito, sendo reaproveitadas para novas embalagens, 

e os materiais de transformação da produção não serão utilizados em excesso, como a água, por 

exemplo, passarão a ser controlados por este novo setor.  

Além de propor ações de parceria com empresas que são frequentadas por clientes em 

potenciais para o aumento das vendas, como academias, centros estéticos e supermercados.  O 

lançamento de novos produtos e promoção dos já fabricados pela empresa, seriam 

contemplados pelos parceiros com degustações de bebida láctea. 

Outro fator importante citado por essa equipe é a relação de parceria com fornecedores 

que são produtores de leite, fornecendo informações sobre a melhoria da qualidade do leite e 

em consequência, os produtores forneceriam o produto de melhor qualidade. A equipe enfatizou 

que em dias de chuva, a qualidade do leite é menor do que em dias que não teve chuva, isso 

acontece porque a ingestão de água não tratada pelos animais, reduz a qualidade do leite. 

Os participantes do Grupo 2 se preocuparam com a melhoria da qualidade dos processos 

e produtos, como a redução de açúcar em alguns produtos, retirar sabores que não tem um bom 

retorno financeiro para a empresa, a reutilização de água da lavagem dos tanques, adicionar 

receitas de alimentos que podem ser feitos com os produtos da empresa e ações de promoção 

de produtos e no lançamento de uma nova bebida láctea com o sabor chocolate. 

A realização de parcerias e campanhas de divulgação dos produtos da empresa foram 

ideias geradas pelas duas equipes, resultando no foco para o aumento das vendas e de 

visibilidade da marca. A empresa de bebida láctea já apresenta um slogan de venda para seus 

produtos, porém o Grupo 2 concluiu que é necessária uma maior aproximação com o cliente 

por meio da valorização dos produtos (realização de ações da empresa com ênfase na 

divulgação que são produtos fabricados no estado e que a população precisa usufruir da 

qualidade oferecida pelas bebidas da marca). 

Os grupos tiveram mais de um líder em suas equipes e os gestores da empresa 

participaram como influenciadores da técnica de criatividade, conforme solicitado na reunião 

inicial com os gestores. Dessa forma, a aplicação da técnica CREATION ocorreu com uma boa 

fluência, alto nível de associação de ideias, os participantes demostraram seu conhecimento 

tácito sobre os produtos e processos e geraram ideias com um bom grau de novidade, já que 

solucionaram várias pequenas falhas da empresa, com baixo custo e criariam novos produtos e 

melhoraram os existentes.  
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O Quadro 4.6 apresenta essa mesma relação de critérios com os grupos de ideias na 

empresa de bebida láctea. 

Quadro 4.6 – A técnica e os resultados na empresa de bebida láctea 

 Grau de 

elaboração da 

técnica 

Nível de 

associação 

das ideias 

Tipo 

qualitativo 

(tácito) 

Grau de 

novidade 

Fluência Barreiras 

Produto e 

embalagem 

Alto Alto Alto Médio Alta Baixa 

Processo 

produtivo 

Alto Alto Alto Alto Alta Baixa 

Melhoria 

organizacional 

Alto Alto Alto Alto Alta Baixa 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

As ideias geradas quanto ao Produto e Embalagem foram facilitadas pela fluência da 

técnica, alto nível de associação entre as ideias, pelo uso do conhecimento tácito dos 

participantes e o baixo nível de barreiras que impediam a geração de ideias. Apesar de os pontos 

positivos terem sido bem expressivos, as equipes não desenvolveram produtos inovadores. 

Quanto ao Processo Produtivo, os grupos criaram um novo setor para a empresa, tendo 

em vista as discussões sobre as necessidades de reaproveitamento de embalagens defeituosas, 

confecção de novas embalagens e a análise da qualidade das embalagens dos produtos. Além 

disso, os grupos discutiram sobre a utilização da água na empresa e pelos fornecedores, o que 

interfere na qualidade do leite recebido pela empresa. 

As ideias sobre o processo produtivo tiveram alto nível de associação das ideias, a 

fluência da técnica implicou nas discussões sobre a criação de um novo setor na empresa por 

meio do conhecimento tácito dos participantes. Portanto, geraram ideias inovadoras para o 

processo de produção. 

Já em relação à Melhoria Organizacional, os grupos relacionaram muitas ideias para 

vários setores da empresa, tendo, portanto, uma excelente associação entre as ideias discutidas 

e inovações incrementais para aumentar as vendas e a visibilidade da marca no RN. 

