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É comum associarmos criatividade ao universo artístico. Mas para navegar 
pela complexidade do nosso tempo, essa é uma habilidade cada vez mais 
necessária, em qualquer área de atuação, seja você engenheiro, executivo, 
cientista ou empreendedor. A palestrante que encerra a temporada 2020 do 
KES Global Exchange, Natalie Nixon, convida cada um a liberar sua 
criatividade – e mostra como fazer isso.
 
Estrategista de criatividade e presidente da Figure 8 Thinking, Natalie é 
autoridade no assunto. Ela atua como consultora estratégica de inovação e 
aplica sua experiência em antropologia, moda, pesquisa e design de 
serviços. Formada em Antropologia e Estudos Africanos pelo Vassar 
College, é também PhD em Design Management pela University of 
Westminster.

Curiosidade, improviso e intuição
 
Natalie acaba de lançar o livro The Creativity Leap, em que defende que 
com planejamento e organização ser criativo é uma competência que 
qualquer pessoa pode, e deve, desenvolver. “A criatividade é dif ícil.” 
Segundo ela, para alcançar o potencial criativo é preciso equilibrar 
curiosidade, intuição e improviso com rigor, disciplina e atenção aos 
detalhes. “Se focarmos apenas na racionalidade, perdemos a intuição”.
 
Em seu livro, a autora entrevistou mais de 50 pessoas de diferentes áreas 
para investigar profundamente como a criatividade se manifesta. É sobre 
isso que a especialista trata em sua apresentação, além de conectar 
experiências pessoais com ferramentas, técnicas e boas práticas para 
desenvolver a capacidade criativa. 

“Um salto de criatividade é necessário para chegar ao tão 
procurado prêmio da inovação”.



Criatividade e liderança
 
Natalie acredita que empresas e organizações que apostam em lideranças 
empáticas e pautadas pela curiosidade são as que têm maior vocação para 
a inovação. De acordo com ela, curiosidade e empatia estão na base de 
uma mentalidade mais aberta. Também são essas características que 
ajudam na construção de ambientes de trabalho mais colaborativos. Em seu 
talk, ela traz exemplos práticos de negócios que operam dessa maneira e os 
seus resultados.
 
Mais do que nunca, valores humanos e a criatividade são ativos vitais para 
os negócios. O futuro exigirá mais do que familiaridade com algoritmos, big 
data ou IA: exigirá líderes com elevada capacidade criativa. Nesse sentido, 
o que organizações podem começar a fazer? Em sua palestra no dia 24 de 
novembro, Natalie vai contar sobre as quatro mudanças que ajudam as 
empresas a serem mais ágeis, adaptáveis e criativas.
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CURADORIA DE ARTIGOS 
SELECIONADOS ESPECIALMENTE PARA 
VOCÊ! SE APROFUNDAR NO TEMA:

PRE READING

The Business ROI Of Creativity
https://bit.ly/35ImUDZ

Strategic Design Thinking: Innovation in Products, 
Services, Experiences and Beyond
https://amzn.to/2TAMk0O

Creativity is vital to your company’s recovery. Good 
leaders can foster it
https://bit.ly/34H9Qj7

Fast Company: The most creative people business 
2020
https://bit.ly/2HGjOYW

Curiosity: A Leadership Trait That Can Transform Your 
Business To Achieve Extraordinary Results
https://bit.ly/31TvL4x

Why curiosity matters
https://bit.ly/31Ru8V4

Entrevista com Charles Watson, especialista no 
processo criativo
https://bit.ly/34zvRjz
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