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FERRAMENTAS DE CRIATIVIDADE

P N I : POSITIVO, NEGATIVO E INTERESSANTE

1. O que é

PNI é uma ferramenta que tem como objetivo explorar uma idéia pela análise de seus 
pontos fortes, fracos e interessantes.

Positivo: as boas coisas, o que você gosta na idéia.
Negativo: as coisas ruins, o que você não gosta.
Interessante: o que você acha interessante e que merece uma reflexão.

Ao invés de dizer simplesmente que gosta ou não gosta de uma idéia, você pode usar o 
PNI para explorar melhor seus diversos aspectos, antes de fazer seu julgamento.

2. Qual é o propósito?

O PNI nos ajuda a:

 Ver os dois lados de um argumento
 Ver as coisas sobre diferentes perspectivas
 Ampliar sua visão sobre um assunto
 Explorar idéias antes de fazer o julgamento
 Fundamentar melhor as decisões

3. Como usar o PNI:

Analise os diversos aspectos da idéia e os classifique usando um quadro como este:

POSITIVO
Do que eu gosto

NEGATIVO
Do que eu não gosto

INTERESSANTE
O que me parece interessante



Rio de Janeiro
Brasil

Elaborado por Jairo Siqueira            Blog: http://criatividadeaplicada.com           Email: siqueira.jairo@gmail.com

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-Uso Não-Comercial-Vedada a Criação de Obras Derivadas 2.5 Brasil. 
Para ver uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/br/

2

Usar o PNI não é simplesmente fazer uma listagem dos pontos positivos, negativos e 
interessantes, mas olhar cuidadosamente para cada um destes aspectos e explorar como 
a idéia pode ser enriquecida em cada uma destas três direções.

Na direção do Positivo, como os pontos fortes podem ser aprimorados ou usados como 
pontes para novos conceitos.

Na direção do Negativo, como os pontos fracos podem neutralizados ou minimizados.

Na direção do Interessante, a exploração do que está além da aceitação ou rejeição da 
idéia. Os pontos interessantes podem levar à percepção de alternativas não consideradas 
antes e à redefinição da situação.

Ao final deste processo exploratório ter-se-á:

 uma melhor compreensão da idéia e bases mais sólidas para uma tomada de 
decisão, ou

 uma reformulação da idéia original, com o fortalecimento de seus aspectos 
positivos, minimização dos negativos ou a exploração de seus pontos interessantes.

4. Exercício

Elabore o quadro PNI para as seguintes idéias:

a) No futuro todos usarão um bracelete que além de celular, terá dispositivos de 
identificação da identidade e do posicionamento da pessoa (GPS) em tempo real.

b) Todo adulto deverá servir uma semana por ano na força policial.

c) Os carros particulares devem ser banidos dos centros das grandes cidades.

d) Os meses não serão mais divididos em semanas, mas em períodos de dez dias, 
com sete dias seguidos de trabalho e três de descanso.