 

4.3. Análise intercasos e síntese dos resultados observados 

A análise intercasos permite a comparação entre os resultados obtidos pela geração de 

ideias nos dois estudos de caso. Nesse sentido, verificou-se que a técnica permitiu unir 

funcionários de diferentes setores, fazendo-os analisarem o processo produtivo, a gestão 

organizacional e o Desenvolvimento de Produtos das empresas. À medida que essas pessoas se 
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unem para agregar valor aos produtos existentes e desenvolver novos produtos, o 

desenvolvimento da criatividade é iniciado tanto pelo despertar à motivação interna e ao 

compartilhamento de conhecimento, quanto ao estágio de liberdade para expor as ideias e 

pensar na melhoria de processos e produtos. 

A técnica CREATION requer doze passos, os quais direcionam e organizam as ações 

realizadas com técnica, o que permite a geração de ideias para solucionar a problemática em 

questão, possibilitando a criação de novas versões para os produtos à base de bebidas. Para sua 

aplicação foi necessário um grupo com no mínimo dez funcionários de funções diferentes. Por 

serem de funções variadas, alguns funcionários apresentam baixo grau de instrução, mas que 

não se prejudicaram a eficácia da aplicação da técnica.  

Como resultado as empresas de bebida láctea e de água de coco apresentaram interesse 

na melhoria da qualidade dos processos, gestão organizacional no desenvolvimento de novos 

produtos e embalagens. Além disso, os funcionários da empresa de bebida láctea discutiram a 

retirada de alguns sabores do produto, que apresentavam baixa saída, e sugeriram isso como 

ideias que, consequentemente, tendem a melhorar os resultados financeiros daquela empresa. 

A discussão entre os grupos das duas empresas desenvolveu novos produtos como: uma 

nova máquina para envase de água de coco (de acordo com as necessidades da empresa) e uma 

garrafa reutilizável com bico retrátil para a empresa de água de coco, lançamento da bebida 

láctea no sabor chocolate e o desenvolvimento da bebida láctea pela linha diet (apenas com a 

redução do açúcar na bebida). Portanto, com a interação entre os funcionários, gerou-se uma 

conexão entre as ideias, permitindo o aumento do potencial criativo e o desenvolvimento da 

proposta de novos produtos por meio dos pontos fracos discutidos e sugestões de melhorias 

pelos membros da técnica. 

Algumas restrições foram identificadas durante a aplicação da CREATION (essas não 

estavam contempladas nos doze passos), foram elas: a dificuldade de expressar as ideias e a 

falta de estímulo por parte dos gestores de forma que enfatizasse a liberdade de pensamento dos 

participantes; a dificuldade em fazer associações, unindo as atividades de cada pessoa do grupo 

para gerar resultados em novos produtos para as empresas; teve momentos em que alguns 

gestores das empresas quiseram ser líderes na dinâmica, o que atrapalhou a liberdade de ideias 

dos demais participantes; houve repreensões de ideias por parte dos gestores, quando esses 

foram líderes das equipes; e em uma das aplicações, um gestor associou a geração ou não de 

ideias com recompensas e punições dos funcionários. 
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Apesar dessas restrições, o grupo de facilitadores conseguiu contornar as situações, 

interferindo nos grupos que apresentaram as dificuldades revelas acima. Os facilitadores da 

técnica estimularam a geração de ideias perguntando como é a função desempenhada, o produto 

que pode ser desenvolvido com o assunto já discutido e como seria a melhoria de processo nas 

atividades desempenhas por eles.  

A fim de estruturar a eficácia da técnica CREATION e a geração de ideias para a 

melhoria e o desenvolvimento de novos produtos, utilizou-se como referência a análise de seis 

critérios definidos. Para isso, foi construído na referência bibliográfica presente no Capítulo 3, 

a seleção de critérios para análise das técnicas de criatividade. 

O Quadro 4.7 apresenta o resultado da revisão dos seis critérios e os descrevem como 

estes foram considerados para a aplicação de técnicas de criatividade nas empresas de bebidas. 

Quadro 4.7 – Critérios e as ideias dos grupos  

Critérios Descrição para aplicação 

Grau de elaboração 

da técnica 

Os membros das equipes mostram interesse pela técnica apresentada e não tiveram 

dificuldades para gerar discutir as palavras apresentadas e gerar ideias 

Nível de associação 

das ideias 

Os participantes geraram ideias pela observação do outro participante e conseguiram 

sintetizar as ideias para a melhoria e o desenvolvimento de novos produtos 

Tipo qualitativo Os grupos geraram ideias mediante seu conhecimento tácito ou pelo julgamento das 

ações da empresa  

Grau de novidade Os grupos geraram ideias inovadoras quanto ao produto, processo e a gestão 

organizacional 

Fluência A técnica fluiu sem dificuldades e facilitou o desenvolvimento do potencial criativo 

das pessoas para a geração de ideias 

Barreiras Quando empecilhos ocorridos durante a aplicação da técnica atrapalham o rendimento 

dos grupos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

Esse grupo de descrição junto à revisão bibliográfica dos critérios presente no Capítulo 

3 foi considerável para a análise intercasos e para a síntese de ideias desenvolvidas pelos dois 

estudos de casos. 

