


Programa Crio
LABORATÓRIO DE CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL

É comum acreditar que uma simples análise de informações é capaz de 

promover o surgimento de novas ideias e  soluções criativas. 

Porém, não é bem assim que surgem processos verdadeiramente criativos, 

pois num primeiro momento, a mente humana está apta apenas a  ”ter ideias” 

a partir de padrões e conceitos já pré-existentes.  

Como algumas ações aparecem como inovadoras e outras não?

A inovação aparece quando percebemos algo que surpeende  e que rompe 

positivamente com padrões e conceitos pré-existentes em nós.

Novas ideias e soluções criativas surgem, em sua grande maioria, de mentes 

abertas, flexíveis,  que estão constantemente ampliando  visão de mundo e 

dispostas a renovar e romper com paradigmas pré-existentes. 

O propósito deste programa é fomentar a criatividade e a inovação em 

processos, serviços e produtos em diferentes ambientes organizacionais.

“Não devemos temer de inventar seja o que for. Tudo que existe 
em nós existe também na natureza, pois fazemos parte dela”

- Pablo Picasso



O Programa
• Possibilita  encontrar caminhos para a inovação em processos, serviços e 

produtos;

• Desperta potencialidades e desenvolve competências que favorecem uma 

visão sistêmica e a  criatividade;

• Fomenta a cultura de inovação no ambiente organizacional;

• Apoia equipes na formulação de hipóteses, análise de cenários e teste de 

viabilidade de ideias.

Metodologia
Método vivencial e prático  que utiliza técnicas de sensibilização, dinâmicas 

sensoriais, atividades de estímulos criativos e metodologias de reflexão e 

diálogo.

O programa é desenvolvido para equipes multidisciplinares e os participantes 

são orientados a trabalhar diferentes  dimensões: individuais e coletivas, 

subjetivas e objetivas.

A partir de desafio de inovação real, previamente estabelecido pela organização, 

indivíduos e equipe são conduzidos de maneira a liberar o fluxo criativo  e 

direcioná-lo para um propósito específico.



Duração 

A duração total do programa é de 04 meses, uma duração média suficiente 

para o fomento de uma base sólida essencial para a instalação de uma cultura 

organizacional voltada à inovação permanente:

• Encontros presenciais - 08 encontros quinzenais com duração de 08 horas 

cada; (o encontro é de 8 horas, o aproveitamento é de 6 pois a gente 

desconta café, atrasos, etc, mas a divulgação é de encontros de 8 horas)

• Atividades individuais - diárias.
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Autores que são base para o conceitos desenvolvidos no programa:

• Humberto Maturana

• Ken Wilber

• Robert Kegan e Lisa L. Lahey

• Rudolf Steiner

• Peter Schwartz

“Apesar da linguagem do ‘crescimento’ e do ‘desenvolvimento’ 
estar amplamente disseminada, as práticas reais que vemos 
tendem a se basear num modelo de transmissão (em vez de 

um modelo transformacional) do aprendizado, cujo objetivo é 
transferir conhecimento de uma pessoa (tipicamente, um es-

pecialista) para o aprendedor. A expectativa é que o aprendedor 
‘somará’ mais coisas em sua mente, em vez de reconstruí-la 

para obter maior complexidade mental: mais arquivos e aplica-
tivos para o sistema operacional; nenhum avanço significativo 

no sistema operacional em si.”
- Robert Kegan e Lisa L. Lahey, “Imunidade à Mudança”



Equipe

Carla Moreira

• Atuação profissional de mais de 20 anos, sendo os últimos dois anos como consultora 
na área de Educação Corporativa, treinamento, desenvolvimento e coaching. 
Trabalhou por 14 anos como Gestora de Equipes nas áreas de Treinamento e 
Desenvolvimento e Programas de Qualidade. Atuou como executiva na área de 
educação na Natura. Graduada e pós-graduada em administração de empresas pela 
Fundação Getúlio Vargas. Especialização em Administração de Empresas com foco 
em Gestão de Pessoas pela Harvard University, formada em Biologia Cultural, por 
Humberto Maturana e Ximena D’avila (Escuela Matriztica Chile e Universidade do 

Comercio Brasil). Formação em Coaching pela Integral Coaching Canada Inc.

Ricardo Ferrer

• Publicitário e Designer, co-autor e facilitador do Jogo do Herói, facilitador e pesquisador 
de Desenvolvimento Humano e Organizacional, Líder do Núcleo de Negócios do 
Instituto Integral Brasil e Co-autor do artigo “Integral Management Meta Model”, no 

Journal of Integral Theory and Practice.

Vany Alves

• Criadora, atriz, diretora artística, produtora, empresária na área cultural e educadora 
há mais de 20 anos, está à frente da Cia de Inventos, produtora que se dedica à 

criação e produção de projetos teatrais, culturais e educativos desde 2001.


