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BRAINSTORMING

 Quando  você  está  buscando informações  novas,  seja
um explorador.

 Quando  você  está  transformando seus  recursos  em
idéias novas, seja um artista.

 Quando você estiver avaliando os méritos de uma idéia,
seja um juiz.

 Quando você estiver  colocando sua idéia em prática,
seja um guerreiro.

Evandro Novaes da Mota

1. INTRODUÇÃO

O  brainstorming é uma técnica de trabalho em grupo criada por Alex Osborn,

que  a  descreveu  em  seu  livro  "O  Poder  Criador  da  Mente",  lançado  em  1953.  É

conhecida  no  Brasil  como  "tempestade  de  idéias"  e  permite  a  geração,  num curto

espaço de tempo, de um elevado número de idéias.

As  sessões  de  brainstorming são  conduzidas  por  um  moderador,  que  deve

potencializar  a  participação  de  todos  os  integrantes  do  grupo.  É  comum  também  a

designação de um secretário, que assistirá o moderador, anotando as idéias que surjam.

2. PLANEJAMENTO

O sucesso de uma sessão de brainstorming depende, em grande parte, de uma

adequada preparação. Para isso, alguns passos não podem ser esquecidos:

a. Objetivo

É  preciso,  inicialmente,  definir  o  que  se  pretende  com  a  sessão  de

brainstorming.  Se as idéias pretendidas serão usadas,  em termos gerais,  para todo o

empreendimento,  ou  se  são  necessárias  para  determinado  e  específico  setor  de

atividades. 

b. Forma do   brainstorming  

O  brainstorming pode assumir  diferentes formas:  estruturada,  não-estruturada

ou  mista.  É  ainda  comum,  em  determinados  casos,  a  opção  por  uma  variante

denominada brainwriting.



FORMAS DE   BRAINSTORMING  

Sessões estruturadas

Nas sessões  estruturadas,  os  participantes  são  solicitados,  um de cada vez,  a

expor uma idéia. No caso em que uma pessoa não tenha uma idéia para apresentar, na

sua vez, a palavra passa para a seguinte,  para que a dinâmica do grupo não sofra

solução de continuidade.  Quem não foi  capaz de apresentar  uma idéia,  na ocasião

oportuna, poderá fazê-lo na próxima “rodada”. Este procedimento proporciona igualdade

de  oportunidades  para  participação  de  todos,  evitando  que  os  mais  ativos  se

sobreponham e passem, naturalmente, a conduzir a sessão. No entanto, essa forma

retira a espontaneidade do grupo e demanda mais tempo para um resultado efetivo. 

Sessões não-estruturadas

Nas sessões não-estruturadas, todos os participantes lançam idéias à medida que

estas aparecem nas suas mentes, criando assim um ambiente mais descontraído. O

papel  do  moderador  é  essencial  na  condução  da  sessão,  evitando  dispersões  e

digressões  desnecessárias.  Nessa  forma,  muitas  idéias  são  produzidas  em  pouco

tempo.  A  maior  desvantagem  é  a  retração  das  pessoas  mais  tímidas,  exigindo  do

moderador uma atenção especial, no sentido de incentivar a participação de todos. 

Sessões mistas

Em muitas oportunidades poderá ser útil  combinar essas duas variantes.  Nesse

caso, normalmente é aconselhável adotar primeiro a forma estruturada e, no momento

oportuno, passar para a não-estruturada, criando uma atmosfera propícia à interação e

produção de idéias. 

BRAINWRITING
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O  brainwriting é  um processo de grupo,  semelhante  ao  brainstorming,  mas que

assenta na comunicação escrita. Face ao brainstorming, o brainwriting apresenta, por um

lado, a vantagem de proporcionar um ambiente mais calmo e ordenado e a eliminação da

dificuldade em verbalizar as idéias rapidamente, por outro lado, a desvantagem de não

aproveitar  o  potencial  de  criação  de  idéias  proporcionado  por  um  ambiente  mais

dinâmico.