Com a análise individual dos casos, foi constatado que as empresas não possuem um 

modelo de Desenvolvimento Produtos e nunca aplicaram técnicas ou alguma ferramenta que 

despertasse o desenvolvimento do potencial criativo dos funcionários. A integração entre 

funcionários de diferentes funções, como relatado na revisão sobre a criatividade, faz com que 

a exposição da experiência de alguns influencie em ideias para os demais (influência da 

diversidade e a observação do outro participante), gere a familiaridade sobre o tema e o 

compartilhamento de ideias entre áreas diferentes das empresas. 



84 
 

 
 

Os gestores das empresas relataram um engajamento maior da força de trabalho ao 

incentivar o funcionário a avaliar sua atividade e gerar ideias. Com isso, a utilização da técnica 

CREATION nas duas empresas permitiu iniciar a formação de um ambiente que estimulasse a 

geração de ideias e inovação, por funcionários estimulados para propor melhorias e novos 

produtos. 

Tendo em vista que os dois estudos de caso não haviam utilizado, anteriormente, 

técnicas de geração de ideias, ao final da aplicação da CREATION, os gestores relataram para 

a equipe de facilitadores a satisfação com as ideias evidenciadas pela técnica e perceberam a 

importância de formar um ambiente propício à inovação (iniciando com a geração de ideias) e 

o poder da integração dos funcionários para o desenvolvimento de soluções criativas. Portanto, 

o grau de elaboração da técnica CREATION facilitou a geração de ideias entre os funcionários, 

além de promover a motivação externa desses. 

O principal fundamento da geração de ideias para a técnica CREATION é que os 

funcionários passem a representar a fonte de informações dentro da empresa capaz de discutir 

sobre diversos setores, compartilhar experiências, acontecimento de falhas no processo 

produtivo e, com isso, gerar soluções com visões diferentes sobre determinada situação 

discutida pela equipe. Dessa forma, o nível de associação das ideias foi considerado alto entre 

os grupos da empresa de bebida láctea e intermediário na empresa de água de coco. 

Como na empresa de água de coco, alguns funcionários ficaram tímidos, aguardavam a 

vez de falar ou foram barrados pelo gestor e alguns não conseguiram apresentar suas ideias para 

o grupo, a associação entre as ideias não foi alta como no segundo estudo de caso. Já nos grupos 

do caso 2 (bebida láctea), pelo fato de os gestores não interferem na geração de ideias das 

equipes, cada um falou suas ideias e o que deveria melhorar ou desenvolver em produtos e 

processos para solucionar a problemática. 

Quanto ao tipo qualitativo, a forma de utilização das informações dos funcionários 

ocorreu de forma mais natural e evolutiva na empresa de bebida láctea, já que nessa empresa 

os gestores participaram como incentivadores para a geração das ideias nos grupos. Na empresa 

de agua de coco, houve algumas barreiras em dois dos três grupos de geração de ideias, apesar 

disso, eles conseguiram pensar no processo produtivo e gerar melhorias e novos produtos à base 

de água de coco. 

A observação dos funcionários na iluminação das ideias foi necessária para entender 

como ocorreu a participação dos membros e avaliar o grau novidade das soluções desenvolvidas 
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pelas equipes. Os grupos do caso 1 desenvolveram melhorias no processo produtivo, ações de 

marketing dos produtos, uma nova embalagem voltada para pessoas que praticam exercícios 

físicos e uma nova máquina de envaze do produto. 

Já os grupos do caso 2 compartilharam mais as ideias para cada função, discutindo as 

falhas que aconteciam em alguns processos produtivos. Os grupos conseguiram sintetizar as 

informações e apresentaram ideias que iam desde a coleta do leite (produto principal para 

formação da bebida láctea), desenvolvimento de novos sabores de produtos e criação de um 

novo setor de reciclagem de produto, até a sugestão de um novo slogan da empresa e a 

prospecção de clientes em empresas de estética e academias. 

