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Que processos 
estimulam a 

nossa 
criatividade? 

Quais os 
ambientes 
propícios? 

Como 
podemos criar 
os ambientes 

em nosso 
cotidiano? 



 
 Stuart Kaufman  

Capacidade que as 
moléculas tem de interagir e 

recombinar entre si para 
formarem novos 

organismos. 
 

  As boas ideias são 
inevitavelmente limitadas 
aos recursos, às peças e as 

habilidades que as 
cercam. 



 

 O Youtube não seria o 
sucesso que é hoje se tivesse 
sido criado nos anos 80, pois 

a web não comportava 
vídeos com as facilidades de 

hoje e ainda não tinha 

banda larga.  



A vida começa com uma rede fluida de átomos de carbono 

que se liga a outros átomos formando moléculas e depois 

células. 

Os cem milhões de neurônios interligados no nosso cérebro 

constituem outro tipo de rede fluida 

Por isso o conceito de redes líquidas. Boas ideias são 

resultadas de conexões. 



 
 Humanos primitivos 

viveram em redes isoladas, 
mas o surgimento da 

agricultura mudou tudo. 
 

 Com o aumento da 
população ocorreu um 
aumento no número de 

conexões que podiam ser 
formadas dentro do grupo 



A Cidade e a criação das ideias 

Quando compartilhamos uma cultura com 
milhares de outras pessoas as boas ideias 

tendem a fluir mente a mente. 



 
 Kevin Dunbar, psicólogo, em 

1990 fez um estudo para 
observar os cientistas e  em 

que momento as ideias 
surgiam para eles. 

 
 A revelação mais 

impressionante veio a ser a 
localização física onde a 

maior parte das descobertas 
ocorreu. O Ponto de partida 

dos cientistas não era o 
microscópio, era a sala de 

reunião. 
 



 A maioria das ideias se configuram de maneira 
incompleta, parcial e depois vão ganhando formas 

 
 Exemplo: 
 11 de Setembro de 2001 
 
 Na ocasião o FBI possuía uma estrutura 
extremante burocrática, o que fez com que não fosse 
possível ligar três intuições: A de um agente do FBI, a de  
uns agentes operacionais em Minneapolis e a de 
instrutores de voos em Minnesota. 
 
Fatos: 
 

 



 
 10 de Julho de 2001 - Agente Ken 

Willians da FBI. 
 Enviou uma comunicação eletrônica 

aos seus superiores com esta frase: 
“ O Objetivo desta comunicação é 
informar a agência sobre a 
possibilidade de um esforço 
coordenado da parte de Osama Bin 
Laden para enviar estudantes aos 
EUA para frequentar Universidades 
de Aviação Civil.” 

 10 de Agosto de 2001- Zacarias 
Moussaoui.  

 Matriculou-se na Pan Am 
International Fligth Academy em 
Minnesota.  

 Os instrutores contataram o FBI que 
verificaram os antecedentes do 
rapaz e entraram com um pedido 
de busca e apreensão do laptop. 

dele.  
 No dia 21 de Agosto o pedido de 

busca e apreensão foi negado 
 O agente Jonas do FBI de 

Mineápolis imporou ao quartel 
general permissão para ter acesso 
ao laptop. Em uma das mensagens 
ele chegou a dizer: “... Tentar 
pilotar alguma coisa em direção ao 
Word Trade Center...” 
 

 Posteriormente ficou provado 
que Zacarias seria o piloto a 
atirar o avião contra a Casa 
Branca. Ele ficou sob custódia e 
em 2005 declarou-se culpado de 
envolvimento. Em 2006 foi 
condenada a prisão perpétua 



Em 1990 veio se tonar o Word Wide Web. Tim Berners-Lee precisou de 30 anos para 
aprimorar sua idéia e também contava com as possibilidades trazidas pelo futuro adjacente. 

Ele construiu um protótipo de sistema denominado ENQUIRE, esta era o nascimento tímido 
de uma grande ideia  

Em 1980,  este rapaz propôs um projeto baseado no conceito de hipertexto para facilitar a 
partilha e atualização de informações entre os pesquisadores. 

Em 1960 uma família em Londres possuía um exemplar do livro , o filho deles amava.  

Em 1865 foi publicado um livro chamado: Enquire Upon Everything com várias citações 
sobre recursos domésticos. 



 “Serendipity” Provém de um conto de fadas 
Persa. Três príncipes de Serendip foram visitar 
uma princesa e descobriram várias coisas por 

acaso no caminho. 
 

 Serendipidade íntima: Por que não pensei nisto 
antes? 

 
 Serendipidade é o encontro daquela peça 

fundamental que faltava para o nosso quebra 
cabeça. 

 



Divulgou mais de quatrocentos 
de suas patentes. Tornando 
suas ideias publicas a Nike 
permitiu a outras empresas 
aperfeiçoar estas inovações 

criando um novo valor que ela 
poderá usar em seus produtos 

  
 
 
 

Instituiu o programa de um dia 
livre por semana. O “Innovation 

Time Off” 
 

Marissa Mayer, vice-presidente 
de produtos afirma que mais de 
50% dos novos produtos lançados 
provém de ideias concebidas no 

programa 
 
 
 
 



 
• Os cientistas que 

descobriram sinais do Big 
Bang levaram mais de 

um ano achando que as 
manchas que estavam 

enxergando eram 
problema do telescópio 

O erro cria caminhos 
que nos tiram de 
nossas suposições 

confortáveis. O acerto 
nos mantém no 
mesmo lugar. 

 
• Nos anos 50, Greatbatch  

estava construindo um 
oscilador para gravar sons 
do coração quando tirou o 

resistor errado de uma 
caixa. Quando ele  montou o 

dispositivo, ele começou a 
emitir um pulso elétrico 

rítmico 

As pessoas que têm 
melhores ideias, também 
erram mais (é claro, elas 
fazem mais conexões).  



 Criado por Stephen Jay Gould ,descreve organismos 
otimizados para funções específicas, mas que depois foram 
usadas para outros fins com sucesso.  
 

 

 Diferentes Disciplinas 

 Diversidade de Conhecimento 

 Redes de relacionamento  

 Diferentes Hobbies 

 
Freud mantinha um salão onde promovia encontros semanais em 
Viena com médicos, filósofos, psicólogos e etc. 



 Em 1990 Martin Ruef, um 
professor de Stanford 

investigou a relação entre 
inovação nos negócios. Ele 

entrevistou 766 pessoas 
formadas em Stanford  e 

acompanhou as redes 
sociais destas pessoas .  

 
 Ele descobriu que os 
indivíduos mais criativos 

possuíam redes de 
relacionamento mais amplos 

e envolviam pessoas de 
várias especialidades  

 



 Espaço emergente que estimula e amplifica a interligação 
de intuições. 

 

 Coffeehouses 

 plataformas artísticas 

 Casa do saber 

 Plataformas Literarias 

 Laboratórios 

 

 Ambiente ou estrutura onde os diferentes tipos de 
pensamento podem colidir uns com os outros e se 
recombinar em novas ideias ou novas estruturas 









Cultive 

intuições 

Anote tudo 

Cultive diversos 

Hobbies 

Frequente 

Cafés 

Recicle suas 

ideias 