Sua maior diferença está na geração de idéias. Defina e comunique um limite de

tempo de 25 a 30 minutos, dependendo do número de participantes. Distribua folhas de

papel e lápis. Os participantes deverão escrever, nas suas folhas de papel, três idéias e,

ao fim de cinco minutos, trocar a folha escrita com o elemento do grupo à sua direita. Ao

receber  a  folha  de  outro  elemento,  cada  participante  deverá  tentar  desenvolver  ou

acrescentar algo, com mais três idéias. O processo continua com períodos de 5 minutos,

até que cada um dos participantes receba o seu papel de volta, altura em que deverão

ser recolhidas todas as folhas.

c. Seleção dos participantes

A  seleção  dos  participantes  é  fundamental  para  o  sucesso  do

brainstorming, que deve levar em consideração:

 os participantes não devem ser pessoas inibidas, que não se sintam

à vontade para manifestar suas idéias perante um grupo;

 um  grupo  com  idéias  e  formações  heterogêneas  é,  normalmente,

mais eficaz, uma vez que a diversidade de experiências potencializa

a geração de idéias;

 as pessoas devem ter  conhecimento,  ainda que genérico,  sobre o

assunto  que  será  objeto  da  sessão,  caso  contrário  suas  idéias

poderão ser  objeto de polêmica ou ainda "contaminarem"  as boas

idéias que poderão advir dos demais;

 embora nem sempre seja possível,  o número de participantes não

deve ser inferior a cinco e nem maior do que 7 pessoas; o primeiro

para permitir  interação e diversidade de opiniões;  o segundo  para
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não sobrecarregar o moderador na condução da sessão, que poderá

de tornar improdutiva;

 poderão ser convidadas pessoas estranhas ao empreendimento, tais

como acadêmicos e consultores,  o que proporciona diversidade de

opiniões e riqueza de idéias.

d. Duração da sessão

É importante definir  previamente quanto tempo vai demorar  a sessão,

informando os participantes quando do convite ou da convocação, de modo a predispô-

los a concentrarem-se durante o período considerado. 

O ideal é evitar-se sessões demasiadamente longas, que normalmente

se  tornam  improdutivas.  Contudo,  a  duração  poderá  variar  de  acordo  e  diretamente

proporcional ao número de participantes. Assim, uma sessão com mais de vinte pessoas,

por exemplo, poderá prolongar-se por toda um dia.

Para um grupo de tamanho ideal (cinco e sete participantes), a sessão

de brainstorming deverá ter uma duração entre 40 minutos e uma hora.

e. Local, data e hora

É importante escolher o local,  a data e a hora da sessão procurando

conciliar as agendas dos participantes, de modo a tê-los "por inteiro" na reunião. O ideal é

que as pessoas não estejam preocupadas com suas atividades posteriores e, se possível,

permaneçam  com  seus  telefones  celulares  desligados.  Para  isso,  vale  pensar  na

possibilidade de reuni-las fora do ambiente de trabalho,  em trajes  informais  e em um

ambiente descontraído.

f. Convite aos participantes

Uma  vez  definidos  os  detalhes  da  sessão,  é  necessário  dar

conhecimento aos participantes. Preferencialmente, o convite deve ser feito por escrito,

indicando os objetivos, data, hora e pedindo confirmação.

A antecedência com que deverão ser efetuados os convites deve ser a

adequada; por um lado, muita antecedência poderá resultar no esquecimento, por outro

lado, pouca antecedência pode gerar dificuldades de agendamento. É conveniente haver

um contato telefônico para confirmação final dos participantes.
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3. DESENVOLVIMENTO

a. Introdução

Dar as boas vindas. Lembrar o assunto, os objetivos, a duração da sessão e

as regras do brainstorming: 

REGRAS DO BRAINSTORMING

A crítica não é permitida

Não importa que uma idéia possa parecer impossível ou descabida. Todas serão,

pelo menos inicialmente, consideradas. O ambiente será o mais descontraído possível,

mas as críticas serão evitadas para não constranger os participantes, inibindo o fluir e a

apresentação de novas idéias.