Nessa empresa apresentaram experiências de aproveitamento do conhecimento técnico 

das funcionárias do laboratório de análise do leite, que sugeriram uma relação mais próxima 

com os fornecedores, para melhorar a qualidade do leite, e os clientes, pela parceria com centros 

estéticos e academias. Já na empresa de água de coco, cada grupo discutiu de forma mais focada 

em determinado setor: o Grupo 1 discutiu sobre a queda e seleção dos cocos, mas ainda 

partilharam a necessidade de uma nova máquina para o processo produtivo; o Grupo 2 voltou 

para a melhoria do processo produtivo (todos os funcionários participaram); e o Grupo 3 

desenvolveu dois produtos e pensaram na divulgação desse produto. 

Quanto à fluência, a técnica permitiu a geração de ideias em todos os grupos das 

empresas, mesmo em alguns que apresentaram inibidores de grupo (receio de ser julgado, 

esperar sua vez de falar, timidez, intolerância à ideia do outro e comparação com os demais). 

Em relação às barreiras, no geral, nos dois casos não havia registros de reuniões para 

solucionar problemas de atividades, nem a presença de um método que incentivasse a 

participação dos funcionários para solucionar falhas no processo produtivo. Além disso, não 

havia avaliação do desempenho dos funcionários e não utilizavam o registro como forma de 

aprendizado para prevenção de falhas no processo produtivo, gestão organizacional e para o 

Desenvolvimento de Novos Produtos.  

O Quadro 4.8 apresenta uma análise sobre as variáveis dos estudos de caso e as ideias 

que foram geradas mediante influência desses fatores durante a aplicação da CREATION. 
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Quadro 4.8 – Variáveis intercasos 

Estudos de 

Caso 

Variáveis da aplicação da 

CREATION 

Caso 1 Empresa com estilo de trabalho mais conservador 

Os treinamentos não acontecem com frequência 

Teve a interferência dos gestores 
 

Caso 2   Mudança na forma inicial de aplicação da CREATION 

Os treinamentos acontecem com frequência 

Os gestores incentivaram a geração de ideias 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 A forma como a técnica foi conduzida nos dois estudos de casos foi importante para o 

alcance dos resultados. Pela técnica CREATION, no passo 11, as pessoas são separadas em 

grupos de forma em cada separação, permaneça um número maior de diferentes cargos. Assim, 

nos dois casos, os grupos ficaram com pelo menos um gestor da empresa. 

No caso 1, os facilitadores deixaram os gestores livres na fase de geração de ideias 

(Passo 11, Figura 2.5, p. 53), cada um permaneceu em um dos três grupos, logo, isso evidenciou 

resultados divergentes do caso 2. Algumas barreiras foram identificadas no caso 1: A 

interferência de dois gestores em seus grupos quanto à cobrança para relatar uma ideia, 

associação de ideias a punições ou recompensas na empresa e ideias, que foram reprimidas. 

Além disso, formaram-se alguns pequenos grupos dentro de um dos três grupos de geração de 

ideias e a competição entre os três grupos para gerar a melhor ideia, situação que não foi 

incentivada pelos facilitadores. 

Já no caso 2, os facilitadores se reuniram antes da execução da técnica com a equipe de 

gestores da empresa. Nessa reunião foi solicitado que eles não necessitariam ser os líderes dos 

grupos de geração de ideias, seria interessante eles deixarem os funcionários livres para expor 

suas ideias, sem reprimi-las e fazer com que todos discutam a temática, para isso, os gestores 

fariam o papel de incentivar a sua equipe a gerar ideias. 

Essa mudança na forma de abordagem da técnica fez com que os grupos do caso 2 

tivessem maior nível de integração entre os cargos diferentes, resultando em ideias que focaram 

em várias fases dos processos de produção da empresa. Observou-se que os participantes 

discutiram mais sobre cada caso apresentado pelos membros e foram solucionando melhorias 

de processo produtivo. O que no caso 1 foi diferente porque alguns grupos direcionaram suas 

ideias de acordo com a opinião do líder da equipe (o gestor da empresa). 

Nesse último caso, as ideias não foram tão discutidas, como ocorreu no caso 2, além de 

não apresentar a participação de todos os membros com ideias. Apesar disso, um dos grupos do 
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caso 1 conseguiu desenvolver dois produtos, um voltado para o público que pratica esporte e o 

outro para atender uma necessidade de produção da empresa. 

