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Uma idéia vale milhões
a mais do que peças

SE VOCÊ ASSISTIU AO FILME "KlLL BlLL" DEVE SE LEM-

BRAR QUE FOI A FORÇA DO PENSAMENTO QUE TIROU

A NOIVA DA IMOBILIDADE TOTAL Paralisada depois
de meses em coma, resultado de uma tentativa de
homicídio, ela se viu deitada no banco de trás de
um carro totalmente imóvel. Começou concen-
trando-se em um único dedo dos pés, depois de
algum tempo obteve resposta e conseguiu movi-
mentar todos eles. Não parou mais e, poucas ho-
ras depois, lá estava ela de volta ao mundo dos vi-
vos em busca de vingança.

Foi mais ou menos assim que aconteceu com
Joey Reiman, autor de "Idéias - Como Usá-las
para Resolver seus Negócios, sua Carreira e sua
Vida". Depois de um acidente automobilístico
ocorrido em julho de 1975 na Via Veneto, em
Roma, Reiman voltou à vida concentrando-se no
polegar e pensando numa única frase: se eu con-
seguir erguer o polegar o resto do corpo virá em
seguida. O que Reiman experimentou foi por ele
mesmo definido na frase: "Primeiro o pensamen-
to, depois a ação e, por fim, o hábito", e mudou
para sempre sua maneira de olhar o mundo e ga-
nhar a vida.

À época, a constatação da sabedoria na ponta
dos dedos - uma metáfora sobre a possibilidade
de um simples levantar de dedos ser capaz de pu-
xar todo o resto - tomou forma no livro "Sucess:
the Original Handbook". Em "Idéias", Reiman
nos fala da simplicidade de pequenos gestos, mas
nos mostra grandes exemplos. Sob o conceito de
master idéia, Reiman apresenta soluções que sua
empresa conseguiu vender, e bem, para a Coca-

Cola, Coty Perfumes, Metropolitan Museum of
Art, e muitas outras.

O livro conta como Joey Reiman inovou ao
abrir a primeira empresa cujo capital são única e
exclusivamente as idéias, a BrightHouse, que ele
mesmo conceitua como a primeira agência de
idéias do planeta.

Como funciona na prática? Reiman descobriu
seu filão de vender apenas idéias e não peças
(produção, veiculação etc.) quando preparou uma
campanha para prospectar a cadeia de hotéis
Days Inn, numa concorrência acirrada da qual
participavam várias agências interessadas na con-
ta de dez milhões de dólares. Mas essa descoberta
não chegou de bandeja, ao contrário, ele pagou
caro por esse aprendizado.

O presidente da rede de hotéis gostara muito
da campanha apresentada pela agência de Rei-
man, mas por questões que não cabem aqui des-
crever, curiosamente, propôs pagar pela idéia e
entregar a conta para outra agência que a execu-
taria. Reiman não topou vender a idéia, o que
acabou por obrigar o cliente a entregar a conta
toda para ele. Reiman pagou caro por isso. Um
ano depois, a agência estava no vermelho, o clien-
te Days Inn consumia muita mão-de-obra e a
operacionalização de todo o serviço não com-
pensava, ao contrário, dava prejuízo, gastava-se
mais do que se recebia.

Reiman percebeu que contentar seu ego com
a vitória da concorrência havia lhe custado muito
caro e que deveria ter simplesmente faturado pela
idéia, seguindo a idéia original do cliente. Foi
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assim que, depois de 133 funcionários e muitos dólares a
menos, nasceu a BrightHouse. Isso aconteceu em junho de
1995 e desde então a empresa de Reiman vai muito bem,
obrigado. No semestre passado, Reiman veio ao Brasil e
contou como sua empresa tem faturado alto vendendo sim-
plesmente idéias. Eu estava na platéia e a pergunta fatal foi
feita: Como as empresas contratadas para executar as idéias
reagem ao dar continuidade a algo não criado por elas? Rei-
man respondeu que nos EUA existe uma síndrome chama-
da de NIH - Not Invented Here, uma rejeição a priori so-
bre tudo o que não foi criado "em casa". Mesmo assim, diz
ele, os números mostram que a BrightHouse está conse-
guindo superar os desafios, faturando alto e sendo uma pro-
va viva de que existe espaço no mercado para empresas que
vendam apenas, e tão somente, idéias.

Se você está imaginando que no contexto nacional po-
deríamos comparar a BrightHouse com empresas de ações
promocionais que criam eventos, promoções e demandam
execuções para outras empresas, saiba que eu também pen-
sava assim, até que naquela palestra ele nos deu alguns
exemplos de trabalhos da BrightHouse feitos para a Nike,
MetLife e Apple. Eu realmente não consegui identificar
nenhuma empresa nacional que esteja no mesmo negócio, o

de escrever conceitos e gerar idéias "guarda-chuvas". Veja o
quadro abaixo e tire suas próprias conclusões. Se lembrar
de alguma, mobilize seus dedos das mãos e escreva para
mim contando.

Maria Matuck é professora de redação
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