Liberdade de expressão

Quanto mais disparatadas forem as idéias, melhor. É mais fácil desprezar idéias do

que produzi-las. Não tenha medo de exprimir o que lhe vier à mente, pois quanto mais

extravagante for  sua idéia,  melhor.  Essa liberdade total  estimula o aparecimento  de

mais e melhores idéias.

A quantidade é importante

Quanto  mais  idéias,  maior  a  probabilidade de que  os  resultados sejam ótimos.

Produza o maior número de idéias que puder.

Utilize as idéias dos outros: combinar e melhorar

Além de  contribuir  com as suas  próprias  idéias,  sugira  formas  de  melhorar  as

idéias dos outros ou de combiná-las para propor idéias melhores.

As idéias não precisam ser explicadas ou justificadas

A longa exposição sobre uma determinada idéia pode deturpar seu entendimento e

prejudicar  a  concentração  dos  demais  participantes.  Seja  pragmático  e  objetivo,

resumindo sua idéia, se possível, em uma única frase. Caso alguém não a entenda,

solicitará maiores explicações.

Fale somente quando autorizado
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O moderador dará a palavra a todos, por ordem de solicitação, bastando para isso

levantar o braço. Evite conversas paralelas, que prejudicam a concentração dos demais.

b. Ambientação

Os participantes devem estar à vontade e em um ambiente descontraído. É

interessante  solicitar  que  todos  se  apresentem,  dizendo  nome,  formação  e  atividade

atual. Se possível, realize ainda uma atividade de aquecimento, com duração de cinco a

dez minutos, para que o grupo possa se ambientar. Essa atividade deve ter como foco

um tema neutro, da atualidade e de amplo conhecimento dos presentes, incentivando a

criatividade.

c. Geração de idéias

O  moderador  deve  começar  e  estimular  essa  parte,  que  é  o  fulcro  da

reunião. Defina um tempo entre 20 a 25 minutos para cada fase que possa ser efetuada:

brainwriting,  brainstorming estruturado  e  brainstorming não-estrutrado.  Por  vezes,  é

preciso  chamar  a atenção para o fim  do tempo e,  em seguida,  conceder  mais  cinco

minutos.

Pare enquanto o grupo ainda se sente entusiasmado, estimulando-o para a

fase seguinte, se for o caso. Não o obrigue a trabalhar. Oriente o grupo para propor o

maior número de idéias possível.

Todas as idéias deverão ser anotadas pelo secretário, de preferência num

quadro  colocado  numa  posição  que  permita  a  visualização  por  todos.  O  ideal  é  a

utilização de um canhão de projeção, ligado a um computador com o editor de textos.

O secretário  deve utilizar  as  palavras da pessoa que fala.  Se a  idéia  da

pessoa que estiver falando for longa, o moderador deve resumi-la e conferir com o autor

se a sua idéia for corretamente expressada.

d. Processamento das idéias

É importante  rever  as idéias produzidas e estruturá-las.  Reveja  as  idéias

para obter alguns esclarecimentos e certificar-se de que todos entenderam cada um dos

itens. Idéias similares devem ser combinadas e agrupadas.
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Aqui, o moderador poderá eliminar idéias repetidas e retirar algumas idéias.

Em seguida, o grupo deverá chegar a acordo relativamente aos critérios de avaliação das

idéias. 

e. Escolha das melhores idéias

Uma  vez  estabelecidos  os  critérios  de  avaliação  das  idéias,  pode-se

proceder  à  escolha  das  melhores.  Peça  ao  grupo  para  votar  em  dez  idéias  para

discussão com base nos critérios definidos. Em seguida, pode ainda pedir para o grupo

votar em cinco idéias. No final contabilize os resultados para ficar com uma idéia dos

sentimentos do grupo.

4. CONCLUSÃO

Se o seu empreendimento tem algumas características que exigem adaptações

na  base  conceitual  exposta,  não  tema  em  fazê-lo.  Flexibilidade  e  imaginação  são

atributos indispensáveis. quando o objetivo é a geração de idéias.

(*)  Doutor em Política e Estratégia e assessor
especial  do Núcleo de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República.

* * *
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