Outra variável é o treinamento dos funcionários. No caso 1 pelo fato dos treinamentos 

serem pouco incidentes, foram identificados o interesse e a curiosidade do pessoal pela técnica, 

principalmente, nas etapas pós-apresentação dos vídeos, na rodada de palavras e após a geração 

de ideias. Portanto, com o funcionário sentindo-se parte da geração de soluções que 

desenvolvem produtos e melhoram processos produtivos e de gestão, os gestores podem 

fomentar a cultura da inovação para estimular a geração de ideias de novos produtos e 

processos. 

No caso 2, como os gestores da empresa realizam treinamentos continuamente, os 

funcionários demostraram-se pouco interesse ao iniciar a contextualização da técnica. A 

interação entre os funcionários iniciou durante a etapa de rodada de palavras, quando esses 

ficaram mais atentos e agitados. Com a interação dos membros, as ideias discutidas pelos 

grupos podem se tornar um passo importante para criar um ambiente de inovação, para que as 

pessoas interajam e gerem ideias inovadoras para a empresa.  

Com as aplicações da técnica, verificou-se a necessidade de adicionar mais um item na 

sua realização. A reunião inicial com a equipe de gestores que participam foi fundamental para 

melhorar a interação entre as pessoas de setores diferentes e evitar que as ideias fossem julgadas 

antecipadamente. Como nessa conversa foi solicitado que a alta gestão evitasse repreender as 

ideias dos participantes para que eles não sentissem tímidos e com medo de expor seus 

pensamentos e sobre o papel de estimular as ideias do grupo era importante para conhecer a 

opinião de cada membro sobre o processo produtivo, a gestão e os produtos da empresa. Como 

resultado, evidenciou-se que a liberdade de pensamento implicou na necessidade do pessoal em 

sentir-se satisfeito e fazendo parte da construção de melhorias e inovações para as empresas. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O aporte teórico desta pesquisa permitiu esclarecer requisitos com relação à 

criatividade, as características do método de aplicação de técnicas e a geração de ideias. Na 

literatura, apresentam-se diversas técnicas de estímulo à criatividade, que podem ser aplicadas 

nas fases de criação de um novo produto, para solução de problemas ou para desenvolver 

melhorias em produtos e processos, para assim, conduzir uma gestão mais eficiente e com 

resultados de qualidade (identificação do referencial teórico – Objetivo específico 1).  

A revisão de artigos em base de dados permitiu a visualização do avanço das pesquisas 

na área de criatividade. No Brasil, os primeiros estudos sobre criatividade surgiram na década 

de 90, enquanto que nos demais países, a criatividade já fazia parte de pesquisas desde a década 

de 70. A partir dessa época, a criatividade passou a ter papel importante no desenvolvimento 

pessoal, na qual o indivíduo passou a explorar, elaborar e resolver problemas utilizando o 

pensamento criativo. 

A análise de 50 técnicas de criatividade permitiu avaliar as características que auxiliam 

um método de resolução de problemas e de geração de ideias de um novo produto, verificando, 

assim, a importância do envolvimento das pessoas na fase de iluminação do processo criativo. 

A escolha da técnica CREATION possibilitou desenvolver soluções que visavam à melhoria de 

Processos Produtivos, o Desenvolvimento de Produtos e Embalagens e a Gestão 

Organizacional, como também ideias para alcançar à expectativa do cliente nesses mesmos 

quesitos. 

Foi desenvolvido um método de comparação entre técnicas de criatividade que permitiu 

selecionar a técnica de criatividade CREATION por meio de seis critérios classificadores e pela 

adequação das técnicas às fases do processo criativo. O novo método deu referência aos 

critérios: Grau de elaboração da técnica, Nível de associação de ideias, Tipo qualitativo, 

Grau de novidade, Fluência e Barreiras (objetivo específico 2), como necessários para 

realizar a análise de técnicas e das ideias desenvolvidas pelos grupos de geração de ideias nos 

dois estudos de caso. 

Outra comprovação da eficácia da técnica CREATION está relacionada com a fase de 

geração de ideias no Processo de Desenvolvimento de Produto, à medida que foram 

identificados pontos que demandam soluções ou ideias criativas, os participantes discutiram 

sobre as necessidades dos consumidores e como a produção associada à uma boa ideia de 
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produto pode gerar funcionalidade e atendimento do cliente de forma diferenciada do 

concorrente. 

Para oportunizar o desenvolvimento da criatividade dos participantes, os grupos de 

pessoas devem permitir condições de estímulo à exposição de ideias, indicando o que precisa 

melhorar e quais produtos podem ser desenvolvidos ou não mais produzidos, como aconteceu 

na empresa de bebida láctea. Como na empresa de água de coco, eles não recebem 

treinamento com frequência, apesar de eles erem demonstrado interesse e curiosidade logo no 

início da aplicação da CREATION, os facilitadores tiveram que interferir na fase de geração de 

ideias para estimular a superação de situações que levam ao conformismo, timidez, esperar a 

vez de falar, receio de ser julgado,  intolerância com a ideia do outro e a passividade 

(fatores inibidores em grupo) para dar lugar à imaginação e a liberdade de propor soluções para 

resolver o problema (aplicar a técnica selecionada – objetivo específico 3). 

