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SUGESTÃO DE LEITURA

Fredrik Härén é especialista em criatividade empresarial e autor 
de nove livros, incluindo The Idea Book – escolhido como um 
dos 100 Melhores Livros de Negócios de Todos os Tempos. Orador 
mundialmente conhecido, foi convidado para palestrar a líderes 
em mais de 60 países em seis continentes sobre a importância 
da criatividade na resolução de problemas. Härén fornece passos 
práticos para ajudar os indivíduos e as organizações a tornarem-
se mais criativos. 

FREDRIK HÄRÉN @fredrikharen
Autor; especialista em criatividade empresarial

Liderança criativa em um mundo
de grandes transformações
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ESBOÇO

I. Criatividade e liderança

II. O que é uma ideia?

III. Percepção de ideias

IV. Inspirando criatividade
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Liderança criativa em um mundo
de grandes transformações
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Reflexão pessoal: Escreva o aspecto principal dessa sessão que você pode aplicar a sua vida. Qual é a 
melhor ideia diante da situação que você enfrenta atualmente?

 
 

1. Em sua palestra, Fredrik Härén compartilha três ideias e nos desafia individualmente a concordar/
discordar delas. Utilize as escalas abaixo para avaliar sua própria abordagem à criatividade, assina-
lando o nível de concordância em cada uma das seguintes afirmações:

Acredito que ser criativo é importante para o meu trabalho.

 Concordo totalmente   Concordo   Indiferente   Discordo  Discordo totalmente

Acredito que sou criativo. 

 Concordo totalmente   Concordo   Indiferente   Discordo  Discordo totalmente

Acredito que minha empresa está fazendo o suficiente para desenvolver a criatividade 
de seus funcionários. 

 Concordo totalmente   Concordo   Indiferente   Discordo  Discordo totalmente

Acredito que ser criativo é importante para o meu trabalho.

 Concordo totalmente   Concordo   Indiferente   Discordo  Discordo totalmente

Compartilhe seus resultados com sua equipe e discuta quais semelhanças ou diferenças você desco-
briu. Liste abaixo as maneiras pelas quais você apresentou criatividade como sendo fundamental 
para o seu trabalho.

 

2. Fredrik compartilha que o papel do líder é desenvolver a criatividade das pessoas que estão à sua 
volta. Atualmente, de que forma você desenvolve ou oferece espaço para o desenvolvimento da 
criatividade em sua equipe?

À medida que a sua liderança é afiada e desafiada aproveite estas perguntas para discussão. 
Você pode usá-las sozinho ou com sua equipe. Nosso desejo é que elas sirvam de ponto de 
partida de conversas e sejam usadas para fazer você e sua equipe crescer. 
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3. Considerando o seu ambiente de trabalho, de que maneira pode começar a desenvolver e/ou per-
mitir espaço para o desenvolvimento de mais criatividade em sua equipe?

 

4. Em nossas equipes e organizações, muitas vezes podemos ficar estagnados por fazermos as coisas 
de uma determinada maneira apenas porque nos disseram: “Sempre fizemos dessa forma”. Em 
equipe, liste três práticas que estão estagnadas. Em seguida, identifique de duas a três alternativas 
criativas para cada uma das áreas nas quais há estagnação.  

Estagnada, prática antiga Alternativa criativa Nº 1 Alternativa criativa Nº 2 Alternativa criativa Nº 3

1.

2.

3.

5. Como líder, a melhor maneira de desenvolver a criatividade em outras pessoas é servir de modelo. 
Qual foi a coisa mais criativa que você fez recentemente como líder? (Lembre-se de que a criativi-
dade aglutina duas ideias já conhecidas de uma maneira nova).

6. Se você está com dificuldade para se lembrar da última vez em que foi criativo, quando pode reser-
var tempo para considerar algumas soluções criativas?

7. Fredrik mencionou a importância da percepção de ideias, a sua capacidade de observar que o mun-
do mudou. Quando se trata de seu negócio, como o mundo do seu cliente mudou? Discuta em 
equipe ou individualmente e liste alguns itens abaixo.

8. A partir dessa lista, o que você está fazendo para liderar e atender às necessidades do mundo em 
mudança do seu cliente?