Nesse contexto, observou-se que o pensamento criativo idealizando figuras (desenhos 

feitos na fase de geração de ideias) e o pensamento criativo por um jogo de palavras (a técnica 

CREATION) são medidas válidas para gerar a criatividade em uma equipe no ambiente 

empresarial. Dessa forma, observou-se que os indivíduos que tiveram facilidade em gerar ideias 

apresentavam características específicas (a familiaridade com o tema, estímulo da 

diversidade do grupo, facilidade de associar de ideias e observa o outro participante – 

fatores estimuladores em grupo) que são representadas por meio de seus desenhos e na sua 

expressão verbal. 

Na aplicação da técnica CREATION revelou-se a necessidade de gerar o 

compartilhamento de experiências e opiniões sobre a visão de cada setor em relação aos 

produtos e processos produtivos. Ao alcançar o estágio de interação entre as equipes de geração 

de ideias, evidenciou que o conhecimento, as motivações internas e a necessidade de mudar 

uma situação foram fatores relevantes para que as equipes discutissem a problemática e 

passassem a pensar em melhorias para a empresa (eficácia da técnica CREATION). 

 A união de diferentes cargos de uma empresa, formando uma equipe multidisciplinar, 

promoveu um fluxo interno de informações, que influenciou a geração de ideias nas equipes. 

Portanto, foi validada a aplicação da técnica à medida que obteve como resultados ideias viáveis 

para solução de problemas e Desenvolvimento de Novos Produtos (estímulo ao PDP por meio 

da aplicação da técnica – objetivo específico 4). 
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Ressaltando que a criatividade pode vir de uma combinação de soluções já adotadas e 

quanto maior o repertório cultural de uma pessoa ou grupo, maior o potencial criativo do 

coletivo. Entende-se, portanto, que o conhecimento é a matéria-prima da criatividade. Por esta 

razão, nas equipes das empresas de bebidas algumas pessoas apresentaram maior número de 

ideias e, muitas vezes, estimularam a equipe a pensar no processo de produção e no produto. 

Em alguns casos, dois ou três funcionários não conseguiram expressar sua opinião sobre 

a temática (não externaram seu conhecimento), não conseguindo integrar-se com a equipe. Este 

caso aconteceu, quando o líder não estimulava a equipe (interferência dos gestores – variável 

do caso 1), fazendo com que algumas pessoas ficassem excluídas da exposição de ideias. 

Apesar dos facilitadores incentivarem essas pessoas mais distantes da fase de iluminação das 

ideias, alguns que ainda geraram suas próprias ideias, não mostraram para a equipe ou 

preferiram ficar observando as ideias dos demais. 

Ao respeitar as propostas, sem julgamentos prévios, mesmo que não haja coerência entre 

elas é uma solução, pois é importante avaliar o grau de inovação da ideia e não a forma de 

apresentação ou construção do raciocínio. Tendo em vista que as ideias trazem alguma relação 

com a inovação em produto ou processo, nesse aspecto, ao bloquear uma ideia, o líder evidencia 

o fator de resistência à evolução das respostas. Portanto, para Oliveira (2010), toda inovação é 

a ruptura com o atual, a subversão da ordem. Quanto mais transgressora for a ideia, mais 

inovadora ela será.  

O autor supracitado ressalta que muitos gestores bloqueiam o surgimento das ideias por 

meio de questionamentos ou adotando uma postura cética quanto aos benefícios e resultados 

possíveis, visando proteger e manter a realidade. Ou então, como justificativa para refinar uma 

sugestão dada pelos membros, muitas vezes os gestores destroem ou adiam inovações 

importantes por exigir maiores detalhamentos ou formalizações. 

Por esta dificuldade que aconteceu na aplicação da técnica no caso 1, os facilitadores 

definiram que antes de iniciar a reunião com a equipe maior da empresa, aconteceria uma 

primeira reunião com uma equipe menor, formada apenas por gestores. Nessa reunião foi 

abordado quatro quesitos da técnica: os gestores seria os estimuladores das equipes que eles 

tivessem presentes; pelo fato de serem gestores, durante a fase de geração de ideias, eles não 

precisariam ser os líderes de cada equipe, para que os funcionários tivessem maior liberdade ao 

expor suas ideias; evitassem repreender as ideias dos participantes; e não associar a geração ou 
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não de ideias com recompensas e punições na empresa (mudança na forma inicial de 

aplicação da CREATION - variável caso 2). 

A CREATION foi considerada uma técnica que auxilia, diretamente, a fase inicial de 

desenvolvimento de produtos e melhoria de produtos e processos existentes, identificando as 

ideias expandidas (pensamento lateral) sobre o problema que se quer solucionar. Com isso, a 

aplicação da CREATION destaca-se pelo método de gerar ideias que afeta a qualidade do 

produto, um modo sistêmico de compreensão da técnica, implicando a sua facilidade de uso e 

identificação dos requisitos que atendem as expectativas do cliente, que são analisados no 

momento da discussão entre os funcionários dos setores operacional e de gestão. 

A limitação desta pesquisa deve-se ao fato de o método ter sido aplicado apenas com 

duas empresas do setor de bebidas. E como existe a dificuldade para afastar os funcionários de 

suas funções, o mínimo aceitável foi de dez pessoas, a quais fariam parte de pelos menos dois 

grupos de geração de ideias. Por essa razão, a aplicação da técnica não foi reincidente nas 

empresas.  

O contato para aplicar a técnica foi realizado com cinco empresas de bebidas do RN, 

mas em apenas três dessas foi permitido ao pesquisador visitar a produção, entrevistar os 

gestores e explanar sobre a técnica. Por fim, apenas duas disponibilizou seus funcionários a 

realização do trabalho (aplicação da técnica). 

Não se esperava que as ideias geradas apresentassem grandes inovações em produtos e 

processos, já que a maioria não apresentava habilidades criativas, apenas um dia de explicações 

sobre a criatividade e sua prática não seriam suficientes para desenvolver produtos inovadores. 

Portanto, como trabalho futuro, considera-se que novas aplicações, de forma periódica, da 

técnica de criatividade, trariam resultados cada vez mais direcionados à inovações em produtos, 

processos e gestão. As pessoas das empresas, além de trabalharem mais atentas com a melhoria 

de processos, iriam desenvolver a gestão participativa com a junção de setores diferentes para 

o desenvolvimento de novos produtos. 

 Como desdobramentos desta pesquisa, pretende-se servir como material de referência 

para que empresas do setor de bebidas possam utilizar a técnica de criatividade CREATION no 

planejamento da fase inicial do Processo de Desenvolvimento de Produto (PDP) e na solução 

de problemas internos, além de tornar a técnica acessível a todos os pesquisadores e 

interessados. 
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APÊNDICE B – Protocolo de pesquisa de campo 

Quadro 11 – Protocolo de pesquisa 

Protocolo de pesquisa de campo 

 

 

 

Etapas da 

pesquisa 

1. Revisão bibliográfica nas principais publicações internacionais e 

nacionais sobre criatividade 

2. Seleção de critérios e comparação entre as técnicas de criatividade 

3. Planejamento e realização das entrevistas com o gestor- proprietário 

ou com o gerente de produção 

4. Aplicação da técnica de criatividade com os funcionários de 

diferentes setores em cada empresa de bebidas 

5. Análise dos resultados e elaboração das considerações 

Enfoque das 

perguntas da 

Pesquisa 

1. O diferencial presente nos produtos da empresa 

2.  Como são geradas as melhorias em produtos e processos 

3.  Utilizam alguma técnica ou ferramenta de apoio na produção 

 

A técnica de 

criatividade 

1. Como aconteceu a aplicação de técnica de criatividade e como os 

participantes interagiram? 

2. As ideias apresentadas, focaram mais no desenvolvimento de 

produtos, processos o gestão? 

3. Na análise intercasos, quais variáveis foram identificadas com a 

aplicação da técnica de criatividade nos estudos de caso? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

A pesquisa de campo faz parte da dissertação de mestrado do curso de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção (PEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Para orientar o pesquisador a conduzir o estudo, o objetivo da pesquisa é analisar a eficácia de 

uma técnica de criatividade em empresas do setor de bebidas. O desenvolvimento deste objetivo 

na prática abrange visitas às empresas do segmento escolhido, entrevista com o gestor-

proprietário ou de produção para conhecer os produtos, os processos de produção e se há 

incentivo à participação dos funcionários para sugestões de melhorias e no desenvolvimento de 

novos produtos e processos. 

A entrevista será realizada em um dia diferente do de aplicação da técnica, sendo o tempo médio 

de conversa em torno de quarenta minutos. O foco da entrevista abordará a gestão do 

desenvolvimento de produtos, ações criativas ou de geração de ideias nos processos internos e 

como acontece o processo de produção. 

Por apresentar informações específicas de cada empresa, o nome delas será mantido em sigilo 

tanto neste trabalho, como em publicações em congressos, periódicos e revistas. 

Procedimento de intervenção às empresas de bebidas 

O pesquisador, com base no roteiro de entrevista, dará início a esta atividade com o auxílio dos 

materiais: formulário de coleta de dados, anotação, gravador e, quando permitido, registro 

fotográfico.  
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Após o fechamento dos tópicos da entrevista, é importante conhecer o processo de produção e 

ficar atento para ações e atividades relacionadas ao objetivo do estudo durante a visita à 

empresa. 

No dia de aplicação da técnica, o pesquisador terá o auxílio de duas pessoas: uma responsável 

pelas anotações no computador e outra para dar suporte com os materiais durante a técnica e 

para auxiliar na geração de ideias, ajudando os grupos que tem participantes tímidos ou não 

sabem como se expressar na etapa de discussão dos grupos. 

Os materiais utilizados para intervenção são: um computador, um bloco de folhas de papel A4, 

canetas, filmadora, câmera fotográfica, uma mesa e o total de cadeiras para os participantes da 

técnica. 
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Entrevista semiestruturada 

Fonte de dados: 

Entrevistado: 

Cargo:                                                  Tempo de atuação: 

Quantidade de funcionários:                Tempo de permanência de mercado: 

 

Tópicos a serem abordados com o entrevistado 

1. A empresa possui alguma certificação? 

 

2. Qual o principal produto? Por que (maior venda ou gera maior lucro)? 

 

3. Existe algum diferencial no produto? 

 

4. Como sugiram essas ideias? 

 

5. Quais as melhorias implementadas? 

 

6. Utiliza alguma ferramenta/técnica/método que auxilia o processo de desenvolvimento 

de produtos? 

 

 

7. A empresa analisa os produtos concorrentes? Qual a consequência? 

 

8. Quem são os principais clientes? Como é o relacionamento com o cliente na geração de 

novas ideias? 
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Procedimento de aplicação da técnica 

Etapa 0 – Apresentação 

Apresentação do grupo de pesquisa, comentando sobre a criatividade e os benefícios que podem 

ser alcançados com a aplicação de uma técnica de criatividade. 

O pesquisador irá explicar como acontecerá a aplicação da técnica 

Etapa 1 – A criatividade e a geração de ideias 

Explicação sobre a criatividade, a geração de ideias e a importância de ter a participação de 

pessoas de diferentes áreas. 

Apresentação do vídeo 1 – De onde vêm as boas ideias? 

Etapa 2 – A importância da associação de ideias, palavras e objetos na geração de ideias 

Explicação sobre como associar ideias, o processo criativo e a importância de unir 

conhecimento e a imaginação para gerar resultados para o negócio. 

Apresentação do vídeo 2 – Aplicações da criatividade em atividades do cotidiano 

Etapa 3 – Rodada de palavras 

O pesquisador explica como será a rodada de palavras e que serão geradas, aproximadamente, 

30 palavras por associações (dinâmica de palavras), como descrito pela dinâmica. 

Início da rodada de palavras 

Etapa 4 – Revelação do tema para geração de ideias 

Com a revelação do tema, o grupo de participantes irá selecionar as palavras apresentadas 

durante a rodada de palavras, que tem relação com o tema que se pretende solucionar (a relação 

de cada palavra deve ser feita de forma individual, podendo ser relacionada de forma direta ou 

indireta com o problema). 

Em seguida, será dado um tempo de 15 a 20 minutos, para que o grupo formule soluções o tema 

em questão, gerando ideias para o desenvolvimento de novos produtos, processos, gestão e 

melhorias. 

Etapa 5 – Analisar o desenvolvimento das ideias 

O pesquisador deverá acompanhar todo o desenvolvimento da técnica e observar a interação 

entre os participantes, os cargos que geraram mais ideias, quem assumiu a postura de liderança 

e a contribuição com geração de ideias para a empresa e o estímulo ou não dos funcionários. 

Etapa 6 – Apresentação das ideias e fechamento 

Uma pessoa do grupo deve apresentar as ideias geradas, suas finalidades e benefícios. 

Posteriormente, o grupo do pesquisador deve fazer um fechamento, relatando a importâncias 

das ideias geradas e enfatizar que este é o passo inicial para o Processo de Desenvolvimento de 

Produtos. 


